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Pengantar Penerbit

Para pembaca yang terhormat!

Sudah banyak tulisan tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 
(KKR) di Indonesia diterbitkan. Ada yang berupa buku, ada yang 
berupa artikel di jurnal, buletin, atau artikel di pelbagai media cetak. 
Ada juga yang berupa makalah yang disajikan di pelbagai forum 
diskusi, seminar, dan rapat. Sudah juga banyak upaya dan gerakan 
untuk mendirikan KKR. Undang-undangnya diperjuangkan. 
Disetujui, tetapi kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi 
sebagai keputusan atas tinjauan judisial oleh beberapa kelompok 
masyarakat yang merasa bahwa UU tersebut sangatlah tidak 
memadai.

Upaya tak berhenti di sana. Gerakan terus berlanjut. 
Diskursus untuk pencerahan dan pembebasan dari banalitas 
kelupaan terus dinyalakan. Buku ini hadir untuk mengisi hal yang 
kedua itu. Kita tidak menangani persoalan masa lalu yang sarat 
dengan pembunuhan dan pembantaian di negeri ini hanya karena 
pertimbangan untung rugi bagi para korban dan generasi masa 
depan. Yaitu bahwa para korban begitu berlimpah dan mereka 
perlu keadilan; bahwa generasi masa depan sangatlah tidak etis 
jika harus menggendong beban masa lalu akibat dosa ayah ibu dan 
kakek neneknya yang lalai mengurus negerinya. Pertimbangan 
utilitarianistik seperti itu penting. Tetapi ada bahaya bahwa dengan 
perspektif yang sama, penanganan terhadapnya akan diabaikan 
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berdasarkan pertimbangan bahwa masa depan lebih penting dari 
masa lalu, bahwa lebih banyak untungnya jika persoalan masa lalu 
itu lebih baik dilupakan saja.

Dalam paradigma “keadilan transisional”, bahkan dalam 
praktik politik kontemporer dengan paradigma apa pun, pendekatan 
utilitarianisme seperti itu tidaklah memadai. Ia perlu dilengkapi 
dengan “kawan seiring”-nya yaitu pendekatan deontologis (Yunani: 
deon = kewajiban). Imperatifnya bersifat kategoris (wajib, ya wajib), 
bukan hipotetis (jika ini maka itu). Dengan pendekatan deontologis, 
pengungkapan kebenaran akan kesalahan masa lalu adalah 
wajib dengan sendirinya. Itu saja. Kesalahan adalah kesalahan. 
Kebohongan adalah kebohongan. Kejahatan adalah kejahatan. 
Itu semua harus diakui. Persoalan apakah harus dihukum, atau 
diapakan saja dengan cara apa pun, itu soal lain.

Komisi Kebenaran (dengan pelbagai varian nama di 
pelbagai negeri) hadir untuk mensintesiskan kedua pendekatan 
tersebut. Sungguh mengherankan betapa konsep yang sudah jelas, 
etis, dan elegan, dari keberadaan lembaga ini masih saja diterima 
dengan takabur alias ngawur. Meski terdapat kecenderungan 
seperti itu, upaya-upaya menyalakan kesadaran tetap dilakukan. 
Itulah yang dilakukan oleh Mark Freeman, penulis buku ini. Buku 
ini memiliki nilai lebih dibandingkan buku-buku sejenis lainnya 
karena ia memberikan penekanan pada persoalan “kepatutan 
prosedural” (procedural fairness) dari lembaga ini, dengan mengacu 
pada persoalan serupa pada lembaga-lembaga lain yang mirip atau 
serupa dalam praktik-praktik di pelbagai negeri pelbagai masa.

Akhirnya, semoga pembaca bisa merasakan manfaat dari 
buku ini. Selamat membaca. Lectori salutem.

Jakarta, 2008.
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Kata Pembuka

Keadilan transisional telah menjadi sebuah topik penting selama 
tiga dekade silam. Ia hadir sebagai hasil dari perjuangan besar 
sejumlah bangsa untuk mencapai transisi dari perang ke damai atau 
dari penindasan dan diskriminasi ke bentuk pemerintahan yang 
demokratis. Tantangan yang menghadang sejumlah masyarakat 
yang demikian itu adalah soal cara bagaimana mereka harus 
menyikapi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang serius 
di masa lalu. Para pelaku berupaya mendapatkan pengampunan 
total dan penuh (blanket amnesty) dan para korban berjuang agar 
para pemimpin lama itu diadili.

Dalam konteks ini ada godaan untuk melupakan masa lalu 
atas nama pembangunan sebuah masa depan yang baru dan lebih 
baik. Inilah posisi yang paling kurang mendapatkan penolakan. Ini 
juga menjadi semacam resep bagi bencana di masa depan. Di mana 
pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu diabaikan 
dan para korban dilupakan, dalam masyarakat seperti itu terdapat 
kanker yang tetap mendekam dan siap siaga untuk digunakan atau 
dijadikan	pemicu	pelecehan	oleh	pemimpin	despotik	lain	di	masa	
depan. Terdapat beberapa contoh yang menonjol untuk hal itu, 
yaitu Balkan, Rwanda dan Timur Tengah.
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Para pemimpin yang telah mendapatkan pencerahan 
berupaya mencari jalan ketiga di antara amnesia nasional dan 
penuntutan pidana, yaitu dengan pendirian sebuah komisi 
kebenaran. Dalam Bab 1 dari buku ini, dipaparkan riwayat yang 
sangat baik dan padat tentang komisi-komisi kebenaran dan sebuah 
penjelasan tentang hubungan komisi kebenaran dengan pengadilan 
dan bentuk-bentuk lain mekanisme pencarian kebenaran baik yang 
resmi maupun yang tidak resmi.

Salah satu dari pelbagai tantangan yang menghadang komisi 
kebenaran adalah menyangkut kepatutan (fairness) dalam proses 
kerjanya. Adalah terlalu mudah untuk menjadikan sebuah komisi 
kebenaran agar digunakan sebagai pertimbangan politik untuk 
menghantam rejim sebelumnya. Adalah sebuah proses yang rumit 
dan penuh risiko untuk meyakinkan para korban bahwa mereka 
akan menerima perlindungan dan penghargaan atas martabat 
mereka ketika mereka memberikan kesaksian. Tidaklah berlebihan 
untuk mengatakan bahwa kesuksesan atau kegagalan dari sebuah 
komisi kebenaran akan sangat tergantung pada kepatutan dalam 
proses kerjanya.

Studi ini tidak dapat lebih tepat lagi waktunya. Akan 
menjadi sebuah sumber berharga bagi para pemimpin komisi-
komisi kebenaran awal ketika mereka menjalankan pekerjaannya. 
Saya tidak ragu bahwa hal itu akan tetap demikian untuk komisi-
komisi kebenaran berikutnya.

Namun, buku ini memiliki relevansi yang lebih luas 
dari sekadar hal tersebut. Buku ini memuat sebuah pandangan 
menyeluruh atas hukum internasional tentang kepatutan 
prosedural yang terterap bukan hanya pada komisi-komisi 
kebenaran melainkan juga pada bentuk-bentuk lain penyelidikan 
(inquiry) nonjudisial. Telah terdapat bukti bahwa banyak organisasi 
internasional gagal mengamati kepatutan prosedural – yaitu komite-
komite di PBB yang membuat keputusan-keputusan yang akan 
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mempengaruhi hidup ribuan orang atau komite-komite penyidikan 
atau pengusutan (investigation) yang dibentuk oleh organisasi 
internasional atau regional lainnya. Juga terdapat banyak komite 
domestik menyangkut pengusutan yang juga gagal mengamati 
aturan kepatutan (rules of fairness). Dalam pikiran saya terdapat 
gambaran tentang penyidikan yang dibentuk oleh para pembuat 
undang-undang nasional dan khususnya di Amerika Serikat di 
mana komite-komite yang ada di Kongres menjalankan sejumlah 
penyelidikan setiap tahun. Buku ini akan menjadi bacaan wajib bagi 
mereka yang melakukan penyelidikan semacam itu dan bagi para 
stafnya.

Penulis buku ini tidak bermaksud untuk menganggap diri 
paling benar. Karena itu, ia membuat beberapa penyesuaian karena 
alasan prinsipil. Ia sangat sadar akan dan bertanggung jawab atas 
masalah-masalah praktis dan pragmatis yang dihadapi oleh komisi-
komisi kebenaran. Saya sendiri mempunyai pertanyaan-pertanyaan 
misalnya tentang beban pembuktian yang memadai, kebeterimaan 
bukti, dan catatan untuk mereka yang mungkin mendapatkan 
pengaruh buruk dari bukti atau temuan-temuan. Dalam buku ini 
terdapat sejumlah isu praktis lain yang digarap secara menyeluruh 
dan cerdas.

Saya merekomendasikan buku ini kepada siapa saja yang 
memiliki minat pada perihal keadilan transisional, khususnya 
komisi kebenaran. Saya juga yakin bahwa buku ini akan menjadi 
sebuah karya yang berguna dan memberi inspirasi bagi para 
pengacara, pembuat undang-undang, para warga masyarakat yang 
memiliki minat pada soal kepatutan institusi-institusi yang terus-
menerus melipatgandakan dan mempengaruhi kehidupan harian 
jutaan manusia di seluruh dunia.

Richard J. Goldstone
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Pendahuluan

Sejak pengadilan-pengadilan Nuremberg dan bahkan sejak akhir 
Perang Dingin, mekanisme-mekanisme formal untuk menangani 
pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia telah meningkat 
secara dramatis, baik dalam hal jumlah maupun macamnya. 
Sebagai contoh, sekarang ini terdapat sebuah Mahkamah Pidana 
Internasional yang permanen, dua pengadilan pidana internasional 
ad hoc (Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia, 
ICTY, dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda, ICTR), 
dan beberapa pengdilan pidana campuran nasional-internasional. 
Terdapat tiga pengadilan hak asasi manusia regional: Pengadilan 
Hak Asasi Manusia Eropa, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-
Amerika, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat 
Afrika. Terdapat juga sejumlah besar mekanisme hak asasi manusia 
kuasi-judisial dan non-judisial, termasuk tujuh badan perjanjian 
PBB dan dua komisi hak asasi manusia regional.

Mekanisme-mekanisme yang paling kontemporer untuk 
pengakuan terhadap hak asasi manusia mengikuti hukum acara 
(rules of procedure) yang telah mapan. Sebagai misal, pengadilan-
pengadilan pidana internasional mengikuti standard-standard 
yang telah diakui secara internasional tentang “pengadilan yang 
patut” (fair trial). Pengadilan-pengadilan hak asasi manusia dan 
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komisi-komisi regional telah mengikuti ketentuan dari hukum acara 
yang sama selama, dalam beberapa kasus, lebih dari tiga dekade. 
Namun, terdapat sejumlah mekanisme hak asasi manusia yang 
memperlakukan hukum acara hanya sebagai sesuatu yang ad hoc 
dan tidak penting. Buku ini membuat suatu upaya sistematik untuk 
menggambarkan prosedur-prosedur yang patut bagi mekanisme 
semacam itu: komisi kebenaran.

Komisi kebenaran adalah sebuah komisi penyelidikan yang 
ad hoc, otonom, dan berpusat pada korban. Komisi ini dibentuk 
dan disahkan oleh negara dengan tujuan-tujuan utama yaitu: 
(1) menyelidiki dan melaporkan penyebab-penyebab utama dan 
konsekuensi-konsekuensi dari pelbagai pola yang relatif baru dalam 
tindakan kekerasan atau represi yang terjadi di negara tersebut 
selama jangka waktu tertentu dari suatu pemerintahan yang kejam 
atau	 konflik;	 dan	 (2)	 membuat	 rekomendasi-rekomendasi	 untuk	
penanganannya dan pencegahan dari keberulangannya di masa 
depan.

Secara khusus, sejak adanya Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi di Afrika Selatan, pokok bahasan tentang komisi-
komisi kebenaran telah menarik minat yang luas dari seluruh 
belahan dunia. Sekarang ini secara luas diyakini bahwa komisi-
komisi kebenaran dapat memberi sumbangan tidak hanya pada 
soal penjernihan kejadian-kejadian sejarah yang saling berlawanan 
tetapi juga pada upaya-upaya pengadilan pidana, reparasi korban, 
reformasi institusi-institusi publik yang tidak berfungsi sebagaimana 
mestinya, dan rekonsiliasi nasional. Yang menarik adalah bahwa 
beberapa komisi kebenaran telah berhasil melakukan hal-hal 
tersebut. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka popularitasnya 
di	mata	para	aktivis	hak	asasi	manusia	tentu	akan	sulit	dijelaskan.	
Namun demikian, komisi kebenaran hanyalah salah satu alat di 
antara pelbagai alat yang tersedia dan mungkin untuk menolong 
sebuah masyarakat menghadapi masa lalunya. Kenyataannya, 
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komisi-komisi kebenaran merupakan bagian dari bidang yang lebih 
luas dari apa yang kita kenal sebagai keadilan transisional, yang 
berfokus pada pertanyaan yang rumit tentang bagaimana negara-
negara mulai menangani warisan pelanggaran massal.

Para pengamat dan sponsor komisi-komisi kebenaran 
jarang melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap 
kepatutan prosedural untuk komisi-komisi kebenaran. Namun ada 
beberapa pengecualian. Priscilla Hayner, yang memiliki otoritas 
terdepan untuk isu komisi kebenaran, telah memeriksa isu-isu 
kepatutan yang muncul untuk komisi-komisi yang menerbitkan 
temuan-temuannya tentang tanggung jawab individual dalam 
laporan-laporan	 final	 mereka.	 Cakupan	 dari	 Komisi	 Kebenaran	
dan Rekonsiliasi Afrika Selatan merupakan hasil dari debat yang 
ekstensif di tingkat parlemen dan publik menyangkut isu kepatutan, 
dan pengadilan-pengadilan lokal menghasilkan putusan-putusan 
penting menyangkut isu prosedur yang patut yang muncul dalam 
pelaksanaan tugas komisi. Juga terdapat upaya-upaya sporadis di 
Komisi	 Hak	Asasi	 Manusia	 PBB	 untuk	 mengkodifikasi	 sejumlah	
standard prosedural yang relevan. Namun secara keseluruhan, tetap 
tak ada pembicaraan yang memadai tentang kepatutan prosedural 
bagi komisi-komisi kebenaran.

Buku ini mengakui fakta bahwa tak ada dua komisi 
kebenaran – juga tidak ada dua konteks politik – yang benar-benar 
sama. Beberapa komisi kebenaran dibentuk oleh cabang eksekutif di 
tubuh pemerintah, yang lainnya dibentuk oleh legislatif; beberapa 
komisi kebenaran bekerja selama kurang dari satu tahun, yang 
lainnya selama beberapa tahun; beberapa komisi kebenaran hanya 
terdiri dari tiga komisioner, yang lainnya lebih dari dua puluh; 
beberapa komisi kebenaran menggelar acara dengar kesaksian 
(public hearing), beberapa lainnya hanya menjalankannya secara 
individual; beberapa “menyebut nama”, beberapa lainnya tidak 
melakukan hal itu; beberapa komisi memiliki kewenangan subpoena 
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[kewenangan yang dimiliki pengadilan untuk memanggil seseorang 
untuk memberi kesaksian di pengadilan, ed.] dan kewenangan 
untuk memeriksa dan menyita, sementara beberapa yang lainnya 
tidak; beberapa komisi kebenaran bekerja dalam konteks yang 
dibayangi oleh ancaman serius terhadap keamanan, beberapa 
lainnya bekerja dalam lingkungan yang lebih aman. Singkatnya, 
dunia komisi kebenaran ditandai oleh keberagaman. Namun 
demikian, pada dasarnya kesamaan antara komisi-komisi kebenaran 
adalah jauh lebih besar ketimbang perbedaannya. Sebagaimana 
ditunjukkan buku ini, komisi-komisi kebenaran sama sekali tidak 
saling menyerupai satu sama lain. Karena itu, dan terlepas dari 
keberagaman modelnya yang jelas kelihatan, adalah mungkin untuk 
membangun serangkaian prinsip-prinsip menyangkut kepatutan 
prosedural bagi komisi-komisi kebenaran.

Minat saya dalam mengembangkan standard-standard 
kepatutan bagi komisi-komisi kebenaran lahir dari penghargaan 
saya terhadap standard-standard internasional tentang pengadilan 
yang patut (fair trial), dan dari pengakuan bahwa dunia pengadilan 
sekurang-kurangnya sama beraneka-ragamnya dengan dunia komisi 
kebenaran. Ada pengadilan-pengadilan pidana (criminal trials) dan 
pengadilan-pengadilan perdata (civil trials), pengadilan kelompok 
dan pengadilan individual, pengadilan panjang-menyeluruh (full-
length trials) dan pengadilan singkat (summary trials), pengadilan 
dalam jurisdiksi sistem common law dan pengadilan dalam 
jurisdiksi civil law, pengadilan dengan menghadirkan orangnya dan 
pengadilan tanpa kehadiran orangnya (in absentia), pengadilan oleh 
tribunal khusus dan pengadilan oleh tribunal biasa, pengadilan 
yang terbuka untuk umum (trials in public) dan pengadilan tertutup 
(in camera), pengadilan oleh hakim dan pengadilan oleh juri, dan 
seterusnya. Tak satu pun dari keanekaragaman ini yang menjadi 
alasan bagi para sarjana berkompeten untuk mengemukakan 
ketidakbergunaan atau ketidakrelevanan dari keharusan dipakainya 
standard-standard internasional tentang pengadilan yang patut. 
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Hal yang sama berlaku juga bagi komisi-komisi kebenaran. Mereka 
yang menciptakan atau menjalankan komisi kebenaran memerlukan 
pedoman tentang kepatutan tidak kurang pentingnya dari mereka 
yang terlibat dalam proses-proses peradilan.

Buku ini tidak mencakupi semua aspek dari mandat atau 
kerja sebuah komisi kebenaran. Alih-alih, buku ini menawarkan 
kriteria yang direkomendasikan terhadap kepatutan prosedural 
untuk lima komponen yang mungkin dari kerjanya yang secara 
langsung melahirkan isu tentang kepatutan prosedural, yaitu: 
pengambilan pernyataan, penggunaan kewenangan subpoena, 
penggunaan kewenangan untuk memeriksa dan menyita, 
pelaksanaan acara dengar kesaksian, dan penerbitan putusan-
putusan berkaitan dengan tanggung jawab individual dalam 
sebuah laporan akhir. Dalam mencermati fungsi-fungsi ini, buku 
ini menggali pengertian tentang kepatutan prosedural untuk orang-
orang yang kemungkinan akan mendapat dampak negatif dari 
kelima komponen di atas, namun memberikan perhatian yang sama 
terhadap kepentingan akan kepatutan prosedural dari para saksi 
dan korban dan keluarga dekat mereka.

Beberapa dari kelima komponen di atas muncul lebih sering 
dari pada yang lainnya. Sebagai contoh, setiap komisi kebenaran 
menjalankan beberapa bentuk pengambilan pernyataan, namun 
tidak semuanya memiliki atau menggunakan kewenangan subpoena 
atau kewenangan untuk memeriksa dan menyita; beberapa komisi 
memiliki kewenangan untuk menghasilkan putusan tentang 
tanggung jawab individual, yang lainnya tidak; beberapanya 
menyelenggarakan acara dengar kesaksian, beberapa lainnya 
tidak. Pada waktu yang sama, jarang bagi para pendukung komisi 
kebenaran untuk menghindari pertimbangan atas kelima atributnya. 
Selanjutnya, mandat-mandat komisi kebenaran semakin mencakupi 
hampir semua atribut yang ada itu, yang dengan demikian makin 
menuntut adanya perhatian pada isu-isu tentang kepatutan 
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prosedural. Perlu diakui, kualitas sistem peradilan di kebanyakan 
konteks transisional cenderung rendah, yang tidak menjamin 
adanya kepatutan prosedural ketika sebuah komisi kebenaran 
bekerja. Namun ini adalah hal lain di luar masalah utamanya. 
Komisi kebenaran, tidak kurang dari pengadilan, harus menerapkan 
standard tinggi tentang kepatutan prosedural untuk kepentingan 
institusi itu sendiri. Tak seorang pun bisa atau boleh mengatakan 
bahwa standard-standard kepatutan prosedural tidaklah relevan 
karena standard-standard tersebut sulit untuk diterapkan. Logika 
yang sama harus diberlakukan untuk komisi-komisi kebenaran.

Beberapa pembaca mungkin memperhatikan bahwa buku 
ini tidak memasukkan aspek-aspek yang lebih kontroversial dan 
tidak lumrah dari mandat-mandat beberapa komisi kebenaran 
terbaru. Sebagai contoh, dalam buku ini tidak disajikan analisis 
mendalam tentang prosedur “kebenaran-untuk-amnesti” (truth-for-
amnesty) yang diterapkan dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 
Afrika Selatan. Buku ini juga tidak memeriksa kewenangan Komisi 
Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor-Leste untuk 
membuat kontrak tentang layanan komunitas bagi para pelaku. 
Akhirnya, buku ini juga tidak mencakupi kewenangan pemberian 
kompensasi sebagaimana digunakan oleh Komisi Kepatutan dan 
Rekonsiliasi Maroko. Alasan utama tidak dimasukkannya analisis 
terhadap atribut-atribut unik tersebut adalah karena karakter 
ajudikatifnya (yaitu kenyataan bahwa kesemua komisi tersebut 
melibatkan penanganan hak-hak legal). Fokus buku ini dibatasi 
pada aspek-aspek non-ajudikatif dari kerja komisi kebenaran.

Mengingat luasnya cakupan sasaran yang mungkin dari 
komisi kebenaran, termasuk juga atribut dan anggarannya, dan 
mengingat pentingnya partisipasi lokal dalam pelbagai konsepsi 
komisi, maka buku ini tidaklah menyediakan sebuah cetak biru 
bagi rancangan sebuah komisi kebenaran yang “ideal”. Alih-alih, 
buku ini bermaksud menyediakan sebuah sarana acuan praktis 
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bagi para penyokong dan anggota lokal serta anggota komisi 
kebenaran, termasuk juga bagi para pakar dan praktisi hak asasi 
manusia internasional. Beberapa materi dalam buku ini paling 
baik akan digunakan sebagai “tahap rancangan” (yaitu bagi para 
penyokong dan pembela sebuah komisi kebenaran sebelum 
pembentukan atau pendiriannya). Beberapa materinya paling 
relevan pada tahap “pasca-komisi” (yaitu bagi pemerintah dan 
pihak-pihak lainnya yang berurusan dengan pengimplementasian 
laporan akhir dan pelbagai persoalan hukum yang terkait). 
Namun demikian, keseluruhannya relevan bagi orang-orang yang 
menerima pentingnya kepatutan prosedural dan yang berkeinginan 
untuk mendepolitisasi penggunaan kewenangan publik yang secara 
inheren kontroversial.

Beragam mekanisme dan sumber-sumber yang relevan, 
meskipun tidak begitu detail, diperoleh melalui konsultasi selama 
riset untuk buku ini. Perhatian yang khusus diarahkan pada 
pengalaman dari (1) komisi-komisi kebenaran yang telah lewat; 
(2) penyelidikan-penyelidikan hak asasi manusia yang dilakukan 
oleh organisasi non-pemerintah, organisasi multilateral dan 
domestik; dan (3) penerapan standard-standard hak asasi manusia 
internasional dan hukum pidana yang relevan. Juga ada upaya 
mencermati sumber-sumber hukum dari pelbagai tradisi sistem 
hukum yang berbeda-beda. Namun demikian, perlu diakui bahwa 
buku ini mengandung bias sistem common law yang berkaitan 
dengan latar belakang pendidikan hukum pengarangnya. Saya 
berharap bahwa bias tersebut dikalahkan sebagian oleh pemilihan 
sumber-sumbernya: komisi-komisi kebenaran dan badan-badan 
analog yang dibahas dalam buku ini bekerja di negara-negara 
dengan sistem civil law dan common law, dan standard-standard 
internasional yang diacu memperlihatkan perkiraan terdekat pada 
standard-standard yang “universal”.
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Satu catatan akhir untuk pendahuluan ini. Meskipun topik 
utamanya adalah komisi kebenaran, namun sebagian besar buku ini 
juga secara langsung berhubungan dengan penyelidikan hak asasi 
manusia oleh badan-badan serupa seperti organisasi-organisasi 
nonpemerintah, komisi-komisi penyelidikan Persemakmuran, 
organisasi veteran, komisi kompensasi – yang kebanyakan bekerja 
secara ad hoc dan tidak secara khusus berfokus pada korban dan 
standard-standard kepatutan prosedural. Temuan saya selama 
penulisan buku ini adalah bahwa komisi-komisi kebenaran memiliki 
banyak hal yang diajarkan sebanyak hal yang dipelajari berkenaan 
dengan semua badan atau organisasi tersebut dan badan-badan 
penyelidikan lainnya.

Buku ini memuat dua bagian utama. Bagian I menyediakan 
sebuah pandangan umum atas dua tema utama dari buku ini, yaitu 
komisi-komisi kebenaran dan kepatutan prosedural. Bagian II 
memeriksa lima komponen yang mungkin yang telah dinyatakan 
sebelumnya dari mandat sebuah komisi kebenaran. Masing-
masing bab dalam Bagian II terdiri dari sebuah analisis yang rinci 
tentang	 isu-isu	 yang	 spesifik,	 yang	 diikuti	 dengan	 rekomendasi	
yang konkret. Meskipun tema-tema yang konsisten bermunculan 
di seluruh Bagian II, bab-bab dan sub-babnya masing-masing 
dimaksudkan sebagai uraian yang mandiri dan sebagian besar 
bisa dibaca secara independen. Pada akhir buku ini (versi asli 
dalam bahasa Inggris-nya) dicantumkan tiga lampiran. Lampiran 1 
adalah sebuah tabel tentang komisi-komisi kebenaran yang sudah 
lewat dan yang baru-baru ini ada (atau masih beroperasi hingga 
sekarang) dan atribut-atribut kuncinya. Lampiran 2 memuat sebuah 
hasil seleksi kecil dari materi-materi utama tentang komisi-komisi 
kebenaran. Dan Lampiran 3 menyajikan sebuah contoh dari materi-
materi utama tentang komisi-komisi penyelidikan serupa atau yang 
analog dengan komisi kebenaran.

Karya ini diselesaikan pada 1 Januari 2006.
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Bab 1

Komisi-Komisi Kebenaran

Pengantar

Adalah hal yang lumrah sekarang ini bagi negara-negara yang 
baru	 keluar	 dari	 periode	 konflik	 atau	 represi	 untuk	memikirkan	
kemungkinan dari pembentukan atau pendirian sebuah komisi 
kebenaran. Dalam konteks seperti itu, ketidakmungkinan yang 
nyata dari dilakukannya penuntutan dengan skala yang besar 
menjadikan pertimbangan-pertimbangan akan perlunya komisi-
komisi seperti itu tidak mungkin dapat dihindari dan diabaikan. 
Karena hal itulah, dan juga karena hal lain, komisi kebenaran 
membentuk suatu bagian yang integral dari sebuah topik yang lebih 
luas yaitu wacana keadilan transisional (transitional justice). Wacana 
inilah yang menjadi fokus dari bagian pertama dalam bab ini.

Terlepas dari popularitas yang tak bisa dipungkiri dari 
komisi-komisi kebenaran, hakikat mereka sering sekali tetap tidak 
jelas bagi para pembuat hukum dan orang awam kebanyakan. 
Sebagai contoh, ada sebuah kecenderungan yang terus berkanjang 
untuk beranggapan bahwa semua komisi kebenaran tampak dan 
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berfungsi seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan. 
Bagian kedua dari bab ini akan memeriksa kesesatan-kesesatan 
seperti	itu,	memberikan	sebuah	definisi	tentang	komisi	kebenaran,	
dan menggambarkan keragaman yang aktual dari pelbagai model 
komisi kebenaran.

Mengingat komisi kebenaran merupakan salah satu, dan 
hanya salah satu, dari pelbagai format penyelidikan hak asasi 
manusia, dan tidak selalu merupakan yang paling tepat, maka 
pentinglah untuk dipahami apa yang membedakan komisi 
kebenaran dari format-format lain penyelidikan hak asasi manusia 
baik yang nasional maupun internasional. Untuk mencapai tujuan 
ini, bagian ketiga dari bab ini akan menyajikan sebuah taksonomi 
atau	klasifikasi	penyelidikan	hak	asasi	manusia	dan	upaya	untuk	
menempatkan komisi kebenaran di dalamnya.

Bab ini akan memberikan kesimpulan dengan membedakan 
secara tepat komisi kebenaran dari pengadilan. Komisi kebenaran, 
pada waktu-waktu di mana ia dilihat sebagai pengganti dari 
pengadilan pidana, biasanya memercikkan kontroversi. Buku ini 
menantang pemahaman tentang komisi kebenaran sebagai yang 
menggantikan pengadilan pidana. Lebih dari itu, buku  ini berupaya 
menjelaskan peran-peran yang berbeda dan khas, tapi juga peran 
komplementer, yang dapat dimainkan oleh komisi kebenaran dan 
pengadilan untuk mencapai tujuan yang lebih luas dari keadilan 
transisional.

Bagian I: Tinjauan Umum terhadap Keadilan 
Transisional

Akan menjadi tidak tepat kalau kita memeriksa perihal komisi 
kebenaran tanpa menempatkannya dalam pembahasan yang lebih 
luas tentang keadilan transisional. Sesungguhnya, salah satu dari 
karakteristik komisi-komisi kebenaran adalah bahwa mereka 
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biasanya	didirikan	selama	masa	transisi	politik	atau	pasca-konflik.	
Kenyataan	ini	dijelaskan	dengan	paling	bagus	dengan	menganalisis	
tantangan-tantangan yang berkaitan dengan pengadilan yang 
mewarnai transisi tersebut.

Istilah “keadilan transisional” memiliki riwayat asal usul 
yang baru. Dalam dua dekade yang lalu, serangkaian literatur 
yang lengkap telah mengembangkan subjek tersebut.1 Secara 
umum, keadilan transisional berurusan dengan bagaimana negara-
negara yang berada dalam transisi dari perang ke damai atau dari 
pemerintahan otoritarian ke demokrasi menangani warisan-warisan 
khas mereka masing-masing dari pelanggaran massal sebelumnya.2 
Sebagaimana halnya dengan topik yang lebih luas tentang hak asasi 
manusia, di mana keadilan transisional menjadi bagiannya, keadilan 
transisional merupakan sebuah ranah studi dan praktik yang 
multidisipliner	 yang	 melibatkan	 aspek-aspek	 hukum,	 kebijakan,	
etika, dan ilmu sosial.

Ranah keadilan transisional muncul sebagai sebuah hasil dari 
banyak perkembangan global, yang mencakup peristiwa-peristiwa 
Perang Dunia Kedua dan rangkaian kejadian sesudahnya – di mana 
kita melihat ada banyak pengadilan kejahatan perang yang utama, 
program-program reparasi yang besar-besaran, dan pembersihan 
besar-besaran dan meluas – juga transisi-transisi keluar dari perang 
yang merentang dari El Salvador ke bekas Yugoslavia hingga ke 
Sierra Leone. Pengembangan keadilan transisional juga diperkuat 
oleh transisi-transisi (atau kembali) ke demokrasi di belahan Eropa 
Selatan pada tahun 1970-an, Amerika Latin pada tahun 1980-an, dan 
Afrika, Asia, dan Eropa Tengah dan Timur pada tahun 1990-an.3

Pada satu tahap, hampir tidak ada satu hal pun yang 
mempersatukan satu konteks transisional ke konteks transisional 
lainnya; perbedaan-perbedaan di antara pelbagai konteks tran-
sisional itu lebih besar ketimbang kesamaannya. Kadang-kadang 
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transisi itu cepat dan relatif tidak dipaksakan (misalnya kembalinya 
Yunani ke pemerintahan demokrasi pada tahun 1970-an), pada 
waktu lain ia lebih lamban dan lebih dipaksakan alias tidak alamiah 
(misalnya kembalinya Chili ke pemerintahan demokrasi pada 
tahun 1990-an). Kadang-kadang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
terlibat sangat dalam (misalnya dalam menegosiasikan pengakhiran 
perang saudara di Guatemala), pada waktu lain tidak (misalnya 
kembalinya Ghana ke pemerintahan demokrasi multipartai pada 
tahun 1990-an). Kadang-kadang transisi dikatalisasi oleh intervensi 
asing (misalnya di Afganistan), di waktu lain oleh pemberontakan 
bersenjata dalam negeri sendiri (misalnya di Afrika Selatan), karena 
skandal (misalnya di Peru), atau melalui pemilihan umum (misalnya 
di Serbia dan Montenegro). Kadang-kadang skala kekerasannya 
massif (misalnya di Kamboja), pada waktu lain tidak demikian 
massif (misalnya di Panama). Dalam beberapa kejadian, kekerasan 
paling buruk terjadi jauh sebelum transisi berlangsung (misalnya 
di Spanyol); dalam beberapa kasus, kekerasan terus berlangsung 
bahkan hingga pada saat-saat berlangsungnya transisi (misalnya di 
Timor Leste). Kadang-kadang aktor-aktor negara telah melakukan 
begitu banyak tindakan kekerasan (misalnya di El Salvador); di 
waktu lain kekerasan-kekerasan itu dilakukan oleh aktor bukan 
negara (misalnya di Sierra Leone); dan kadang-kadang tanggung 
jawab dibagi-bagi kurang lebih sama rata antara aktor negara dan 
bukan negara (misalnya di Mozambik).

Terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut dan perbedaan 
lainnya juga, ada satu hal yang mempersatukan semua konteks 
tersebut, yaitu warisan dari kekerasan dan represi yang meluas. 
Aspek inilah yang menunjang pengembangan wacana atau ranah 
keadilan transisional ini. Di kebanyakan negara-negara yang 
disebutkan di atas, wahana-wahana keadilan yang biasa – terutama 
sekali pengadilan – bukanlah semata-mata menjadi alat untuk 
menjatuhkan sebentuk keadilan yang bersesuaian dengan skala 
kekerasan yang dilakukan. Konteks-konteks tersebut menuntut alat 
atau wahana lain, respons lain, dan mekanisme lain.
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Komisi-komisi kebenaran menentukan salah satu respons 
atau mekanisme semacam itu. Namun demikian, keadilan 
transisional tidaklah sinonim dengan komisi-komisi kebenaran; 
komisi kebenaran tiada lain hanyalah satu dari pelbagai komponen 
dalam ranah keadilan transisional.

Dalam teori dan praktik, keadilan transisional berfokus pada 
empat mekanisme utama, yaitu:

1. Pengadilan (trial) – baik itu pengadilan perdata maupun 
pidana, nasional maupun internasional, domestik maupun 
asing;

2. Badan-badan pencarian fakta – baik itu komisi-komisi 
kebenaran atau badan-badan penyelidikan serupa lainnya 
baik yang nasional maupun yang internasional;

3. Reparasi (pemulihan) – baik yang bersifat kompensasi (ganti 
rugi), simbolis, restitusi, ataupun rehabilitasi;

4. Reformasi keadilan – yang mencakupi reformasi hukum 
dan konstitusional, dan penggantian atau pemberhentian 
para pelaku dari posisi-posisi jabatan publik baik melalui 
pemeriksaan yang cermat (vetting) maupun melalui 
prosedur pembersihan total (lustrasi, lustration).

Keadilan transisional juga beririsan dengan subjek-subjek 
lain seperti amnesti, rekonsiliasi, dan pengawetan memori, juga 
demokratisasi dan upaya perdamaian.4

Keempat mekanisme utama keadilan transisional terkait 
sangat erat dengan kewajiban negara berdasarkan ketentuan hukum 
hak asasi manusia internasional. Pengadilan-pengadilan (trials) 
adalah wahana yang dengan itu negara mewujudkan kewajibannya 
untuk menyelidiki dan menghukum (investigate and punish) para 
pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Badan-badan 
pencarian fakta seperti komisi kebenaran adalah sarana yang 
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dengan itu negara menyatakan kewajibannya untuk menyelidiki dan 
mengidentifikasi	(investigate and identify) para pelaku pelanggaran 
hak asasi manusia yang serius dan para korbannya. Reparasi adalah 
wahana yang digunakan oleh negara untuk mengimplementasikan 
kewajibannya untuk menyediakan restitusi dan kompensasi 
bagi pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dan reformasi 
keadilan adalah cara di mana negara merealisasikan kewajibannya 
untuk mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mencegah 
keberulangan pelanggaran hak asasi manusia yang serius di masa 
depan.

Pada gilirannya, masing-masing dari kewajiban ini 
berkorespondensi dengan sebuah hak individu. Kewajiban untuk 
menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelanggaran hak asasi 
manusia yang serius berkorespondensi dengan hak atas keadilan 
(atau hak atas remedi yang efektif); kewajiban untuk menyelidiki 
dan	 mengidentifikasi	 para	 korban	 dan	 pelaku	 pelanggaran	 hak	
asasi manusia berkorespondesi dengan hak atas kebenaran (atau 
hak untuk mengetahui); kewajiban untuk menyediakan restitusi 
dan kompensasi bagi pelanggaran hak asasi manusia yang serius 
berkorespondensi dengan hak atas reparasi; dan kewajiban 
untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang serius 
berkorespondensi dengan hak atas jaminan ketakberulangan.5

Hak atas kebenaran, yang merupakan hak yang paling 
penting dalam bahasan buku ini, telah diinterpretasikan secara luas, 
jika tidak dikatakan secara gegabah, oleh pengadilan-pengadilan 
domestik dan regional dan badan-badan pengawasan hak asasi 
manusia multilateral. Hak atas kebenaran – yang telah diperkuat 
pada tahun 2005 dalam sebuah resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 
PBB,6 sebuah resolusi yang baru pertama kali dibuat, dan dalam 
draf Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari 
Penghilangan Paksa (International Convention for the Protection 
of All Persons from Enforced Disappearance)7 – ternyata sudah 
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mencakupi hak individual untuk meminta agar pelanggaran hak 
asasi manusia yang serius diselidiki dengan efektif oleh negara,8 
untuk diberikan informasi tentang nasib keluarganya yang hilang 
atau dihilangkan secara paksa,9 untuk terus diberikan informasi 
tentang penyelidikan-penyelidikan resmi terhadap kasus-kasus 
penghilangan dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia 
lainnya,10 untuk disediakan “sisa-sisa tubuh” dari orang-orang 
yang dikasihi ketika lokasinya telah ditetapkan secara pasti,11 dan 
untuk mengetahui identitas dari orang-orang yang bertanggung 
jawab atas pelanggaran yang terjadi.12 Juga telah didapati 
bahwa hak atas kebenaran sudah mencakupi hak masyarakat 
(societal right) untuk mengetahui kebenaran sepenuhnya yang 
berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran serius, baik karena 
pelanggaran itu sendiri maupun untuk menghindari keberulangan 
pelanggaran-pelanggaran (kejahatan-kejahatan) serupa di masa 
depan.13 Pelanggaran terhadap hak untuk mengetahui kebenaran 
telah dipertimbangkan untuk, antara lain, pelanggaran terhadap 
larangan untuk melakukan penyiksaan,14 hak untuk menghormati 
kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga,15 hak atas hidup,16 hak 
untuk mendapatkan remedi (penanganan hukum) yang efektif,17 
dan hak atas reparasi.18 Namun demikian, seperti kebanyakan 
hak asasi manusia, hak untuk mengetahui kebenaran barangkali 
tidaklah bersifat absolut. Hak ini tunduk pada batasan-batasan 
dalam kepentingan publik yang lebih luas.19

Pengadilan HAM Antar-Amerika menegaskan pernyataan 
komprehensif yang pertama tentang kewajiban negara terhadap hak 
asasi manusia dalam kasus penting yaitu kasus Velásquez Rodríguez 
v. Honduras.20 Kasus tersebut berkaitan dengan seorang siswa 
berkebangsaan Honduras yang jelas-jelas ditahan tanpa jaminan, 
disiksa oleh polisi, dan terutama sekali dihilangkan secara paksa. 
Dalam sebuah keputusan bulat, pengadilan menemukan bahwa 
Honduras telah melakukan banyak pelanggaran terhadap beberapa 
pasal dalam Konvensi Amerika tentang HAM tahun 1969 (ACHR),21 
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dan memerintahkannya untuk membayar kompensasi yang patut 
kepada keluarga Velásquez.

Pengadilan mendasarkan keputusannya pada analisis 
terhadap ACHR pasal 1 (1), di mana dinyatakan bahwa Negara-
Negara Pihak dalam Konvensi ini “mengambil langkah-langkah 
untuk menghormati hak-hak dan kebebasan [yang diakui dalam 
ACHR]” dan “memberi jaminan kepada semua orang yang tunduk 
pada jurisdiksi mereka untuk menikmati secara bebas dan penuh 
hak-hak dan kebebasan yang termaktub di dalamnya” tanpa 
diskriminasi. Bagian yang paling penting untuk tujuan kita di sini 
adalah seperti berikut:

Negara mempunyai sebuah kewajiban hukum untuk 
mengambil langkah-langkah yang masuk akal dalam 
rangka mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan untuk 
menggunakan pelbagai cara yang tersedia untuk melakukan 
penyelidikan yang serius terhadap pelanggaran yang telah 
terjadi	dalam	wilayah	jurisdiksinya,	untuk	mengidentifikasi	
orang-orang yang terlibat, untuk menerapkan hukuman 
yang tepat dan untuk menjamin adanya kompensasi yang 
memadai bagi para korban. 

Esensi dari kasus Velásquez Rodríguez, yang terimplisit dalam 
perjanjian-perjanjian utama PBB dan regional, telah diakui, antara 
lain, dalam Prinsip-Prinsip Joinet22 dan Prinsip-Prinsip Bassiouni.23 
Meskipun tidak mengikat secara hukum, Prinsip-Prinsip tersebut 
barangkali merupakan deskripsi yang paling komprehensif dan 
diterima luas tentang kewajiban negara atas hak asasi manusia dan 
hak-hak asasi seorang individu.24

Ranah keadilan transisional secara konseptual sangat 
mendukung pendekatan hak asasi manusia yang diartikulasikan 
dalam kasus Velásquez Rodríguez dan ditegaskan dalam Prinsip-
Prinsip Joinet dan Bassiouni. Dengan kata lain, keadilan transisional 
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mencakup – tapi juga melampaui – wilayah keadilan atau 
pengadilan pidana. Hal ini tidaklah mengherankan, karena dalam 
hampir semua konteks keadilan transisional terdapat jaminan maya 
(virtual) tentang “keadilan yang tak utuh” (incomplete justice). Ada 
banyak alasan untuk hal ini. Dalam konteks transisional sering kali 
terdapat ribuan korban, dan juga ratusan kalau tidak ribuan pelaku. 
Kekuatan kejam dari masa lalu sering kali terus berkanjang dalam 
beberapa pertimbangan pemegang otoritas politik dan kekuasaan 
militer atau polisi. Pelaksanaan keadilan – dari polisi ke penuntut 
ke hakim – biasanya lemah dan sering kali dirusakkan oleh korupsi 
atau penyalahgunaan kekuasaan. Konteks-konteks transisional 
biasanya ditandai oleh pengangguran yang sangat besar dan juga 
jarangnya sumber-sumber publik, yang mempersulit pemenuhan 
atau penyesuaian biaya atau harga yang harus dikeluarkan dalam 
sebuah program keadilan retroaktif.

Meningkatnya kejahatan juga merupakan gambaran yang 
umum di negeri-negeri yang sedang mengalami transisi. Hal ini 
menempatkan pemerintah dalam posisi yang tidak menyenangkan 
yaitu menyikapi jumlah kejahatan yang massif dari masa lalu 
sekaligus menghadapi kejahatan-kejahatan baru. Dokumen-
dokumen kunci sering kali dihancurkan dan skenario kejahatan pun 
digantikan untuk menutup-nutupi bukti. Para saksi sering masih 
takut akan akibat buruk yang mungkin terjadi jika mereka memberi 
kesaksian, bahkan dalam kasus di mana tidak ada intimidasi yang 
terus menerus, dan para hakim dan penuntut bisa saja menghadapi 
ancaman kematian. Sering kali ada juga palang-palang hukum untuk 
mencapai keadilan, baik dalam bentuk hukum-hukum amnesti, 
masa berlaku hukum yang sudah daluwarsa untuk menghukum 
kejahatan-kejahatan tertentu, atau celah dalam penerapan norma-
norma internasional ke dalam hukum domestik.

Di hadapan begitu banyak tantangan ini, tidaklah 
mengherankan bahwa masyarakat-masyarakat transisi menjadi 
dasar bagi pencarian konsep-konsep keadilan model baru dan 
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yang lebih luas. Pada waktu yang sama, keadilan pidana [criminal 
justice, sering diartikan “pengadilan pidana” mengingat keadilan 
pidana ini paling nyata dalam bentuk pengadilan pidana, ed.] tetap 
menjadi tempat yang paling unik dalam rangkaian respons terhadap 
kekerasan massal (mass atrocity). Dalam lima belas tahun terakhir 
ini saja, dunia kita ini telah menyaksikan pembentukan pengadilan-
pengadilan pidana internasional untuk bekas Yugoslavia dan 
Rwanda, sebuah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang 
permanen di Den Haag, pelbagai pengadilan pidana campuran 
di Kosovo, Sierra Leone, Timor-Leste, Bosnia-Herzegovina, dan 
Kamboja. Bersamaan dengan pendirian pengadilan-pengadilan 
tersebut, para penuntut dan hakim domestik menjadi aktor yang 
makin penting dalam arena keadilan transisional dalam kaitan 
dengan kejahatan internasional yang dilakukan baik di dalam 
maupun di luar batas-batas wilayah suatu bangsa.25 Singkatnya, 
pentingnya pengadilan-pengadilan pidana tetap tak tergantikan. 
Tidak ada mekanisme lain yang dipandang memiliki dampak yang 
lebih besar dari pada pengadilan pidana ini dalam hal memberikan 
penjeraan	 spesifik	 dan	 umum,	 kepercayaan	 publik	 terhadap	
kemampuan dan kemauan negara untuk menegakkan hukum, dan 
dalam hal keinginan para korban untuk mendapatkan keadilan.

Namun demikian, jika pengadilan pidana itu sendiri 
sudah memadai, maka bidang bahasan keadilan transisional tidak 
akan pernah lahir. Kenyataannya adalah bahwa respons-respons 
yang lain, yang melampaui keadilan pidana (criminal justice) 
[dalam bentuk pengadilan pidana (criminal court), ed.] sangat 
dibutuhkan. Sistem-sistem keadilan sama sekali tidak dirancang 
untuk menangani (remedy) pelanggaran-pelanggaran yang 
dilakukan dalam skala massif yang merupakan tipikal dari konteks 
transisional. Alih-alih, sistem keadilan dirancang untuk menangani 
kejahatan sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang di luar 
kebiasaan atau pengecualian.26 Laju yang relatif lamban, partisipasi 
korban yang minim, dan kapasitas pemulihan dan rekonsiliasi yang 
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lemah yang cenderung selalu ada dalam tuntutan-tuntutan pidana 
juga membatasi kedalaman dan jangkauan dampaknya, terlepas 
dari apa pun konteksnya. Karena itu, keharusan pemerintahan-
pemerintahan transisional untuk mengupayakan mekanisme-
mekanisme non-judisial yang bersifat komplementer seperti komisi 
kebenaran adalah suatu hal yang memang seharusnya demikian.

Bagian 2: Tinjauan Umum terhadap Komisi-Komisi 
Kebenaran

Terlepas dari namanya yang beraneka ragam, komisi-komisi 
kebenaran telah menjadi suatu unsur yang tetap dalam hukum 
internasional dan politik bersamaan dengan pengadilan-pengadilan 
pidana internasional dan campuran (hybrid). Secara khusus sejak 
lahirnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan pada 
tahun 1990, sangatlah susah menghilangkan sebuah contoh tentang 
suatu	 transisi	 politik	 atau	 transisi	 pascakonflik	 di	 mana	 gagasan	
tentang pembentukan sebuah komisi kebenaran dapat diabaikan.27 
Sebenarnya, ini adalah suatu hal yang baik. Sebagian besar komisi 
kebenaran telah menjalankan pekerjaan pentingnya dalam masing-
masing konteksnya. Komisi-komisi kebenaran itu sering kali 
menampik penyajian yang salah dari pemerintahan yang lama melalui 
penyelidikan, acara dengar kesaksian secara publik, dan laporan-
laporan yang rinci. Beberapanya telah mendorong debat nasional 
yang	signifikan	dan	turut	mendorong	pemerintah	untuk	mengambil	
langkah-langkah korektif dan preventif dalam hal keadilan, reparasi, 
dan reformasi institusional. Banyak komisi kebenaran juga telah 
memberikan sumbangan pada konsep “keadilan historis” (historical 
justice) terhadap korban dan masyarakat ketika keadilan pidana 
tidak bisa menjadi sebuah pilihan yang dapat diwujudkan.28

Pada waktu yang sama, harapan beberapa orang tentang 
apa yang dapat dicapai oleh sebuah komisi kebenaran telah 
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melampaui akal sehat. Sering ada kesan bahwa komisi kebenaran 
bisa melakukan suatu keajaiban: menyembuhkan sebuah bangsa, 
merujuk-damaikan (reconcile) para korban dan pelaku, menjamin 
penegakan tatanan hukum, dan membangun sebuah kultur hak 
asasi manusia.29 Juga sering kali dibayangkan bahwa komisi-komisi 
kebenaran bisa membantu untuk “mendirikan kembali” sebuah 
tatanan politik yang rusak,30 atau membangun sebuah jembatan 
psikologis antara masa lalu sebuah bangsa dengan masa depannya, 
yang tanpa itu masa depan akan tetap ringkih.31 Dengan harapan 
yang sangat tinggi itu, tidaklah mengherankan bahwa kesan 
kekecewaan kadang-kadang mencuat atas hasil kerja sebuah komisi 
kebenaran, ketika publik secara tak terhindarkan menghadapi 
fakta bahwa menjadi sebuah masyarakat yang “normal” kembali 
dan “rukun dan damai kembali” membutuhkan waktu lebih dari 
beberapa tahun.32

Sebuah pemahaman yang memadai tentang keterbatasan 
komisi-komisi kebenaran dapat membantu mengatasi harapan-
harapan yang berlebihan tersebut. Dengan bertitik tolak dari hal 
ini, maka bagian berikut, masih dalam bab ini, akan menawarkan 
sebuah	 definisi	 yang	 komprehensif	 tentang	 subjek	 bahasan	 kita	
ini (yaitu komisi kebenaran). Kemudian bahasan diikuti dengan 
survei sejarah singkat tentang asal muasal dan bentuk-bentuk 
kontemporer komisi kebenaran, dan kemudian diikuti dengan 
sebuah pembahasan tentang tantangan dan batasan-batasan yang 
masuk akal untuk diharapkan.

Definisi

Definisi	 standard	 dari	 komisi	 kebenaran	 diberikan	 oleh	 Priscilla	
Hayner, seorang pemegang otoritas terdepan untuk subjek bahasan 
kita ini. Dalam Unspeakable Truths,33	Hayner	mendefinisikan	komisi-
komisi kebenaran sebagai badan-badan yang memiliki ciri-ciri 
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sebagai berikut: (1) mereka hanya menyelidiki kejadian-kejadian di 
masa lampau;34 (2) mereka menyelidiki pola-pola pelanggaran yang 
dilakukan dalam suatu jangka waktu tertentu, yang dilawankan 
dengan sebuah kejadian khusus;35 (3) mereka merupakan badan-
badan sementara yang merampungkan pekerjaan mereka dengan 
mengajukan sebuah laporan yang memuat kesimpulan dan 
rekomendasi;	 dan	 (4)	 mereka	 “secara	 resmi	 diijinkan,	 disahkan,	
atau diberdayakan oleh negara (dan kadang-kadang juga oleh 
kekuatan oposisi militer, sebagaimana halnya dalam kesepakatan 
damai).”36	Hayner	mengindentifikasi	adanya	tiga	elemen	yang	lebih	
umum dari komisi kebenaran yang dibahas dalam bukunya: (1) 
mereka (komisi-komisi itu) berfokus pada kejadian-kejadian yang 
baru terjadi (recent events); (2) mereka menyelidiki pelanggaran-
pelanggaran yang dimaksudkan atau diarahkan untuk kepentingan 
politik; dan (3) mereka beroperasi dalam konteks yang ditandai oleh 
pelanggaran-pelanggaran yang menyebar luas.37 Akhirnya, Hayner 
mencatat bahwa komisi-komisi kebenaran biasanya dibentuk pada, 
dan bekerja sebagai komponen utama dari, suatu masa transisi 
politik	atau	transisi	pasca-konflik.38

Definisi	 Hayner	 menjadi	 sebuah	 titik	 berangkat	 yang	
bermanfaat.	 Namun	 demikian,	 definisi	 tersebut	 menghilangkan	
atribut-atribut esensial lainnya dari komisi-komisi kebenaran. 
Atribut-atribut tersebut berasal dari pengalaman-pengalaman 
komisi kebenaran di masa lalu dan yang ada sekarang ini. Ketika 
atribut-atribut	 itu	 dimuat	 dalam	 definisi,	 sebuah	 pemahaman	
yang lebih tepat tentang fenomena komisi kebenaran muncul ke 
permukaan.39

Unsur	 pertama	 yang	 dihilangkan	 dari	 definisi	 Hayner	
adalah fakta bahwa komisi-komisi kebenaran adalah komisi-komisi 
penyelidikan (commissions of inquiry) yang fungsi utamanya adalah 
penyelidikan (investigation).40 Dengan demikian, komisi-komisi 
kebenaran dapat dibedakan dengan mudah dari pengadilan-
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pengadilan dan persidangan-persidangan administratif, yang 
fungsi utamanya adalah ajudikasi (keputusan hukum atas sebuah 
kasus).	 Komisi	 kebenaran,	 berdasarkan	 definisinya,	 tidak	 pernah	
serupa dan sebangun dengan pengadilan (court) atau persidangan 
(tribunal).41

Elemen	kedua	yang	dihilangkan	dari	definisi	Hayner	adalah	
fakta bahwa komisi-komisi kebenaran berfokus pada tindakan-
tindakan kekerasan yang kejam atau represi. Tindakan-tindakan seperti 
itu bisa mengambil banyak bentuk, merentang dari penahanan 
semena-mena (arbitrary detention) ke penyiksaan ke penghilangan 
secara paksa ke tembak mati di tempat (summary execution). 
Dengan bergantung pada konteks, tindakan-tindakan seperti itu 
bisa merupakan pelanggaran-pelanggaran yang dinyatakan dalam 
hukum hak asasi manusia internasional atau domestik, hukum 
humaniter, atau hukum pidana.42 Komisi-komisi kebenaran selalu, 
dan pada ghalibnya, terutama sekali berfokus pada tindakan 
langsung	 kekerasan	 fisik.43 Namun demikian, beberapa komisi 
kebenaran telah memeriksa bentuk-bentuk represi lain juga, 
termasuk pencaplokan properti tanpa kompensasi,44 pemecatan 
yang tidak adil dan tindakan pelecehan oleh pemerintah,45 dan 
pemindahan penduduk secara paksa.46

Sebuah	 penghilangan	 terkait	 dari	 definisi	 Hayner	 adalah	
menyangkut konteks di mana tindakan-tindakan pelanggaran atau 
represi terjadi. Komisi-komisi kebenaran berfokus terutama sekali 
pada tindakan-tindakan yang terjadi selama masa-masa pemerintahan 
yang kejam atau konflik bersenjata yang belum terlalu lama berselang. 
Dalam banyak kasus, periode-periode tersebut telah dinyatakan 
berakhir. Namun demikian, bukan itu yang selalu menjadi 
masalahnya.47 Juga tidak selalu masalah bahwa mandat sebuah 
komisi kebenaran mencakupi semua masa “gelap” pada masa 
lalu yang tidak begitu lampau dari sebuah negeri. Sebagai contoh, 
komisi kebenaran Haiti mencakupi hanya tiga tahun dari berdekade-



BAB 1: KOMISI-KOMISI KEBENARAN

15

dekade pemerintahan yang represif di negeri itu. Namun demikian, 
komisi kebenaran yang sebenarnya (prototip) memeriksa semua 
masa	utama	dari	konflik	atau	represi	yang	belum	lama	berselang,	
tepatnya pada momen transisi ke masa-masa yang mungkin lebih 
baik.

Sebuah	elemen	selanjutnya	yang	dihilangkan	dalam	definisi	
Hayner adalah fakta bahwa komisi-komisi kebenaran dicermati 
bukan hanya berkaitan dengan fakta adanya kasus-kasus individual 
tetapi juga dengan penyediaan tanggung jawab atas sebab-sebab 
dan konsekuensi-konsekuensi yang lebih luas dari pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi. Penyelidikan-penyelidikan yang tidak 
berupaya menyediakan narasi yang sangat penting dan mendesak 
atas masa-masa historis yang diselidikinya bukanlah komisi 
kebenaran.

Sebuah	 elemen	 lain	 dari	 sebuah	 definisi	 lengkap	 komisi	
kebenaran adalah kenyataan bahwa komisi kebenaran berfokus 
pada kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh, atau dengan 
dukungan, negara. 

Fokus ini berlaku terlepas dari apakah pelanggaran-
pelanggaran itu terutama sekali dilakukan oleh negara (misalnya, 
Chad), atau oleh aktor-aktor bukan negara (misalnya, Peru), atau 
oleh pemegang kekuasaan pendudukan sebelumnya (misalnya, 
Timor-Leste).48 Sebuah komisi penyelidikan yang didirikan di 
negara X untuk terutama sekali atau secara khusus berfokus pada 
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di negara Y bukanlah 
sebuah komisi kebenaran. Sebuah komisi kebenaran memiliki suatu 
ciri penilaian terhadap diri sendiri (self-assessment) atau penyelidik-
an terhadap diri sendiri (self-investigation) yang inheren; ia melibati 
sebuah negara atau masyarakat yang berupaya memperbaiki atau 
memperbarui dirinya sendiri dengan cara apa pun dan dalam hal 
apa pun.49
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Sebuah unsur penentu yang terkait dengan komisi kebenaran 
memperhatikan tempat komisi kebenaran dalam kerjanya. Komisi 
kebenaran tidak hanya disahkan (diberi wewenang) atau diperkuat 
oleh negara, tetapi juga bahwa komisi kebenaran dibentuk di dalam 
negara. Sesungguhnya, akan menjadi suatu kekeliruan karakter 
untuk menggambarkan sebuah penyelidikan sebagai sebuah komisi 
kebenaran jika kantor dan para stafnya terutama sekali atau secara 
khusus berada di luar dukungan negara.50 Diakui, komisi kebenaran 
bisa menjalankan sebagian kerjanya di luar wilayah tempat dia 
berada, baik dengan pilihan51 atau memang suatu keharusan.52 Akan 
tetapi, sebuah elemen fundamental dari sebuah komisi kebenaran 
adalah	karakter	domestiknya,	atau	karakter	“bumi-pijakannya”.

Sebuah elemen selanjutnya yang harus ditambahkan pada 
definisi	 Hayner	 adalah	 fakta	 bahwa	 komisi-komisi	 kebenaran	
adalah badan-badan yang berpusat pada korban.53 Berpusat pada 
korban berarti bahwa kebanyakan waktu dan perhatian komisi 
kebenaran diarahkan kepada para korban – pengalaman mereka, 
pandangan mereka, kebutuhan mereka, dan kerinduan-kerinduan 
mereka.54 Itu tidak berarti bahwa sebuah komisi kebenaran selalu 
dengan sendirinya berpusat pada korban (karena beberapanya 
tidak demikian), tidak juga berarti bahwa sebuah komisi kebenaran 
hanya berkutat pada korban (karena komisi kebenaran tidaklah 
demikian).55 Hal itu semata-mata berarti bahwa para korban, yang 
dilawankan dengan para saksi dan pelaku, merupakan fokus utama 
dari kerja sebuah komisi (kebenaran).

Sebuah karakteristik penentu lain dari komisi kebenaran 
adalah kemandiriannya yang relatif dari negara. Di mana kejahatan 
negara terlibat, entah itu dalam konteks pemerintahan yang represif 
atau	konflik	bersenjata,	beralih	kepada	badan-badan	penyelidikan	
negara yang biasa dan masih berlaku (misalnya, polisi, kejaksaan, 
departemen kehakiman) bisa membahayakan kinerja atau hasil dari 
sebuah penyelidikan yang independen. Hal itu bisa menciptakan 
“kabut kecurigaan” terhadap penyelidikan tersebut. Dalam 
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pengesahan	sebuah	komisi	kebenaran	–	menurut	definisinya	adalah	
sebuah badan ad hoc – para pendukungnya berupaya mengadakan 
penyelidikan yang semi-independen atau yang berjangka waktu 
agak lama.56 Sementara beberapa orang mungkin bertanya tentang 
bagaimana sebuah komisi kebenaran yang dibentuk atau disahkan 
oleh negara bisa independen darinya, logika semacam itu jelas     
keliru. Sebagai contoh, fakta bahwa seorang hakim ditunjuk oleh 
negara untuk menjalankan tugas di pengadilan tidak dapat dikatakan 
sebagai indikasi tidak adanya independensi peradilan. Dalam 
menilai kadar independensi dari pelbagai lembaga publik, sejumlah 
besar faktor lain harus dipertimbangkan, termasuk komposisi dan 
tingkat	otonomi	finansial,	legal	dan	operasionalnya.57

Hal terakhir memperhatikan pertimbangan atas sebuah 
elemen yang tercakup dalam, yang dilawankan dengan dihilangkan 
dari,	 definisi	 Hayner.	 Sebagaimana	 telah	 dikatakan	 sebelumnya,	
Hayner	 mendefinisikan	 komisi	 kebenaran	 sebagai	 badan	 yang	
“secara	 resmi	diijinkan,	disahkan,	 atau	diberdayakan	oleh	negara	
(dan kadang-kadang juga oleh oposisi bersenjata, sebagaimana terjadi 
dalam kesepakatan damai).”58	 Meskipun	 demikian,	 definisi	 ini	
tampak sebagai sebuah kriteria yang masuk akal. Sebagai contoh, 
oposisi bersenjata di El Salvador, Guatemala, Sierra Leone, Burundi, 
Republik Demokratik Kongo (DRC), dan Liberia setuju dengan 
pendirian komisi kebenaran di masing-masing negaranya sebagai 
bagian dari sebuah kesepakatan damai yang komprehensif. Namun 
Hayner memperlakukan dua komisi penyelidikan yang dibentuk 
oleh Kongres Nasional Afrika (yang pada dasarnya adalah kekuatan 
tentara pembebasan) sebagai komisi kebenaran, terlepas dari fakta 
bahwa tidak ada negara, dalam hal ini adalah Afrika Selatan, yang 
mengijinkan,	 mengesahkan,	 atau	 memberdayakannya.59 Satu-
satunya	cara	untuk	mengklasifikasikan	penyelidikan-penyelidikan	
ini	sebagai	komisi	kebenaran	sembari	tetap	sesuai	dengan	definisi	
Hayner adalah dengan memperlakukan kata-kata “dan kadang-
kadang juga” dengan makna “dan/atau” sehingga sebuah komisi 
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kebenaran bisa berarti sebuah badan yang dibentuk oleh negara atau 
oleh sebuah oposisi bersenjata (yang dilawankan dengan sebuah 
badan yang dibentuk oleh negara saja, atau oleh negara dan oposisi 
bersenjata yang bertindak bersama-sama dalam sebuah kesepakatan 
damai). Ini tidak mudah dipahami. Penyelidikan-penyelidikan ANC 
(Kongres Nasional Afrika, African National Congress) merupakan 
penyelidikan bukan-negara – titik. Karakter bukan-negaranya 
membuat penyelidikan-penyelidikan tersebut terlepas dari semua 
bentuk komisi kebenaran lainnya yang digambarkan Hayner dalam 
bukunya, dan dimasukkannya bentuk penyelidikan seperti ini ke 
dalam kategori komisi kebenaran turut membingungkan sebuah 
definisi	tidak	kokoh,	mengganti	kata	tidak	lengkap.60

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, 
buku	ini	mendefinisikan	sebuah	komisi	kebenaran	sebagai	berikut:

Komisi kebenaran adalah sebuah komisi penyelidikan ad 
hoc, otonom, dan berpusat-pada-korban yang dibentuk di 
dan disahkan oleh sebuah negara dengan tujuan-tujuan 
utama yaitu (1) menyelidiki dan melaporkan sebab-sebab 
dan konsekuensi-konsekuensi utama dari pola-pola 
yang luas dan relatif baru dari kekerasan dan represi 
yang kejam yang terjadi di negara tersebut selama masa-
masa	tertentu	dari	 rejim	yang	kejam	atau	konflik,	dan	(2)	
membuat rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan atau 
pemulihannya dan pencegahannya di masa depan.61

Sebagaimana	halnya	dengan	definisi	apa	pun,	definisi	ini	pun	
mengklaim	dirinya	sebagai	definisi	yang	otoritatif.	Namun	demikian,	
itu	tidak	berarti	bahwa	definisi	ini	merupakan	kata	terakhir	untuk	
subjek bahasan ini. Fenomena komisi kebenaran adalah sesuatu 
yang sedang berubah, dan mungkin hanya perubahan-perubahan 
kecil yang diperlukan di masa depan. Bagaimanapun juga, esensi 
defenisi ini harus tetap dipertahankan demikian.
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Beberapa	kualifikasi	tambahan	pun	muncul	di	sini.	Pertama, 
definisi	tersebut	pada	dasarnya	memiliki	karakter	normatif.	Definisi	
ini bukanlah sebuah deskripsi tentang apa seharusnya komisi 
kebenaran itu. Ia semata-mata bersifat deskriptif. Tujuan tunggalnya 
adalah untuk mengembangkan – membantu membuat jadi lebih 
tepat – pemahaman kolektif kita atas fenomena komisi kebenaran.

Kedua,	 definisi	 yang	digunakan	di	 sini	 tidak	dimaksudkan	
untuk memperlihatkan status superior dari komisi-komisi  
kebenaran. Jadi, menyatakan sebuah penyelidikan hak asasi 
manusia sebagai sesuatu yang lain dari sebuah komisi kebenaran 
– sebagaimana sering dinyatakan dalam buku ini – bukanlah untuk 
merendahkan nilai moral, sosial atau politik dari penyelidikan. Ini 
murni	sebuah	masalah	kejelasan	definisional.	Sebuah	penyelidikan	
yang tidak bias yang dilakukan oleh polisi, komisi nasional hak asasi 
manusia, atau sebuah NGO/LSM lebih baik dari pada penyelidikan 
yang bias yang dilakukan oleh sebuah komisi kebenaran. Dengan 
kata lain, komisi-komisi kebenaran tidak otomatis atau dengan 
sendirinya menduduki puncak hierarki normatif dari penyelidikan. 
Sebenarnya, sebuah penyelidikan hak asasi manusia yang berkait-
kelindan	 dengan	 definisi	 komisi	 kebenaran	 bahkan	 tidak	 dapat	
dipandang sebagai sebuah badan yang benar-benar handal. Akan 
tetapi,	misalnya,	sebuah	komisi	yang	sesuai	dengan	definisi	teknis	
bisa gagal karena ketidakmemadaian staf atau sumber daya material. 
Bisa juga, sebuah komisi bisa saja menjalankan pekerjaannya dalam 
sebuah model yang diskriminatoris, non-transparen, atau setengah 
hati. Dengan kata lain, komisi tersebut mungkin tidak lebih 
dari sebuah penerapan hubungan publik yang diarahkan untuk 
mengambil hati komunitas internasional yang sudah semakin 
banyak menuntut dalam hal kebenaran dan keadilan.62

Sebuah	 kualifikasi	 final mengarahkan perhatian pada 
aplikasi	definisi	komisi	kebenaran	dalam	kasus-kasus	yang	“tidak	
jelas”. Khususnya, penting untuk mempertimbangkan bagaimana 
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mengklasifikasikan	 sebuah	 badan	 yang	 bisa	 dikatakan	 sesuai	
dengan	 definisi	 sebuah	 komisi	 kebenaran	 ketika	 ternyata	 ada	
konsensus domestik dan internasional yang luas bahwa badan itu 
bukanlah sebuah komisi kebenaran. Beberapa contoh bisa membantu 
menjelaskan masalah ini.

Di Algeria, pada September 2003, sebuah komite ad hoc yang 
dipimpin oleh ketua komisi nasional hak asasi manusia dibentuk 
untuk membantu para keluarga dari orang-orang yang hilang dan 
dihilangkan.	 Peran	 komite	 tersebut	 adalah	 untuk	 memverifikasi	
kasus-kasus orang hilang dan merekomendasikan kompensasi 
bagi keluarga orang hilang tersebut dalam kasus-kasus yang jelas.63 
Meskipun pemerintah Algeria secara periodik menggambarkan 
komite tersebut sebagai komisi kebenaran, dan meskipun mandat 
komite tersebut sebagian besar sesuai dengan mandat komisi 
kebenaran, namun ia tidak dapat dipandang seperti itu, baik secara 
domestik maupun internasional.64

Pikirkanlah sebuah contoh lain yang sedikit berbeda. Sebuah 
lembaga yang belum lama terbentuk di Cili, yaitu Komisi Nasional 
tentang Pemenjaraan Politik dan Penyiksaan (National Commission 
on Political Imprisonment and Torture, selanjutnya disebut Komisi 
Penyiksaan) menyelidiki penggunaan penyiksaan secara sistematik 
selama periode pemerintahan militer di negeri tersebut.65 Komisi 
ini menyelidiki kasus-kasus yang sebelumnya oleh KKR Cili tidak 
mau didokumentasikan dalam laporan akhirnya, yaitu kasus-kasus 
korban penyiksaan yang masih hidup.66 Tanpa meninjau semua 
atributnya, cukuplah untuk mengatakan bahwa Komisi Penyiksaan 
tersebut	tampaknya	sejalan	dengan	definisi	buku	ini	tentang	komisi	
kebenaran. Akan tetapi, tampaknya komisi ini lebih banyak dilihat 
sebagai sesuatu yang berbeda dari sebuah komisi kebenaran.67 Ia 
dipandang lebih sebagai sebuah penyelidikan tambahan untuk KKR 
di negeri tersebut, yang dibentuk sebelumnya. Pekerjaan Komisi 
Penyiksaan adalah untuk merampungkan penyelidikan yang 
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telah dimulai, tetapi dibiarkan tidak lengkap, oleh KKR (karena 
keterbatasan mandatnya). Di sini kembali muncul pertanyaan 
tentang	apakah	beralasan	dan	dapat	diterima	untuk	mengklasifikasi	
badan tersebut sebagai sebuah komisi kebenaran.

Akhirnya, pikirkanlah skenario sebaliknya, katakanlah, 
di mana sebuah lembaga yang mungkin sebelumnya beberapa 
orang telah memandangnya sebagai sebuah komisi kebenaran 
“digantikan” oleh sebuah badan yang hampir semua, jika tidak 
semua, orang memandangnya sebagai sebuah komisi kebenaran. 
Misalnya, Hayner mengelompokkan sebuah komisi parlementer 
tahun 1985 di Uganda sebagai sebuah komisi kebenaran.68 Hingga 
pada taraf tertentu bahwa komisi tersebut dipandang secara luas 
sebagai sebuah komisi kebenaran (yang buktinya sangat tipis),69 
maka persepsi tersebut tampak telah berubah. Sebuah “Komisi 
Perdamaian” yang dibentuk pada tahun 2000 di Uruguay, sekarang 
ini dipandang sebagai satu-satunya komisi kebenaran Uruguay 
yang “real”.70 Bentuk pergantian atau perubahan yang sama tampak 
terjadi juga di Uganda. Hayner menggambarkan sebuah komisi 
yang dibentuk oleh Presiden Idi Amin tahun 1974, yaitu “Komisi 
Penyelidikan tentang Penghilangan Orang di Uganda sejak 25  
Januari 1971” (Commission of Inquery into the Disappearance of People in 
Uganda since 25th January, 1971), sebagai sebuah komisi kebenaran.71 
Namun demikian, di dalam dan di luar Uganda, komisi tersebut 
jarang (dan hanya sebagai ejekan) dikelompokkan  demikian. Alih-
alih, sebuah komisi lain yang dibentuk tahun 1986, yaitu Komisi 
Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Commission of Inquiry 
into Violations of Human Rights), dipandang secara luas sebagai satu-
satunya komisi kebenaran di negara tersebut.72

Perlu ditekankan bahwa terdapat lebih dari satu kesimpulan 
yang mungkin yang dapat dibuat dari kasus-kasus yang ada ini. 
Sebagai contoh, orang bisa memandang Komisi Penyiksaan di 
Cili sebagai sebuah kesinambungan dari KKR Cili atau, bisa juga, 
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sebagai sebuah komisi kebenaran nasional yang kedua. Orang 
juga bisa membuat argumen yang sama untuk kasus Uruguay dan 
Uganda. Meskipun semua itu bukan merupakan kesimpulan yang 
digambarkan oleh penulis di sini, orang-orang yang cermat bisa 
saja	 tidak	 setuju	 dengan	 hal	 tersebut.	 Bagaimanapun,	 klasifikasi	
fenomena politik adalah sebuah upaya yang di dalam dirinya 
sendiri bersifat bersaingan atau mengundang perdebatan.

Akan tetapi, apa yang harus jelas adalah pentingnya kita 
melampaui	 definisi	 teknis.	 Dalam	 upaya	 menilai	 apakah	 sebuah	
lembaga atau badan adalah sebuah komisi kebenaran, baik kriteria 
objektif maupun	subjek	harus	dievaluasi.	Dengan	kata	lain,	klasifikasi	
yang paling utama haruslah koheren secara internal (yaitu bahwa 
badan yang dibahas atau dipersoalkan itu harus secara masuk 
akal	 sesuai	 dengan	definisi	 teknis	 sebuah	 komisi	 kebenaran)	 dan	
koheren	 secara	 eksternal	 (yaitu	 bahwa	 klasifikasi	 sebuah	 badan	
atau lembaga sebagai sebuah komisi kebenaran harus secara masuk 
akal sesuai dengan sebuah konsensus domestik dan internasional 
tentang	 klasifikasi	 tersebut).	 Oleh	 karena	 itu,	 penentuan	 tentang	
apakah sebuah badan yang khusus adalah sebuah komisi   
kebenaran atau tidak harus mengikuti tahap-tahap berikut. Pertama, 
kita harus menilai apakah badan atau lembaga yang dipersoalkan 
itu	sesuai	dengan	definisi	 teknis.	 Jika	 ternyata	 tidak,	maka	badan	
itu tidak dapat dikelompokkan sebagai sebuah komisi kebenaran, 
terlepas dari apa pun keutamaan-keutamaan lain yang terkandung 
di dalamnya. Jika lembaga tersebut benar-benar sesuai dengan 
definisi	teknis,	kita	harus	menimbang	–	sebaik	mungkin	–	apakah	
ia juga memenuhi ketentuan konsensus domestik dan internasional 
yang menyatakan bahwa lembaga tersebut adalah sebuah komisi 
kebenaran.73 Jika konsensus semacam itu ada, maka badan tersebut 
adalah sebuah komisi kebenaran. Jika konsensus seperti itu tidak 
ada, maka, sesuai dengan alur pemikiran bahasan kita di sini, 
klasifikasinya	yang	tepat	terbuka	untuk	diperdebatkan.
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Sejarah

Sejarah tentang komisi-komisi kebenaran sedang dan masih terus 
ditulis. Komisi-komisi yang baru, yang bermunculan dalam konteks 
yang bahkan lebih beragam lagi dan dengan mandat-mandat dan 
struktur yang semakin unik, terus saja dibentuk.

Dalam menjelaskan asal-muasal komisi-komisi kebenaran, 
lagi-lagi kita tidak bisa tidak memulainya dari karya Hayner.    
Bermula dengan sebuah studi kasus tentang sebuah komisi 
penyelidikan tahun 1974 yang dibentuk oleh mantan presiden 
Uganda Idi Amin, karyanya menawarkan sebuah analisis yang 
ekstensif tentang komisi tersebut dan pelbagai kasus sesudahnya. 
Namun demikian, Hayner tidak memperlihatkan pengaruh yang 
signifikan	dari,	atau	kemiripan	antara,	komisi-komisi	penyelidikan	
Persemakmuran dan komisi-komisi kebenaran. Ia juga tidak 
menelusuri koneksi yang penting antara model dan rancangan 
Persemakmuran dengan pengaruh global sesudahnya dari KKR 
Afrika Selatan.

Komisi-komisi penyelidikan Persemakmuran (kadang-
kadang juga disebut “persidangan-persidangan” penyelidikan 
[“tribunals” of inquiry]) berasal-muasal, sebagaimana sudah dapat 
diduga, dari Kerajaan Inggris.74 Komisi-komisi penyelidikan 
Persemakmuran dibentuk oleh pemerintah sebagai upaya luar 
biasa untuk menanggapi kontroversi atau masalah publik yang 
sangat penting dan mendesak. Komisi-komisi penyelidikan 
Persemakmuran itu biasanya dibentuk dengan oleh perintah 
dewan dengan kewenangan yang disediakan oleh statuta75 atau 
konstitusi.76
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Komisi-komisi penyelidikan Persemakmuran sesungguhnya 
mencerminkan komisi kebenaran modern. Komisi-komisi itu sama-
sama diberikan kewenangan subpoena, yaitu kekuasaan untuk 
melakukan acara dengar-kesaksian secara publik atau secara 
tertutup (in camera), dan kewenangan untuk menentukan tanggung 
jawab dan membuat rekomendasi dalam sebuah laporan akhir.77 
Sejak munculnya komisi-komisi seperti itu, negara-negara anggota 
Persemakmuran telah mendirikan banyak komisi untuk merespon 
pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terbukti atau 
didakwakan.78 Beberapa di antaranya – komisi-komisi penyelidikan 
di Uganda (1974 dan 1986),79 Zimbabwe (1984),80 Nepal (1990),81 Sri 
Lanka (1994),82 dan Nigeria (1999)83 – Hayner kelompokkan sebagai 
komisi kebenaran. Tetapi dalam pelbagai konteksnya yang berbeda-
beda dan khusus, mereka menyerupai sesuatu yang lebih tua dan 
lebih dikenal (familiar), yaitu komisi-komisi penyelidikan standard 
untuk pertentangan publik.

Di negara-negara Persemakmuran lainnya – misalnya, 
Afrika Selatan dan Sierra Leone – komisi-komisi kebenaran 
dibentuk dengan peraturan yang baru dan bukannya di bawah 
statuta lama untuk komisi penyelidikan.84 Namun demikian, 
pengaruh dari tradisi komisi penyelidikan Persemakmuran di 
tempat-tempat ini tampak jelas. Dalam masing-masing contoh, 
pembuatan draf peraturan tentang komisi kebenaran dipengaruhi 
oleh peraturan tentang komisi penyelidikan.85 Pada waktu yang 
sama, pengalaman-pengalaman yang panjang dengan komisi 
penyelidikan juga membuat negeri-negeri tersebut menjadi paham 
dengan keterbatasan-keterbatasan yang lumrah dari komisi-komisi 
tersebut (misalnya, proses persidangan yang terlalu panjang dan 
melelahkan karena melibatkan perdebatan yang rumit, biaya yang 
berlebihan dan penundaan-penundaan, laporan akhir yang sebagian 
besar diabaikan). Karena alasan ini dan alasan lainnya lagi, masuk 
akal untuk membuat peraturan baru yang bisa “meminjam” bagian 
yang berguna dari statuta-statuta komisi-komisi penyelidikan 
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Persemakmuran (misalnya, kewenangan untuk memanggil dan 
mengadakan sidang, ketentuan-ketentuan tentang acara dengar-
kesaksian publik, kewajiban-kewajiban tentang kerahasiaan, 
ketentuan-ketentuan umum tentang kerja komisi-komisi itu) dan 
membuatnya menjadi lebih baik. Penggunaan peraturan yang 
baru juga memungkinkan bagi dimasukkannya unsur-unsur baru 
yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman komisi-komisi 
kebenaran lama di negara-negara lain (misalnya, persyaratan 
konsultasi yang besar dalam seleksi para komisionernya, dukungan 
korban dan mekanisme perlindungan, kewajiban pemerintah yang 
terkait dengan laporan akhir komisi).

Masih ada kelanjutan dari kisah ini. Jika kita memeriksa 
komisi-komisi kebenaran sebelum KKR Afrika Selatan (sekurang-
kurangnya badan-badan yang dinamakan demikian oleh 
Hayner), komisi-komisi yang menyelenggarakan acara dengar-
kesaksian publik sebagai bagian dari pekerjaan mereka hanyalah 
komisi-komisi di negara-negara Persemakmuran,86 dengan satu-
satunya pengecualian adalah Jerman. Semua komisi yang tidak 
menyelenggarakan acara dengar-kesaksian – katakanlah seperti 
komisi-komisi di Argentina, Bolivia, Uruguay, El Salvador, Cili, 
Chad, dan Haiti – adalah negara-negara yang bukan anggota 
Persemakmuran. Segala sesuatu kemudian berubah dengan 
hadirnya KKR Afrika Selatan, komisi kebenaran pertama dengan 
dampak yang benar-benar bersifat internasional, yang dilawankan 
dengan dampak lokal atau regional.87 Setelah adanya KKR 
Afrika Selatan itu, ide tentang sebuah komisi kebenaran yang 
menyelenggarakan acara dengar-kesaksian publik – khususnya 
acara dengar-kesaksian yang berpusat pada korban – kemudian 
menjadi semacam norma tersendiri. Hal ini benar tidak hanya di 
negara-negara Persemakmuran seperti Ghana dan Sierra Leone 
(di mana acara dengar-kesaksian publik diharapkan terlepas dari 
apa pun subjek penyelidikannya) tetapi juga di negara-negara 
bukan Persemakmuran yang kurang memiliki tradisi yang sama 
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dalam hal komisi penyelidikannya (misalnya, Peru, Timor-
Leste, Morocco, dan Paraguay).88 Satu-satunya pengecualian 
adalah Ekuador dan  Panama, di mana komisi-komisi kebenaran 
dibentuk dengan mengacu hanya pada pengalaman-pengalaman 
Amerika Latin sebelumnya, yang tak satu pun di antaranya pernah 
menyelenggarakan acara dengar-kesaksian publik.89

Hal ini memberikan sebuah indikasi tentang pengaruh 
KKR Afrika Selatan, yang tidak hanya membawa kewenangan atas 
acara dengar-kesaksian publik menjadi perhatian global tetapi juga 
menunjukkan bahwa sebuah komisi bisa menjadi berpusat pada 
korban dan bersifat publik pada saat yang bersamaan.90 Apa yang 
juga terungkap dari pembahasan sebelumnya ini adalah pengaruh 
dari model komisi penyelidikan Persemakmuran terhadap komisi 
kebenaran modern. Dengan tiadanya model Persemakmuran, 
maka akan jauh dari jelas bahwa komisi-komisi kebenaran akan 
menyelenggarakan acara dengar-kesaksian publik – sebuah bentuk 
praktik kontemporer yang tanpanya komisi kebenaran modern 
bukan hanya tidak dikenal tetapi juga tidak menarik. Karena alasan 
ini dan alasan lainnya, perhatian khusus diberikan kepada model 
Persemakmuran dalam bab-bab selanjutnya dalam buku ini.91

Mandat dan Model Komparatif

Sejak tahun 1980-an, lebih dari dua lusin komisi kebenaran telah 
dibentuk, yang sebagian besar di antaranya terdapat di Amerika 
Latin dan Afrika sub-Sahara. Dalam lima tahun terakhir, rata-
rata tiga komisi kebenaran dibentuk tiap tahun. Banyak di antara 
komisi kebenaran ini mendapatkan keuntungan dari sumber-
sumber substansial dan, sejak lahirnya KKR Afrika Selatan, terus-
menerus memiliki mandat yang semakin kuat. Pada saat buku ini 
ditulis, terdapat komisi-komisi kebenaran yang sedang beroperasi 
di Paraguay, Kongo, dan Liberia. Juga terdapat komisi kebenaran 
yang	diharapkan	akan	segera	terbentuk	di	Indonesia	dan	Fiji.92
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Kebanyakan pakar setuju bahwa komisi-komisi kebenaran 
pertama-tama memusatkan perhatiannya pada pengalaman Komisi 
Nasional untuk Orang-Orang Hilang di Argentina pada awal tahun 
1980-an.93 Komisi tersebut menginspirasikan beberapa komisi 
sesudahnya, termasuk komisi-komisi kebenaran yang ada di El 
Salvador dan Cili. Namun demikian, pengaruhnya kebanyakan 
terbatas hanya di Amerika Latin. Sebagaimana telah dicatat, hanya 
dengan pengalaman KKR Afrika Selatan pada pertengahan tahun 
1990-an untuk pertama kalinya komisi kebenaran mendapatkan 
pengaruh secara luas. Meskipun kerjanya telah diselesaikan   
beberapa tahun lalu, dan meskipun ia tetaplah satu-satunya 
komisi yang telah menggunakan sebuah prosedur pengungkapan 
kebenaran untuk mendapatkan amnesti (truth-for-amnesty, 
kebenaran-untuk-amnesti),94 hingga hari ini KKR Afrika Selatan 
tetaplah menjadi komisi kebenaran yang paling dikenal luas. Dalam 
hal ini, kita bisa membagi sejarah komisi kebenaran ke dalam dua 
periode: sebelum Afrika Selatan, dan sesudahnya. Sebelum KKR 
Afrika Selatan, komisi-komisi kebenaran tidak menyelenggarakan 
acara-acara dengar-kesaksian publik yang berpusat pada korban; 
setelah KKR Afrika Selatan, semua komisi kebenaran yang ada 
hampir selalu menyelenggarakan acara-acara dengar-kesaksian 
publik.95 Hal ini memperlihatkan demarkasi yang barangkali paling 
jelas tentang model-model komisi kebenaran yang saling bersaing: 
ada model komisi kebenaran yang menyelenggarakan acara dengar-
kesaksian publik (model kontemporer), dan model komisi yang tidak 
menyelenggarakan acara seperti itu (model awal). Sebagaimana 
dijelaskan	 secara	 lebih	 rinci	 dalam	 Bab	 6	 nanti,	 apakah	 sebuah	
komisi kebenaran menyelenggarakan atau tidak acara dengar-
kesaksian publik – khususnya acara dengar-kesaksian publik yang 
berpusat pada korban – acara seperti itu memiliki dampak yang tak 
ada padanannya terhadap tingkat kesadaran publik dan keterlibatan 
publik dalam proses sebuah komisi kebenaran.
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Dalam bagian-bagian berikutnya, gambaran utama tentang 
praktik komisi kebenaran ditinjau secara singkat. Bagian-bagian itu 
memeriksa siapa yang mendirikan atau membentuk komisi-komisi 
kebenaran, siapa yang menunjuk atau mengangkat para komisioner 
dan stafnya, siapa yang menyediakan anggarannya, berapa lama 
jangka waktu kerja komisi-komisi kebenaran itu, seberapa jauh 
rentang sejarah yang diperiksa, pelanggaran-pelanggaran apa yang 
mereka selidiki, sasaran-sasaran apa yang mereka ingin capai, 
atribut-atribut legal apa yang mereka miliki, dan kegiatan-kegiatan 
apa yang terutama mereka upayakan.

Siapa yang merumuskan mandat-mandat komisi kebenaran?

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya dalam bab ini, negara 
di mana sebuah komisi kebenaran beroperasi memainkan sebuah 
peran legislatif formal dan peran penyokong dalam perumusan atau 
pembuatan mandatnya. Mandat-mandat komisi kebenaran (termasuk 
juga piagamnya, kerangka acuannya) kebanyakan dirumuskan di 
tingkat domestik, entah oleh cabang eksekutif dalam pemerintahan 
(misalnya, Cili), cabang legislatif (misalnya, Afrika Selatan), atau 
bahkan oleh seorang raja (misalnya, Maroko).96 Kadang-kadang 
mandat komisi kebenaran juga mencerminkan kewenangan hibrid, 
sebagaimana ketika seorang presiden merumuskan mandat komisi 
berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh dewan dengan 
statuta parlementer (misalnya, Nigeria), atau ketika cabang-cabang 
legislatif dan eksekutif secara bersama-sama menyokong sebuah 
komisi kebenaran (misalnya, Republik Demokratik Kongo).97 Semua 
atau sebagian mandat komisi mungkin juga dirumuskan dalam 
sebuah perjanjian damai tanpa implementasi legislatif domestik 
lebih lanjut (misalnya, El Salvador) atau, sebaliknya, dalam sebuah 
hukum	yang	mengkodifikasi	dan	memperluas	kerangka	perjanjian	
damai yang relevan (misalnya, Sierra Leone).98
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Tak satu pun dari sarana-sarana ini, yaitu sarana untuk 
pembentukan komisi kebenaran, yang secara inheren bisa sesuai 
dengan yang lainnya. Dalam satu konteks, cabang eksekutif 
mungkin malah dilihat lebih meyakinkan dari pada cabang   
legislatif; dalam kasus lain, yang sebaliknyalah yang mungkin benar. 
Dalam beberapa konteks, kebutuhan untuk mengimplementasikan 
muatan kesapakatan damai yang relevan ke dalam hukum bisa 
menjadi sebuah hal yang esensial; dalam kasus yang lain, mungkin 
tidak demikian. Juga, dalam beberapa kasus, pihak pemegang 
kekuasaan publik yang paling berkepentingan mungkin menjadi 
pihak yang paling sulit menerima mandat komisi kebenaran; jadi, 
misalnya, cabang eksekutif mungkin perlu merumuskan mandat 
sebuah komisi kebenaran karena pertentangan yang besar dalam 
tubuh parlemen. Akan tetapi, di bawah konstitusi-konstitusi 
kebanyakan negara, hanya cabang legislatif yang memegang 
kekuasaan untuk memberikan kepada sebuah komisi kekuasaan 
investigatif (kekuasaan untuk menyelidiki) seperti kekuasaan 
untuk mengambil testimoni atau untuk memeriksa perkara dan 
mengambil bukti. Pada saat yang sama, membuat sebuah undang-
undang melalui sebuah proses sidang legislatif multipartai akan 
cenderung membutuhkan waktu lebih banyak, sementara pada 
saat itu justru yang lebih dibutuhkan adalah tindakan cepat. Proses 
negosiasi yang melibatkan banyak pihak juga bisa membahayakan 
unsur-unsur penting dari mandat komisi.99

Apa pun kasusnya, kekuasaan yang memberikan mandat 
kepada komisi kebenaran mempunyai dampak atau pengaruh 
langsung pada legitimasi sebuah komisi kebenaran. Ini tidak 
dapat dihindari; komisi-komisi kebenaran telah menjadi “bisnis” 
yang sangat terpolitisasi. Apa yang esensial bagi pihak pemegang 
kekuasaan yang mendukungnya adalah bahwa ia harus memiliki 
kredibilitas minimal yang diperlukan untuk mencegah komisi itu 
dari “kematian justru pada saat dia baru dilahirkan” (stillborn).100
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Siapa yang mengangkat para komisioner dan staf?

Negara di mana sebuah komisi kebenaran beroperasi biasanya 
akan, tetapi tidak selalu, memainkan sebuah peran formal dalam 
pengangkatan para komisionernya. Para komisioner mungkin 
diangkat oleh cabang eksekutif yang bertindak sendirian (misalnya, 
Panama), oleh cabang eksekutif yang bertindak bersama dengan 
cabang legislatif (misalnya, Afrika Selatan), oleh cabang legislatif 
yang bertindak sendirian (misalnya, Jerman), atau oleh raja (misal-
nya, Maroko). Para komisioner mungkin juga diangkat oleh, 
atau dalam kerja sama dengan, kekuasaan internasional seperti 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (misalnya, El Salvador), atau oleh 
sebuah kekuasaan campuran internasional dan nasional (misalnya, 
Sierra Leone). Kadang-kadang seleksi komisioner didahului oleh 
proses seleksi dan nominasi formal dan independen (misalnya, 
Timor-Leste); pada waktu lain bukan demikian halnya. Kadang-
kadang para komisioner dipilih dalam kaitan dengan kriteria yang 
eksplisit dan prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam mandat 
sebuah komisi kebenaran (misalnya, Ghana); pada waktu lain, tidak 
ada kriteria atau prosedur seperti itu (misalnya, Nigeria). Namun, 
dalam kasus-kasus lain, komisioner diseleksi bahkan sebelum 
mandat komisinya dibuat (misalnya, Republik Demokratik Kongo).101 
Pelajaran kunci dari pengalaman-pengalaman masa lalu adalah 
bahwa sebuah komisi akan cenderung mendapatkan dukungan 
publik yang lebih luas dan dukungan internasional ketika anggota-
anggotanya diseleksi melalui proses konsultasi yang lebih luas 
yang diarahkan untuk menjamin sebuah keseimbangan yang patut 
dalam hal keterwakilan konstituen politis, kelompok-kelompok 
etnis atau agama, dan jender.102 Sebuah proses pengangkatan yang 
patut diacungi jempol bisa juga meningkatkan kemampuan para 
pemburu fakta di masa depan untuk bersandar pada temuan-
temuan komisi.103

Komposisi yang paling akhir dari sebuah komisi bisa sangat 
beragam. Bisa jadi akan ada lebih dari selusin komisioner (misalnya, 
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Jerman), atau hanya beberapa orang saja (misalnya, Guatemala). 
Para komisionernya bisa saja semuanya berkewarganegaraan 
setempat (misalnya, Uganda), semuanya orang asing (misalnya, El 
Salvador), atau campuran dari keduanya (misalnya, Sierra Leone). 
Mungkin akan ada keseimbangan yang baik antara komisioner 
pria dan perempuan (misalnya, Afrika Selatan, di mana tujuh dari 
tujuh belas komisionernya adalah perempuan), atau tidak terdapat 
keseimbangan yang baik (misalnya, Maroko, di mana hanya satu 
dari tujuh belas komisionernya yang adalah perempuan). Para 
komisioner mungkin datang dari pelbagai latar belakang agama, 
ras, kultur dan ekonomi yang sangat luas dan beragam (misalnya, 
Afrika Selatan), atau sempit (misalnya, bekas Republik Federal 
Yugoslavia, di mana semua komisioner asli setempatnya adalah 
etnis Serbia). Para komisioner biasanya berasal dari rentang latar 
belakang pendidikan dan profesional yang luas, termasuk hukum, 
akademis, hak asasi manusia, psikologi, dan pengobatan.104 
Kadang-kadang, para komisioner bisa juga menerima bantuan dari 
Perserikatan Bangsa-Bangsa105 atau dari para penasihat khusus.106

Susunan akhir sebuah komisi kebenaran tentu saja 
akan sangat mempengaruhi tampilan dan keadaan dalam hal 
independensinya,107 tetapi juga demikian bagi orang yang bertugas 
sebagai ketua atau presiden komisi bersangkutan. Selain membuat 
arahan dan prioritas keseluruhan dari komisi, ketua sering kali 
menjadi tameng dari komisi tersebut.108 Sebenarnya, nama ketua 
sering kali menjadi unsur sentral dari nama tidak resmi komisi 
(misalnya,	 di	 Cili,	 nama	 “Komisi	 Rettig”	 lebih	 dikenal	 dari	 pada	
nama National Truth and Reconciliation Commission [Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional]).109 Dalam pelbagai hal, 
praktik terbaik adalah menseleksi seorang pemimpin yang handal 
yang bisa berkerja bersama dengan pelbagai macam orang dengan 
kejujuran moral tinggi dan kapasitas publik dan profesionalnya. 
Hingga sekarang ini, belum ada komisi kebenaran yang ketua atau 
presidennya adalah wanita.
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Selain para komisioner, komisi kebenaran juga mengangkat 
para staf. Pada umumnya, para komisioner mempekerjakan staf. 
Namun demikian, sebuah komisi dengan pendanaan yang tidak 
memadai akan menjadi tidak mampu untuk mempekerjakan staf; 
jika demikian maka komisi itu mungkin harus bersandar pada 
para birokrat pendukung yang diseleksi dan ditempatkan di sana 
dalam kerja sama dengan pemerintah. Proses seleksi staf dapat 
juga memiliki dampak pada legitimasi komisi, meskipun tidak 
sama persis dengan dampak dari seleksi para komisionernya, yang 
memiliki kewenangan mengambil keputusan dan bertindak sebagai 
tameng komisi di hadapan publik.

Staf komisi kebenaran bisa merupakan orang-orang yang 
berkewarganegaraan nasional, asing, atau campuran dari keduanya, 
dan mungkin seimbang mungkin juga tidak dalam hal jender, 
demografis,	 latar	 belakang	 pendidikan	 dan	 profesional.110 Staf 
biasanya sangat jauh lebih banyak dari para komisionernya, dan 
sepanjang waktu staf bisa mencapai jumlah ratusan pada puncak 
kerja komisi.111 Selain para staf anggota komisi, juga mungkin ada 
konsultan, staf magang, dan relawan yang memainkan peranan 
penting di pelbagai tahap berbeda dalam perjalanan sebuah komisi 
kebenaran.

Siapa yang mendanai komisi kebenaran?

Pada masa lalu, komisi-komisi kebenaran sering kali beroperasi 
dengan anggaran yang relatif kecil. Namun demikian, karena 
ukuran dan kerumitan komisi-komisi kebenaran bertambah tinggi, 
demikian juga halnya dengan kebutuhan akan dana yang lebih 
besar. Anggaran komisi kebenaran sekarang ini cenderung berada 
dalam rentangan antara 5 juta dollar hingga 10 juta dollar AS.112 
Hampir setiap komisi kebenaran telah meratapi ketidakcukupan 
dana untuk menjalankan mandatnya.
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Sumber pendanaan sebuah komisi kebenaran sangatlah 
beragam. Beberapa komisi kebenaran didanai murni oleh 
pemerintahan nasional (misalnya, Argentina), yang lainnya murni 
oleh kekuasaan internasional (misalnya, El Salvador), yang lainnya 
lagi oleh campuran antara pemerintahan nasional dan internasional 
(misalnya, Peru), dan beberapanya lagi oleh donor-donor privat 
asing (misalnya, Nigeria).113

Berapa lama jangka waktu kerja komisi kebenaran?

Komisi-komisi kebenaran adalah badan-badan sementara, beberapa 
di antaranya memiliki jangka waktu kerja yang lebih singkat     dari 
pada yang lainnya. Komisi-komisi kebenaran yang tidak melakukan 
acara dengar-kesaksian publik cenderung memiliki mandat yang 
berumur satu atau kurang dari satu tahun. Sebaliknya, komisi-
komisi kebenaran yang menyelenggarakan acara dengar-kesaksian 
publik – entah itu jenis komisi penyelidikan model Persemakmuran 
yang didominasi para pengacara, atau jenis yang lebih kontemporer 
yaitu berpusat-pada-korban – membutuhkan waktu lebih banyak 
lagi untuk bekerja, biasanya dalam rentang waktu dua tahun. 
Banyak mandat menuntut adanya fase persiapan tambahan selama 
beberapa bulan.114 Sering kali komisi juga memiliki kewenangan 
untuk memperluas operasi mereka dengan tambahan waktu enam 
bulan. Beberapa komisi, seperti yang ada di Uganda, Afrika Selatan, 
dan Timor-Leste, telah bekerja selama beberapa tahun.115

Rentang sejarah apakah yang diperiksa oleh komisi kebenaran?

Sebagaimana	 telah	 dijelaskan,	 semua	 komisi	 kebenaran	 berfokus	
pada	 periode-periode	 utama	 dari	 kekejaman	 negara	 atau	 konflik	
bersenjata dalam masa lalu sebuah negeri yang belum lama 
berselang. Sebuah penyelidikan yang memeriksa hanya kejadian-
kejadian yang terjadi pada lebih dari satu generasi sebelumnya lebih 
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baik dikelompokkan sebagai sebuah komisi penyelidikan historis 
(sosiohistoris).116 Pada waktu yang sama, akan merupakan suatu 
kekeliruan untuk mengatakan bahwa komisi kebenaran hanya 
memeriksa kejadian-kejadian yang berlangsung baru-baru saja. 
Kebanyakan komisi kebenaran memeriksa pelanggaran campuran 
yaitu yang baru-baru terjadi dan yang sudah lama (pelanggaran 
historis), dalam beberapa kasus peristiwa-peristiwa itu menyusur 
ke belakang hingga empat dekade sebelumnya. Sebagai contoh, 
komisi kebenaran Maroko memeriksa pelanggaran-pelanggaran 
yang dilakukan dari tahun 1956 hingga tahun 1999, KKR Afrika 
Selatan memeriksa pelanggaran yang  terjadi dari tahun 1960 
hingga 1994, komisi kebenaran Guatemala memeriksa pelanggaran 
yang terjadi dari tahun 1962 hingga 1966, dan komisi kebenaran 
Jerman memeriksa pelanggaran dari tahun 1949 hingga tahun 
1989. Dalam contoh-contoh terbaiknya, rentangan waktu khusus 
berkaitan dengan periode dalam sejarah modern sebuah negara 
ketika pelanggaran terburuk atau pelanggaran dengan angka 
terbesar terjadi.117

Jenis pelanggaran seperti apa yang diperiksa komisi 
kebenaran?

Kita sudah mengamati bahwa komisi-komisi kebenaran terutama 
berfokus	 pada	 tindakan-tindakan	 barupa	 kekerasan	 fisik	 yang			
sangat ekstrem atau represi, dan bahwa mereka juga bisa memeriksa 
jenis pelanggaran lain, termasuk kejahatan-kejahatan atas properti.118 
Kejahatan yang paling banyak diselidiki oleh komisi kebenaran 
adalah kejahatan penghilangan paksa.119 Hal ini secara logis 
mengalir dari hakikat kejahatan itu sendiri: nasib orang yang hilang 
itu tetap tidak diketahui, dan karena itu diperlukan penyelidikan. 
Di atas kejahatan penghilangan paksa, komisi kebenaran cenderung 
berfokus pada pelanggaran berat yang dilakukan dalam skala yang 
sistematik. Paling banter, pelanggaran berat itu mencakupi kasus 
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penyiksaan, pemerkosaan, penahanan secara sewenang-wenang 
dalam jangka waktu yang lama, pelbagai bentuk pembunuhan, 
seperti tembak mati di tempat dan pembantaian berskala besar, entah 
dilakukan dalam konteks keadaan represi atau perang sipil.120

Dalam	 kasus	 perang	 sipil	 atau	 konflik	 bertaraf	 rendah,	
mandat komisi kebenaran (umumnya) mensyaratkan penyelidikan 
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh semua pihak. Dalam 
konteks di mana tidak ada konlik bersenjata, tetapi hanya keadaan 
represi, mandat komisi kebenaran biasanya dibatasi pada tindakan-
tindakan negara.

Apakah sasaran utama komisi kebenaran?

Sebagaimana halnya dengan pelbagai penyelidikan hak asasi 
manusia, ada banyak sasaran yang mungkin untuk dapat diupaya-
wujudkan oleh komisi kebenaran. Dua sasaran yang selalu sama  
dan	 saling	 terkait	 adalah	 penyelidikan	 atau	 klarifikasi	 atas	
pelanggaran berat di masa lalu, dan pencegahan keberulangan 
pelanggaran yang sama di masa depan. Melampaui hal itu, sebuah 
komisi kebenaran bisa saja dibentuk untuk mencapai sejumlah 
sasaran lain yang beragam. Hal ini mencakupi rekonsiliasi nasional 
(misalnya, Cili), rekonsiliasi di antara para korban dan pelaku 
(misalnya, Timor-Leste), keadilan pidana (misalnya, Argentina), 
penghormatan terhadap martabat para korban (misalnya, Peru), 
dan konsolidasi perdamaian dan demokrasi (misalnya, Kongo). 
Sasaran-sasaran komisi membantu menuntun pekerjaannya; 
sasaran-sasaran itu juga merupakan tonggak yang akan digunakan 
untuk mengukur capaian-capaiannya.

Mengingat masa kerjanya yang singkat dan ketidak-
mampuannya memberlakukan rekomendasi-rekomendasi yang 
dibuatnya, kesuksesan komisi kebenaran dalam mencapai sasaran-
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sasarannya kurang meyakinkan. Sebagai contoh, hanya beberapa, 
tidak semua, pelanggaran yang biasanya akan ditemukan.121 
Selanjutnya, rekonsiliasi nasional, sebuah proses yang secara 
inheren bersifat jangka panjang, mungkin saja tidak muncul sebagai 
sebuah	 konsekuensi	 alamiah	dari	 klarifikasi	 sejarah.122 Tetapi jika 
sasaran-sasaran berbeda dari sebuah komisi kebenaran tidak dapat 
dicapai secara ketat dengan menggunakan upaya-upayanya sendiri, 
sasaran-sasaran itu tetaplah penting bagi penentuan warna dan 
konteks bagi kerja komisi kebenaran.

Sebagaimana disingkapkan dalam bab-bab berikut, sasaran-
sasaran sebuah komisi kebenaran – entah itu terutama sekali bersifat 
retributif atau restoratif – mungkin juga memiliki implikasi yang 
penting dalam hal kepatutan prosedural.

Atribut legal apa yang dimiliki oleh komisi kebenaran?

Komisi-komisi kebenaran awal di Amerika Latin memiliki 
sedikit kewenangan investigatif (kewenangan untuk melakukan 
penyelidikan). Sebaliknya, komisi-komisi kebenaran di negeri-  
negeri Persemakmuran, baik sebelum dan khususnya setelah 
pengalaman KKR di Afrika Selatan, telah menggunakan serangkaian 
kewenangan investigatif penting termasuk kewenangan untuk 
memanggil dan menyelenggarakan sidang (dengan pemberian 
hukuman atas sikap tidak bekerja sama), kewenangan memeriksa 
dan menyita, dan bahkan kewenangan perlindungan saksi. 
Beberapa dari kewenangan ini telah menjadi standard untuk 
komisi-komisi kebenaran di negeri-negeri bukan Persemakmuran 
juga (misalnya, Timor-Leste, Kongo).123	 Atribut	 legal	 signifikan	
lainnya yang dimiliki oleh komisi kebenaran adalah kemampuan 
untuk menyelenggarakan acara dengar-kesaksian publik dan 
kemampuan untuk menentukan tanggung jawab individual bagi 
pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Hal-hal itu, dan 
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implikasi-implikasinya bagi kepatutan prosedural, akan berturut-
turut dibahas dalam Bab 6 dan 7.

Jika kerja sebuah komisi kebenaran secara historis 
telah difokuskan pada penyelidikan dan penyidikan, dan jika 
kewenangannya telah dihubungkan pada aktivitas pencarian 
kebenaran, situasi itu pun mulai berubah. Dalam tahun-tahun 
belakangan ini, telah ada komisi kebenaran yang menggunakan 
kewenangan ”ajudikatif”-nya (misalnya kewenangan untuk 
menuntut hak-hak hukum). Ini mencakupi kewenangan untuk 
memberikan amnesti kepada para pelaku pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat (misalnya, Afrika Selatan), kewenangan 
untuk memformalisasi kontrak pelayanan dan reparasi komunitas 
antara para pelaku yang layak dan komunitas penerima manfaat 
yang khusus (misalnya, Timor-Leste),124 dan kewenangan untuk 
memberikan kompensasi keuangan kepada para korban (misalnya, 
Maroko).125 Sementara kewenangan tambahan seperti itu bisa 
memperdalam dan memperluas dampak yang bisa dilakukan oleh 
komisi kebenaran bagi para korban, pelaku, dan masyarakat secara 
luas, namun kewenangan yang sama itu pula bisa memperumit 
pekerjaan komisi kebenaran itu sendiri dengan pengalihan dari apa 
yang sering dilihat sebagai tugas paling penting dari sebuah komisi 
kebenaran:	klarifikasi	tentang	sebab-sebab	dan	akibat-akibat	utama	
dari	masa-masa	pelanggaran	dan	konflik	massal	di	masa	lalu.126

Kewenangan-kewenangan ajudikatif yang disebutkan se-
belumnya itu tidak dibahas dalam buku ini. Sebagaimana telah 
dijelaskan	 dalam	 bagian	 Pendahuluan,	 fokus	 buku	 ini	 dibatasi	
pada aspek-aspek non-ajudikasi dari prosedur-prosedur komisi 
kebenaran. Dalam kasus Afrika Selatan, kewenangannya untuk 
memberikan amnesti bergantung pada keberhasilannya dalam 
memberikan ancaman yang handal untuk melakukan penuntutan. 
Ancaman tersebut jarang sekali ada dalam konteks transisional.127 
Lebih dari itu, dimensi amnesti dari proses KKR Afrika Selatan 
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telah menjadi bahan pelbagai komentar yang sangat luas.128 Model 
“kesepakatan rekonsiliasi komunitas” Timor-Leste, terlepas dari 
daya tariknya, juga tidak mungkin direplikasi dalam bentuk yang 
sama dengan yang ada dalam konteks lain karena ia dirancang 
untuk menekankan suatu rangkaian konteks historis dan kultural 
yang khas.129 Model Maroko juga bisa menjadi sebuah contoh yang 
tersendiri, karena ia ada setelah, dan bukannya sebelum, sebuah 
lembaga kompensasi negara, yang ketidakmemadaiannyalah yang 
ingin dibenahi.130

Apakah kegiatan-kegiatan utama komisi kebenaran?

Sebagaimana baru saja dicatat, pencarian kebenaran dan 
penuturan kebenaran tetaplah menjadi fungsi utama dari semua 
komisi kebenaran, bahkan komisi kebenaran dengan fungsi 
dan kewenangan tambahan seperti KKR Afrika Selatan, komisi 
kebenaran Timor-Leste, dan Maroko. Akan tetapi, penting untuk 
memahami apa yang dimaksudkan dengan pencarian kebenaran 
dan penuturan kebenaran dalam praktiknya.

Sebuah komisi kebenaran, apakah dia menyelenggarakan 
acara dengar-kesaksian publik atau tidak, akan selalu menghabiskan 
banyak waktu dan sumber daya untuk pengambilan pernyataan 
dari para korban dan anggota keluarga mereka, para saksi, dan, 
sejauh memungkinkan, dari para pelaku. Banyak komisi kebenaran 
juga melakukan pelayanan publik (public outreach) dalam pelbagai 
tingkatan, penelitian dengan karakter akademis, penyelidikan seperti 
yang dilakukan polisi, pengumpulan dan analisis data, analisis 
kuantitatif, dan penggalian kuburan secara selektif. Penyediaan 
dukungan psikologis dan medis, pengaturan acara dengar-kesaksian 
publik, dan penulisan laporan akhir adalah aktivitas-aktivitas umum 
lainnya dari komisi kebenaran. Semua fungsi ini dibahas secara lebih 
detail dalam Bagian II dari buku ini.131
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Beberapa komisi telah menjalankan beberapa proyek lain 
yang lebih unik. Sebagai contoh, di Sierra Leone, komisi kebenaran 
membentuk proyek “Visi Nasional untuk Sierra Leone” (National 
Vision for Sierra Leone), yang mengundang publik untuk memberikan 
pernyataan dan ungkapan tertulis dan artistik mengenai pandangan 
mereka tentang masa depan negeri tersebut.132 Komisi kebenaran 
Peru	menyelenggarakan	 sebuah	 pameran	 fotografi	 besar-besaran,	
“Untuk Dikenang” (To Be Remembered), yang mendokumentasikan 
kekerasan selama masa yang diselidiki.133 Banyak komisi kebenaran 
lainnya juga menyelenggarakan debat publik tentang masalah-
masalah kunci berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia 
masa lalu di negeri mereka.134 Komisi kebenaran di Timor-Leste, 
yang barangkali merupakan sebuah komisi dengan rentang kerja 
paling besar setelah Afrika Selatan, menyelenggarakan serangkaian 
besar aktivitas yang dikhususkan. Ia menjalankan sebuah program 
yang	 disebut	 “profil	 komunitas”	 di	 mana	 ia	 mengundang	
komunitas-komunitas korban untuk duduk bersama dan menyusun, 
dalam	 sebuah	 cara	 yang	 partisipatoris,	 sebuah	 sejarah	 konflik	
yang telah menghancurkan desa-desa tertentu. Komisi itu juga 
menyelenggarakan beberapa “lokakarya penyembuhan” di mana 
para korban yang paling terpengaruh dari desa-desa lokal datang 
ke ibu kota di Dili untuk mengambil bagian dalam sesi-sesi berhari-
hari yang mengkombinasikan diskusi-diskusi interaktif, konseling 
kelompok, nyanyi dan melukis.135

Keuntungan dan kerugian yang mungkin dari komisi 
kebenaran

Sebuah komisi kebenaran merupakan sebuah upaya yang berisiko 
tinggi. Untuk beberapa pemerintahan dan masyarakat, risiko 
tersebut paling baik dihindari. Namun demikian, untuk yang 
lainnya, capaian-capaian potensial dilihat jauh lebih penting dari 
pada sekadar risiko-risiko yang tampak. Dalam bagian ini, ada 
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sebuah analisis tentang keuntungan potensial utama, juga tentang 
risiko-risiko yang mungkin, dari komisi-komisi kebenaran. Analisis 
tersebut mencakupi baik perspektif pemerintah maupun masyarakat 
sipil.

Komisi-komisi kebenaran secara inheren merupakan urusan 
politik, dan mereka mungkin saja dibentuk dengan pelbagai 
motif yang beragam. Sebagai contoh, sebuah pemerintahan bisa 
mendirikan sebuah komisi kebenaran sebagai cara untuk secara 
efektif “melimpahkan” (outsource) tanggung jawab keadilan 
historis kepada sebuah pihak ketiga. Pada saat komisi kebenaran 
dirancang dan dibentuk, sebuah pemerintahan memperoleh “ruang 
untuk bernafas”; ia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit 
dengan mengatakan bahwa masalahnya ada di hadapan komisi 
kebenaran. Selain itu, pelbagai kegagalan penyelidikan atau 
pelaporan kemudian lebih dilekatkan pada komisi ketimbang pada 
pemerintah. Sebuah pemerintahan juga bisa membentuk sebuah 
komisi kebenaran dengan alasan bahwa komisi tersebut kurang 
mengancam dibandingkan dengan pengadilan dan kurang mahal 
dibandingkan dengan mekanisme kompensasi, dan bukan karena 
pemerintah percaya bahwa baik korban maupun masyarakat 
memiliki hak untuk mengetahui kebenaran (right to know the truth). 
Demikian juga, sebuah pemerintahan yang sinis bisa berharap bahwa 
sebuah komisi kebenaran akan membantu untuk mengerahkan 
kepentingan publik ke dalam pertimbangan-pertimbangan tentang 
akuntabilitas politik dan legal.

Sebuah pemerintahan juga bisa memilih untuk membentuk 
sebuah komisi kebenaran supaya mengkontrol baik para 
penyelidiknya maupun jangkauan penyelidikan dengan, misalnya, 
memfokuskan mandat pada masa-masa dan kejadian-kejadian 
yang mempermalukan para musuh politik ketimbang dirinya 
sendiri, atau menunjuk orang-orang yang “cukup cemas tentang 
tahapan berikut dari perlindungan pemerintah untuk masuk ke 
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tahap kritisisme mereka.”136 Pemerintahan suksesor bisa juga 
mendirikan komisi kebenaran hanya sebagai sebuah jalan untuk 
“memperlihatkan niat baik demokratik mereka dan menarik 
dukungan komunitas internasional.”137 Sebuah komisi kebenaran 
juga bisa dibentuk dengan harapan bahwa ia akan menjalankan 
fungsi yang sama menyenangkannya dan mengalihkan perhatian 
publik sebagaimana yang dilakukan dengan uang dan sirkus dalam 
masa Romawi kuno.

Tentu saja, pemerintah tidak mendirikan komisi kebenaran 
hanya untuk mencatat tujuan-tujuan politik, menyelamatkan muka, 
atau mengalihkan perhatian publik. Sebuah pemerintahan bisa 
membentuk sebuah komisi kebenaran berdasarkan motif-motif 
yang lebih mulia. Sebuah pemerintahan bisa percaya bahwa sebuah 
komisi kebenaran adalah sebuah mekanisme yang efektif untuk 
mencegah	 keberulangan	 sebuah	 represi	 atau	 konflik	 bersenjata,	
membangun kembali kepercayaan publik terhadap negara, atau 
memperkuat rekonsiliasi nasional dan solidaritas sosial dengan 
para korban. Selain itu, sebuah pemerintahan bisa juga percaya 
bahwa sebuah komisi kebenaran akan menghasilkan rekaman-
rekaman pembuktian dan dukungan publik yang dibutuhkan 
untuk mengupayakan keadilan (pengadilan) pidana, reparasi, dan 
upaya-upaya reformasi institusional. Sebuah pemerintahan juga 
bisa percaya bahwa komisi-komisi kebenaran mewakili perkiraan 
terbaik berikutnya untuk keadilan pidana dalam konteks di mana 
sebuah hukum amnesti yang sangat kuat mematahkan jurisdiksi 
pengadilan dalam mengadili kejahatan-kejahatan hak asasi manusia 
di masa lalu. Sebuah pemerintahan juga bisa dibuat tertarik pada 
fleksibilitas	model	komisi	kebenaran,	yang	bentuknya	dapat	secara	
bebas disesuaikan dengan konteks hukum, politik, historis, dan 
sosio-budaya yang khas.

Entah motif sebuah pemerintahan adalah sesuatu yang sinis 
atau pantas dipuji, dalam praktiknya sebuah komisi kebenaran – 
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sebagaimana pelbagai penyelidikan semi-independen lainnya – 
bisa berakhir secara mengejutkan bagi para pendukungnya. Komisi 
itu bisa mengusung agendanya sendiri, menarik perhatian publik 
terhadap rekaman hak asasi manusia masa lalu di negara tempat 
dia beroperasi, dan membuat temuan-temuan yang sama sekali 
tidak disangka-sangka sebelumnya. Sebuah komisi kebenaran 
yang dibentuk untuk mengurangi tekanan publik terhadap 
pemerintah bisa berakhir dengan justru meningkatkan tekanan 
kepadanya, misalnya, melalui acara dengar-kesaksian publik yang 
mempermalukan. Sebuah komisi yang dibentuk dengan mandat 
yang	 sempit,	 atau	 dengan	 kemandirian	 operasional	 dan	 finansial	
yang terbatas, bisa berakhir dengan mengambil sebuah interpretasi 
luas atas mandatnya dan mengamankan sumber-sumber eksternal 
pendanaan untuk memampukannya dalam menjalankan visi dan 
misinya sendiri. Sebuah komisi yang dimaksudkan untuk menutup-
nutupi masa lalu justru bisa berakhir dengan penyingkapan kembali 
masa lalu itu, entah dalam jangka pendek atau, sebagaimana yang 
sering terjadi, justru dalam jangka panjang.

Selain itu, sebuah komisi kebenaran yang dibentuk untuk 
memfasilitasi dan menganjurkan adanya pertimbangan-
pertimbangan keadilan dan reparasi sesudahnya bisa memiliki 
efek yang bertentangan dalam menghasilkan “kelelahan hati” dan 
pilihan publik pada waktu yang sama untuk berfokus pada masa 
depan dan menempatkan masa lalu di belakang. Para komisioner 
yang ditunjuk untuk menjalankan mandat tersebut juga bisa 
menjadi tidak kompeten atau menjadi bias, yang bisa menumbuhkan 
ketidakpercayaan publik dan tuduhan sebagai “pemburu hantu” 
(witch-hunt). Dan alih-alih memberikan suatu rasa keadilan historis, 
sebuah komisi kebenaran dapat saja mengakhiri tugasnya dengan 
mengecewakan korban dan publik pada umumnya.138 Selain 
itu, sebuah komisi kebenaran yang didasarkan pada pentingnya 
mengetahui	 kebenaran	 bisa	 berkonflik	 dengan	 praktik-praktik	
penyembuhan lokal dan rekonsiliasi yang menekankan “pelupaan 
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sosial” sebagai wahana untuk menjamin perdamaian sosial.139 Dan 
dalam sebuah skenario terburuk, dampak sebuah komisi kebenaran 
bisa dihilangkan dengan sebuah ketentuan yang menyusul dalam 
sebuah hukum amnesti yang luas.140

Dalam pandangan penulis buku ini, komisi-komisi 
kebenaran secara umum harus berfokus pada tujuan memberikan 
upaya	klarifikasi	yang	 imparsial	dan	historis	 terhadap	kesalahan-
kesalahan di masa lalu.141 Inilah yang paling bisa dilakukan oleh 
sebuah komisi kebenaran. Sebenarnya, jika sebuah komisi kebenaran 
gagal dalam misi penjernihan sejarah, sangatlah pasti bahwa ia juga 
akan gagal dalam misi-misi paralel dan subsider seperti mendorong 
akuntabilitas, reformasi, atau rekonsiliasi.

Namun demikian, kenyataannya adalah bahwa setiap 
komisi kebenaran akan terlibat dalam kerja penjernihan sejarah. Hal 
ini sebagian dipengaruhi oleh faktor endemik dalam penyelidikan 
terhadap pelbagai kejahatan, seperti kerja sama dari pelaku yang 
tidak memadai, daya ingat para korban dan saksi yang tidak 
memadai,	dan	bukti-bukti	dokumenter	dan	fisik	yang	hilang.	Faktor-
faktor lain yang lebih bersifat institusional bisa juga menghalangi 
tercapainya penjernihan sejarah secara penuh. Pertama, sebagaimana 
telah dibahas sebelumnya, kebanyakan mandat membatasi masa 
kerja sebuah komisi kebenaran pada jangka waktu sekitar dua 
tahun. Akan tetapi, jangkauan penyelidikan komisi bisa sangat besar 
– mencakupi beberapa dekade dan melibatkan ribuan kejadian dan 
individu. Sebagai akibatnya, tampak mustahil untuk memastikan 
bahwa semua sumber informasi – semua lokasi, korban, saksi, dan 
pelaku – bisa diketahui dan diamati semua. Selanjutnya, dalam 
kebanyakan kasus, hanya sebuah bagian kecil dari jumlah total 
kasus	yang	diidentifikasi	oleh	sebuah	komisi	dapat	diselidiki	secara	
mendalam. Sebuah batasan besar kedua adalah dalam hal sumber-
sumbernya. Proses penyelidikan, pemberian kode (coding), analisis, 
dan pencarian bukti-bukti pendukung terhadap informasi-informasi 
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yang didapat bisa sangat mahal, yang pada umumnya melibatkan 
serangkaian	 daftar	 para	 staf	 yang	 banyak	 untuk	 pengambilan	
pernyataan, para penasihat hukum, penyelidik, penyidik, analis, 
dan	 staf	 teknis	 dan	 pendukung.	 Sebagaimana	 akan	 dijelaskan	
secara lebih detail dalam Bab 2, Bagian 3, halangan-halangan ini dan 
halangan lainnya tidak hanya membatasi jumlah kebenaran yang 
dapat dicapai oleh sebuah komisi kebenaran; halangan-halangan itu 
juga bisa membatasi jangkauan kepatutan prosedural yang dapat 
dijamin	oleh	sebuah	komisi	kebenaran.

Bagian 3: Membedakan Komisi-Komisi Kebenaran dari 
Penyelidikan Hak Asasi Manusia Lainnya

Pada	 awal	 bab	 ini,	 definisi	 tentang	 sebuah	 komisi	 kebenaran	
telah diberikan, yang menggarisbawahi atribut-atribut utamanya. 
Namun demikian, untuk mendapatkan sebuah pemahaman yang 
jelas tentang apa itu komisi kebenaran, mungkin juga membantu 
kalau kita memahami apa yang bukan komisi kebenaran. Dalam 
bagian ini, sebuah upaya dibuat untuk membedakan komisi-komisi 
kebenaran dari penyelidikan-penyelidikan hak asasi manusia 
lainnya. Frase “penyelidikan hak asasi manusia” digunakan di 
sini untuk menandai (signify) lembaga apa pun yang menyelidiki 
hak asasi manusia dan pelanggaran-pelanggaran yang terkait   
dengannya sebagai bagian dari kerjanya, terlepas dari apakah 
penyelidikan adalah sebuah komponen primer atau subsider 
dari keseluruhan misi atau tujuannya. Tujuannya adalah untuk 
menyusun sebuah taksonomi penyelidikan hak asasi manusia agar 
menempatkan komisi-komisi kebenaran di dalam sebuah konteks 
yang lebih luas.142 Taksonomi tersebut juga harus membantu 
pembaca ketika, dalam bab-bab selanjutnya, sebuah perbandingan 
dibuat di antara standard-standard kepatutan prosedural dan 
praktik-praktik pelbagai penyelidikan hak asasi manusia dengan 
standard-standard kepatutan prosedural komisi-komisi kebenaran.
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Sebuah alasan lain untuk memeriksa penyelidikan-
penyelidikan hak asasi manusia lainnya adalah bahwa sebuah 
komisi kebenaran hanyalah salah satu dari banyak mekanisme 
yang mungkin yang tersedia untuk memenuhi, atau memberikan 
kontribusi pada, sah dan pentingnya “hak untuk mengetahui 
kebenaran” baik pada tataran individual maupun sosial. Kadang-
kadang sebuah komisi kebenaran akan menjadi wahana yang ideal 
untuk mengesahkan atau mendukung sebuah hak, sementara pada 
waktu lain tidak. Apa pun kasusnya, tidak ada penolakan bahwa 
penyelidikan-penyelidikan hak asasi manusia lainnya – apakah 
penyelidikan ad hoc atau permanen, penyelidikan pemerintah atau 
non-pemerintah, penyelidikan domestik atau multilateral – penting 
dari dirinya sendiri. Komisi-komisi kebenaran bukanlah jenis 
penyelidikan hak asasi manusia yang paling utama, juga bukan 
yang paling penting.

Buku ini membagi lingkup penyelidikan hak asasi manusia 
atas kategori-kategori berikut:

1. Penyelidikan hak asasi manusia non-pemerintah;

2. Komisi nasional hak asasi manusia, kantor ombudsman, dan 
jenis-jenis penyelidikan campuran (hybrid);

3. Lembaga monitor hak asasi manusia multilateral yang 
permanen dan ad hoc;

4. Komisi penyelidikan ad hoc nasional yang terkait dengan 
hak asasi manusia;

5. Pemeriksa kesehatan dan penyebab kematian;

6. Komisi penyelidikan ad hoc multilateral yang terkait dengan 
hak asasi manusia;

7. Lembaga reparasi dan kompensasi hak asasi manusia 
multilateral dan nasional baik yang permanen dan ad hoc;
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8. Badan ad hoc dan permanen untuk penyelidikan hak asasi 
manusia masa lalu dan lustrasi nasional dan multilateral;

9. Prosedur pengaduan hak asasi manusia multilateral yang 
permanen dan ad hoc;

10. Laporan negara tentang praktik hak asasi manusia dari 
negara-negara asing;

11. Pengadilan administratif permanen nasional yang terkait 
dengan hak asasi manusia.

Komisi-komisi kebenaran cenderung cocok dengan kategori 
komisi-komisi penyelidikan ad hoc nasional yang terkait dengan hak 
asasi manusia [kategori nomor 4]. Oleh karena itu, bab-bab berikut 
akan memberikan perhatian khusus pada standard-standard dan 
praktik-praktik kepatutan prosedural dari lembaga-lembaga yang 
termasuk ke dalam kategori tersebut.

Kadang-kadang komisi-komisi kebenaran didahului oleh, 
dan mendapatkan keuntungan dari, kerja-kerja sebelumnya dari 
badan-badan atau kegiatan penyelidikan hak asasi manusia lainnya. 
Pada waktu lain komisi kebenaranlah yang muncul lebih dahulu. 
Dan dalam banyak contoh, penyelidikan-penyelidikan hak asasi 
manusia yang berganda dilakukan secara simultan – dan kadang-
kadang justru dilakukan secara kolaboratif.143 Apa pun kasusnya, 
komisi kebenaran tidaklah sendirian; komisi kebenaran adalah satu 
di antara pelbagai wahana yang mungkin untuk mengungkapkan 
kebenaran.

Penyelidikan-Penyelidikan Hak Asasi Manusia 
Non-pemerintah

Dalam konteks di mana pencarian kebenaran resmi tidak mungkin, 
penyelidikan-penyelidikan hak asasi manusia oleh pelaku-pelaku 
non-pemerintah bisa menjadi sangat penting. Penyelidikan-
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penyelidikan demikian bisa menyediakan satu-satunya catatan atau 
rekaman tentang kekerasan atau pelanggaran masa lalu.

Namun demikian, lembaga-lembaga non-pemerintah, 
seberapapun besar upaya mereka untuk bekerja seperti komisi 
kebenaran, mereka bukanlah dan tidak bisa menjadi komisi 
kebenaran. Mereka bukan lembaga-lembaga “resmi” seperti komisi 
kebenaran. Selain itu, mereka kurang memiliki karakter penting 
lain (meskipun tidak selalu demikian) dari komisi kebenaran, 
seperti akses istimewa kepada dokumen-dokumen atau arsip-arsip 
pemerintah dan pengadilan, kewenangan penyelidikan kuasi-
judisial, imunitas legal untuk tindakan-tindakan atau sikap pasif 
dengan niat baik, otoritas untuk menjamin kerahasiaan, dan janji 
akan jawaban pemerintah atas laporan akhir mereka.144 Akan tetapi, 
di pihak lain, penyelidikan-penyelidikan hak asasi manusia non-
pemerintah bisa menyerupai komisi-komisi kebenaran. Sebagai 
contoh, mereka bisa menyelenggarakan acara dengar-kesaksian 
publik, “menyebutkan nama” dalam sebuah laporan akhir, atau 
merangsang reformasi penting.145 Mereka bahkan bisa menyebut 
diri mereka sendiri sebagai komisi kebenaran.146

Ruang lembaga-lembaga non-pemerintah yang menye-
lenggarakan penyelidikan hak asasi manusia sangatlah luas. Contoh 
yang lazim adalah organisasi non-pemerintah untuk hak asasi 
manusia (ORNOP HAM).147 Meskipun aktivitas dan mandat ORNOP 
merentang luas, kebanyakan ORNOP domestik dan internasional 
berfokus pada penyelidikan, dokumentasi, dan penerbitan hal-
hal berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Di tingkat 
domestik, ada begitu banyak ORNOP yang harus disebutkan. Di 
tingkat internasional, ada beberapa contoh yang menjadi acuan, yaitu 
Amnesty Internasional148 dan Human Rights Watch.149 Salah satu 
dari tujuan ORNOP tersebut adalah menghasilkan laporan-laporan 
yang akurat dan otoritatif yang akan mempermalukan pemerintah 
sekaligus mendorong publik domestik dan internasional untuk 
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menuntut dipenuhinya keadilan. Dalam kerja penyelidikannya, 
mereka sering kali bersandar pada, dan bekerja sama secara erat 
dengan, mitra-mitra ORNOP domestik.

ORNOP juga menangani penyelidikan dan pelaporan 
dengan cara-cara yang lain. Sebagai contoh, di Uruguay, sebuah 
ORNOP berupaya untuk meniru kerja komisi kebenaran Argentina. 
Komisi itu menerapkan sebuah metode penyelidikan yang serupa 
dan bahkan memakai judul yang sama untuk laporan akhirnya: 
Nunca Más, yang berarti “Jangan Lagi”.150 Di Maroko, ORNOP 
lokal menyelenggarakan karavan-karavan kebenaran (caravanes 
de vérité) ke pusat-pusat penahanan lama di mana mereka 
menyelenggarakan dan merekam kesaksian yang menyerupai acara 
dengar-kesaksian publik ala komisi kebenaran.151 Beberapa ORNOP 
menyelenggarakan penyelidikan yang sangat khusus, seperti 
National Security Archive, sebuah ORNOP berbasis di Amerika 
Serikat	dengan	keahlian	dalam	hal	deklasifikasi	dokumen-dokumen	
pemerintah Amerika Serikat yang sering kali membantu ORNOP-
ORNOP lain dan komisi-komisi kebenaran.152 ORNOP-ORNOP lain 
berfungsi terutama sekali sebagai pusat-pusat dokumentasi, dengan 
tujuan utama untuk mengumpulkan dan merawat dokumen-
dokumen agar mengamankan memori kolektif dari masa-masa 
sebelumnya yaitu masa perang dan teror.153 Komite Palang Merah 
Internasional	 (International	 Committee	 of	 the	 Red	 Cross,	 ICRC),	
sebuah ORNOP dengan status hukum dan peran internasional yang 
khas (sui generis), adalah sebuah contoh penting lainnya. Lembaga 
ini menyelenggarakan inspeksi rahasia ke penjara-penjara dan 
melaporkan hasil-hasil temuannya secara rahasia ke negara yang 
bersangkutan. Ia mempublikasikan temuan-temuannya hanya jika 
negara bersangkutan berusaha menyesatkan publik.154

Institusi-institusi berbasis-agama atau keyakinan, khususnya 
di Amerika Latin, kadang-kadang melakukan penyelidikan hak 
asasi manusia juga.155 Sebagai contoh, kantor hak asasi manusia 
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dari keuskupan agung Santiago, Cili, menelusuri kasus-kasus 
penghilangan yang terjadi di bawah pemerintahan militer dan 
akhirnya menyerahkan dokumen informasinya kepada KKR negeri 
tersebut.156 Sebuah kegiatan berbasis agama yang berskala lebih 
besar adalah Proyek Pemulihan Ingatan Historis (Recovery of 
Historical Memory Project, REHMI, akronim asli bahasa Spanyol-
nya), sebuah proyek yang dilakukan oleh Kantor Hak Asasi Manusia 
Keuskupan Agung Guatemala. REHMI didukung oleh lusinan 
gereja dan ORNOP dari seluruh dunia. Ratusan tenaga terlatih 
untuk mengambil pernyataan, kebanyakan di antaranya adalah 
masyarakat asli (indigenous), mengumpulkan enam ribu lima ratus 
testimoni, dan keseluruhan proyek itu mendokumentasikan lima 
puluh lima ribu kasus dan menemukan lima ratus situs pembantaian 
massal.157 Dengan mencontohi pengalaman-pengalaman regional 
sebelumnya,	proyek	tersebut	berakhir	dengan	sebuah	laporan	final	
yang besar berjudul Guatemala: Nunca Más, yang kemudian secara 
signifikan	dijadikan	sandaran	oleh	komisi	kebenaran	Guatemala.158

Pelbagai aktor non-pemerintahan lainnya juga melakukan 
penyelidikan hak asasi manusia. Para pengacara privat dan 
perkumpulan-perkumpulan legal kadang-kadang juga melakukan 
hal demikian.159 Organisasi-organisasi para antropolog forensik, 
seperti Tim Antropologi Forensik Argentina, menggabungkan 
antropologi	fisik,	 arkeologi	 forensik,	dan	patologi	 forensik	dalam	
penyelidikan atas pembantaian massal dan kejahatan-kejahatan hak 
asasi manusia lainnya di seluruh dunia.160 Kerja-kerja investigatif 
dari para jurnalis media cetak, radio, dan televisi kadang-kadang 
mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia juga.161 Banyak 
pembuat	film	dokumenter	juga	memberikan	kontribusi	penting	bagi	
penuturan kebenaran.162 Demikian juga halnya dengan universitas-
universitas, yang memiliki pusat-pusat hak asasi manusia dan 
klinik-klinik hukum yang menyelenggarakan investigasi.163 Bahkan 
bank-bank swasta juga melakukan penyelidikan-penyelidikan 
yang terkait dengan hak asasi manusia.164 Kongres Nasional Afrika, 
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ketika ia masih berbentuk sebagai gerakan pembebasan nasional, 
menyelenggarakan dua komisi penyelidikan untuk pelanggaran-
pelanggaran yang dituduhkan terhadap angkatan bersenjatanya 
sendiri.165 Para sejarahwan individual juga kadang-kadang 
melakukan penyelidikan atau investigasi atas kasus-kasus hak asasi 
manusia yang penting.166

Juga ada contoh-contoh unik tentang kolaborasi non-
pemerintahan dalam wilayah penyelidikan hak asasi manusia, 
seperti Pengadilan Kejahatan Perang Internasional Perempuan 
(Women’s International War Crimes Tribunal), sebuah pengadilan 
semu yang dibentuk oleh organisasi-organisasi non-pemerintah 
dari delapan negara untuk “mengadili” Jepang dalam kaitan 
dengan penggunaan budak seks selama Perang Dunia Kedua.167 
Sebuah contoh yang agak berbeda adalah Komisi Internasional 
Independen untuk Kosovo (Independent International Commission 
on Kosovo), sebuah komisi yang dibuat oleh pemerintah Swedia 
tetapi	 dijalankan	 seluruhnya	 oleh	 aktor-aktor	 non-negara	 yang	
bekerja berdasarkan kapasitas personal mereka.168 Komisi tersebut 
memeriksa kejahatan-kejahatan perang dan aspek-aspek lainnya 
dari	konflik	tahun	1999	di	Kosovo.169

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kantor Ombudsman, 
dan Jenis-Jenis Penyelidikan Campuran

Sekarang ini, di banyak negara bermunculan serangkaian lembaga-
lembaga nasional (dan subnasional) yang mempromosikan dan 
memonitor kondisi hak asasi manusia domestik. Badan-badan 
tersebut secara umum digambarkan atau dinamakan sebagai 
“lembaga hak asasi manusia nasional” (national human rights 
institutions).	Ada	 tiga	 institusi	 seperti	 itu	 yang	dijadikan	 bahasan	
dalam bagian ini: komisi nasional hak asasi manusia (national human 
rights commission, Komnas HAM), kantor ombudsman, dan kantor-
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kantor hibrida.170 Badan-badan ini memiliki mandat yang berbeda-
beda, namun secara umum memiliki kewenangan untuk menerima 
dan menyelidiki pengaduan-pengaduan yang terkait dengan hak 
asasi manusia dari para warga dan penduduk dari negara di mana 
badan-badan tersebut beroperasi. Sebagaimana akan ditunjukkan, 
dalam beberapa konteks badan-badan itu telah memainkan peran 
menyerupai dan melengkapi komisi kebenaran.

Komnas HAM, kantor ombudsman, dan kantor hibrida 
berbeda dari komisi kebenaran dalam sejumlah cara yang penting. 
Pertama, badan-badan tersebut bersifat permanen dan merupakan 
badan yang berdiri sendiri (freestanding). Jadi, para stafnya sudah 
selalu tersedia dan durasi kerjanya tidak terbatas seperti yang 
terdapat dalam komisi kebenaran. Sebagai badan yang permanen, 
badan-badan itu umumnya diberi kewenangan untuk memeriksa 
pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang sedang terjadi, 
sementara komisi kebenaran berfokus pada pelanggaran hak asasi 
manusia di masa lalu. Dan, walaupun komisi hak asasi manusia, 
kantor ombudsman, dan kantor-kantor hibrida bisa berpusat pada 
korban dalam aktivitas mereka, namun itu bukanlah karakternya 
yang sebenarnya. Itu adalah karakter komisi kebenaran.

Komisi hak asasi manusia barangkali merupakan yang paling 
terkenal di antara ketiga institusi tersebut. Komisi-komisi seperti 
itu kebanyakan mengacu pada standard-standard internasional 
yang dikenal dengan nama Prinsip-Prinsip Paris (Paris Principles) 
tentang status dan fungsi institusi-institusi nasional untuk promosi 
dan perlindungan hak asasi manusia.171 Bertentangan dengan 
perhatian yang lebih luas dari kantor ombudsman, subjek hak asasi 
manusia menjadi fokus yang eksplisit dari komisi nasional hak asasi 
manusia, sebagaimana tercermin dari namanya. Komisi-komisi 
seperti itu muncul di sejumlah negara sekarang ini – dari Kanada ke 
Maroko hingga ke Filipina – dan namanya bisa bermacam-macam.172 
Mandat-mandat komisi tersebut biasanya meliputi, antara lain, 
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edukasi publik tentang hak asasi manusia dan penyelidikan atas 
pengaduan-pengaduan berkaitan dengan hak asasi manusia. Dalam 
beberapa kasus, hal itu bisa meliputi baik sektor privat maupun 
publik, tetapi tidak harus bahwa semuanya berkaitan dengan 
semua jenis hak asasi manusia.173 Komisi nasional hak asasi manusia 
biasanya kurang dalam hal kekuasaan pembuatan keputusan kuasi-
judisial; alih-alih, kekuasaannya cenderung terbatas pada metode 
resolusi	konflik	non-litigasi	 seperti	mediasi	dan	konsiliasi.	Dalam	
beberapa kasus, komisi-komisi ini bisa juga memiliki kekuasaan 
mengajukan masalah ke bentuk-bentuk yang mengikat seperti 
tribunal dan pengadilan hak asasi manusia.174

Sejumlah negara telah mendirikan kantor-kantor ombudsman 
untuk melengkapi, atau sebagai ganti dari, komisi nasional hak asasi 
manusia. Gagasan ombudsman, yang berasal muasal di Swedia, 
sekarang ini berkonotasi sebagai institusi-institusi nasional yang 
memonitor penyelenggaraan pemerintahan (public administration). 
Kantor-kantor ombudsman muncul di lebih dari seratus negara,175 
dan namanya pun bisa beraneka ragam.176 Sebuah kantor 
ombudsman memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan 
atas tuduhan pelanggaran oleh pegawai publik atau oleh agen-
agen yang diatur secara publik. Ia biasanya melakukan hal itu 
untuk merespon pengaduan, tetapi ia juga bisa melakukan hal itu 
atas inisiatifnya sendiri. Kantor ombudsman juga secara umum 
memiliki kewenangan untuk membuat rekomendasi perbaikan 
dalam laporan mereka kepada pemerintah atau parlemen. Namun 
demikian, seperti halnya komisi nasional hak asasi manusia, 
kantor ombudsman biasanya kurang memiliki kekuasaan untuk 
mengeluarkan keputusan yang mengikat. Karena mandatnya 
terfokus pada pelaksanaan pemerintahan, isu-isu hak asasi 
manusia tak terhindarkan muncul – termasuk, misalnya, isu-isu 
diskriminasi atau pelanggaran di pusat-pusat penahanan – tetapi 
kantor ombudsman tidak memiliki mandat untuk secara eksplisit 
berfokus pada pelanggaran hak asasi manusia.
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Dalam beberapa tahun belakangan ini, khususnya di Amerika 
Latin dan Eropa Tengah dan Timur, versi-versi hibrida dari komisi 
nasional hak asasi manusia dan lembaga ombudsman bermunculan. 
Seorang komentator terkemuka menyebut versi-versi ini sebagai 
“ombudsman hak asasi manusia hibrida”.177 Sebagaimana tampak 
dari namanya, badan-badan ini menjalankan dua peran utama: 
monitoring pelaksanaan pemerintahan, dan perlindungan dan 
promosi hak asasi manusia. Selain itu, badan-badan itu bisa juga 
menggunakan kekuasaan yang secara umum tidak dimiliki oleh 
ombudsman atau komisi hak asasi manusia yang klasik, seperti 
kekuasaan untuk menggugat undang-undang di pengadilan 
konstitusional [mekanisme ini lazim disebut sebagai judicial review 
terhadap undang-undang dalam kaitan dengan konstitusi sebuah 
negara yang dilakukan di hadapan mahkamah konstitusi, ed.], 
mengeluarkan kritik publik atas tindakan-tindakan yang tidak 
sesuai dengan konstitusi, dan mengajukan pemikiran terhadap draf 
undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Contoh-
contoh dari badan-badan hibrida semacam itu meliputi, antara lain, 
Defensor del Pueblo (Spanyol dan banyak negara Amerika Latin 
termasuk Kolombia dan Argentina), Procurador para la Defensa de los 
Derechos Humanos (El Salvador, Guatemala), Commissioner for Civil 
Rights Protection (Polandia), Human Rights Ombudsman (Slovenia), 
Advocate of the People (Romania, Albania), dan Commission for 
Human Rights and Administrative Justice (Ghana).

Banyak komisi hak asasi manusia, kantor ombudsman, dan 
jenis hibridanya telah melakukan kerja yang serupa dengan komisi 
kebenaran. Sebuah ombudsman hak asasi manusia di Honduras 
menjalankan sebuah penyelidikan yang penuh untuk kasus-kasus 
penghilangan	secara	paksa	dan	menghasilkan	sebuah	laporan	final	
yang mencakupi nama-nama dari mereka yang dituduh bertanggung 
jawab.178 Di Australia, sebuah komisi nasional hak asasi manusia 
menyelesaikan sebuah penyelidikan besar dan laporan tentang 
praktik	negara	atas	pemisahan	secara	paksa	anak-anak	aborijin	dari	
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keluarga mereka antara tahun 1910 dan 1970.179 Di Meksiko, komisi 
nasional hak asasi manusia menyelidiki dan mempublikasikan 
sebuah laporan setebal tiga ratus halaman tentang tindakan 
kekerasan politik yang dilakukan oleh pasukan keamanan selama 
“perang kotor” di negeri tersebut yaitu pada tahun 1970-an dan 
awal 1980-an.180 Di Peru, sebuah laporan yang berpengaruh besar 
oleh Defensoría del Pueblo tentang penghilangan paksa sejak tahun 
1980 hingga 1996 membuktikan kegunaan besar kerja KKR Peru.181 
Semua itu hanyalah beberapa contoh tentang kontribusi yang bisa 
dilakukan oleh badan-badan tersebut.

Sebagai catatan terakhir, yang penting adalah mengakui 
bahwa komisi hak asasi manusia, kantor ombudsman, dan kantor 
hibrida muncul bersamaan dengan institusi-institusi nasional lain 
yang serupa. Komisi-komisi privasi, para penyelidik jasa pembinaan 
para narapidana, komisi-komisi pengaduan polisi, dan badan-
badan serupa lainnya juga menyelidiki pelanggaran-pelanggaran 
terkait hak asasi manusia di banyak negara. Di beberapa negara, 
misalnya di di negara-negara bekas Yugoslavia, terdapat komisi-
komisi atau institut-institut permanen yang ditugaskan untuk 
melakukan penyelidikan dan dokumentasi kasus-kasus dari orang-
orang	 yang	 hilang	 selama	 periode	 konflik	 bersenjata.182 Ada juga 
badan-badan yang khas dan unik, seperti Institut Polandia untuk 
Kenangan Nasional (the Polish Institute of National Remembrance). 
Lembaga yang dibentuk oleh parlemen Polandia pada tahun 1998 
ini memiliki misi yang mencakupi penyelidikan atas pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat yang dilakukan selama dan tidak 
lama setelah Perang Dunia Kedua.183

Lembaga Monitor Hak Asasi Manusia Multilateral yang 
Permanen dan Ad Hoc

Untuk melengkapi kerja badan-badan hak asasi manusia domestik, 
muncullah sejumlah besar monitor hak asasi manusia multilateral, 
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beberapa di antaranya bersifat permanen dan yang lainnya ad 
hoc. Beberapa dari badan ini berfokus pada keseluruhan aspek 
hak asasi manusia (misalnya, Komisi HAM Antar-Amerika), 
sementara banyak lainnya lebih berfokus pada kategori-kategori 
hak	 asasi	manusia	 	 yang	 spesifik	 (misalnya,	 Komite	 PBB	menen-
tang Penyiksaan). Meskipun badan-badan multilateral tidak 
menggantikan kewajiban hukum internasional dari sebuah negara 
untuk melakukan penyelidikan dan melaporkan pelanggaran 
hak asasi manusia, kerja-kerja dari badan-badan ini bisa memiliki 
dampak	 politik	 dan	 hukum	 yang	 siginifikan,	 dengan	membantu	
mengisi apa yang disebut sebagai “celah impunitas” di beberapa 
negara. Banyak dari monitor hak asasi manusia ini juga memainkan 
peran penting dalam promosi global dan pengarusutamaan hak 
asasi manusia.184

Monitor hak asasi manusia multilateral merupakan 
pelengkap untuk, tetapi berbeda dari, komisi-komisi kebenaran. 
Banyak dari antara monitor-monitor yang penting itu merupakan 
lembaga permanen, dan bukannya ad hoc. Badan-badan itu 
cenderung berfokus pada pelanggaran masa lalu juga pelanggaran 
yang sedang terjadi. Mereka umumnya kurang memiliki kekuasaan 
investigatif kuasi-judisial, dan kebanyakan atau bahkan semuanya 
bekerja di luar negara yang sedang diselidiki itu. Monitor-monitor 
multilateral menyelidiki tindakan-tindakan kekerasan yang kejam 
atau represi yang dilakukan dalam konteks pemerintahan otoritarian 
atau	 konflik	 bersenjata,	 tetapi	 mungkin	 juga	 hanya	 menyelidiki	
kekerasan yang terjadi di negara-negara demokratis pada masa 
damai. Dan meskipun banyak monitor mengeluarkan laporan 
besar tentang penyelidikan mereka, laporan-laporan tersebut pada 
umumnya tidak menandai berakhirnya badan-badan tersebut; alih-
alih, mereka malah merangsang suatu fungsi yang terus berlanjut, 
sebagaimana halnya dengan NGO, kantor ombudsman, dan komisi 
nasional hak asasi manusia. Dalam semuanya ini, monitor-monitor 
multilateral permanen dan ad hoc berbeda dari komisi-komisi 
kebenaran.
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Dalam sistem PBB, terdapat serangkaian lembaga monitor 
yang melakukan beberapa bentuk penyelidikan hak asasi manusia. 
Yang paling utama adalah Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi 
Manusia	 PBB	 (Office	 of	 the	 Hight	 Commissioner	 for	 Human	
Rights),185 pelbagai badan-badan perjanjian PBB (dalam kapasitas 
mereka untuk meninjau laporan kinerja negara dan menyelidiki 
pelanggaran yang sistematik),186 Komisi HAM PBB (misalnya, 
melalui prosedur yang dikenal dengan sebutan “prosedur 1503),187 
kelompok-kelompok kerja dari Komisi HAM PBB (seperti Kelompok 
Kerja untuk Penghilangan Paksa atau Suka Rela),188 monitori-
monitor independen dari Komisi HAM PBB atau Sekretaris Jenderal 
PBB (seperti utusan khusus untuk negara-negara atau masalah 
tertentu),189 kelompok-kelompok kerja dari Sub-Komisi untuk 
Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (seperti Kelompok 
Kerja tentang Bentuk-Bentuk Kontemporer Perbudakan),190 
Komisi tentang Status Perempuan,191 dan Komite Khusus untuk 
Menyelidiki Praktik-Praktik Israel yang Mempengaruhi Hak-Hak 
Asasi Rakyat Palestina dan Warga Arab Lainnya di Wilayah-Wilayah 
Pendudukan.192 Operasi-operasi lapangan PBB untuk urusan hak 
asasi manusia juga memainkan peran investigatif penting di banyak 
negara.193

Sistem-sistem multilateral regional meliputi serangkaian 
monitor hak asasi manusia yang menjalankan penyelidikan hak 
asasi manusia juga. Dalam sistem hak asasi manusia Antar-Amerika, 
badan-badan yang penting adalah Komisi HAM Antar-Amerika 
(dalam kapasitasnya melakukan penelitian dan penyelidikan 
di negara-negara, dan dalam meninjau laporan-laporan kinerja 
negara yang diajukan berkenaan dengan pelaksanaan Protokol 
Tambahan untuk Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia 
dalam Bidang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 
1988)194 dan para pelapor khususnya.195 Dalam sistem hak asasi 
manusia  Dewan  Eropa, badan-badan utama yang relevan adalah 
Komite Eropa untuk Hak-Hak Sosial (dalam kapasitasnya untuk 
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meninjau laporan-laporan kinerja negara yang diajukan berkenaan 
dengan Piagam Sosial Eropa yang telah direvisi tahun 1996),196 
Komisioner Hak Asasi Manusia,197 Komisi Eropa Menentang 
Rasisme dan Intoleransi,198 Komite Ahli yang Bertanggung Jawab 
untuk Mensupervisi Kepatuhan pada Piagam Eropa untuk Bahasa-
Bahasa Regional dan Minoritas tahun 1992,199 Komite Pertimbangan 
Khusus Berkenaan dengan Konvensi Kerangka Kerja tentang 
Perlindungan Minoritas Nasional tahun 1995,200 dan Komite Eropa 
untuk Pencegahan Penyiksaan dan Tindakan atau Penghukuman 
yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat.201 Dalam 
Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama dalam sistem hak 
asasi manusia Eropa, badan-badan relevan yang utama adalah 
Mekanisme Dimensi Manusia (Human Dimension Mechanism),202 
Kantor Komisioner Tinggi untuk Minoritas Nasional,203 dan 
Perwakilan untuk Kebebasan Media.204 Akhirnya, dalam sistem 
hak asasi manusia Uni Afrika (AU, African Union), badan-badan 
relevan yang utama adalah Komisi Afrika untuk Hak-Hak Asasi 
Manusia dan Hak-Hak Rakyat (dalam kapasitasnya untuk meninjau 
laporan kinerja negara dan menjalankan misi penyelidikan di suatu 
negara),205 pelapor-pelapor khusus untuk komisi tersebut,206 dan 
Komite Ahli Afrika untuk Hak-Hak dan Kesejahteraan Anak (dalam 
kapasitasnya untuk meninjau laporan kinerja negara).207

Selain badan-badan ini, terdapat monitor multilateral yang 
menyelenggarakan penyelidikan dalam bidang-bidang terkait 
dengan hak asasi manusia seperti hukum perburuhan internasional 
dan hukum tentang pengungsi. Contoh-contoh tentang monitor 
semacam itu mencakupi: (1) badan-badan Organisasi Buruh 
Internasional (ILO) seperti Komite Ahli tentang Penerapan Konvensi 
dan Rekomendasi,208 dan Komite Konferensi untuk Penerapan 
Konvensi dan Rekomendasi;209 (2) badan-badan Amerika Utara 
seperti Komisi untuk Kerja Sama Buruh;210 dan (3) badan-badan 
terkait pengungsi seperti Kantor PBB untuk Komisioner Tinggi untuk 
Pengungsi (UNHCR).211 Persemakmuran adalah sebuah organisasi 
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multilateral yang lain lagi yang secara periodik memonitor dan 
menyelidiki pelanggaran berat hak asasi manusia.212

Komisi Penyelidikan Ad Hoc Nasional yang Berkaitan 
dengan Hak Asasi Manusia

Sebuah komisi kebenaran adalah salah satu jenis komisi ad hoc 
nasional untuk penyelidikan yang berkaitan dengan hak asasi 
manusia. Namun, terdapat sekurang-kurangnya empat bentuk lain 
dari penyelidikan serupa: penyelidikan untuk kejadian khusus, 
penyelidikan tematik, penyelidikan sosio-historis, dan penyelidikan 
institusional. Basis hukum dari masing-masing empat jenis 
penyelidikan itu beragam. Penyelidikan bisa mengambil bentuk 
berupa komisi Persemakmuran yang dibentuk dengan perintah 
oleh dewan berdasarkan statuta komisi penyelidikan yang masih 
berlaku. Penyelidikan juga bisa mengambil bentuk berupa sebuah 
penyelidikan parlementer atau komite penyelidikan kongres, yang 
tergantung pada struktur konstitusional yang khusus dari sebuah 
negara. Penyelidikan juga bisa mengambil bentuk berupa komisi 
penyelidikan presidensial atau, dalam kasus di mana yang diduga 
melakukan pelanggaran adalah militer, sebuah penyelidikan 
militer.213 Penyelidikan itu juga bisa mengambil bentuk berupa 
penyelidikan internal departemen atau multidepartemen yang 
dibentuk dengan sifat ad hoc oleh satu atau lebih menteri.214 Apa pun 
unsur-unsur partikularnya, unsur-unsur umum dari penyelidikan 
seperti itu adalah karakter temporernya dan mandat mereka untuk 
menyelidiki dan mengajukan laporan yang memuat kesimpulan 
dan rekomendasi. Unsur-unsur umum lain yang mungkin bisa juga 
mencakupi, misalnya, kemampuan untuk menyelenggarakan acara 
dengar kesaksian publik atau untuk mempublikasikan temuan-
temuan tentang tanggung jawab individual.
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Penyelidikan untuk kejadian khusus

Tidak seperti komisi kebenaran, penyelidikan untuk kejadian 
khusus melibatkan penyelidikan dan pelaporan atas sebuah kejadian 
khusus (misalnya, polisi yang menembak seorang warga sipil yang 
tak bersenjata) atau satu rangkaian singkat kejadian-kejadian yang 
berkaitan (misalnya, pertikaian yang disertai kekerasan selama 
beberapa bulan di sebuah daerah tertentu), yang dilawankan 
dengan suatu masa sejarah yang lebih panjang atau suatu rangkaian 
kejadian yang lebih luas. Biasanya kejadian atau kejadian-kejadian 
yang diperiksa itu merupakan kejadian yang terjadi belum lama, 
tetapi bisa juga merupakan kejadian historis dari suatu kejadian 
tunggal yang buruk (misalnya, apa yang disebut sebagai Komisi 17 
November yang dibentuk di Cekoslowakia pada awal tahun 1990-
an untuk memeriksa “Velvet Revolution” tahun 1989).215

Sering kali, sasaran utama dari sebuah penyelidikan untuk 
kejadian khusus adalah untuk menentukan apakah terdapat 
kebutuhan untuk proses hukum dengan sifat pidana, perdata, 
atau tindakan disipliner; karena itu, penyelidikan-penyelidikan 
itu mungkin tidak berpusat pada korban seperti halnya komisi-
komisi kebenaran. Namun, sebagaimana dengan komisi kebenaran, 
penyelidikan-penyelidikan untuk kejadian khusus biasanya 
melibatkan pemeriksaan atas sebab-sebab, fakta-fakta yang 
berkaitan, dan konsekuensi-konsekuensi sosial dari suatu kejadian 
atau	 kejadian-kejadian	 spesifik	 itu.	 Karena	 itu,	 penyelidikan	 bisa	
menghasilkan kebenaran yang lebih besar tentang represi di masa 
lalu, di mana komisi kebenaran juga melakukan penyelidikan 
seperti itu.

Terdapat ribuan contoh tentang penyelidikan untuk kejadian 
khusus yang terkait dengan hak asasi manusia. Di negara-negara 
Persemakmuran seperti Kanada, misalnya, terdapat beberapa penye-
lidikan serupa itu yang bekerja selama waktu yang disediakan.216 
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Salah satu contoh yang paling awal tentang penyelidikan untuk 
kejadian khusus yang terkait dengan hak asasi manusia adalah apa 
yang dikenal dengan sebutan Penyelidikan Gubernur Eyre ber-
kenaan dengan kekejaman yang dilakukan oleh Morant Bay yang 
meletus di Jamaika pada tahun 1865.217 Contoh-contoh yang lebih 
kontemporer dan sesuai dari pelbagai belahan dunia mencakupi: 
Komisi Penyelidikan Peers tahun 1968 yang terkait dengan 
pembunuhan warga sipil Vietnam di My Lai;218 Komisi Penyelidikan 
Kahan tahun 1983 di Israel berkenaan dengan pembantaian massal 
terhadap warga sipil di dua kamp pengungsi warga Libanon;219 
Penyelidikan Bloody Sunday tahun 1998 yang dibentuk oleh 
pemerintah Inggris untuk menyelidiki peristiwa pembunuhan 
tahun 1972 terhadap empat belas orang yang melakukan aksi protes 
di Irlandia Utara;220 Komisi Penyelidikan Nanavati tahun 2000 yang 
dibentuk untuk menyelidiki kekerasan massa anti-Sikh yang terjadi 
tahun 1984 di India dan yang mengakibatkan kematian ribuan 
orang;221 “Komisi Kebenaran untuk Kekerasan Etnis”, sebuah komisi 
yang dibentuk oleh Presiden Sri Lanka tahun 2001, yang berfokus 
pada kekerasan massa tahun 1983 yang meletupkan perang sipil di 
Sri Lanka;222 dan komisi penyelidikan yang dibentuk tahun 2003 di 
Republik Srpska, yaitu “Komisi Penyelidikan Kejadian di Sekitar 
Srebrenika antara tanggal 10 hingga 19 Juli, 1995”.223

Komisi penyelidikan tematik

Komisi penyelidikan tematik melibatkan pemeriksaan isu-isu 
kebijakan	sosial	yang	khusus	yang	terperangkap	dalam	kontroversi	
publik (misalnya, diskriminasi sistematik terhadap kelompok rasial, 
etnis, atau religius tertentu). Seperti komisi-komisi kebenaran, 
penyelidikan	 tematik	 memeriksa	 kebijakan	 dan	 praktik	 yang	
diterapkan selama jangka waktu tertentu. Namun demikian, 
tidak seperti komisi-komisi kebenaran, penyelidikan seperti itu 
cenderung	lebih	berfokus	pada	analisis	terhadap	kebijakan	publik	
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dari pada terhadap pencarian fakta tentang korban atau individual. 
Selain itu, kerja komisi-komisi kebenaran tidak perlu berfokus 
pada pemeriksaan terhadap kekerasan yang terjadi selama masa 
pemerintahan	yang	kejam	atau	 selama	konflik	bersenjata	 (kecuali	
kalau tema atau masalah tersebut memang berhubungan erat).

Ada beberapa contoh utama tentang penyelidikan-
penyelidikan seperti itu. Beberapa contoh yang relevan di seluruh 
belahan dunia meliputi antara lain: Komisi Kerajaan untuk 
Masyarakat Asli di Kanada yang dibentuk tahun 1991 (Royal 
Commission on Aboriginal Peoples in Canada),224 Komisi Buku 
Hitam Fasisme di Portugal yang dibentuk tahun 1975 (Commission 
of the Black Book of Fascim in Portugal),225 dan panel yang dibentuk 
dan ditunjuk oleh pemerintah di Turki untuk memeriksa persoalan-
persoalan hak asasi manusia dan identitas di negeri tersebut.226

Komisi penyelidikan sosio-historis

Komisi penyelidikan sosio-historis melibatkan penyelidikan atas 
suatu masa penting dalam sejarah sebuah negara dan, barangkali, 
dampaknya terhadap kelompok penduduk tertentu. Komisi-komisi 
penyelidikan sosio-historis dapat dibedakan dari komisi-komisi 
kebenaran dalam hal bahwa mereka dibentuk dalam suatu generasi 
atau jauh sesudah “waktu berlangsungnya” transisi politik atau 
pascakonflik,	dan	karena	itu	mereka	mundur	ke	suatu	masa	yang,	
pada saat pembentukan komisi tersebut, lebih memiliki karakter 
dan implikasi historis ketimbang kontemporer untuk pemerintahan 
pada masa itu.227 Beberapa contoh yang tepat dari seluruh belahan 
dunia meliputi Komisi Amerika Serikat untuk Relokasi dan 
Pemenjaraan Warga Sipil selama Masa Perang tahun 1982 (US 
Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians),228 
Komisi Cekoslowakia untuk Penyelidikan Kejadian-Kejadian tahun 
1967-1970 yang dibentuk tahun 1989 (Czechoslovak Commission 
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for the Investigation of the Events of 1967-1970),229 dan Komisi 
Penyelidikan untuk Kegiatan-Kegiatan Nazi di Argentina yang 
dibentuk tahun 1997 (Commission of Inquiry into Nazi Activities in 
Argentina).230 Pada tahun 2005, ada juga tuntutan untuk membentuk 
sebuah komisi penyelidikan di Spanyol untuk menyelidiki kekerasan 
yang dilakukan di bawah kepemimpinan mantan diktator Jenderal 
Francisco Franco antara tahun 1939 dan 1975.231

Komisi penyelidikan institusional

Tidak seperti komisi kebenaran, komisi-komisi penyelidikan 
institusional terbatas pada penyelidikan dan pelaporan atas 
kejadian-kejadian yang terjadi di dalam sebuah institusi yang 
khusus. Dengan kata lain, mereka tidak menyelidiki serangkaian 
luas pelanggaran yang dilakukan oleh aktor-aktor atau institusi-
institusi ganda dan yang mungkin tidak saling terkait.

Penyelidikan institusional bisa dibentuk oleh pihak 
berwenang di luar institusi bersangkutan (misalnya, seorang 
presiden bisa membentuk sebuah penyelidikan atas rasisme di 
dalam lembaga kepolisian nasional) atau oleh atasan-atasan atau 
orang-orang yang bertanggung jawab di dalam lembaga itu sendiri 
(misalnya, seorang jenderal angkatan bersenjata bisa membentuk 
sebuah penyelidikan atas tuduhan kekerasan atau pelecehan 
seksual dalam proses perekruitan tentara perempuan). Tak terbilang 
jumlahnya penyelidikan seperti itu yang dibentuk di negara-negara 
di seluruh dunia dalam tahun-tahun tertentu.

Pemeriksa  Kesehatan dan Penyebab Kematian

Dalam kebanyakan jurisdiksi sistem common law, pemeriksa  
penyebab kematian dan pemeriksa kesehatan menjalankan 
penyelidikan dan menyelenggarakan pemeriksaan publik secara 
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formal untuk kasus-kasus kematian yang dicurigai. Semua sistem 
pemeriksaan penyebab kematian (coroner system) diambil dari sistem 
Inggris; sistem-sistem itu tampak tidak mempunyai model yang 
ekuivalen dalam tradisi dengan sistem civil law.232 Tidak seperti 
komisi kebenaran, kantor-kantor pemeriksa penyebab kematian dan 
pemeriksa kesehatan merupakan badan-badan permanen, bukan 
temporer. Selain itu, fokus mereka bukan pada periode sejarah yang 
panjang, melainkan pada kasus-kasus kematian tertentu yang tidak 
selalu memiliki dimensi hak asasi manusia.233 Namun demikian, 
sama seperti komisi-komisi kebenaran, sistem-sistem pemeriksaan 
tersebut merupakan badan-badan penyelidikan (investigative bodies).

Kewenangan investigatif dari pemeriksa penyebab kematian 
dan pemeriksa kesehatan biasanya meliputi kemampuan untuk 
memasuki tempat-tempat di mana mayat-mayat diletakkan/terletak, 
menggali atau memindahkan mayat, memeriksa dan menyaring 
informasi dari catatan-catatan atau tulisan-tulisan yang berkaitan 
dengan kematian, dan mengambil artefak-artefak yang relevan.234

Sebuah penyelidikan penyebab kematian merupakan 
sebuah acara dengar kesaksian khusus untuk menentukan keadaan-
keadaan di sekitar sebuah peristiwa kematian tertentu. Penyelidikan 
bisa dilakukan oleh seorang pemeriksa penyebab kematian atau 
pemeriksa kesehatan yang “berdiri sendiri”. Pemeriksaan juga bisa 
dilakukan oleh seorang juri, yang bertindak seperti halnya seorang 
hakim perkara pidana.235 Juri mendengarkan kesaksian (bukti) 
dari saksi dan membuat keputusan-keputusan faktual.236 Juri tidak 
memberikan tanggung jawab, tetapi ia bisa membuat rekomendasi 
untuk mencegah terjadinya peristiwa kematian yang serupa di 
masa depan. Rekomendasi tersebut dimasukkan dalam sebuah 
“putusan” yang tidak mengikat.237 Sering kali sebuah penyelidikan 
penyebab kematian adalah sebuah kewajiban hukum (mandatory) 
ketika seseorang mati di penjara atau di dalam tahanan polisi atau 
mati secara kejam atau tidak lazim. Namun demikian, ia dibentuk 
dengan sebuah kewenangan penyelidikan penyebab kematian.238
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Komisi Penyelidikan Ad Hoc Multilateral yang Terkait 
dengan Hak Asasi Manusia

Komisi penyelidikan yang terkait dengan hak asasi manusia muncul 
bukan hanya di tingkat nasional namun juga di tingkat regional 
dan internasional. Komisi-komisi penyelidikan multilateral kurang 
menyerupai komisi kebenaran dibandingkan dengan badan-badan 
nasional yang ekuivalen, tetapi memiliki hal yang sama dengan 
komisi kebenaran dalam hal mandat untuk melakukan penyelidikan 
dan melaporkan hasil temuan dan rekomendasi mereka. Sama 
seperti komisi kebenaran, tetapi tidak seperti komisi penyelidikan 
nasional lainnya, penyelidikan multilateral cenderung berfokus 
pada pola-pola pelanggaran yang luas dan belum lama (meskipun 
beberapanya	 berfokus	 hanya	 pada	 kejadian-kejadian	 spesifik).	
Karena sifatnya yang multilateral, mereka biasanya bekerja di luar 
negara yang sedang diselidiki, kecuali pada saat dilakukan sebuah 
misi atau kunjungan. Kekuasaan investigatifnya cenderung sangat 
lemah,239 dan mereka tidak melakukan apa pun yang ekuivalen 
dengan komisi kebenaran atau acara dengar kesaksian publik 
tipe-Persemakmuran. Pada saat yang sama, dengan tidak adanya 
penyelidikan nasional yang efektif – entah karena tidak adanya 
kapasitas atau kesediaan – penyelidikan multilateral bisa memainkan 
sebuah peran yang penting dalam mengangkat kebenaran dan 
menjaga bukti untuk upaya-upaya akuntabilitas yang lebih lanjut.

Komisi penyelidikan multilateral yang terkait dengan hak 
asasi manusia bisa mengambil banyak bentuk. Salah satu dari 
komisi serupa itu yang paling awal adalah Komisi ad hoc Tanggung 
Jawab Penguasa Perang dan Pemberlakuan Hukuman (Ad Hoc 
Commission on the Responsibility of the Authors of the War and 
on Enforcement of Penalties), yang dibentuk setelah Perang Dunia 
Pertama untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi 
selama masa perang.240 PBB, sebuah organisasi multilateral yang 
paling universal, telah membentuk komisi-komisi penyelidikan 
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yang terkait dengan hak asasi manusia melalui badan-badan 
seperti Dewan Keamanan, Sekretaris-Jenderal, dan Komisi Hak 
Asasi Manusia. Sejak akhir Perang Dingin, telah ada komisi-komisi 
yang disponsori oleh PBB untuk penyelidikan yang luas terhadap 
kejahatan perang dan kejahatan-kejahatan serupa yang dilakukan, 
antara lain, di bekas Yugoslavia (1992),241 Rwanda (1994),242 Burundi 
(1995),243 Timor Timur (1999),244 dan Sudan (2004).245 Berseberangan 
dengan komisi kebenaran, yang fokusnya adalah kejadian dan 
kejahatan di masa lalu, penyelidikan-penyelidikan multilateral ini 
cenderung menyelidiki dan mendokumentasikan pelanggaran-
pelanggaran baik yang terjadi di masa lalu maupun yang terjadi pada 
saat badan itu bekerja, sering kali ia dibentuk sebagai  persiapan 
untuk penuntutan domestik atau internasional yang berikutnya.246 
Fakta	 dari	 konflik	 yang	 sedang	 terjadi	merupakan	 sebuah	 faktor	
yang sangat rumit bagi komisi-komisi seperti itu dalam upaya-
upaya mereka untuk mengumpulkan bukti.247

Organisasi PBB dan organisasi-organisasi multilateral lainnya 
telah menciptakan komisi-komisi penyelidikan internasional untuk 
memeriksa kejadian-kejadian masa lalu tertentu juga, termasuk di 
Togo pada tahun 2000248 dan di Pantai Gading pada tahun 2004.249 
Kemiripan fungsinya yang sangat dekat akan menjadikannya 
sebagai sebuah penyelidikan nasional untuk kejadian khusus.

Badan Pelaksana ILO juga secara periodik menunjuk komisi-
komisi penyelidikan ad hoc untuk memeriksa kinerja negara-
negara anggota mereka yang dipersalahkan atas pelanggaran-
pelanggaran yang langgeng dan berat atas konvensi-konvensi 
ILO yang fundamental.250 Hukum humaniter internasional juga 
memasukkan sebuah mekanisme komisi penyelidikan. Pasal 90 dari 
Protokol Tambahan untuk Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan 
yang	 berkaitan	 dengan	 Perlindungan	 Korban	 Konflik	 Bersenjata	
Internasional (Protokol I) tahun 1997,251 mendirikan Komisi 
Pencarian Fakta Humaniter Internasional, sebuah badan yang 
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anggotanya telah dipilih tetapi yang belum pernah diminta oleh 
para	pihak	untuk	terlibat	di	dalam	sebuah	konflik	internasional.252

Komisi-komisi penyelidikan multilateral yang terkait hak 
asasi manusia juga telah dibentuk pada tingkat regional. Sebuah 
contoh yang terdepan adalah penyelidikan dan laporan yang 
dibuat oleh Panel Internasional untuk Tokoh-Tokoh Terkemuka 
(International Panel of Eminent Personalities) yang dibentuk oleh 
Organisasi Persatuan Afrika (sekarang bernama Uni Afrika) untuk 
menyelidiki genosida tahun 1994 di Rwanda.253 Sebuah contoh 
yang lain lagi adalah komisi penyelidikan dari Organisasi Negara-
Negara Amerika (Organization of American States, OAS) untuk 
menyelidiki sebuah pembantaian massal yang terjadi pada 17 
Desember 2001 di Haiti.254 Di Eropa, sebuah contoh adalah Komisi 
Internasional untuk Orang-Orang yang Diculik dan Orang-Orang 
Hilang Lainnya, yang dibentuk oleh Uni Eropa (EU) tahun 2001 
untuk menyelidiki nasib orang-orang yang hilang sebagai akibat 
dari	 konflik	bersenjata	 yang	 singkat	pada	 tahun	 2001	di	Repubik	
Masedonia Bekas Yugoslavia.255

Lembaga Reparasi Kompensasi dan Hak Asasi Manusia 
Multilateral dan Nasional yang Permanen dan  Ad Hoc

Reparasi korban adalah sebuah sarana penting keadilan transisional 
dan, sebagaimana telah kita lihat, melibatkan kompensasi, 
rehabilitasi, restitusi, dan pelbagai bentuk tindakan simbolik yang 
mungkin.256

Kompensasi merupakan bentuk yang paling dominan dari 
reparasi yang dilakukan di negara-negara yang mempraktikkannya. 
Sejumlah negara telah mendirikan program-program di luar 
pengadilan untuk mengkompensasi para korban pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat dan sistematik. Badan-badan 
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kompensasi bisa mengambil bentuk komisi-komisi non-judisial 
atau pengadilan-pengadilan kuasi-judisial. Dalam kasus lain, 
penyelidikan dan pembuktian pelanggaran hak asasi manusia 
merupakan sebuah fungsi yang intrinsik (kendatipun tidak selalu 
merupakan sebuah fungsi yang primer).257 Tidak seperti komisi-
komisi kebenaran, badan-badan kompensasi secara umum tidak 
memiliki kekuasaan subpoena atau memeriksa dan menyita, dan  
mereka umumnya tidak menyelenggarakan acara dengar kesaksian 
publik, menyiapkan sebuah laporan akhir dari hasil penyelidikan 
mereka, atau membuat temuan-temuan atas pertanggungjawaban 
institusional.258 Sebenarnya, fungsi utama mereka adalah untuk 
mengkompensasi para korban individual, dan bukan untuk 
melakukan sebuah proses pengungkapan-kebenaran nasional secara 
luas. Tetapi seperti komisi kebenaran, badan-badan kompensasi 
terutama sekali berfokus pada korban, dan bukan pada pelaku. 
Bukti-bukti yang dikumpulkan oleh badan-badan seperti itu bisa 
diberikan kepada komisi kebenaran (misalnya, Maroko).259 Akan 
tetapi, yang lebih biasa adalah bahwa komisi kompensasi atau 
pengadilan kompensasi muncul setelah adanya komisi kebenaran, 
dan dengan demikian pembagian informasi cenderung berlangsung 
dalam arah yang berlawanan (misalnya, data-data dari komisi 
kebenaran diteruskan kepada badan kompensasi yang dibentuk 
sesudahnya, sebagaimana yang terjadi di Cili).

Badan-badan kompensasi hak asasi manusia ad hoc tingkat 
nasional telah dibentuk, antara lain, di Jerman (bagi para korban 
yang selamat dari Holocaust),260 Cili (untuk keluarga dari orang-
orang yang hilang dan dibunuh),261 Argentina (untuk pelbagai 
korban represi militer),262 Brasil (untuk keluarga dari orang-orang 
yang hilang),263 Malawi (untuk korban-korban rejim Presiden 
H. Kamuzu Banda),264 dan Amerika Serikat dan Kanada (untuk 
orang-orang Amerika dan Kanada dari keturunan Jepang yang 
dikirim ke kamp-kamp penahanan selama Perang Dunia Kedua).265 
Pada tingkat nasional, juga ada contoh-contoh badan kompensasi 
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permanen terkait dengan hak asasi manusia seperti dewan 
kompensasi kerugian pidana.266

Contoh-contoh badan kompensasi multilateral terkait 
dengan hak asasi manusia mencakupi Komisi Kompensasi PBB ad 
hoc267 dan Pengadilan Klaim Iran-Amerika Serikat.268

Badan Ad Hoc dan Permanen untuk Penyelidikan Hak 
Asasi Manusia Masa Lalu dan Lustrasi Nasional dan 
Multilateral

Prosedur penyelidikan masa lalu adalah sebuah mekanisme keadilan 
transisional yang penting, tetapi kadang-kadang kontroversial. 
Dalam bentuknya yang paling familiar, penyelidikan masa lalu 
(vetting) merupakan praktik pemeriksaan terhadap individu yang 
bertanggung jawab atas kesalahan berat dari pelayanan polisi atau 
penjara dan institusi-institusi publik yang serupa. Proses penye-
lidikan tersebut biasanya memerlukan pengecekan latar belakang 
yang komprehensif yang terletak dalam pelbagai sumber informasi 
dan bukti untuk menjamin, antara lain, bahwa sang pemohon 
memiliki sebuah rekaman bebas dari pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat. Orang-orang yang dipertimbangkan untuk penugasan 
atau pemecatan disadarkan akan bukti yang memberatkan mereka 
dan diberikan kesempatan untuk menyangkalnya secara tertulis 
atau secara langsung sebelum putusan dibuat.269 “Lustrasi”, sebuah 
istilah yang digunakan terutama di Eropa Timur dan Tengah, agak 
berbeda.	 Ia	 melibatkan	 penghentian	 dan	 diskualifikasi	 berskala	
besar	terutama	berdasarkan	afiliasi	partai	seseorang,	opini	politik,	
atau asosiasi dengan sebuah bekas badan rahasia, dan bukannya 
berdasarkan pada rekaman individual seseorang. Penguasa 
internasional dan nasional sering kali mengkritik program lustrasi 
karena alasan ini dan alasan lainnya.270
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Badan-badan yang melaksanakan prosedur penyelidikan 
terhadap masa lalu dan lustrasi bisa mengambil bentuk-bentuk 
yang bervariasi. Badan-badan penyelidikan masa lalu dan lustrasi 
pada umumnya tidak memiliki karakter judisial. Mereka cenderung 
tidak menggunakan kekuasaan subpoena atau memeriksa dan 
menyita, atau menyelenggarakan acara dengar kesaksian publik, 
mempersiapkan sebuah laporan akhir atas hasil penyelidikan 
mereka, atau menghasilkan temuan-temuan atas tanggung jawab 
institusional sebagaimana sering dilakukan oleh komisi kebenaran. 
Tetapi perbedaan kunci mereka dari komisi kebenaran terletak 
dalam dampak dari keputusan mereka terhadap individu: tidak 
seperti komisi-komisi kebenaran, badan-badan penyelidikan masa 
lalu dan lustrasi bisa memberlakukan sanksi, yang merentang mulai 
dari pemberhentian jabatan sampai ke pemecatan dari pekerjaan, 
yang secara langsung berdampak pada hak-hak legal individu.271

Contoh-contoh historis dari badan-badan penyelidikan masa 
lalu dan badan lustrasi mencakupi komite-komite “defasisasi” 
dan	 “denazifikasi”	 pasca-Perang	 Dunia	 Kedua	 yang	 dibentuk	 di	
negara-negara seperti Italia272 dan Jerman,273 dan komite-komite 
tersebut biasa memindahkan para kolaborator Nazi di negera-
negara seperti Belgia dan Perancis.274 Strategi-strategi yang sama 
juga diberlakukan pada tahun 1970-an di Portugal dan Yunani 
selama transisi mereka dari pemerintahan militer ke demokrasi.275 
Setelah akhir Perang Dingin, hukum “dekomunisasi” dan komisi-
komisi “lustrasi” menjadi model di negeri-negeri yang membentang 
mulai dari Republik Ceko ke Albania ke Polandia.276 Kontroversi 
terus saja mengitari upaya-upaya ini karena alasan-alasan yang 
telah dikemukakan sebelumnya. Namun demikian, contoh-contoh 
problem yang baru dan yang sama masih terus bermunculan.277

Yang agak kurang kontroversial adalah prosedur 
penyelidikan masa lalu terhadap keadilan dan sektor keamanan 
yang digunakan dalam beberapa tahun belakangan ini di negara-
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negara	 pasca-konflik,	 yang	 sering	 kali	 di	 bawah	 supervisi	 PBB.	
Contoh-contoh terkemuka dalam hal ini adalah badan-badan yang 
dibentuk di El Salvador278 dan Bosnia dan Herzegovina,279 dan yang 
sedang diupayakan untuk Afganistan dan Liberia.280

Prosedur Pengaduan Hak Asasi Manusia Multilateral yang 
Permanen dan Ad Hoc

Terdapat serangkaian ragam prosedur pengaduan hak asasi manusia 
multilateral yang melibatkan pencarian fakta. Sebagaimana telah 
dikemukakan sebelumnya, kebanyakan dari prosedur tersebut 
dijalankan	 oleh	 badan-badan	 permanen	 yang	 berfokus	 pada	
sebagian kecil saja dari seluruh rangkaian hak asasi manusia.281 
Tidak seperti komisi kebenaran, prosedur-prosedur ini bukanlah 
badan-badan yang berpusat pada korban, alih-alih merupakan 
badan	resolusi	konflik	yang	netral.	Mereka	tidak	menyelidiki	dan	
melaporkan pola-pola besar dari pelanggaran yang terjadi, tetapi 
hanya pola-pola kasus individual, yang tak satu pun harus terkait 
dengan	 periode	 pemerintahan	 yang	 kejam	 atau	 periode	 konflik	
bersenjata. Keputusan-keputusan yang dihasilan oleh prosedur 
pengaduan hak asasi manusia multilateral tidak mengikat secara 
hukum, tetapi mereka memiliki pengaruh yang kuat. Di sini 
fokusnya adalah tentang peran mereka dalam memeriksa petisi-
petisi yang dibuat oleh individu-individu atau ornop-ornop yang 
menuduhkan adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh sebuah 
negara tertentu.282 Ketersediaan prosedur pengaduan dalam kasus-
kasus tertentu umumnya tergantung pada partisipasi warga negara 
seseorang	 dalam	 sistem	 multilateral	 yang	 relevan	 (dan	 ratifikasi	
atas pelbagai perjanjian yang relevan).

Dalam sistem PBB, prosedur-prosedur pengaduan utama 
adalah prosedur yang terdapat dalam ketujuh badan perjanjian 
yang telah dibahas sebelumnya.283 Berdasarkan penerimaan atas 
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petisi yang dapat dibolehkan, negara yang dituduh melakukan 
kekerasan terhadap kewajibannya yang telah digariskan dalam 
perjanjian diberikan kesempatan untuk merespon, sebelum badan 
perjanjian itu mengumumkan temuan akhirnya atas kasus tersebut. 
Sebuah badan bukan perjanjian (non-treaty body), yaitu Komisi 
Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia tentang Penahanan Sewenang-
wenang (Commission on Human Rights’ Working Group on 
Arbitrary Detention), merumuskan “opini-opini” dalam kasus-
kasus individu juga.284 Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan 
dan	 Kebudayaan	 PBB	 (UN	 Education,	 Scientific	 and	 Cultural	
Organization, UNESCO) juga menjalankan prosedur pengaduan 
hak asasi manusia, yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi 
manusia dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, 
atau informasi.285 Dalam sistem ILO, badan utama yang relevan 
adalah	 Komite	 Kebebasan	 untuk	 Berkumpul	 (Committee	 on	
Freedom of Association), yang bekerja bergandeng tangan dengan 
Komisi Pencarian Fakta dan Konsiliasi tentang Kebebasan untuk 
Berkumpul (Fact-Finding and Conciliation Commission on Feedom 
of Association) untuk menangani pengaduan tentang pelanggaran 
hak atas kebebasan untuk berkumpul.286

Dalam sistem Antar-Amerika, Komisi HAM Antar-Amerika 
(Inter-American Commission on Human Rights) bekerja dengan 
prosedur-prosedur pengaduan kunci.287 Korban pelanggaran 
Deklarasi Amerika tentang Hak-Hak dan Kewajiban Manusia 
(American Declaration on the Rights and Duties of Man, AmDR) 
tahun 1948,288 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia 
(American Convention on Human Rights, ACHR) tahun 1969, 
atau perjanjian-perjanjian hak asasi manusia lainnya dalam sistem 
Antar-Amerika bisa mengajukan pengaduan kepada Komisi HAM 
Antar-Amerika tersebut.289 Dalam sistem hak asasi manusia Dewan 
Eropa,	Komite	Eropa	untuk	Hak-Hak	Sosial	(European	Committee	
of Social Rights) menjalankan prosedur pengaduan utama.290 Dalam 
sistem hak asasi manusia Uni Afrika, badan utama yang relevan 
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adalah Komisi Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak 
Rakyat.291 Komite Ahli Afrika tentang Hak-Hak dan Kesejahteraan 
Anak	(The	African	Committee	of	Experts	on	the	Rights	and	Welfare	
of the Child) juga menjalankan prosedur pengaduan individual.292

Laporan-Laporan Negara tentang Praktik Hak Asasi 
Manusia dari Negara-Negara Asing

Sebuah jenis lain dari penyelidikan hak asasi manusia adalah yang 
dijalankan	 oleh	 beberapa	 departemen	 pemerintah,	 khususnya	
Departemen Luar Negari Amerika Serikat, yang menerbitkan 
“laporan-laporan tentang negara” (country reports) tahunan 
tentang praktik-praktik hak asasi manusia dari kebanyakan negara 
di seluruh dunia. Laporan-laporan tersebut diserahkan sesuai 
dengan tuntutan kongres.293 Kedutaan-kedutaan besar Amerika 
Serikat mengumpulkan informasi sepanjang tahun dari pelbagai 
sumber termasuk pegawai-pegawai pemerintah, petugas-petugas 
layanan publik, jurnalis, organisasi-organisasi hak asasi manusia, 
akademisi, dan para aktivis buruh. Mereka juga bersandar pada 
penyelidikan	yang	dijalankan	oleh	para	staf	pelayanan	luar	negeri	
Amerika Serikat. Draf laporan dari kedutaan-kedutaaan besar itu 
dianalisis, dilengkapi, dan diedit oleh Departemen Luar Negeri, 
yang juga memeriksa laporan-laporan yang diajukan oleh ornop-
ornop, pemerintah asing, organisasi multilateral, dan lain-lain.

Penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan oleh Departemen 
Luar Negeri berbeda dari penyelidikan yang dilakukan komisi 
kebenaran. Penyelidikan-penyelidikan tersebut adalah penyelidikan 
yang	dijalankan	oleh	negara,	bukan	penyelidikan	yang	disponsori	
negara; penyelidikan tersebut bersifat perenial atau abadi, bukan 
temporer; mereka tidak melibatkan penggunaan kewenangan untuk 
menyelidiki atau tidak melakukan acara dengar kesaksian publik; 
dan mereka berfokus pada negara asing saja.294 Dikatakan bahwa 
dampak	dari	laporan-laporan	tersebut	bisa	menjadi	signifikan.
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Hanya sedikit negara yang mengikuti model Departemen 
Luar Negeri Amerika Serikat ini. Alih-alih, laporan-laporan negara 
tentang praktik hak asasi manusia di negara-negara asing cenderung 
lebih terbatas  dan  pada umumnya bersifat ad hoc. Sebagai contoh, 
pada tahun 19900-an, pemerintah Austria, Jerman, dan Swedia 
mempekerjakan team-team pengacara dan perwira polisi untuk 
menyelidiki dan melaporkan adanya tuduhan kejahatan perang 
di bekas Yugoslavia.295 Sama juga, pada tahun 2005, Komite 
Pembangunan Internasional Parlemen Inggris menyelidiki dan 
melaporkan klaim genosida di wilayah Darfur, Sudan, yang 
menemukan wabah kematian telah “diremehkan secara semena-
mena” oleh PBB.296

Pengadilan Administratif  Permanen Nasional yang 
Terkait dengan Hak Asasi Manusia

Pengadilan-pengadilan	 administratif	 biasanya	 diklasifikasikan	
sebagai badan-badan kuasi-judisial. Terlepas dari apa pun fokus 
mereka (baik itu diskriminasi, hak-hak buruh, hak-hak pengungsi, 
hak atas perumahan, dan lain-lain), mereka lebih analogis dengan 
pengadilan ketimbang dengan komisi kebenaran – namun tidak 
seperti keduanya. Perbedaan antara komisi kebenaran dan 
pengadilan administratif dibahas dalam Bab 2 buku ini. Tujuan 
disebutkannya mereka di sini adalah untuk menekankan bahwa, 
sebagaimana halnya dengan badan-badan lain yang dibahas 
dalam bagian ini, beberapa pengadilan administratif menjalankan 
penyelidikan hak asasi manusia juga.
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Bagian 4: Membedakan Komisi-Komisi Kebenaran dari 
Pengadilan

Di luar segala hal yang telah disebutkan tentang komisi kebenaran, 
jelaslah bahwa komisi kebenaran bukanlah pengadilan. Namun 
demikian, terdapat kesamaan yang penting antara komisi kebenaran 
dan pengadilan, di samping juga terdapat tumpang tindih dalam 
tujuan-tujuan keduanya. Bagian ini akan memeriksa perbedaan 
dan kesamaan utama antara keduanya, dan mengeksplorasi sejauh 
mana keduanya bisa saling melengkapi.

Forum-Forum Judisial

Dalam lima belas tahun terakhir, terdapat ekspansi yang patut 
dicatat dalam hal keragaman dan penggunaan pengadilan 
nasional dan internasional untuk mengadili pelanggaran hak asasi 
manusia dan pelanggaran-pelanggaran terkait. Kebanyakan dari 
ekspansi ini dilahirkan dari keputusan-keputusan yang belum 
pernah dilakukan sebelumnya oleh Dewan Keamanan PBB untuk 
mendirikan Pengadilan Pidana Internasional ad hoc untuk bekas 
Yugoslavia (ICTY) pada tahun 1993.297 Tindakan ini menjadi 
semacam tonggak bagi penciptaan hal serupa setelahnya – sekali 
lagi oleh Dewan Keamanan PBB – yaitu pembentukan Pengadilan 
Pidana Internasional ad hoc untuk Rwanda (ICTR).298 Pada gilirannya, 
preseden-preseden ini memungkinkan bagi pendirian suatu 
Mahkamah Pidana Internasional yang permanen (ICC).299 Petikan 
pelajaran dari pengalaman kedua pengadilan pidana internasional 
ad hoc tersebut, dan ongkosnya yang tinggi bagi negara-negara 
anggota PBB, pada gilirannya menghasilkan penciptaan pengadilan 
hibrida nasional-internasional. Pengadilan-pengadilan seperti itu 
telah dibentuk di Kosovo (panel-panel “Regulasi 64”),300 Timor-
Leste (“Panel-Panel Kejahatan Berat”),301 Sierra Leone (“Pengadilan 
Khusus”),302 Bosnia dan Herzegovina (“Sidang Kejahatan Perang”),303 
dan Kamboja (“Sidang Luar Biasa”).304
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Semangat keadilan internasional yang diluncurkan oleh ICTY 
juga bergayung sambut dengan keberhasilan yang patut dicatat 
dari pengadilan-pengadilan nasional, dalam mengadili kejahatan-
kejahatan terkait hak asasi manusia baik yang domestik maupun 
yang ekstrateritorial. Sebagai contoh, di negeri seperti Rwanda, 
ribuan orang telah diadili di pengadilan-pengadilan domestik untuk 
genosida,305 dan sekarang ribuan lagi sedang diadili oleh sebuah 
mekanisme akuntabilitas di tingkat-kampung yang disebut gacaca, 
yang	sebagian	didasarkan	pada	model	resolusi	konflik	tradisional	
Rwanda.306 Baru-baru ini di banyak negeri di Eropa dan Amerika 
Latin (dan di tempat-tempat lain juga), pengadilan pidana domestik 
juga telah menyelenggarakan sejumlah tindakan terkait hak asasi 
manusia dengan dasar jurisdiksi universal atau prinsip-prinsip 
jurisdiksional yang serupa.307

Sementara pengadilan pidana merupakan respons yang 
alamiah dan tepat untuk menangani para pelaku pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat, persidangan non-pidana juga bisa menjadi 
hal yang penting. Mahkamah Internasional (International Court 
of Justice), sebuah mahkamah yang menangani pertikaian antara 
negara-negara, telah menjadi semakin terlibat dalam kasus-kasus 
dan klaim-klaim yang berkaitan dengan hak asasi manusia.308 Di 
tingkat regional, Pengadilan HAM Antar-Amerika dan Pengadilan 
HAM Eropa telah lama memainkan peran yang efektif dalam 
menangani klaim-klaim hak asasi manusia di masing-masing 
wilayah mereka,309 dan diramalkan bahwa pengadilan serupa 
yang baru berdiri yaitu Pengadilan Afrika untuk HAM dan Hak-
Hak Rakyat pada akhirnya juga akan melakukan hal yang sama.310 
Di tingkat domestik juga, gugatan-gugatan perdata (civil lawsuits) 
juga menjadi sarana yang penting untuk menyalurkan klaim-klaim 
hak asasi manusia. Di sekurang-kurangnya satu negara – Amerika 
Serikat – juga ada jurisdiksi universal yang ekuivalen dalam 
gugatan untuk pelanggaran hak asasi manusia seperti penyiksaan 
dan penghilangan secara paksa.311
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Juga masih ada forum-forum lain yang bisa menjalankan 
fungsi yang serupa dengan pengadilan dalam penanganan klaim-
klaim yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Sebagai contoh, 
beraneka ragam proses yang formal dikelompokkan di bawah 
tajuk	 “resolusi	 konflik	 alternatif”	 (alternative dispute resolution, 
ADR). Yang termasuk di dalamnya adalah memfasilitasi negosiasi, 
konsiliasi, mediasi, arbitrasi yang tidak mengikat, dan arbitrasi yang 
mengikat.312 Juga terdapat pelbagai proses yang khas dan unik yang 
digambarkan sebagai bagian dari rubrik besar “keadilan restoratif” 
(restorative justice), yang mencakupi lingkaran mediasi korban-
pelaku dan penghukuman.313

Beberapa Perbedaan Signifikan antara Pengadilan dan Komisi 
Kebenaran

Semua pengadilan berbeda dari semua komisi kebenaran dalam 
beberapa cara yang fundamental. Pertama, dalam proses komisi 
kebenaran tidak terdapat penggugat (plaintiff), tidak ada penuntutan 
(prosecution), tidak ada pembelaan, dan tidak ada pengadilan. Yang 
ada hanyalah semata-mata penyelidikan dan pelaporan atas fakta-
fakta hasil penyelidikan.314

Kedua, temuan-temuan yang didapatkan oleh komisi 
kebenaran menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang sangat 
berbeda dari temuan-temuan dalam pengadilan. Pengadilan 
mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi yang mengikat 
kepada individu-individu, yang sering kali melibatkan kehilangan 
properti tertentu atau kebebasan. Sebaliknya, komisi kebenaran 
tidak dapat menjatuhkan hukuman perdata ataupun pidana.315 
Bahkan ketika sebuah komisi kebenaran menaruh nama seseorang 
dalam	 sebuah	 daftar	 para	 pelaku	 pelanggaran,	 pencantuman	 itu	
pada umumnya tidak dengan sendirinya memiliki dampak hukum. 
Itu tidak berarti bahwa dampak sosial dan politik dari temuan-
temuan sebuah komisi kebenaran tidaklah besar; tetapi itu adalah 
sebuah persoalan tentang konteks, bukan hukum.
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Ketiga adalah bahwa komisi kebenaran memiliki fungsi yang 
umumnya tidak sesuai dengan pengadilan. Sebagai contoh, sebuah 
komisi kebenaran bisa diharapkan untuk menganalisis sebab-sebab 
sosial	dari	sebuah	konflik,	berkontribusi	bagi	rekonsiliasi	nasional,	
atau mementingkan para korban melalui acara dengar kesaksian 
publik yang berpusat pada korban. Sementara pengadilan-
pengadilan pidana kadang-kadang ingin sekali untuk mengisi 
atau menjalankan beberapa dari fungsi-fungsi komisi kebenaran 
tersebut, pengadilan-pengadilan pidana itu justru sangat membantu 
terpenuhinya salah satu tujuan utama sebuah pengadilan, yaitu 
membuat batasan-batasan tanggung jawab dari seseorang yang 
telah dinyatakan bersalah. Sebuah pengadilan pidana diharapkan 
bisa menjawab satu pertanyaan: apakah terdapat bukti melampaui 
suatu keraguan yang beralasan (atau standard pembuktian yang 
ekuivalen) bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan yang telah 
dituduhkan kepadanya.316 Hal ini benar bahkan untuk pengadilan-
pengadilan pidana yang melibatkan “kejahatan-kejahatan sistem”, 
seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, yang pada umumnya 
membutuhkan bukti berupa perbuatan dari sebuah tindakan yang 
dilarang secara hukum (misalnya, pembunuhan) dan adanya sebuah 
konteks yang lebih luas (misalnya, “dilakukan sebagai bagian dari 
sebuah serangan yang meluas atau sistematik terhadap penduduk 
warga sipil, dengan pengetahuan akan serangan tersebut”).317 
Individu, bukan sistem, adalah yang senyata-nyatanya diadili, 
bahkan jika pengadilan meningkatkan pemahaman publik tentang 
konteks yang lebih besar di mana pelanggaran atau kejahatan 
terjadi.

Bukti yang menjadi sandaran bagi kesimpulan yang diambil 
oleh sebuah komisi kebenaran juga cenderung berbeda secara 
kualitatif dari yang digunakan dalam pengadilan. Upaya untuk 
menyembuhkan suatu masyarakat yang telah diobrak-abrik oleh 
kekerasan, dan untuk memfasilitasi konsensus sosial, melibatkan 
kepedulian yang benar-benar berbeda dari penalaran pengadilan 
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yang terlokalisasi, lebih berfokus ke dalam negeri, dan lebih 
berdasarkan pada preseden yang ada. Kepedulian yang semakin 
meningkat dari sebuah komisi kebenaran dengan pengalaman-
pengalaman korban bertentangan dengan imperatif biasa dari 
pengadilan untuk memeriksa dan mempertanyakan secara netral 
testimoni dari para saksi. Dalam sebuah cara yang terpusat-pada-
korban, penuturkisahan korban itu sendiri bisa menjadi semakin 
penting – terlepas dari ketepatannya atau kedapatditerimaannya 
sebagai bukti di pengadilan – dan testimoni saksi memberikan 
suatu kebenaran yang presumptif.318

Beberapa Kesamaan Signifikan antara Pengadilan dan Komisi 
Kebenaran

Kesamaan antara komisi kebenaran dan pengadilan sering kali 
tidak diperhatikan. Kedua badan itu memiliki potensi untuk 
berkontribusi bagi sasaran-sasaran seperti kebenaran, keadilan, 
reparasi, reformasi, debat publik, dan validasi pengalaman-
pengalaman korban.319

Kebenaran

Meskipun sering kali dilihat bahwa komisi kebenaran merupakan 
wahana yang mumpuni untuk menghasilkan penuturan kebenaran 
(truth telling), pengadilan bisa memainkan fungsi yang sama 
juga. Kadang-kadang salah satu dari tujuan utama pengadilan 
sesungguhnya adalah untuk mengajari sebuah negeri tentang 
masa lalunya dan memperkuat introspeksi publiknya. Pengadilan-
pengadilan seperti Pengadilan Nuremberg dan Tokyo, meskipun 
kontroversial dilihat dari sudut pandang proses acaranya, sering kali 
dimasukkan dalam model ini.320 Demikian juga dengan pengadilan 
terhadap mantan pejabat Nazi, Adolf Eichmann, yang diadili di 
Israel tahun 1960-an,321 dan mantan kolaborator Nazi, Maurice 
Papon, yang diadili di Perancis tahun 1990-an.322
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Sebuah fenomena yang berbeda adalah “pengadilan-
pengadilan kebenaran” Argentina, yang tujuan utamanya adalah 
untuk membuat supaya kebenaran itu diketahui dan membuatnya 
divalidasi secara judisial. Pengadilan-pengadilan tersebut secara 
eksplisit terbatas pada penyelidikan dan dokumentasi kejahatan, 
tanpa pelbagai kemungkinan akan adanya penuntutan dan 
penghukuman.323 Pengadilan-pengadilan yang dilangsungkan di Cili 
di bawah apa yang disebut sebagai doktrin Aylwin memiliki sebuah 
dimensi pencarian kebenaran yang sama-sama kuatnya. Doktrin 
tersebut memampukan pengadilan-pengadilan Cili untuk menolak 
menerapkan suatu hukum amnesti nasional yang berlaku begitu 
saja sampai fakta-fakta dari suatu kasus (termasuk identitas dari 
orang yang disangkakan sebagai penggagas kejahatan) diketahui 
kebenarannya.324 Acara dengar kesaksian Aturan 61 dari ICTY 
pada tahun 1990-an di mana para korban – dan hanya para korban 
– secara publik diperiksa atas pelanggaran mereka membentuk 
sebuah model yang lain dari penceritaan kebenaran di pengadilan. 
Acara dengar kesaksian Aturan 61 memiliki sebuah fokus terencana 
atas kebenaran dan dalam beberapa hal serupa dengan acara-acara 
dengar kesaksian publik dari komisi kebenaran.325

Ketika seseorang melihat melampaui momen pengadilan 
kepada tahap-tahap lain dari suatu proses judisial, tumpang tindih 
tambahan dalam bidang pencarian kebenaran menjadi jelas. Sebagai 
contoh, pada tahap-tahap sebelumnya dari suatu pengadilan 
pidana dengan sistem common law, polisi dan penuntut – tidak 
untuk menyebut para juri-juri agung (grand jury)326 atau penuntut-
penuntut khusus327 – bisa menjalankan fungsi penyelidikan 
penting yang analog dengan fungsi-fungsi komisi kebenaran. 
Kesediaan mengaku bersalah (plea bargaining), yang melibatkan 
pertukaran dari pengakuan atas kejahatan dan kerja sama dengan 
pengampunan, juga memiliki sebuah dimensi pencarian kebenaran 
yang biasa.328 Komponen kebenaran ditingkatkan ketika sebuah 
kesediaan mengaku bersalah membutuhkan sebuah acara dengar 
publik untuk penghukuman.329
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Dalam proses persidangan perdata dengan sistem common 
law, kasusnya bukanlah tidak sama: proses pemeriksaan (discovery) 
praperadilan dalam sistem common law, misalnya, diarahkan secara 
eksklusif kepada pencarian kebenaran.330 Sebagaimana halnya 
dengan tradisi civil law, hakim pemeriksaan awal (investigative 
magistrate, juges d’instruction) menjalankan fungsi pencarian 
kebenaran yang sama dengan fungsi dari komisi kebenaran.331 
Hal ini tampak sama dengan fungsi hakim-hakim sidang pra-
peradilan (pretrial judges) dalam pengadilan-pengadilan pidana 
internasional.332 Upaya-upaya judisial seperti habeas corpus (hak 
atas suatu ketentuan tentang validitas penahanan seseorang) juga 
mengandung karakter pencarian kebenaran.

Namun, dengan beberapa kekecualian,333 pengadilan dan 
aktor-aktor lain dalam sistem pengadilan formal jarang bekerja 
dengan cakupan penyelidikan yang sama dengan sebuah komisi 
kebenaran.334 Penyelidikan yang besar dan penuturan kebenaran 
secara publik atas kejadian-kejadian yang menjadi urusan komisi 
kebenaran bisa menyumbang suatu “narasi utama dari kisah 
penindasan”335 dan membantu “mengurangi jumlah kebohongan 
yang beredar tanpa tertandingi dalam diskursus publik”.336 Banyak 
komisi kebenaran juga telah menjadi instrumen dalam menentukan 
lokasi keberadaan ratusan atau bahkan ribuan orang-orang yang 
hilang yang mungkin telah dihilangkan secara paksa – suatu hasil 
yang berada sepenuhnya di luar jangkauan biasa dari wewenang 
sebuah pengadilan.

Namun demikian, seseorang tidak boleh melebih-lebihkan 
keutamaan penuturan kebenaran dari sebuah komisi kebenaran. 
Karena keterbatasan waktu dan sumber daya, komisi-komisi 
kebenaran jarang memeriksa lebih dari beberapa ratus kasus 
individual dengan kedalaman, dan tidak satu pun dari kasus 
individual itu diperiksa dengan kedalaman seperti halnya sebuah 
pengadilan pidana yang lengkap dan panjang.337 Keterbatasan waktu 
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dan sumber daya juga menghalangi kebanyakan komisi kebenaran 
dalam membuka ruang bari para korban untuk memberikan 
kesaksian di hadapan publik ketika mereka diberikan kesempatan 
untuk itu; keterbatasan itu membuat hanya beberapa persen saja yang 
bisa memberikan kesaksian publik.338 Akhirnya, komisi kebenaran 
tampaknya tidak lebih baik dari pada pengadilan dalam mencegah 
seseorang dari menutup-nutupi atau membengkokkan fakta.

Keadilan

Jika pantas untuk dikatakan bahwa pengadilan gagal menerima 
penghargaan secara penuh dalam hal kebenaran, juga pantas untuk 
dikatakan bahwa komisi kebenaran jarang menerima penghargaan 
secara penuh dalam hal keadilan. Sebagai contoh, kerja komisi 
kebenaran dalam mengumpulkan, mengorganisasikan, dan 
merawat bukti untuk digunakan dalam penuntutan yang sedang 
berlangsung atau penuntutan yang akan dilakukan nanti sering kali 
tidak diapresiasi atau tidak dianggap penting.339 Padahal, banyak 
kali, informasi yang memberatkan yang terkandung dalam laporan 
akhir atau arsip-arsip komisi kebenaran justru telah membawa 
kasus tersebut untuk berlanjut ke pengadilan.340 Komisi kebenaran 
juga	cenderung	membuat	rekomendasi	dalam	laporan	final	mereka	
tentang perlunya pengadilan pidana terhadap para tersangka 
pelaku.

Sekurang-kurangnya satu komisi kebenaran (yaitu, Argen-
tina) sangat dipahami sebagai sebuah awalan ke penuntutan.341 
Komisi-komisi lain (seperti, Peru) berjalan lebih jauh lagi sampai 
pada menyiapkan dan mengajukan kasus-kasus “yang siap” ke 
kantor Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan.342 Dan model 
yang barangkali merupakan yang terbaru yaitu komisi kebenaran di 
Timor-Leste yang bekerja secara bersama dengan sebuah pengadilan 
pidana hibrida. Kantor Penuntut Umum (KPU) dari pengadilan 
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tersebut memiliki  jurisdiksi  eksklusif terhadap “pelbagai tindak 
pidana yang serius”, sementara komisi kebenaran memiliki 
jurisdiksi atas semua kasus (yaitu, “tindakan merusak” pidana dan 
non-pidana). Komisi tersebut menerima pengakuan dan kemudian 
mengirimkan pengakuan itu kepada KPU, yang mempunyai empat 
belas hari membuat keputusan yang menentukan apakah berkas 
pengakuan tersebut mengungkapkan tindak pidana yang serius 
dan apakah pengaju pengakuan itu akan dituntut untuk tindakan-
tindakan tersebut.343

Sebuah cara lain di mana komisi-komisi kebenaran mampu 
menyumbang keadilan adalah dengan secara kritis memeriksa 
peran lembaga peradilan dalam kegagalannya menghentikan 
kejahatan masa lalu. Ini adalah sebuah fungsi yang pada umumnya 
tidak dilakukan oleh para hakim. Kebanyakan komisi kebenaran, 
termasuk yang ada di Argentina, Cili, El Salvador, Afrika Selatan, 
dan Sierra Leone, telah memeriksa peran para hakim dalam 
membiarkan atau menghukum kejahatan-kejahatan masa lalu.344 
Kritik tentang pengadilan terutama sangat kentara di El Salvador, 
di mana komisi kebenaran menegaskan ketidakmungkinan dari 
suatu pengadilan yang patut (fair trial) di depan pengadilan-
pengadilan domestik dan mendesak pengunduran diri secara suka 
rela dari anggota-anggota Mahkamah Agung untuk memberikan 
kemungkinan bagi pengangkatan hakim-hakim baru yang akan 
menegakkan independensi judisial dan kedaulatan hukum. 
Presiden Mahkamah Agung merespon bahwa “hanya Tuhan” 
yang dapat menyingkirkan dia sebelum selesai masa jabatannya. 
Di bawah sebuah rumusan konstitusional yang telah direvisi, 
baik presiden maupun rekan-rekan kerjanya tidak ditunjuk 
untuk menjabat dalam sebuah Mahkamah Agung yang baru yang 
dibentuk pada tahun berikutnya.345

Komisi kebenaran juga mampu memberikan kontribusi 
khusus bagi keadilan karena karakter investigatif yang juga 
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dimilikinya. Sebagai contoh, standard-standard pembuktian yang 
lebih	 fleksibel	 yang	 digunakan	 oleh	 komisi-komisi	 kebenaran	
(khususnya dibandingkan dengan pengadilan pidana dalam sistem 
common law) bisa memfasilitasi tujuan pengadilan. Sementara di 
pengadilan seorang terdakwa bisa lepas dari pertanggungjawaban 
dengan bersandar pada pelarangan kriminalisasi retroaktif (dan 
pada argumen yang menyatakan bahwa tindakan terdakwa adalah 
legal atau sah secara hukum pada waktu dilakukan), prinsip 
tersebut tidak berlaku di hadapan suatu badan penyelidikan seperti 
sebuah komisi kebenaran. Juga, dengan tidak diikat oleh aturan 
pelarangan terhadap bukti, komisi kebenaran dapat menerima 
pelbagai bukti yang tersedia – sebuah kebebasan penting ketika 
seseorang mempertimbangkan penyembunyian secara luas suatu 
kejahatan yang pervasif (terjadi secara meluas) pada waktu perang 
atau masa represi (dan, dalam kasus penghilangan paksa, suatu 
elemen intrinsik dari kejahatan itu sendiri).

Pada waktu yang sama, nilai dari sebuah komisi kebenaran 
tidak dapat menggantikan nilai dari sebuah pengadilan.346 Juga tidak 
ada jaminan bahwa kerja sebuah komisi akan merangsang adanya 
penuntutan.347 Pada waktu yang sama, penting untuk mengakui 
bahwa dalam beberapa kasus yang ekstrem – sebagai contoh, 
di mana sebuah hukum amnesti secara efektif menyingkirkan 
jurisdiksi pengadilan-pengadilan lokal (misalnya, Ghana), atau di 
mana rejim-rejim yang telah digantikan masih terus saja memiliki 
dan	 menggunakan	 kekuatan	 militer	 yang	 signifikan	 (misalnya,	
Guatemala), atau di mana pengadilan-pengadilan domestik sangat 
korup atau tidak berfungsi (misalnya, Chad) – sebuah komisi 
kebenaran bisa merepresentasikan sebuah kemiripan yang paling 
dekat dengan pengadilan pada masa itu.348 Sesungguhnya, pada 
konteks	transisi	politik	atau	transisi	pasca-konflik,	sering	kali	pilihan	
– sekurang-kurangnya pada jangka pendek – “bukanlah antara 
komisi kebenaran dan pengadilan, tetapi antara komisi kebenaran 
dan bukan apa pun.”349
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Reparasi

Baik pengadilan dan komisi kebenaran bisa membuat kontribusi 
yang	signifikan	berkaitan	dengan	reparasi	korban.

Dalam kebanyakan sistem civil law, seorang korban bisa 
menjadi pihak formal bagi sebuah pengadilan pidana (dikenal di 
Perancis sebagai partie civile) dan memperoleh kompensasi sesuai 
dengan keputusan akhir pengadilan.350 Baik dalam sistem common 
law maupun sistem civil law, kompensasi juga tersedia benar-benar 
secara langsung melalui pengadilan atau peradilan perdata. Dalam 
hukum pidana internasional, ICC telah mendirikan sebuah Lembaga 
Dana bagi Korban (Victims Trust Fund), yang bisa digunakan 
untuk memberikan pembayaran kompensasi kepada para korban 
kejahatan yang masuk dalam jurisdiksi mahkamah tersebut setelah 
adanya penemuan bukti bersalah.351

Komisi kebenaran hampir tidak pernah tidak merekomen-
dasikan paket reparasi yang komprehensif untuk para korban yang 
telah	 teridentifikasi	 yang,	 dalam	 beberapa	 kasus,	 telah	 disahkan	
atau diterima secara keseluruhan. Namun bahkan ketika hal itu 
diimplementasikan, rekomendasi komisi kebenaran tentang reparasi 
sering kali menjadi sebuah acuan sekaligus sebagai poin utama 
dalam advokasi untuk para korban. Di Maroko, sebagaimana telah 
disinggung sebelumnya, komisi kebenaran itu sendiri memiliki 
kekuasaan untuk memberikan kompensasi.

Beberapa kerja komisi kebenaran juga telah mendesak 
para pemimpin nasional negara untuk mengeluarkan pernyataan 
permintaan maaf secara publik (misalnya, Peru), atau dalam 
beberapa kasus bahkan permintaan maaf secara pribadi kepada para 
korban (misalnya, Chili). Beberapa laporan komisi kebenaran telah 
membantu mendesak pengakuan tanggung jawab dari pemimpin-
pemimpin asing juga.352 Berdasarkan tingkat ketulusan permintaan 
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maaf seperti itu, maka permintaan-permintaan maaf seperti itu bisa 
menjadi sebentuk reparasi moral bagi para korban. Komisi-komisi 
kebenaran tidak dapat tidak membuat rekomendasi penting tentang 
monumen-monumen dan peringatan-peringatan bagi para korban.

Reformasi

Tentang isu reformasi, sekali lagi, baik pengadilan maupun komisi 
kebenaran bisa membuat kontribusi yang sangat bernilai.

Rencana untuk menyelenggarakan pengadilan pidana atau 
perdata bisa merangsang reformasi yang cepat bagi para personel 
dalam suatu sistem pengadilan (misalnya, dalam pelayanan 
kepenuntutan dan dalam lembaga kehakiman), dan bagi hukum-
hukum yang diterapkan. Penyelenggaraan pengadilan berikutnya 
kemudian	bisa	membantu	mengetes	reformasi	yang	dijalankan	dan,	
dengan demikian, menumbuhkan keinginan publik untuk membuat 
perubahan lebih lanjut yang diperlukan bagi para personel atau 
perundang-undangan.

Tentang komisi-komisi kebenaran, berkali-kali laporan 
akhir mereka secara meyakinkan mendemonstrasikan bahwa 
pelanggaran masa lalu itu terinstitusionalisasi dan bersifat 
sistematik, dan bukannya bersifat acak dan terisolasi. Studi komisi-
komisi kebenaran yang teliti tentang pola-pola pelanggarn masa 
lalu, dan independensinya yang relatif dari institusi-institusi yang 
menjadi objek pemeriksaan mereka, juga memampukan mereka 
untuk mereka-reka rekomendasi-rekomendasi yang rasional dan 
menantang bagi upaya reformasi. Sesungguhnya, banyak laporan 
komisi kebenaran telah mendorong percepatan reformasi hukum 
dan institusional yang penting (misalnya, Uganda).353 Rekomendasi 
sebuah komisi kebenaran untuk reformasi bisa juga berlaku sebagai 
“poin-poin penekan” yang oleh masyarakat sipil atau komunitas 
internasional bisa dimobilisasi.354
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Debat Publik

Pengadilan dan komisi kebenaran masing-masing bisa berkontribusi 
dengan	cara	yang	signifikan	pada	diskursus	publik	 tentang	suatu	
warisan kekerasan massa.355 Namun demikian, untuk membuat 
kontribusi semacam itu, umumnya penting bagi proses yang 
dimaksud untuk memiliki tampilan yang memadai di media. 
Pengadilan atau komisi kebenaran yang umumnya terjadi di luar 
perhatian publik biasanya tidak menyulitkan debat publik yang 
bisa mengarah baik pada konsensus sosial yang lebih besar atau 
pada empati bagi para korban, yang keduanya sama-sama menjadi 
prasyarat bagi penciptaan kultur hak asasi manusia yang lestari. 
Dalam hal ini, acara dengar publik yang diselenggarakan komisi 
kebenaran tampak menjadi sangat efektif untuk mempengaruhi 
publik.356 Untuk pengadilan, pengalaman-pengalaman terbaru 
dari pengadilan-pengadilan pidana internasional dan campuran 
menekankan bahwa informasi formal dan program-program 
pelayanan lapangan bisa membantu meningkatkan tingkat minat 
publik dan debat.357 Akan tetapi, bahkan tanpa program semacam 
itu, pengadilan publik utama cenderung dilaporkan secara luas di 
media, meskipun dengan tingkat-tingkat yang bervariasi dalam hal 
akurasi dan sensitivitasnya.

Berkaitan dengan gaya-gaya yang berbeda yang bisa diambil 
oleh testimoni publik, beberapa orang mendapati kualitas narasi 
dari sebuah pengadilan pidana ternyata sangat menarik dan unik.358 
Sebaliknya, yang lain bisa menemukannya sangat teknis dan 
sangat tidak menarik, khususnya dibandingkan dengan karakter 
penuturkisahan kebenaran yang emosional yang dipraktikkan 
dalam acara dengar kesaksian publik komisi kebenaran modern. 
Menurut seorang pengamat, format komisi kebenaran mungkin 
tampak lebih memperkuat sebuah “proses introspeksi nasional 
yang menuntut bahwa setiap orang … memeriksa perannya dalam 
konflik	masa	lalu.”359 Namun demikian, kita harus mengakui bahwa 
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komisi kebenaran pada umumnya kurang mampu, atau kurang 
sesuai, untuk menempatkan sebuah fokus perhatian (spotlight) pada 
para pelaku.360 Selain itu, fakta murni berupa melihat para pelaku 
berdiri di kursi tertuduh atau mendengar mereka bersaksi – dengan 
pengandaian mereka memilih untuk tidak memakai hak mereka 
untuk diam – bisa menstimulasi debat publik yang penting.

Validasi Pengalaman Korban

Baik pengadilan maupun komisi kebenaran sama-sama memiliki 
kontribusi yang bernilai dalam mengesahkan secara legal atau 
memvalidasi pengalaman-pengalaman korban.

Di ruang-ruang pengadilan, khususnya dalam sistem 
common law, korban dan saksi bisa sering menghadapi pemeriksaan 
yang sangat menekan atau pemeriksaan silang. Mereka bisa secara 
berkala diiterupsi di tengah-tengah jawaban mereka oleh dewan 
yang	 berupaya	 mengidentifikasi	 inkonsistensi	 dalam	 kesaksian	
mereka. Para hakim dan juri juga secara umum diwajibkan untuk 
memperlakukan testimoni dengan skeptisisme. Namun demikian, 
ada bentuk partisipasi korban yang lain dalam proses persidangan 
yang bisa lebih menguatkan, seperti kemampuan dalam sistem 
civil law untuk bertindak sebagai partie civile (pihak formal),361 
atau kemampuan dalam sistem common law untuk memberikan 
“pernyataan dampak bagi korban” pada waktu pemberian 
penghukuman.362 Juga, untuk beberapa korban, tak satu pun bisa 
menghasilkan penilaian validasi yang lebih besar dari pada melihat 
para pelaku mereka diadili, dihukum, dan dipenjarakan.

Sebagai badan investigatif murni, komisi kebenaran tidak 
pernah bisa mencapai sebuah bentuk validasi bagi para korban. 
Namun komisi kebenaran bisa memberikan kontribusi bagi 
martabat para korban dalam cara-cara yang lain. Dalam kerja 
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pengambilan-pernyataannya, dan pada acara dengar kesaksian 
publiknya, sebuah komisi kebenaran biasanya menerima kesaksian 
korban dengan pemeriksaan minimal. Sesungguhnya, pada acara 
dengar kesaksian publik, korban biasanya bisa berharap untuk 
berbicara tanpa interupsi apa pun.363 Para komisioner bahkan 
bisa bangkit ketika korban memasuki dan meninggalkan ruang 
pemberian kesaksian – persis kebalikan dari apa yang terjadi dalam 
ruang pengadilan yang sebenarnya.364 Tindakan komisi kebenaran 
lainnya yang mengedepankan solidaritas dengan para korban 
bisa mencakupi tindakan menghadiri penguburan ulang, berdoa 
bersama para keluarga korban, dan tindakan-tindakan serupa yang 
memperlihatkan dukungan dan empati.

Sebagai kesimpulan, karena pengadilan dan komisi 
kebenaran memiliki begitu banyak fungsi yang sama, kadang-
kadang sulit untuk memahami sebab musabab dari begitu banyak 
debat tentang ketidaksesuaian satu sama lain yang dituduhkan 
terhadap keduanya. Sesungguhnya, fakta di seluruh dunia di mana 
hampir setiap hari dibentuk komisi penyelidikan – entah komisi 
penyelidikan model Persemakmuran, presidensial, parlementer, 
atau internasional – jarang melahirkan kontroversi tentang basis 
ketidaksesuaian yang dituduhkan itu dengan persoalan keadilan. 
Secara umum, pengadilan dan komisi kebenaran haruslah dilihat 
sebagai kedua hal yang saling bersesuaian atau kompatibel dan 
bahkan saling menguatkan. Pada akhirnya, masing-masing adalah 
penting, dan tidak satu pun di antara keduanya yang secara 
sendiri-sendiri memadai untuk mencapai pelbagai sasaran keadilan 
transisional.

Interelasi antara Pengadilan dan Komisi Kebenaran

Bagian akhir dalam bab ini akan menganalisis interelasi antara 
pengadilan dan komisi kebenaran, dan menawarkan beberapa 
refleksi	singkat	tentang	integrasi	mereka	yang	semakin	meningkat.
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Sejumlah pengamat telah melihat secara kritis terhadap 
komisi-komisi kebenaran, dengan mengemukakan bahwa komisi 
kebenaran cenderung diciptakan sebagai pengambil-alih posisi 
pengadilan.365 Menurut para pengkritik ini, komisi kebenaran 
“berurusan dengan kejahatan … mengedepankan kompromi antara 
mereka yang mengupayakan pengadilan dan mereka yang mencoba 
menghalang-halanginya.”366 Pada kenyataannya, sering kali bukan 
ini masalahnya. Sebagaimana telah diingatkan sebelumnya, komisi 
kebenaran bisa diciptakan sebagai pendahulu penuntutan, atau 
sebagai pelengkap bagi penuntutan yang sedang berlangsung. Lebih 
jelas lagi, dalam banyak contoh, penuntutan menurut standard 
pengadilan internasional yang patut bahkan bukanlah suatu 
kemungkinan yang realistik. Jadi, jauh dari menjadi sebagai sebuah 
pengambil-alih, sebuah komisi kebenaran bisa menjadi sumber gizi 
yang vital bagi pengadilan atau, dalam skenario yang paling buruk, 
sebuah mekanisme yang paling mendekati yang mungkin ada. 
Pada waktu yang sama, sebuah komisi kebenaran bukanlah, dan 
tidak akan pernah bisa menjadi, suatu pengganti yang memadai 
bagi keadilan di pengadilan.

Sebuah perhatian lain tentang komisi kebenaran adalah 
bahwa, alih-alih meningkatkan keserupaan dengan pengadilan, 
ia malah berisiko menghasilkan efek-efek sebaliknya. Sebagai 
contoh, di Guatemala, hasil komisi kebenaran telah mengurangi 
tekanan nasional terhadap pemerintah untuk menyelenggarakan 
pengadilan.367 Sebuah komisi kebenaran juga bisa berisiko merusak 
kemungkinan bagi suatu pengadilan yang patut dengan, misalnya, 
memberikan pertanggungjawaban kepada seorang yang adalah 
subjek dari suatu pengadilan yang sedang berlangsung atau 
pengadilan yang direncanakan akan diselenggarakan.368 Dengan 
menerapkan praktik yang longgar dalam pemeliharaan bukti, 
atau dengan mempertaruhkan kerahasiaan dengan sejumlah uang 
atau menggunakan imunitas kepada korban, saksi, dan pelaku, 
sebuah komisi kebenaran juga bisa secara potensial membahayakan 
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kemampuan investigatif dan otoritas judisial untuk menyandarkan 
dirinya pada bukti dan informasi yang dikumpulkan itu.369 Selain 
itu, beberapa korban dan saksi bisa enggan memberikan pernyataan 
atau kesaksian sebagai bagian dari proses persidangan pidana yang 
mengikuti proses komisi kebenaran, karena kelelahan dan ketakutan 
akan retraumatisasi (misalnya, jika prosedur pengambilan-
pernyataan oleh komisi atau format pemberian kesaksian publik 
sangat rinci dan menekan atau melelahkan secara emosional dan 
psikologis). Karena itu, kita harus paham bahwa komisi kebenaran 
bisa menghasilkan efek negatif bagi upaya-upaya pengadilan 
(keadilan) pidana.

Akan tetapi, dalam banyak kasus, ada hubungan positif 
antara komisi kebenaran dan penuntutan pidana. Untungnya, ada 
suatu pengakuan yang meningkat tentang komplementaritas dari 
kedua proses tersebut. Pada dasarnya, ada suatu kecenderungan 
yang patut diperhatikan yang mengarah ke harmonisasi yang 
meningkat dari proses pengadilan dan komisi kebenaran, dan jauh 
dari pengertian yang simplistik bahwa kita harus memilih antara 
keadilan atau kebenaran tetapi bukan keduanya.370 Kita bisa melihat 
hal ini secara jelas di Afrika Selatan, di mana proses kebenaran-
untuk-amnesti bergantung pada suatu ancaman yang nyata dan 
tegas berupa penuntutan pidana. Kita juga bisa mengamatinya di 
Timor-Leste, dengan komisi kebenarannya yang terintegrasi dan 
pengadilan pidana hibrida.371 Di Peru, komisi kebenaran memasuki 
suatu “Kesepakatan Kerja Sama Institusional” dengan Kantor 
Penuntut Umum; kesepakatan tersebut menyediakan kerja sama di 
bidang-bidang seperti penggalian kembali kuburan (exhumation), 
perlindungan saksi, dan akses terhadap informasi.372

Tetapi, jika harmonisasi yang lebih besar pada umumnya 
diterima, kita harus juga memahamai bahwa hal itu menambah 
kerumitan. Contohnya, ketika kemungkinan dari sebuah komisi 
kebenaran di Bosnia dan Herzegovina (BiH) diperdebatkan pada 
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akhir tahun 1990-an, ICTY mengemukakan masalah tentang 
pendiriannya, yang melihatnya sebagai ancaman terhadap, 
sekaligus sebagai peniruan sebagian dari, upaya-upaya pengadilan 
(ICTY) itu sendiri.373	 Setelah	 modifikasi	 signifikan	 terhadap	
proposal asli, ICTY akhirnya mengartikulasikan sebuah pandangan 
tentang peran komplementer yang dapat dimainkan oleh sebuah 
komisi kebenaran.374 Akan tetapi, sekarang ini tidak ada komisi 
kebenaran yang dibentuk di BiH.375 Di Sierra Leone, di mana sebuah 
komisi kebenaran dan pengadilan pidana hibrida beroperasi secara 
beriringan, pengadilan membatasi akses komisi kepada para tahanan 
yang hendak dipanggilnya pada acara dengar kesaksian publik.376 
Selain itu, banyak warga negara tetap bingung tentang peran khas 
tetapi komplementer yang dimainkan oleh masing-masing badan 
tersebut.377

Kompleksitas yang dapat dibandingkan merupakan 
pertanyaan yang mengemuka tentang bagaimana penuntut umum 
ICC akan memandang komisi kebenaran. Di bawah pasal 17 Statuta 
Roma, sebuah kasus dapa diterima di hadapan ICC jika sebuah 
negara pihak tidak mau atau tidak dapat melakukan penyelidikan 
atau penuntutan.378 Dalam hal-hal semacam itu, penuntut umum 
bisa menginisiasi sebuah penyelidikan atau penuntutan.379 Akan 
tetapi, dalam memutuskan apakah menyelidiki atau tidak, 
penuntut umum harus pertama-tama merasa yakin bahwa akan 
menjadi hal yang bersifat “demi kepentingan keadilan” untuk 
melakukan penuntutan.380 Tidak diketahui sampai sejauh mana 
penuntut umum bisa memilih untuk tidak menuntut sebuah kasus 
khusus dengan dasar bahwa kepentingan keadilan telah dipenuhi 
oleh sebuah komisi kebenaran (dan/atau mekanisme-mekanisme 
keadilan transisional lainnya yang mungkin).381 Juga sama tidak 
diketahuinya, untuk sekarang ini, yaitu soal hubungan yang dimiliki 
sebuah komisi kebenaran yang aktif dengan ICC, dan khususnya, 
apakah, kapan, dan bagaimana komisi kebenaran itu akan membuka 
informasi kepada mahkamah tersebut.382



KOMISI-KOMISI KEBENARAN DAN KEPATUTAN PROSEDURAL

92

Akan tetapi, tidak satu pun dari ketidakpastian tambahan 
ini atau kompleksitas ini merangsang suatu perhatian yang 
meningkat. Seiring perjalanan waktu, isu-isunya akan benar-benar 
dipahami dengan lebih baik dan dengan begitu menjadi kurang 
membingungkan. Sementara itu, dengan masing-masing transisi 
politik	 dan	 transisi	 pasca-konflik	 yang	 baru,	 kesalinglengkapan	
umum dari komisi kebenaran dan pengadilan secara perlahan-
lahan disingkapkan dan dihargai.

Kesimpulan

Bab ini telah mencoba menyajikan suatu pandangan dan tinjauan 
yang kokoh tentang fenomena komisi kebenaran. Upaya tersebut 
dimulai dengan suatu deskripsi tentang ranah yang lebih luas di 
mana di dalamnya komisi kebenaran mengambil tempat. Ranah 
yang dimaksud adalah “keadilan transisional”. Bab ini kemudian 
menawarkan	 sebuah	 definisi	 yang	 rinci	 tentang	 apakah	 komisi	
kebenaran itu, dengan mengacu pada, tetapi juga berbeda dari, 
formulasi orisinal Hayner. Oleh karena itu, bab ini menyajikan 
sebuah sejarah ringkas komisi kebenaran, yang diikuti oleh sebuah 
analisis tentang mandat-mandat dan model-model terpilih dan 
dan keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Bab ini juga 
menawarkan sebuah taksonomi asli penyelidikan hak asasi manusia 
di mana komisi kebenaran dibandingkan dan dikontraskan dengan 
badan-badan serupa lainnya, yang merentang dari LSM (NGO), 
ke komisi nasional hak asasi manusia, ke prosedur-prosedur 
pengaduan hak asasi manusia multilateral. Bab ini diakhir dengan 
membedakan komisi kebenaran dari pengadilan, dan dengan 
menilai kekuatan dan kelemahan relatif mereka sebagai alat untuk 
pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

Pada bab berikutnya, kita kembali ke tema besar kedua 
dari buku ini: kepatutan prosedural. Di dalamnya, akan ada 
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sebuah upaya untuk mengartikulasikan sebuah konsepsi tentang 
kepatutan prosedural yang berkorespondensi dengan karakter 
politis	dan	legal	yang	spesifik	dari	komisi-komisi	kebenaran,	dan	
konteks-konteks sulit di mana badan-badan ini harus bekerja.
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Bab 2

Kepatutan Prosedural

Pengantar

Dalam pelbagai penyelidikan hak asasi manusia – baik yang judisial, 
kuasi-judisial, maupun yang non-judisial – terdapat suatu tugas bagi 
badan yang melakukan penyelidikan untuk menjalankannya itu 
dalam kepatutan. Namun demikian, tidak ada hal apa pun yang bisa 
dipergunakan sebagai standard kepatutan yang bisa berlaku secara 
universal. Alih-alih, apa yang patut dalam pelbagai penyelidikan 
atau proses persidangan akan tergantung pada banyak faktor yang, 
secara khusus, mencakupi juga sifat dan tingkat berat-ringannya 
konsekuensi yang dihasilkan. Karena itu, standard kepatutan yang 
akan dihadapi dan dipergunakan dalam sebuah penuntutan pidana 
(di mana konsekuensi terburuknya adalah berupa hukuman mati 
atau hukuman seumur hidup) akan cenderung lebih tinggi dari pada 
standard kepatutan yang dihadapi atau digunakan dalam sebuah 
gugatan perdata di pengadilan-pengadilan yang kecil (di mana 
konsekuensi terburuknya adalah kemungkinan akan kehilangan 
uang sebesar kurang lebih Rp 200.000.000) atau dari pada standard 
kepatutan yang dipergunakan dalam sebuah proses penegakan 
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disiplin (di mana kemungkinan terburuknya adalah kehilangan 
pekerjaan alias dipecat) atau dalam sebuah penyelidikan kematian 
yang mendadak (di mana kemungkinan terburuknya adalah 
kerusakan nama baik). Tantangannya di sini adalah menentukan 
parameter dan ukuran kepatutan yang tepat untuk digunakan dalam 
penyelidikan yang khusus atau persidangan. Tujuan utama dari 
sajian dalam bab ini adalah untuk membuat penilaian dalam kasus 
yang	spesifik	dalam	kaitan	dengan	komisi-komisi	kebenaran.

Bab ini dimulai dengan sebuah pandangan umum tentang 
standard-standard internasional yang paling relevan dengan 
konsepsi kepatutan prosedural bagi komisi-komisi kebenaran, 
yang meliputi antara lain: hukum hak asasi manusia, standard-
standard bukan perjanjian (nontreaty) yang berkaitan dengan 
komisi-komisi penyelidikan, dan standard-standard bukan 
perjanjian yang berkaitan dengan penanganan korban pelanggaran 
hak asasi manusia. Sajian ini kemudian diikuti dengan sebuah 
analisis atas standard-standard yang relevan tentang kepatutan 
yang digunakan dalam jurisdiksi domestik. Sebuah perhatian yang 
spesial difokuskan pada tiga standard: proses hukum (due process), 
keadilan alamiah (natural justice), dan “prinsip-prinsip utama” 
dari kepatutan prosedural yang ditegaskan di Inggris oleh Hakim 
Salmon, yang kemudian bergelar Lord Salmon, berkaitan dengan 
komisi-komisi penyelidikan negara-negara Persemakmuran. Bab ini 
kemudian ditutup dengan kesimpulan yaitu sebuah konsep orisinal 
tentang kepatutan prosedural untuk komisi-komisi kebenaran.

Bagian 1: Standard-Standard Internasional yang Relevan

Dalam memeriksa standard-standard kepatutan prosedural yang 
relevan dengan komisi-komisi kebenaran, sebuah sumber yang 
jelas-jelas penting adalah hukum hak asasi manusia internasional. 
Sebenarnya, dalam hampir semua konteks, komisi-komisi 
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kebenaran adalah penyelidik-penyelidik hak asasi manusia. Dengan 
begitu, komisi-komisi kebenaran itu sudah sepantasnya diharuskan 
mendukung dan mengusung standard-standard dan nilai-nilai hak 
asasi manusia yang utama. Selanjutnya, dalam konteks hukum 
internasional, tindakan dan pengabaian dari komisi kebenaran bisa 
disebabkan oleh negara, mengingat bahwa komisi kebenaran adalah 
badan yang dibentuk secara resmi oleh negara yang cenderung 
bekerja dengan dukungan keuangan, dan di bawah pengawasan 
umum, oleh negara.1 Karena itu, tindakan-tindakan salah dari 
negara-negara itu memicu tanggung jawab hukum internasional 
bagi negara-negara yang mendukung (sponsoring state).

Pasal 38 (1) dari Statuta Mahkamah Internasional 19452 adalah 
dasar hukum yang paling banyak digunakan untuk menentukan 
sumber-sumber hukum internasional, dan dengan demikian juga 
sumber hukum hak asasi manusia internasional. Ketentuan dalam 
pasal	tersebut	mengidentifikasi	sumber-sumber	berikut:

a. konvensi-konvensi internasional, baik yang umum maupun 
khusus, yang menegakkan aturan-aturan yang nyata-nyata 
diakui oleh negara-negara yang bertikai;

b. kebiasaan-kebiasaan internasional, sebagai bukti dari 
sebuah praktik umum yang diterima sebagai hukum;

c. prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-
bangsa beradab; dan

d. … keputusan-keputusan pengadilan dan pengajaran-
pengajaran (pemikiran) dari terbitan-terbitan yang paling 
berkualitas dari pelbagai bangsa, sebagai wahana subsider 
bagi penentuan tertib hukum (rules of law).

Pasal	38	(1)	memuat	daftar	sumber	yang	tidak	komprehensif.	
Sebagai contoh, resolusi-resolusi dari Majelis Umum PBB dan 
Dewan Keamanan dan pelbagai pernyataan dan dokumen 
internasional lainnya yang relevan bisa juga menjadi sumber hukum 
internasional.3
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Untuk tujuan dari bagian ini, fokus utamanya adalah 
perjanjian-perjanjian hak asasi manusia dan instrumen-instrumen 
internasional lainnya yang didukung secara luas. Diakui bahwa 
sebuah interpretasi yang penuh tentang hukum hak asasi manusia 
akan menuntut pengujian dari semua sumber hukum internasional, 
termasuk pebagai jurisprudensi dari pengadilan-pengadilan 
internasional dan regional, komisi-komisi, dan badan-badan 
perjanjian – yang semuanya telah “membaca” hak-hak yang tidak 
disebutkan secara eksplisit dalam hukum perjanjian (law treaty).4 
Namun hal itu melampaui jangkauan atau tujuan dari buku ini, 
sebagaimana halnya juga dengan penyelidikan terhadap instrumen-
instrumen yang mencakupi hukum yang terkait dengan hak asasi 
manusia di bidang buruh internasional, pengungsi, dan hukum 
humaniter.5 Berkaitan dengan bagian-bagian relevan dari hukum 
dan prosedur pidana internasional, dan secara khusus bagian 
yang berkaitan dengan Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana 
Internasional tahun 1998,6 semua ini akan digarap dalam Bagian II 
dari buku ini. Begitu juga dengan hukum acara (rules of procedure) 
yang digunakan oleh mekanisme-mekanisme hak asasi manusia 
multilateral.7

Standard-Standard Hak Asasi Manusia

Perjanjian-perjanjian hak asasi manusia meliputi serangkaian besar 
hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Namun demikian, 
bagian ini hanya memeriksa hak-hak yang secara langsung berkaitan 
dengan subjek bahasan dalam buku ini. Karena itu, fokusnya adalah 
pada hak-hak dalam proses persidangan pidana, hak-hak dalam 
persidangan sipil dan administratif, hak-hak privasi dan nama baik, 
hak milik, perlindungan dari diskriminasi, dan hak atas remedi.

Sumber utama dari hukum hak asasi manusia internasional 
adalah Undang-Undang Internasional Hak Asasi Manusia 
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(International Bill of Human Rights), yang mencakupi Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM, UDHR),8 Kovenan Hak 
Sipil dan Politik tahun 1996 (ICCPR),9 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya (ICESCR),10 dan Protokol Opsional untuk Konvenan 
Hak Sipil dan Politik tahun 1966.11 Ada banyak instrumen hak asasi 
manusia PBB yang penting yang melengkapi Bill of Human Rights 
tersebut.	 Yang	 memiliki	 signifikansi	 khusus	 adalah:	 Konvensi	
Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimnasi 
Rasial tahun 1966 (International Convention on the Elimination 
of All Forms of Racial Discrimination, CERD);12 Konvensi tentang 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 
tahun 1979 (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women, CEDAW),13 dan protokolnya 
yang terkait;14 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan 
atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau 
Merendahkan Martabat tahun 1984 (Convention Against Torture 
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 
CAT),15 dan protokol terkaitnya;16 dan Konvensi tentang Hak Anak 
tahun 1989 (Convention on the Rights of the Child, CRC),17 dan 
kedua protokol terkaitnya.18

Selain instrumen hak asasi manusia PBB, ada juga suatu 
batang tubuh yang penting dari hukum hak asasi manusia regional 
di tiap-tiap kawasan Amerika, Eropa, dan Afrika. Instrumen utama 
dari sistem hak asasi manusia dari Organisasi Negara-Negara 
Amerika (Organization of American States, OAS) adalah: Deklarasi 
Amerika tentang Hak-Hak dan Kewajiban Manusia tahun 1948 
(American Declaration of the Rights and Duties of Man, AmDR);19 
Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia tahun 1969 (American 
Convention on Human Rights, ACHR),20 dan kedua protokolnya;21 
Konvensi Antar-Amerika untuk Mencegah dan Menghukum 
Penyiksaan tahun 1985 (Inter-American Convention to Prevent and 
Punish Torture);22 Konvensi Antar-Amerika tentang Pencegahan, 
Penghukuman dan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 
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tahun 1994 (Inter-American Convention on the Prevention, 
Punishment and Eradication of Violence Against Women);23 
Konvensi Antar-Amerika tentang Penghilangan Orang secara Paksa 
tahun 1994 (Inter-American Convention on Forced Disappearance 
of Persons);24 dan Konvensi Antar-Amerika tentang Penghilangan 
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Orang-Orang yang Tidak 
Mampu secara Fisik tahun 1999 (Inter-American Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination Against Person with 
Disabilities).25

Instrumen-instrumen utama dari sistem hak asasi manusia 
di Dewan Eropa adalah: Konvensi Eropa untuk Perlindungan 
Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar tahun 1950 yang sudah 
direvisi (European Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms, ECHR),26 dan pelbagai protokolnya 
masing-masing;27 Piagam Sosial Eropa tahun 1996 yang sudah 
direvisi (European Social Charter, EurSC);28 Konvensi Eropa 
untuk Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman 
yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat tahun 1987 
(European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman 
or Degrading Treatment of Punishment);29 Piagam Eropa tentang 
Bahasa-Bahasa Regional atau Minoritas tahun 1992 (European 
Charter for Regional or Minority Languages);30 dan Konvensi 
Garis Besar untuk Perlindungan Minoritas Nasional tahun 1995 
(Framework Convention for the Protection of National Minorities).31 
Piagam Uni Eropa tentang Hak-Hak Mendasar (EU Charter of 
Fundamental Rights, sering disingkat saja EU Charter of Rights), 
yang menjadi Bagian II dari draf Perjanjian yang menjadi dasar 
pembuatan Konsitusi Eropa tahun 2004,32 suatu hari nanti bisa 
melengkapi perjanjian-perjanjian tersebut di atas.

Instrumen utama dari sistem hak asasi manusia di Uni Afrika 
adalah: Piagam Afrika tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-
Hak Rakyat tahun 1981 (African Charter on Human and Peoples’ 
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Rights, AfrCHPR),33 dan protokolnya tentang hak asasi perempuan;34 
dan Piagam Afrika tentang Hak-Hak dan Kesejahteraan Anak tahun 
1990 (African Charter on the Rights and Welfare of the Child).35

Dari pelbagai instrumen hak asasi manusia PBB dan 
regional, dua di antaranya yaitu DUHAM (UDHR) dan AmDR 
memasukkan ketentuan batasan umum yang berlaku untuk semua 
hak dan kebebasan yang dinyatakannya.36 Instrumen-instrumen 
lain membolehkan negara untuk mengurangi (yaitu menghentikan 
atau menunda) pemenuhan hak asasi manusia selama masa darurat 
nasional.37 Baik ketentuan tentang pembatasan umum maupun 
tentang pengurangan tidak akan dibahas dalam bab ini; mereka 
digambarkan sepintas di sini untuk menarik perhatian pembaca 
semata karena implikasi praktis mereka terhadap cakupan hak-hak 
yang dibicarakan di sini.

Hak-Hak dalam Proses Persidangan Pidana

Sebagaimana telah ditunjukkan dalam Bab 1, pengadilan memiliki 
suatu tingkat formalitas yang tinggi dan menuntut adanya 
bentangan hak yang luas dan penting. Banyak hak yang dimiliki 
oleh para tertuduh atau terdakwa telah termaktub di dalam 
instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional. Hak-hak 
itu merentang dari hak untuk mengetahui tindakan-tindakan yang 
dituduhkan, hingga ke hak untuk diadili dalam jangka waktu yang 
masuk akal, hingga ke perlindungan dari penerapan hukum pidana 
yang retroaktif, hingga ke pengamanan atas bahaya tuntutan ganda 
(yaitu bahaya diadili dua kali untuk kasus yang sama). Pembahasan 
ini hanya mencakupi hak-hak yang memiliki relevansi langsung 
dengan kerja komisi kebenaran. Meskipun kita telah lihat bahwa 
komisi-komisi kebenaran tidak sebangun dengan pengadilan 
pidana, namun norma-norma yang akan dibahas berlaku sebagai 
standard	 yang	 kadang-kadang	 dapat	 dijadikan	 sebagai	 acuan	
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oleh komisi kebenaran, khususnya dalam konteks acara dengar 
kesaksian publik (public hearing).

Hak atas persidangan yang patut dan umum oleh sebuah 
pengadilan yang imparsial dan independen. DUHAM pasal 10 
menjamin setiap individu “sebuah dengar kesaksian yang patut dan 
umum oleh sebuah pengadilan yang independen dan imparsial” 
di dalam penetapan tuntutan-tuntutan pidana. ICCPR pasal 14(1) 
menegaskan hak yang sama, tetapi juga mengharuskan pengadilan 
untuk menjadi kompeten dan ditetapkan menurut hukum. Sebagai 
tambahan, ICCPR mengizinkan pelarangan terhadap media dan 
masyarakat dari seluruh atau sebagian sidang “untuk alasan-alasan 
moral, ketertiban umum (public order) atau keamanan nasional 
dalam suatu masyarakat yang demokratis, atau ketika kepentingan 
kehidupan pribadi para pihak menghendaki demikian, atau 
pada taraf yang benar-benar penting dalam pendapat pengadilan 
dalam keadaan-keadaan khusus di mana publisitas justru akan 
merugikan kepentingan keadilan…” Hak mendasar yang sama atas 
persidangan	yang	patut	dan	umum	dijamin	untuk	anak-anak	dalam	
CRC pasal 40(2)(b)(iii).38	Hak	 tersebut	 juga	dijamin	dalam	AmDR	
pasal 18 dan 26, ACHR pasal 8(1) dan 8(5), dan ECHR pasal 6(1).39 
AfrCHPR pasal 7(1) dan 26 melindungi hak  agar perkara seseorang 
didengarkan, tetapi ketentuan-ketentuan tersebut meninggalkan 
kriteria keadilan, publisitas, atau independensi judisial.

Praduga tak bersalah.	Praduga	tak	bersalah	dijamin	dalam	
DUHAM pasal 11(1) dan ICCPR pasal 14(2), demikian juga dalam 
CRC	pasal	40(2)(b)(i).	Ketentuan	yang	sama	dijamin	dalam	AmDR	
pasal 26, ACHR pasal 8(2), ECHR pasal 6(2),40 dan AfrCHPR pasal 
7(1)(b). 

Hak atas bantuan hukum.	Hak	atas	bantuan	hukum	dijamin	
dalam ICCPR pasal 14(3)(a) dan CRC pasal 37(d). ACHR pasal 8(2)
(d) dan (e), ECHR pasal 6(3)(c), dan AfrCHPR pasal 7(1)(c) juga 
menegaskan hak atas bantuan hukum.      
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Hak untuk memeriksa saksi dan bukti. Hak untuk 
memeriksa	saksi	dan	bukti	dijamin	dalam	ICCPR	pasal	14(3)(e)	dan	
CRC pasal 40(2)(b)(iv). Hak tersebut juga dilindungi dalam ACHR 
pasal 8(2)(f) dan ECHR pasal 6(3)(d).

Hak menentang penjatuhan kejahatan terhadap diri 
sendiri. Hak menentang penjatuhan kejahatan terhadap diri sendiri 
dijamin	dalam	ICCPR	pasal	14(3)(g)	dan	CRC	pasal	40(2)(b)(iv).	Dua	
instrumen regional juga melindungi hak tersebut: ACHR pasal 8(2)
(g) dan AfrCHPR pasal 7(1)(d).

Hak atas penerjemah (jika dibutuhkan). Hak atas 
penerjemah	ini	dijamin	dalam	ICCPR	pasal	14(3)(a)	dan	(f)	dan	CRC	
pasal 40(2)(b)(vi). ACHR pasal 8(2)(a) dan ECHR pasal 6(3)(a) juga 
melindungi hak tersebut.

Hak-Hak dalam Proses Persidangan Sipil dan Administratif

Berdasarkan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional 
terdepan, hak atas dengar kesaksian yang patut dan umum oleh 
sebuah pengadilan yang independen dan imparsial (dan jaminan-
jaminan prosedural terkait) berlaku tidak hanya bagi proses 
persidangan pidana tetapi juga proses persidangan sipil. ICCPR 
pasal 14(1) secara eksplisit berlaku bagi “perkara-perkara yang 
disidangkan (suits at law).” CRC pasal 12(2) mengharuskan negara-
negara pihak untuk memberikan anak-anak “kesempatan untuk 
didengarkan dalam setiap proses judisial dan administratif” yang 
mempengaruhi anak-anak, baik secara langsung atau melalui 
seorang perwakilan.41

Dalam hal norma-norma regional, ACHR pasal 8(1) 
menetapkan, “Setiap orang memiliki hak pada suatu dengar 
kesaksian ... dalam substansiasi dari setiap tuduhan yang 
bersifat pidana yang dituduhkan terhadap dirinya atau untuk 
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penetapan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang bersifat 
sipil, ketenagakerjaan, keuangan, atau lainnya.” ECHR pasal 
6(1) mengakui jaminan-jaminan proses hukum dalam proses 
persidangan di mana “penetapan… hak-hak dan kewajiban-
kewajiban sipil” dipersoalkan.         

Hak-Hak Privasi dan Nama baik

Pemberian hak-hak privasi dan penghormatan terhadap nama 
baik seseorang umumnya diperlakukan sebagai sebuah hak umum 
dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional.42 
Pemberian hak-hak semacam itu relevan dengan seluruh kekuasaan 
komisi kebenaran yang dibahas dalam Bagian II buku ini. 

DUHAM pasal 12 menetapkan, “Tidak seorang pun 
boleh diganggu privasinya, keluarganya, rumah-tangganya 
atau korespondensinya secara sewenang-wenang, juga tidak 
diperkenankan untuk menyerang kehormatan dan nama baiknya. 
Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap 
gangguan atau penyerangan semacam itu.” ICCPR pasal 17 hampir 
sama; demikian juga CRC pasal 16. ICCPR juga menggunakan 
nama baik sebagai batasan terhadap kebebasan berekspresi dari 
sudut pandang “kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas khusus” 
yang melekat padanya; pasal 19(3)(a) dan (b) membolehkan adanya 
pembatasan-pembatasan yang diatur oleh hukum dan diperlukan 
untuk penghormatan terhadap, inter alia, hak-hak atau nama baik 
orang lain.

ECHR pasal 8(1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas 
penghormatan terhadap kehidupan pribadi dan keluarganya, 
rumah-tangganya, dan korespondensinya.”43 Namun demikian, 
pasal 8(2) mengizinkan campur tangan pemerintah terhadap hak 
ini di mana “diperlukan dalam sebuah masyarakat demokratis 
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demi kepentingan keamanan nasional, keselamatan umum atau 
kesejahteraan ekonomi negara bersangkutan, untuk perlindungan 
terhadap kesehatan dan moral, atau untuk perlindungan terhadap 
hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.” ECHR juga 
menggunakan nama baik sebagai batasan terhadap kebebasan 
berekspresi: pasal 10(2) membolehkan pembatasan-pembatasan 
“untuk melindungi nama baik atau hak-hak orang lain, untuk 
mencegah penyingkapan informasi yang diterima secara rahasia, 
atau untuk memelihara kewenangan dan imparsialitas kekuasaan 
kehakiman.”

AmDR pasal 5 menjamin “perlindungan hukum bagi setiap 
orang terhadap serangan-serangan yang merusak kehormatannya, 
nama baiknya, dan kehidupan pribadi dan keluarganya.” Sebagai 
tambahan, AmDR pasal 9 dan 10 menjamin penghormatan terhadap 
rumah-tangga seseorang dan korespondensi pribadi seseorang, 
secara berturut-turut. Dan untuk ACHR, pasal 11 menjamin hak 
setiap orang “agar kehormatannya dihormati dan martabatnya 
diakui” dan pada taraf tersebut memberikan jaminan-jaminan 
terhadap campur tangan secara sewenang-wenang atau merusak 
terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah-tangga, atau 
korespondensi. Sebagai tambahan, dan memiliki relevansi khusus 
dengan buku ini, ACHR pasal 14(1) menjamin individu-individu 
yang terluka oleh pernyataan-pernyataan atau ide-ide publik 
yang menyinggung atau tidak benar yang didiseminasikan oleh 
media yang diatur secara publik “hak untuk menjawab atau untuk 
membuat koreksi dengan menggunakan sarana komunikasi yang 
sama”. Lebih lanjut, untuk “perlindungan yang efektif terhadap 
kehormatan dan nama baik,” pasal 14(3) mewajibkan para penerbit 
dan sarana-sarana media lainnya untuk mempekerjakan “seseorang 
yang bertanggung jawab yang tidak dilindungi oleh kekebalan atau 
hak-hak istimewa.”
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Hak-Hak Milik

Instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional meliputi 
serangkaian luas hak milik termasuk hak kekayaan intelektual44 
dan hak-hak milik yang terkait dengan penggunaan hak penentuan 
nasib sendiri.45 Pembahasan ini hanya meliputi hak-hak milik yang 
secara langsung relevan dengan komisi-komisi kebenaran, dan 
secara khusus dengan kekuasaan pencarian dan penyitaan yang 
dimiliki oleh komisi-komisi tersebut (dibahas dalam Bab 5).

DUHAM pasal 17 menjamin hak untuk memiliki harta benda 
dan untuk tidak dirampas secara sewenang-wenang. ICCPR pasal 
26, ICESCR pasal 2(2), dan CRC pasal 2(1) menyatakan hak untuk 
tidak mengalami diskriminasi atas dasar harta benda. CERD pasal 
5(d)(v) dan (vi) dan CEDAW pasal 15(2) dan (16)(1)(h) melarang, 
secara berturut-turut, diskriminasi terhadap minoritas-minoritas 
rasial dan diskriminasi terhadap perempuan di dalam penggunaan 
hak-hak milik mereka.

Pasal 1 Protokol Pertama ECHR tahun 195446 memberikan 
jaminan kepada subjek alamiah dan subjek hukum (yakni, manusia 
dan korporasi) penikmatan harta benda mereka secara damai. 
Pasal tersebut mengizinkan perampasan harta benda hanya “demi 
kepentingan umum dan tunduk pada syarat-syarat yang diatur 
oleh hukum dan oleh prinsip-prinsip umum hukum internasional.” 
Ketentuan-ketentuan ini ditetapkan tidak untuk mengurangi, di 
antaranya, hak prerogatif negara untuk melaksanakan undang-
undang yang mengatur penggunaan harta benda demi kepentingan 
umum. Pasal 77(1) Piagam Uni Eropa tentang Hak-Hak Mendasar 
akan melengkapi Protokol Pertama ECHR dengan menetapkan 
bahwa perampasan harta benda akan tunduk pada “kompensasi 
yang adil yang dibayarkan dalam waktu yang tepat…”
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ACHR pasal 21(1) menjamin individu-individu hak 
penggunaan dan penikmatan harta benda mereka tetapi tunduk 
pada “kepentingan masyarakat”. Pasal 21(2), namun demikian, 
mengesampingkan perampasan harta benda “kecuali dalam 
pembayaran kompensasi yang adil, untuk alasan-alasan fasilitas 
umum atau kepentingan sosial, dan dalam kasus-kasus dan menurut 
bentuk-bentuk yang ditetapkan oleh hukum.”

Seperti halnya ECHR dan ACHR, AfrCHPR melindungi 
hak-hak milik, tunduk pada kepentimgan umum. Secara 
khusus, AfrCHPR pasal 14 menjamin hak atas harta benda 
tetapi mengizinkan pembatasan-pembatasan “demi kepentingan 
kebutuhan publik atau demi kepentingan umum komunitas dan 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang tepat.”

Perlindungan dari Diskriminasi

Prinsip nondiskriminasi dan akibat alaminya, jaminan terhadap 
persamaan, terletak pada pusat hukum hak asasi manusia 
internasional. Mulai dengan Piagam PBB itu sendiri, ketentuan-
ketentuan persamaan muncul hampir dalam seluruh instrumen 
hak asasi manusia, dan dalam hal CERD dan CEDAW, merupakan 
subjek pokok dari perjanjian. Untuk tujuan-tujuan masa sekarang, 
pembahasan akan dibatasi pada jaminan-jaminan persamaan yang 
secara langsung relevan dengan kerja dari komisi-komisi kebenaran. 
Ketentuan-ketentuan persamaan lainnya, termasuk kewajiban 
untuk mengambil langkah-langkah perlakuan khusus (affirmative 
action),47 tidak ditinjau dalam bab ini. 

DUHAM pasal 2 menjamin hak dan kebebasan kepada setiap 
orang “tanpa pembedaan dalam bentuk apa pun, seperti ras, warna 
kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan 
lainnya, asal-usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran 
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atau status lainnya.” DUHAM pasal 7 juga menjamin persamaan 
di depan hukum dan melarang diskriminasi atau hasutan untuk 
melakukan diskriminasi. ICCPR pasal 26 hampir sama: ICCPR 
menegaskan prinsip-prinsip persamaan di depan hukum dan 
melarang diskriminasi “atas dasar apa pun, seperti ras, warna kulit, 
jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan 
lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda, status 
kelahiran atau status lainnya.”48 ICCPR pasal 3 juga  mewajibkan 
negara-negara untuk menjamin persamaan hak antara laki-laki dan 
perempuan. Ketentuan serupa muncul dalam ICESCR pasal 3. CRC 
pasal 2 menetapkan  jaminan-jaminan persamaan yang serupa bagi 
anak-anak, termasuk perlindungan dari diskriminasi oleh orang tua 
si anak, wali-wali sah, atau anggota-anggota keluarga.

Ketentuan-ketentuan mengenai persamaan dan nondis-
kriminasi yang sama luasnya ditemukan dalam instrumen-
instrumen hak asasi manusia regional yang utama, termasuk AmDR 
pasal 1, ACHR pasal 1 dan 24, ECHR pasal 14 dan Protokol ECHR 
no. 12 (2000), dan AfrCHPR pasal 2, 3(1), 3(2), dan 18(3). Pasal 19 
AfrCHPR menjamin persamaan bagi “rakyat” juga (sebagaimana 
dipertentangkan karena hanya mengatur individu).49 Juga terdapat 
beberapa perjanjian anti-diskriminasi regional yang sejalan dengan 
CERD dan CEDAW, termasuk Konvensi Antar-Amerika tentang 
Penghilangan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Orang-Orang 
yang Tidak Mampu secara Fisik tahun 1999,50 Konvensi Garis Besar 
Eropa untuk Perlindungan Minoritas Nasional tahun 1995,51 dan 
Protokol AfrCHPR tentang Hak-Hak Perempuan di Afrika tahun 
2003.52

Hak atas Remedi

Hukum hak asasi manusia internasional menilai persoalan 
mengenai remedi sebagai hak asasi manusia yang independen. 
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Negara-negara sepakat untuk menghormati dan menjamin hak 
tersebut dalam undang-undang domestik mereka seperti halnya 
hak asasi manusia lainnya.

Relevansi hak atas remedi bagi komisi-komisi kebenaran 
sangat jelas. Apabila komisi kebenaran membantu mempertahankan 
hak-hak atas keadilan bagi para korban (misalnya, dengan 
menyiapkan dan menyampaikan perkara kepada penuntut 
umum untuk tindak lanjut), kebenaran (misalnya, dengan mencari 
tahu nasib orang-orang yang hilang), reparasi (misalnya, dengan 
merekomendasikan program-program reparasi yang menyeluruh), 
atau reformasi (misalnya, dengan memasukkan temuan-temuan 
mengenai tanggung jawab kelembagaan dalam laporan akhir 
dan mendesakkan reformasi sektoral), komisi memainkan peran 
langsung dalam membantu memenuhi kewajiban negara untuk 
memperbaiki pelanggaran-pelanggaran serius hak asasi manusia. 
Tetapi hak atas remedi juga relevan dalam pengertian yang terbalik. 
Jika komisi kebenaran itu sendiri melanggar hak asasi manusia 
seseorang (misalnya, dengan secara sewenang-wenang melanggar 
hak asasi manusia atas privasi), korban pelanggaran menikmati hak 
atas remedi.

Hak atas remedi muncul dalam sebagian besar instrumen 
hak asasi manusia yang utama. DUHAM pasal 8 dan ICCPR pasal 
2 (3) mengakui hak atas remedi yang “efektif” untuk pelanggaran 
hak asasi manusia. Berdasarkan DUHAM, pengadilan-pengadilan 
domestik bertanggung jawab untuk menjamin remedi yang efektif; 
berlainan,	berdasarkan	ICCPR,	remedi	dapat	dijamin	oleh	“lembaga	
peradilan, administratif atau legislatif yang berwenang, atau oleh 
lembaga yang berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum 
Negara bersangkutan.” Ketentuan-ketentuan mengenai hak atas 
remedi juga ditemukan dalam instrumen-instrumen PBB lainnya, 
termasuk CERD pasal 6, CEDAW pasal 2(c), dan CAT pasal 14 
yang menjamin para korban penyiksaan mendapatkan ganti rugi 
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dan “hak yang dapat dilaksanakan untuk memperoleh kompensasi 
yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi penuh yang 
memungkinkan.”53 Ketentuan-ketentuan mengenai hak atas remedi 
juga muncul dalam beberapa instrumen regional, termasuk ACHR 
pasal 10, 25 dan 63(1), dan ECHR pasal 13 dan 41.54  

Standard-Standard Mengenai Komisi-Komisi Penyelidikan 

Beberapa perjanjian hak asasi manusia secara eksplisit mengharus-
kan penyelidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi 
manusia. Sebagai contoh, CAT pasal 12 menetapkan, “Setiap Negara 
Pihak harus menjamin bahwa pejabat-pejabat berwenangnya 
mampu untuk melakukan suatu penyelidikan dengan cepat 
dan tidak memihak, di mana ada alasan yang masuk akal untuk 
memercayai bahwa suatu tindak penyiksaan telah dilakukan di 
dalam wilayah jurisdiksinya.” Serupa, pasal 8 Konvensi Antar-
Amerika untuk Mencegah dan Menghukum Penyiksaan tahun 1985 
menyatakan bahwa “jika terdapat suatu dugaan atau alasan yang 
masuk akal untuk mempercayai bahwa suatu tindak penyiksaan 
telah dilakukan di dalam wilayah jurisdiksi mereka, Negara-
Negara Pihak harus menjamin bahwa pejabat-pejabat berwenang 
mereka masing-masing akan melanjutkan dengan tepat dan cepat 
penyelidikan ke dalam kasus tersebut dan untuk memulai, kapan 
pun dirasa sesuai, penyelidikan pidana yang sesuai.”55 Namun, 
tidak ada perjanjian hak asasi manusia yang berhadapan per se 
dengan komisi-komisi kebenaran atau komisi-komisi penyelidikan, 
terlebih dengan standard-standard kepatutan prosedural yang 
harus berlaku dalam serangkaian penyelidikan mereka. Alih-
alih, ada beberapa perjanjian non-hak asasi manusia yang relevan 
dengan subjek, ditambah beberapa sumber hak asasi manusia non-
perjanjian yang penting.
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Konvensi-Konvensi Den Haag untuk Penyelesaian Damai 
terhadap Sengketa-Sengketa Internasional tahun 1899 dan 
1907

Kodifikasi	internasional	yang	pertama	terhadap	prosedur-prosedur	
pencari fakta terdapat dalam Konvensi Den Haag untuk Penyelesai-
an Sengketa Secara Damai tahun 189956 dan Konvensi Den Haag 
untuk Penyelesaian Sengketa Secara Damai tahun 1907.57 Perjanjian-
perjanjian ini memungkinkan Negara-Negara Pihak untuk 
membentuk Komisi Penyelidikan Internasional untuk menyelidiki 
pengaduan-pengaduan dari setiap pihak dalam hal terjadinya suatu 
sengketa.58 Kedua konvensi meliputi seperangkat umum tata aturan 
untuk penyelidikan. Terdapat aturan-aturan yang menyinggung 
peran pembela,59 hak untuk didengar,60 kewajiban untuk bekerja 
sama dengan penyelidikan,61 pemanggilan dan pemeriksaan 
saksi-saksi,62 modalitas untuk bersaksi,63 dan bentuk dalam mana 
penyelidikan harus menyerahkan temuan-temuannya.64

Meskipun mekanisme penyelidikan yang digambarkan 
dalam konvensi-konvensi ini jarang digunakan, paling tidak 
dalam penyelidikan terhadap pengaduan-pengaduan hak asasi 
manusia,65 standard-standard prosedural kedua konvensi tersebut 
terus berlaku sebagai titik tolak dalam bidang pencari fakta non-
judisial.66 Pengaruh kedua konvensi tersebut tampak jelas dalam 
perancangan mekanisme Komisi Penyelidikan Organisasi Buruh 
Internasional (International Labour Organization Commission 
of Inquiry),67 dan juga dalam perancangan Komisi Pencari Fakta 
Kemanusiaan Internasional (International Humanitarian Fact-
Finding Commission).68 Isi Deklarasi tentang Pencari Fakta 
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Bidang Pemeliharaan 
Perdamaian dan Keamanan Internasional tahun 1991 (Declaration 
on Fact-Finding by the United Nations in the Field of Maintenance 
of International Peace and Security) juga mengungkapkan pengaruh 
yang sama.69
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Konvensi-Konvensi Den Haag saat ini dilengkapi oleh 
Mahkamah Permanen Aturan-Aturan Arbitrase Opsional untuk 
Komisi-Komisi Pencari Fakta (Permanent Court of Arbitration’s 
Optional Rules for Fact-Finding Commissions).70 

Prinsip-Prinsip PBB tentang Pencegahan dan Penyelidikan 
yang Efektif  terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar 
Proses Hukum, Sewenang-Wenang dan Kilat (1989)

Prinsip-Prinsip PBB tentang Pencegahan dan Penyelidikan yang 
Efektif terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar Proses 
Hukum, Sewenang-Wenang dan Kilat (1989),71 meskipun tidak 
mengikat, menyoroti beberapa aspek kepatutan prosedural yang 
sangat penting dalam konteks penyelidikan-penyelidikan hak asasi 
manusia. Prinsip-prinsip tersebut secara khusus diarahkan pada 
kasus-kasus pelaksanaan hukuman mati di luar proses hukum, 
sewenang-wenang dan kilat. Namun demikian, banyak dari 
ketentuannya dapat juga diterapkan pada pelanggaran-pelanggaran 
hak asasi manusia lainnya.

Prinsip 9 menyatakan bahwa penyelidikan-penyelidikan 
harus “saksama, cepat dan imparsial” dan bahwa para pemerintah 
harus menyediakan kantor-kantor dan prosedur-prosedur 
penyelidikan untuk “menentukan sebab, cara dan waktu kematian, 
orang yang bertanggung jawab, dan pola atau praktik apa pun yang 
mungkin telah menyebabkan kematian tersebut.” Badan penyelidik 
harus memiliki “kekuasaan untuk memperoleh semua informasi 
yang diperlukan untuk penyelidikan,” termasuk kewenangan 
untuk mengeluarkan surat panggilan yang mengharuskan orang-
orang yang diduga sebagai pelaku untuk bersaksi atau memberikan 
bukti.72 Badan-badan penyelidik juga berhak atas “seluruh 
sumber anggaran dan teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan 
penyelidikan yang efektif.”73
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Prinsip-Prinsip mengakui bahwa badan-badan penyelidik 
Negara – baik polisi, hakim penyidik, atau petugas-petugas lain 
– terkadang tidak memiliki kapasitas atau imparsialitas untuk 
melakukan suatu penyelidikan yang patut. Dalam hal-hal semacam 
itu, Prinsip-Prinsip mewajibkan para pemerintah untuk melakukan 
suatu penyelidikan oleh suatu “komisi penyelidikan independen 
atau prosedur yang serupa” yang terdiri atas anggota-anggota 
“yang dipilih karena imparsialitas, kompetensi dan independensi 
mereka yang sudah diakui sebagai individu-individu.”74   

Untuk menjamin kepatutan prosedural, Prinsip-Prinsip 
mewajibkan perlindungan terhadap “[p]ara pelapor, saksi, mereka 
yang melakukan penyelidikan dan keluarga mereka” dari ancaman 
dan tindakan-tindakan kekerasan atau intimidasi, dan pemecatan 
terhadap mereka yang berpotensi tercakup oleh penyelidikan 
dari posisi-posisi kontrol atau kekuasaan terhadap orang-orang 
tersebut.75 Keluarga-keluarga korban dan penasihat-penasihat 
hukum mereka memiliki hak untuk “diinformasikan mengenai, dan 
memiliki akses terhadap, setiap dengar kesaksian dan juga semua 
informasi yang relevan dengan penyelidikan,” dan demikian juga 
berhak untuk menghadirkan bukti-bukti lain.76      

Ketika menyimpulkan penyelidikan, sebuah laporan publik 
harus dikeluarkan dengan meliputi “lingkup penyelidikan, prosedur 
dan metode yang digunakan untuk mengevaluasi bukti-bukti dan 
juga kesimpulan dan rekomendasi yang didasarkan pada temuan-
temuan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.”77 Laporan 
tersebut juga harus menguraikan “peristiwa-peristiwa khusus yang 
diyakini telah terjadi dan bukti atas mana temuan-temuan tersebut 
bersandar,	 dan	 daftar	 nama-nama	 saksi	 yang	 bersaksi,	 dengan	
pengecualian terhadap mereka yang identitasnya dirahasiakan 
untuk perlindungan diri mereka sendiri.”78
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Manual PBB tentang Pencegahan dan Penyelidikan yang 
Efektif terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar Proses 
Hukum, Sewenang-Wenang dan Kilat (1991)

Tujuan tegas dari Manual PBB tentang Pencegahan dan 
Penyelidikan yang Efektif terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di 
Luar Proses Hukum, Sewenang-Wenang dan Kilat79 adalah untuk 
melengkapi Prinsip-Prinsip yang baru saja diuraikan. Yang paling 
menarik adalah model protokol dari Manual (disebut “Protokol 
Minnesota”), yang banyak bersentuhan secara langsung dengan 
persoalan-persoalan kepatutan prosedural yang berlaku untuk 
komisi-komisi penyelidikan di luar proses hukum seperti komisi-
komisi kebenaran.

Protokol menetapkan bahwa kerangka acuan komisi harus 
“dibingkai secara netral sehingga kerangka acuan tersebut tidak 
mendorong hasil yang antisipatif” dan harus “menyatakan dengan 
tepat peristiwa dan isu mana yang akan diselidiki dan diuraikan 
dalam laporan akhir komisi.”80 Pasal 11 menetapkan bahwa publik 
harus diberitahu mengenai pembentukan komisi melalui kampanye 
publisitas yang luas dan harus diundang untuk memberikan infor-
masi atau kesaksian yang relevan. Pasal yang sama terus mendorong 
agar komisi seharusnya memiliki diskresi untuk mengamendemen 
kerangka acuan (“untuk menjamin agar penyelidikan saksama oleh 
komisi tidak dihambat oleh kerangka acuan yang terlalu membatasi 
atau terlalu luas”) dengan menetapkan bahwa komisi memberitahu 
publik mengenai setiap amendemen.81

Protokol memerinci beberapa kekuasaan tambahan yang 
komisi harus miliki di luar kekuasaan-kekuasaan yang tercantum 
dalam Prinsip-Prinsip PBB, termasuk kekuasaan untuk mengeluar-
kan sebuah laporan publik, melakukan kunjungan-kunjungan 
lapangan ke tempat kejadian, dan menerima bukti-bukti dari luar 
negeri.82 Protokol juga merekomendasikan penggunaan penasihat 
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komisi (commission counsel), sebuah praktik yang dikaitkan dengan 
komisi-komisi penyelidikan Persemakmuran (Commonwealth). 
Penasihat semacam itu haruslah pakar-pakar yang imparsial dan 
“dilindungi dari pengaruh politik, baik melalui jabatan di kantor 
pemerintah, atau status sebagai anggota asosiasi pengacara [sah] 
yang benar-benar independen.”83

Protokol menyediakan pedoman-pedoman penting untuk 
dengar kesaksian komisi dan penanganan bukti-bukti. Sesuai dengan 
“prinsip-prinsip umum hukum acara pidana”, pasal 10 menetapkan 
bahwa pemeriksaan tertutup, ketimbang publik, boleh jadi 
dilakukan untuk melindungi keselamatan para saksi, menetapkan 
bahwa pemeriksaan direkam dan bahwa “rekaman yang tertutup 
dan tidak diterbitkan disimpan di suatu lokasi yang diketahui.”84 
Seperti halnya Prinsip-Prinsip PBB, Protokol merekomendasikan 
agar komisi memegang kekuasaan untuk memaksa orang-orang 
untuk bersaksi. Tetapi Protokol juga menambahkan kekuasaan 
untuk menjatuhkan denda atau hukuman atas kegagalan untuk 
memenuhi panggilan atau subpoena.85

Protokol menetapkan bahwa komisi-komisi harus memberi-
kan semua pihak yang berkepentingan sebuah kesempatan untuk 
didengarkan, dan para saksi yang dipaksa harus memiliki hak untuk 
bersaksi melalui pembela jika kesaksian mereka dapat membuka 
diri mereka pada pertanggungjawaban pidana atau perdata.86 
Sebagai bagiannya, komisi harus menanyakan para saksi yang hadir 
di hadapannya.87 Dalam mengevaluasi bukti yang diperoleh, komisi 
harus menilai “relevansi, keaslian, reliabilitas dan kepatutan dari 
bukti tersebut.”88 Komisi harus mencoba untuk mengkoroborasikan 
semua bukti – khususnya bukti yang hanya merupakan rumor, 
kesaksian secara rahasia (in camera), dan kesaksian yang tidak 
tunduk pada pemeriksaan silang – di mana kegagalan mungkin 
akan digunakan oleh komisi untuk menyatakan bahwa bukti kurang 
berbobot.89
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“Serangkaian Prinsip PBB untuk Perlindungan dan 
Pemajuan Hak Asasi Manusia Melalui Tindakan Memerangi 
Impunitas“ (1996)

“Serangkaian Prinsip PBB untuk Perlindungan dan Pemajuan 
Hak Asasi Manusia Melalui Tindakan Memerangi Impunitas“90 
(selanjutnya “Prinsip-Prinsip Joinet”), diuraikan oleh Louis 
Joinet dalam kapasitasnya terdahulu sebagai pelapor khusus PBB 
tentang persoalan mengenai impunitas, secara luas digunakan di 
antara praktisi-praktisi hak asasi manusia. Pentingnya prinsip-
prinsip ini ditegaskan pada tahun 2004 dalam sebuah studi yang 
dipersiapkan oleh Sekretaris-Jenderal PBB tentang “praktik-
praktik terbaik, termasuk rekomendasi, untuk membantu Negara-
Negara dalam rangka memperkuat kapasitas domestiknya dalam 
memerangi segala aspek impunitas, dengan mempertimbangkan 
[Prinsip-Prinsip Joinet] dan bagaimana mereka telah diterapkan, 
menggambarkan perkembangan terbaru dan memikirkan masalah 
penerapannya lebih lanjut…”91 Pada tahun 2005, Prinsip-Prinsip 
tersebut diperbarui.92 Tidak sama dengan Prinsip-Prinsip yang asli, 
Prinsip-Prinsip yang diperbarui belum diadopsi secara resmi oleh 
Komisi Hak Asasi Manusia PBB.93 Aspek-aspek dari Prinsip-Prinsip 
yang diperbarui dibahas dalam Bagian 3 bab ini.  

Bagian yang paling relevan dari Prinsip-Prinsip Joinet 
menyangkut apa yang oleh para penulisnya digambarkan (tetapi 
tidak	 pernah	 didefinisikan)	 sebagai	 “komisi	 penyelidikan	 ekstra-
judisial”. Sebagai jaminan atas independensi dan imparsialitas dari 
komisi-komisi semacam itu, Prinsip 6 menetapkan bahwa komisi-
komisi tersebut harus ditetapkan berdasarkan undang-undang 
atau persetujuan yang dirundingkan, dan terdiri atas anggota-
anggota yang imparsial yang bertugas “berdasarkan kondisi yang 
menjamin independensi mereka, terutama dengan tidak dapat 
diberhentikannya para anggota selama kurun masa kerja mereka.” 
Pendanaan yang transparan dan bahan-bahan serta sumber 
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daya manusia yang memadai dicantumkan sebagai faktor-faktor 
tambahan yang akan menjamin independensi dan imparsialitas 
mereka.94 Prinsip-Prinsip Joinet juga mencatat perlunya menjamin 
kekebalan para anggota komisi dari pencemaran nama baik atau 
proses hukum yang mungkin dihadapkan pada mereka atas dasar 
temuan-temuan yang terkandung dalam laporan-laporan mereka.95

Dalam memenuhi kerangka acuan mereka, komisi-komisi 
penyelidikan ekstra-judisial ke dalam pelanggaran-pelanggaran 
hak asasi manusia harus melaksanakan tiga fungsi utama menurut 
Prinsip-Prinsip Joinet:

a) Untuk menganalisis dan menggambarkan mekanisme 
Negara di mana sistem pelanggaran beroperasi, 

b)	 Untuk	mengidentifikasi	administrasi-administrasi,	institusi-
institusi, dan badan-badan swasta yang terlibat dan 
merekonstruksi peranan mereka, dan 

c) Untuk mengamankan bukti-bukti untuk penggunaan lebih 
lanjut di dalam administrasi peradilan.96

Jika komisi memiliki kekuasaan untuk mengaitkan per-
tanggungjawaban individu atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi 
manusia secara publik, informasi yang dimiliki harus dibuktikan 
kebenarannya oleh “paling sedikit” dua sumber, dan orang yang 
terkait harus diberikan  “kesempatan untuk membuat pernyataan 
yang mengedepankan fakta menurut versi orang tersebut atau, 
dalam batas waktu yang diberikan oleh instrumen yang menetapkan 
Komisi, untuk menyerahkan dokumen yang setara dengan hak jawab 
untuk dimasukkan ke dalam berkas.”97 Prinsip-Prinsip Joinet juga 
mengandung dua aturan penting yang terkait dengan “arsip-arsip 
yang memuat nama-nama” (yaitu, arsip-arsip yang memungkinkan 
identifikasi	 terhadap	 individu-individu	 yang	memiliki	 hubungan	
dengan mereka):
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Semua orang berhak mengetahui apakah nama mereka 
tercantum dalam arsip yang disimpan selama jangka 
waktu acuan, dan, jika iya, untuk menantang keabsahan 
dari informasi yang terkait dengan cara menggunakan 
hak jawab mereka. Dokumen yang memuat versi mereka 
harus dilampirkan pada dokumen yang sedang ditantang 
keabsahannya.
 Kecuali apabila terkait dengan pejabat-pejabat 
dari dinas keamanan atau orang-orang yang bekerja 
dengan mereka secara berkelanjutan, informasi dalam 
arsip-arsip dinas keamanan dan informasi yang memuat 
nama-nama tidak boleh dengan sendirinya menjadi 
bukti yang memberatkan, kecuali jika informasi tersebut 
dikoroborasikan oleh beberapa sumber berbeda yang dapat 
dipercaya.98

Prinsip-Prinsip PBB tentang Penyelidikan dan Dokumentasi 
yang Efektif terhadap Penyiksaan dan Perlakuan atau 
Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau 
Merendah Martabat Manusia 

Pada tahun 2000, Majelis Umum PBB mengesahkan Prinsip-Prinsip 
tentang Penyelidikan dan Dokumentasi yang Efektif terhadap 
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, 
Tidak Manusiawi atau Merendah Martabat Manusia99 – serangkaian 
prinsip yang sangat mirip dengan Prinsip-Prinsip PBB tentang 
Pencegahan dan Penyelidikan yang Efektif terhadap Pelaksanaan 
Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-Wenang dan 
Kilat tahun 1989, dibahas di awal. Prinsip 3 dari Prinsip-Prinsip 
tahun 2000 ini setara, dalam hal isi, dengan Prinsip 10 dari Prinsip-
Prinsip tahun 1989, Prinsip 4 dengan Prinsip 16, Prinsip 5(a) dengan 
Prinsip 11, dan Prinsip 5(b) dengan Prinsip 17.
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Standard-Standard mengenai Para Korban Pelanggaran 
Hak Asasi Manusia      

Dalam	 Bab	 1	 dijelaskan	 bahwa	 hukum	 hak	 asasi	 manusia	
internasional mengakui cakupan luas hak-hak korban termasuk 
hak atas keadilan, hak atas kebenaran, hak atas reparasi, dan hak 
atas jaminan-jaminan ketidakberulangan. Sub-bab ini menguraikan 
beberapa, jika lebih umum, hak tambahan bagi korban berdasarkan 
dua instrumen internasional yang penting. Kendati tidak dengan 
jelas ditentukan dalam hukum perjanjian, standard-standard ini 
relevan dengan konsepsi yang menyeluruh dari buku ini mengenai 
kepatutan prosedural. 

Deklarasi PBB mengenai Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan 
bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan   

Deklarasi Majelis Umum PBB mengenai Prinsip-Prinsip Dasar 
Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan,100 
yang pada waktu itu menandai saat yang menentukan di dalam 
pengakuan terhadap hak-hak korban, terus dipakai sebagai pokok 
acuan di antara para cendikiawan dan praktisi serupa. Beberapa 
ketentuannya patut disebutkan. Prinsip 4 menetapkan:

Korban harus diperlakukan dengan rasa kasih dan 
rasa hormat terhadap martabat mereka. Mereka berhak 
mengakses mekanisme-mekanisme keadilan dan ganti 
rugi yang segera, sebagaimana ditetapkan oleh peraturan 
perundang-undangan nasional, atas kerugian yang mereka 
telah derita.

Prinsip 6 selanjutnya mengedepankan contoh-contoh 
bagaimana prosedur-prosedur judisial dan administratif dapat 
mengatasi hak dan kebutuhan korban. Hal ini meliputi, antara 
lain:
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(a) Memberitahu korban mengenai peran dan lingkup 
mereka, waktu dan perkembangan dari proses hukum 
dan disposisi kasus-kasus mereka, terutama apabila 
menyangkut kejahatan-kejahatan serius dan di mana 
mereka telah meminta informasi tersebut;

(b) Memperbolehkan pendapat dan keprihatinan korban 
dikemukakan dan dipertimbangkan pada tahap-
tahap proses hukum yang tepat di mana kepentingan-
kepentingan pribadi mereka terpengaruh, tanpa 
prasangka terhadap tertuduh dan konsisten dengan 
sistem peradilan pidana nasional; ... 

(c) Mengambil langkah-langkah untuk mengurangi 
ketidaknyamanan kepada para korban, melindungi 
privasi mereka, apabila perlu, dan menjamin 
keselamatan mereka, dan juga keluarga mereka dan 
para saksi yang bersaksi untuk kepentingan mereka, 
dari intimidasi dan tindakan balasan …

Prinsip 14 dan 15 selanjutnya menyatakan penerimaan hak 
umum para korban yang sangat luas yang melampaui konteks 
proses-proses judisial dan administratif. Prinsip 14 menetapkan:

Para korban harus menerima bantuan material, medis, 
psikologis dan sosial yang perlu melalui sarana-sarana 
pemerintah, suka rela, berbasis masyarakat dan masyarakat 
adat.  

Prinsip 15 menetapkan:

Para korban harus diberitahu mengenai ketersediaan 
layanan-layanan kesehatan dan sosial dan bantuan lain 
yang relevan dan harus senantiasa diberikan akses untuk 
memanfaatkannya.



BAB 2: KEPATUTAN PROSEDURAL

121

Ketentuan pokok terakhir adalah Prinsip 16, yang 
menyediakan pelatihan yang sensitif korban dalam bidang-bidang 
layanan utama bagi para korban:  

Personil polisi, pengadilan, kesehatan, layanan sosial dan 
personil lain yang terkait harus mendapatkan pelatihan 
untuk menjadikan mereka peka terhadap kebutuhan-
kebutuhan para korban, dan pedoman-pedoman untuk 
menjamin pemberian bantuan yang layak dan segera.

“Prinsip-Prinsip Dasar dan Pedoman tentang Hak atas 
Remedi dan Reparasi untuk Para Korban Pelanggaran 
Berat terhadap Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum 
Humaniter Internasional”

Sebagaimana dibahas dalam Bab 1, “Prinsip-Prinsip Dasar dan 
Pedoman tentang Hak atas Remedi dan Reparasi untuk Para Korban 
Pelanggaran Berat terhadap Hukum Hak Asasi Manusia dan 
Hukum Humaniter Internasional”101 (selanjutnya “Prinsip-Prinsip 
Bassiouni) merupakan salah satu pokok acuan internasional yang 
paling komprehensif mengenai hak dan kepentingan para korban 
pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter.

Prinsip	8	secara	luas	mendefinisikan	korban	sebagai

Orang-orang yang secara individu atau kolektif 
menderita kerusakan, termasuk luka-luka fisik atau 
mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau 
kerusakan substansial terhadap hak-hak fundamental 
mereka, melalui tindakan-tindakan atau pembiaran-
pembiaran yang merupakan pelanggaran berat 
terhadap hukum hak asasi manusia internasional, 
atau pelanggaran serius terhadap hukum humaniter 
internasional. Sejauh dirasa tepat, dan sesuai dengan 
hukum domestik, istilah “korban” juga meliputi 
keluarga dekat atau tertanggung dari korban langsung 
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dan orang-orang yang telah menderita kerusakan 
di dalam usaha untuk turut membantu korban yang 
menderita atau untuk mencegah viktimisasi.

Prinsip 9 selanjutnya menetapkan: “Seseorang harus 
dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah pelaku 
pelanggaran diidentifikasi, ditahan, dituntut, atau dihukum 
dan tanpa melihat hubungan kekeluargaan antara pelaku dan 
korban.”

Prinsip 10 menyatakan bahwa para korban harus diperla-
kukan “dengan perikemanusiaan dan penghormatan terhadap 
martabat dan hak asasi mereka.” Prinsip tersebut juga menetapkan 
bahwa “langkah-langkah yang sesuai harus diambil untuk menjamin 
keselamatan	mereka,	kesejahteraan	dan	privasi	fisik	dan	psikologis,	
demikian juga dengan keluarga-keluarga mereka,” dan bahwa 
“seorang korban yang telah mengalami kekerasan atau trauma 
harus mendapatkan keuntungan dari perhatian dan perawatan 
khusus untuk menghindari traumatisasi ulang terhadap diri korban 
selama prosedur hukum dan administratif yang dirancang untuk 
memberikan keadilan dan reparasi.”

Prinsip 24 mewajibkan negara-negara untuk 
menginformasikan kepada masyarakat umum dan khususnya 
para korban mengenai “semua pelayanan hukum, medis, psikologis, 
sosial, administratif dan semua pelayanan lainnya yang tersedia 
di mana memungkinkan para korban untuk mengakses.” Prinsip 
yang sama lebih lanjut menetapkan bahwa “para korban dan wali 
mereka harus berhak untuk mencari dan memperoleh informasi 
mengenai alasan-alasan yang mendorong pada viktimisasi mereka 
dan mengenai sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang bersing-
gungan dengan pelanggaran berat terhadap hukum hak asasi 
manusia internasional dan pelanggaran serius terhadap hukum 
humaniter internasional dan untuk mendapatkan kebenaran 
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dalam kaitan dengan pelanggaran-pelanggaran ini.” Prinsip 25 
menetapkan larangan umum tentang diskriminasi.

Bagian 2: Model-Model Kepatutan Domestik Terpilih

Tidaklah mungkin untuk berbuat adil pada gagasan-gagasan yang 
berbeda mengenai kepatutan yang akan ditemukan dalam hampir 
dua ratus negara berdaulat di dunia dengan tradisi-tradisi politik 
dan hukum yang berbeda. Akibatnya, gagasan-gagasan mengenai 
kepatutan yang dibahas di sini sangat selektif. Untuk kepentingan 
bagian ini, fokusnya tentang contoh-contoh yang relevan 
adalah dari Anglo-Amerika. Diharapkan bahwa pembaca akan 
memaklumi penekanan ini mengingat perlakuan sebelumnya (dan 
komplementer) terhadap standard-standard internasional yang 
sah. Standard-standard semacam itu, tentu saja, mewakili perkiraan 
yang paling dekat terhadap standard kepatutan “universal”.

Bagian ini mulai dengan sebuah tinjauan singkat terhadap 
standard-standard “proses hukum”. Tujuannya adalah untuk 
memahami sampai sejauh mana standard-standard tersebut 
dapat atau harus berlaku bagi komisi-komisi kebenaran. Hal ini 
diikuti dengan sebuah pemeriksaan terhadap standard “keadilan 
alamiah” yang berlaku bagi prosedur-prosedur kuasi-judisial dan 
non-judisial di dalam jurisdiksi Persemakmuran. Kedua konsep 
ini – proses hukum dan keadilan alamiah – masuk dalam konsep 
kepatutan prosedural yang lebih luas yang digunakan dalam buku 
ini. Dalam pandangan penulis, istilah “kepatutan prosedural” 
menangkap, lebih baik dari pada yang lain, ide yang umum tetapi 
mengagumkan bahwa prosedur-prosedur yang mempengaruhi 
hak dan kepentingan seseorang harus adil dalam perancangan dan 
pelaksanaannya. Adalah benar bahwasanya istilah tersebut boleh 
jadi memiliki pengertian yang berbeda dalam jurisdiksi-jurisdiksi 
tertentu.102 Tetapi pembahasan penuh terhadap perbedaan-
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perbedaan tersebut melampaui lingkup buku ini.103 Bagian ini 
menyimpulkan dengan sebuah analisis terhadap enam “prinsip 
kepatutan utama” yang diartikulasikan oleh Hakim Salmon 
dalam laporannya tahun 1966 yang penting tentang komisi-komisi 
penyelidikan Persemakmuran.

Proses Hukum

Istilah “proses menurut hukum” (atau disingkat “proses hukum”, 
due process) akan menjadi hal yang lazim bagi setiap pengacara 
common law. Walaupun mungkin berlaku bagi serangkaian 
pemeriksaan yang luas, proses hukum adalah istilah, yang di atas 
segalanya, mengandung hak-hak tertuduh dalam persidangan.

Akan tidak masuk akal, dan juga tidak logis, untuk memaksa 
komisi-komisi kebenaran berpegang pada standard-standard 
proses hukum yang lengkap. Komisi-komis kebenaran bukan 
pengadilan, dan mereka tidak membuat penetapan bersalah yang 
akan memicu sanksi-sanksi pidana dan perdata yang mengikat. 
Prosedur-prosedur yang mereka gunakan tidak, dengan demikian, 
berhubungan dengan proses hukum dalam pengertian tradisional.

Namun demikian, komisi-komisi kebenaran terus memi-
liki dan melaksanakan kekuasaan-kekuasaan yang mengangkat 
sejumlah besar proses hukum – persoalan-persoalan serupa. 
Sebagai contoh, suatu komisi kebenaran boleh jadi memiliki 
kekuasaan untuk memanggil para saksi untuk memberi kesak-
sian dan dokumen, dan untuk melakukan pencarian dan 
perampasan terhadap harta benda pribadi. Sebagai alternatif, 
komisi-komisi kebenaran boleh jadi sangat melibatkan para 
pelaku dalam pelbagai cara, termasuk oleh penyingkapan pada 
saat dengar kesaksian publik dan oleh penerbitan temuan-
temuan mengenai pertanggungjawaban individu atas kejahatan-
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kejahatan masa lalu. Kekuasaan dan tindakan semacam itu 
mengangkat sejumlah besar persoalan: Haruskah individu 
yang terlibat memiliki hak untuk menantang dan melakukan 
pemeriksaan silang terhadap si penuduh? Haruskah para korban 
memiliki hak untuk menyampaikan tuduhan tanpa menyingkap 
identitas mereka? Haruskah mereka yang terlibat memiliki hak 
atas bantuan hukum cuma-cuma atau hak untuk tidak dipaksa 
untuk memberikan kesaksian yang memberatkan diri sendiri? 
Masalah-masalah ini dan masalah-masalah prosedural lainnya 
sangat penting bagi para korban, saksi, pelaku, dan masyarakat 
umum.

Penekanan dalam buku ini yakni di mana hak atau 
persyaratan hukum yang tercakup dalam sebuah persidangan 
sangat tumpang tindih satu sama lain dalam suatu prosedur komisi 
kebenaran (misalnya, hak menentang penjatuhan kejahatan terhadap 
diri sendiri), standard-standard proses hukum memberikan tonggak 
kepatutan yang berguna. Dalam hal-hal semacam itu, komisi 
kebenaran mengesampingkan alasan yang memaksa untuk berbuat 
sebaliknya, menerapkannya. Di mana tidak terdapat tumpang tindih 
semacam itu, namun demikian, penyerahan standard-standard 
proses hukum pada umumnya tidak tepat. Tak dapat disangkal, 
tingkat tumpang tindih terkadang dapat menjadi rancu. Sebagai 
contoh, baik komisi kebenaran dan pengadilan boleh mengadakan 
dengar kesaksian publik, yang pada pandangan pertama boleh jadi 
menyiratkan bahwa komisi-komisi kebenaran harus mengadopsi 
standard-standard	 proses	 hukum.	 Tetapi	 sebagaimana	 dijelaskan	
sebelumnya, dengar kesaksian komisi kebenaran secara funda-
mental memiliki karakter yang berbeda; tidak ada pihak-pihak yang 
bersengketa, tidak ada hakim atau juri yang menjabat, dan tidak ada 
putusan akhir yang mengakibatkan pertanggungjawaban pidana 
atau perdata. Perkara untuk membebankan semua standard proses 
hukum pada dengar kesaksian komisi kebenaran, oleh karena itu, 
agak lemah.
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Standard-standard proses hukum berasal dari banyak 
sumber: konstitusi, statuta, jurisprudensi, dan hukum internasional. 
Salah satu pernyataan tertulis yang paling awal mengenai konsep 
proses hukum muncul dalam Magna Carta 1215,104 di mana Raja 
Inggris menyatakan, “Tidak ada seorang pun manusia merdeka 
dapat ditangkap, atau ditahan, atau dirampas kepemilikannya, 
atau kebebasannya, atau kebiasaan-kebiasaannya yang bebas, 
atau dicabut perlindungan hukum atas dirinya, diasingkan, atau 
sebaliknya dihancurkan; ataupun memberikan pertimbangan 
atasnya, ataupun menghukumnya, tetapi dengan pertimbangan 
hukum yang sebanding, atau dengan hukum yang berlaku.” 
Pernyataan-pernyataan Inggris kemudian mengenai konsep ini 
dapat ditemukan, sebagai contoh, dalam Petisi Hak Asasi Manusia 
tahun 1627 (Petition of Rights)105 dan Undang-Undang Hak Asasi 
Manusia tahun 1689 (Bill of Rights).106 Ketentuan-ketentuan yang 
sebanding juga dapat ditemukan, inter alia, dalam Deklarasi Perancis 
mengenai Hak-Hak Manusia dan Warga Negara tahun 1789 (French 
Declaration of the Rights of Man and Citizen).107

Namun demikian, saat ini istilah “proses hukum” terutama 
sekali digunakan di, dan dihubungkan dengan, Amerika Serikat 
(AS). Amendemen Kelima Konstitusi Amerika, yang berlaku 
bagi pemerintah federal, badan-badannya, dan pengadilan-
pengadilannya, menetapkan:

Tidak seorang pun dapat diminta untuk bertanggung jawab 
atas hukuman mati, atau sebaliknya kejahatan yang keji, 
kecuali atas tuduhan atau dakwaaan Dewan Juri, kecuali 
dalam kasus-kasus yang muncul dalam angkatan darat atau 
laut, atau dalam Milisi, yang dalam tugas nyata pada saat 
Perang atau bahaya umum; setiap orang juga tidak dapat 
menjadi subjek untuk pelanggaran yang sama untuk dua 
kali ditempatkan dalam bahaya atau risiko hidup; ataupun 
dipaksa dalam kasus pidana apa pun untuk menjadi saksi 
melawan dirinya sendiri, ataupun dirampas kehidupan, 
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kebebasan, atau harta benda, tanpa proses hukum; ataupun 
diambilnya harta benda pribadi untuk kegunaan umum, 
tanpa kompensasi yang patut. (Penekanan ditambahkan.)

Bagian 1 Amendemen Keempat belas Konstitusi Amerika, 
yang berlaku bagi pemerintah negara bagian, badan-badannya, dan 
pengadilan-pengadilannya, menggunakan bahasa yang hampir 
sama:

Tidak satu pun Negara Bagian yang dapat menetapkan atau 
melaksanakan undang-undang yang dapat mengurangi 
hak-hak istimewa atau kekebalan warga negara AS; dan 
juga tidak satu pun Negara Bagian yang dapat merampas 
kehidupan, kebebasan, atau harta benda seseorang, tanpa 
proses hukum; ataupun meniadakan perlindungan hukum 
bagi setiap orang yang berada dalam jurisdiksinya. 
(Penekanan ditambahkan.)

Amendemen Keenam (yang mengatur tentang hak-
hak dalam persidangan pidana),108 Amendemen Ketujuh (yang 
mengatur tentang hak-hak dalam persidangan perdata),109 dan 
Amendemen Kedelapan (yang mengatur tentang proporsionalitas 
hukuman pidana)110 juga merupakan bagian-bagian yang integral 
dari pemahaman AS tentang proses hukum.

Mahkamah Agung AS menganggap proses hukum memiliki 
baik dimensi substantif dan prosedural. Dimensi substantif dari 
proses hukum paling tidak terkandung dalam pemahaman bahwa 
hukum, dalam hal isi dan juga penerapannya, harus layak dan 
patut (yakni, tidak boleh ada perampasan kehidupan, kebebasan, 
atau harta benda secara sewenang-wenang). Dimensi prosedural 
dari proses hukum, sebaliknya, paling tidak terkandung dalam hak 
individu untuk didengarkan mengenai perampasan kehidupan, 
kebebasan, atau harta benda, dan juga hak untuk diberitahu 
mengenai setiap tuduhan atau proses pemeriksaan yang melibatkan 
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dirinya.111 Namun demikian, isi dari proses hukum dapat, meluas 
lebih jauh. Isi tersebut dapat meliputi: (1) hak-hak pra-persidangan 
seperti larangan tentang penangkapan dan penahanan sewenang-
wenang, hak untuk mengetahui alasan-alasan penangkapan, 
hak atas bantuan hukum, habeas corpus, dan larangan terhadap 
penyiksaan dan penahanan yang tertutup rapat dari dunia luar 
(incommunicado detention); (2) hak-hak persidangan seperti akses 
yang sama pada pengadilan, persamaan di depan pengadilan, 
hak atas dengar kesaksian yang patut, hak atas dengar kesaksian 
publik, hak atas praduga tak bersalah, hak atas pemberitahuan 
segera mengenai sifat alami dan alasan tuduhan-tuduhan yang 
merugikan, hak atas waktu dan fasilitas yang memadai untuk 
mempersiapkan sebuah pembelaan, hak atas persidangan tanpa 
penundaan yang tidak semestinya, hak untuk membela diri sendiri 
dengan bantuan pembela, hak untuk memeriksa saksi-saksi, hak 
atas seorang penerjemah, hak menentang penjatuhan kejahatan 
terhadap diri sendiri, dan hak menentang risiko yang berlipat ganda 
(double jeopardy) dan penghukuman retroaktif; dan (3) hak-hak pasca-
persidangan seperti hak untuk banding dan hak atas kompensasi 
untuk setiap kecurangan keadilan.112

Sebagian besar, jika tidak semua, elemen proses hukum 
ini berlaku dalam konteks pemeriksaan pidana. Namun, dalam 
peristiwa-peristiwa lain – sebagai contoh, dalam pemeriksaan 
perdata, administratif, atau penyelidikan – banyak dari elemen yang 
sama ini tidak akan berlaku pada taraf yang sama. Sebagaimana 
dicatat sebelumnya, pemeriksaan yang “terkait” dengan individu 
akan bergantung pada sifat alami dari pemeriksaan tersebut, 
bersama dengan cakupan luas faktor-faktor yang lain.

Putusan Mahkamah Agung AS dalam kasus Hannah v. 
Larche113 menetapkan artikulasi yang terutama bermanfaat mengenai 
parameter-parameter proses hukum dalam konteks-konteks non-
pidana. Kasus ini memprihatinkan Komisi AS tentang Hak-Hak 
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Sipil, yang dibentuk pada tahun 1957 oleh Kongres AS menurut 
Undang-Undang Hak-Hak Sipil tahun 1957114 untuk tujuan-tujuan 
menyelidiki tuduhan-tuduhan diskriminasi rasial terhadap para 
pemilih yang berkulit hitam, memeriksa dan mengumpulkan 
informasi yang relevan, dan melaporkan kepada Presiden dan 
Kongres. Komisi diberi kekuasaan untuk memanggil saksi-saksi dan 
dokumen-dokumen, dan juga untuk mengadakan dengar kesaksian 
secara lisan. Secara kontroversial, komisi mengesahkan hukum 
acara  yang meniadakan, bagi orang-orang yang dituduh melakukan 
diskriminasi, hak untuk mengetahui tuduhan-tuduhan khusus yang 
diarahkan terhadap diri mereka (atau identitas orang-orang yang 
menuduh mereka), dan hak untuk memeriksa silang para saksi. 
Para pencatat surat suara di negara bagian Louisiana yang dituduh 
melakukan diskriminasi rasial menantang prosedur-prosedur 
ini sebagai pelanggaran terhadap proses hukum konstitusional. 
Namun demikian, pengadilan menolak petisi mereka, menetapkan 
prosedur-prosedur komisi konsisten dengan Konstitusi AS.

Dalam mencapai kesimpulan ini, Hakim Ketua Earl Warren, 
berbicara atas nama mayoritas, mulai dengan  memeriksa sifat alami 
yang khusus dari prosedur-prosedur komisi. Ia menjelaskan:

Komisi tidak menimbang dan memutus. Komisi tidak 
mengadakan persidangan atau menentukan per-
tanggungjawaban pidana atau perdata seseorang. Komisi 
tidak mengeluarkan surat perintah. Ataupun menuntut, 
menghukum, atau menjatuhkan sanksi-sanksi hukum apa 
pun. Komisi tidak membuat penetapan yang merampas 
kehidupan, kebebasan, atau harta benda seseorang. 
Singkatnya, Komisi tidak dan tidak dapat mengambil 
langkah-langkah perlakuan khusus (affirmative action) apa 
pun yang akan mempengaruhi hak-hak hukum seseorang. 
Satu-satunya tujuan dari keberadaannya adalah untuk 
mencari fakta-fakta yang untuk  selanjutnya mungkin 
digunakan sebagai dasar untuk tindakan legislatif atau 
eksekutif.115
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Ia kemudian berlanjut untuk mempertimbangkan lingkup 
proses hukum yang berlaku bagi komisi. Analisisnya penting untuk 
dikutip secara lengkap:

“Proses hukum” adalah konsep yang sulit untuk dipahami. 
Batas-batasnya yang pasti tak dapat dilukiskan, dan 
isinya berubah-ubah menurut konteks-konteks faktual 
yang	 spesifik.	 Dengan	 demikian,	 ketika	 badan-badan	
pemerintah menimbang dan memutus atau membuat 
ketetapan-ketetapan yang mengikat yang secara langsung 
mempengaruhi hak-hak hukum para individu, penting 
agar badan-badan tersebut menggunakan prosedur-
prosedur yang secara tradisional telah dihubungkan 
dengan pemeriksaan judisial. Di sisi lain, ketika kekuatan 
pemerintah tidak mengambil bagian dalam putusan, 
misalnya, pada saat penyelidikan pencari fakta umum 
sedang dilakukan, prosedur-prosedur judisial yang 
lengkap tidak perlu digunakan. Oleh karena itu, sebagai 
sebuah generalisasi, dapat dikatakan bahwa proses hukum 
menunjukkan aturan-aturan main yang adil dan berbeda, 
yang selama bertahun-tahun, telah dihubungkan dengan 
jenis-jenis pemeriksaan yang berbeda. Apakah Konstitusi 
menghendaki agar hak khusus yang diperoleh dalam 
pemeriksaan	yang	spesifik	bergantung	pada	kompleksitas	
dari faktor-faktor. Sifat alami dari hak tertuduh yang terlibat, 
sifat alami dari pemeriksaan, dan beban yang mungkin dari 
pemeriksaan tersebut, kesemuanya adalah pertimbangan-
pertimbangan yang harus diperhatikan. Analisis terhadap 
faktor-faktor ini menunjukkan mengapa hak-hak khusus 
yang dituntut oleh para responden tidak perlu diberikan 
kepada mereka yang muncul di hadapan semata-mata 
badan-badan penyelidik, di mana Komisi tentang Hak-Hak 
Sipil adalah salah satunya.    

Mungkin cukup untuk sekadar menunjukkan bahwa hak-
hak yang dituntut oleh para responden umumnya dihubungkan 
hanya dengan proses ajudikasi, dan oleh karena tidak memutus, 
Komisi tidak perlu terikat oleh prosedur-prosedur ajudikasi. 
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Namun, para responden menentang, dan pengadilan di bawah 
menyatakan bahwa prosedur-prosedur semacam itu diperlukan 
oleh karena pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi 
mungkin menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki 
terhadap mereka yang sedang diselidiki dengan cara menempatkan 
mereka pada penghinaan dan caki-maki publik, kemungkinan yang 
nyata akan kehilangan pekerjaan, dan kemungkinan penuntutan-
penuntutan pidana. Bahwa konsekuensi-konsekuensi ini akan 
berakhir semata-mata bersifat rekaan. Tidak ada sesuatu pun di 
dalam catatan untuk menunjukkan bahwa konsekuensi-konsekuensi 
tersebut adalah permasalahannya atau bahwa dengar kesaksian 
Komisi di masa lalu telah menimbulkan akibat-akibat terhadap 
para saksi yang hadir di hadapan Komisi. Namun demikian, 
meskipun mengalir dari penyelidikan-penyelidikan Komisi, 
konsekuensi-konsekuensi tambahan tersebut tidak akan menjadi 
akhir	dari	penetapan-penetapan	afirmatif	yang	dibuat	oleh	Komisi,	
dan konsekuensi-konsekuensi tersebut tidak akan mempengaruhi 
legitimasi dari fungsi penyelidikan Komisi.

Di sisi lain, proses penyelidikan dapat sepenuhnya 
dikacaukan jika dengar kesaksian penyelidikan 
ditransformasikan ke dalam pemeriksaan-pemeriksaan 
yang mirip persidangan, dan jika orang-orang yang 
mungkin secara tidak langsung terpengaruh oleh suatu 
penyelidikan diberikan hak yang absolut untuk memeriksa 
silang setiap saksi yang dipanggil untuk bersaksi. Badan-
badan pencari fakta tanpa kekuasaan untuk menghukum 
akan dialihkan dari tugas-tugas sah mereka dan akan 
dikacaukan oleh penyuntikan masalah-masalah tambahan 
yang akan membuat penyelidikan tak akan berakhir. 
Bahkan seseorang yang tidak dipanggil sebagai saksi dapat 
menuntut hak untuk hadir di dalam dengar kesaksian, 
memeriksa silang setiap orang saksi yang kesaksian atau 
pernyataan yang diberikan di bawah sumpah dianggap 
memfitnah	 atau	 memberatkannya,	 dan	 memanggil	 saksi	
yang tak terbatas jumlahnya atas pilihannya sendiri. Jenis 
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pemeriksaan seperti ini akan membuat penyelidikan 
menjadi kacau dan menghambat badan pencari fakta di 
dalam pengumpulan fakta-fakta.
 Sebagai tambahan terhadap pertimbangan-
pertimbangan persuasif ini, kami pikir adalah sangat 
penting agar prosedur-prosedur Komisi secara historis tidak 
ada hubungannya dengan bentuk-bentuk penyelidikan 
lain di bawah sistem kita. Jauh dari unik, Hukum Acara 
yang disahkan oleh Komisi mirip dengan aturan-aturan 
yang… secara tradisional telah mengatur pemeriksaan-
pemeriksaan yang dilakukan oleh mayoritas luas badan 
penyelidik pemerintah.116

Sebagai contoh pemeriksaan-pemeriksaan penyelidikan 
yang dapat dipersamakan, Hakim Ketua mengutip standard komite 
legislatif (yang telah jarang “menghasilkan hak-hak prosedural yang 
umumnya dihubungkan dengan pemeriksaan ajudikasi”), Komisi 
Perdagangan Federal [Federal Trade Commission] (yang “tidak dapat 
melaksanakan	 penyelidikan	 yang	 efisien	 jika	 orang-orang	 yang	
sedang diselidiki diperbolehkan untuk mengubah penyelidikan 
ke dalam suatu persidangan”), Komisi Keamanan dan Pertukaran 
[Securities and Exchange Commission] (yang membatasi proses 
hukum dalam rangka “mencegah sterilisasi terhadap penyelidikan-
penyelidikan dengan cara membebankan mereka dengan prosedur-
prosedur yang mirip persidangan”), dan komisi kepresidenan.117 
Tetapi pengadilan tidak berhenti di situ. Pengadilan meneruskan 
untuk menerapkan tes yang sama pada “badan penyelidik yang 
tertua dan, barangkali, yang paling terkenal dari semua badan-
badan penyelidik, dewan juri.”118 Hakim Ketua menulis:

Tidak pernah dipertimbangkan perlu untuk memberikan, 
kepada saksi yang dipanggil secara tertulis ke hadapan 
dewan juri, hak untuk menolak untuk bersaksi hanya 
karena ia tidak memiliki akses terhadap identitas dan 
kesaksian dari saksi-saksi sebelumnya. Ataupun pernah 
dipertimbangkan penting agar seseorang yang sedang 
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diselidiki oleh dewan juri diizinkan untuk hadir di hadapan 
badan tersebut dan memeriksa silang saksi-saksi yang 
mungkin telah menuduhnya berbuat pelanggaran. Niscaya, 
hak-hak prosedural yang dituntut oleh para responden 
belum diperluas pada dengar kesaksian dewan juri oleh 
karena pengaruh yang mengacaukan yang mungkin ada 
dari penyisipan hak-hak tersebut terhadap pemeriksaan, 
dan juga karena dewan juri sekadar menyelidiki dan 
melapor. Dewan juri tidak mengadili.119

Akhirnya, pengadilan menyimpulkan bahwa hukum acara 
Komisi Hak-Hak Sipil sesuai dengan syarat-syarat dari proses  
hukum  oleh karena “semata-mata sifat menyelidik dari pemerik-
saan-pemeriksaan Komisi, beban yang akan diletakkan oleh hak-hak 
yang dituntut atas pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, dan prosedur 
tradisional dari badan-badan penyelidik secara umum…”120 Dalam 
pendapat yang menyetujui, Hakim Felix Frankfurter menyatakan, 
“Sifat yang tepat terhadap kepentingan yang diduga dirugikan atau 
kebebasan bergerak yang dinyatakan akan dibatasi, cara di mana 
hal ini akan dilakukan dan alasan-alasan untuk melakukannya, 
keseimbangan individu yang dirugikan dan kebaikan publik yang 
dibenarkan – ini dan hal-hal semacam itu adalah pertimbangan-
pertimbangan, diakui atau implisit, yang menentukan putusan 
judisial ketika banding diajukan terhadap ‘proses hukum’”.121

Hakim John M. Harlan, dalam pendapat yang berbeda, 
membantah bahwa penyelidikan tersebut sama dengan “pemerintah 
dengan Penyelidikan,” yang melibatkan “penggarapan” terhadap 
“kepingan-kepingan persidangan” untuk menghindari kecaman-
kecaman yang keras terhadap proses hukum.122 Namun, 
jurisprudensi Mahkamah Agung AS yang berikutnya dalam kasus-
kasus serupa telah menegaskan alasan mayoritas dalam Hannah v. 
Larche.123 Kemudian, dalam Bagian 3 dari bab ini, alasan yang serupa 
digunakan dalam mengusulkan konsepsi mengenai kepatutan 
prosedural untuk komisi-komisi kebenaran.
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Sebelum meninggalkan subjek mengenai proses hukum, 
sebuah kata harus diucapkan mengenai prosedur pidana yang 
komparatif dari sistem common law dan civil law, agar tidak ada 
kesan bahwa proses hukum secara eksklusif merupakan bagian dari 
Anglo-Amerika atau common law. 

Persidangan-persidangan common law biasanya dilukiskan 
sebagai “adversarial’ atau “akusatorial”. Penyelidikan-penyelidikan 
pra-persidangan, dan juga pemeriksaan-pemeriksaan persidangan, 
dikendalikan oleh pihak, kerapkali meliputi pemeriksaan silang 
yang sangat penting. Para hakim memutuskan soal-soal seputar 
hukum sedangkan para juri, jika ada, memutuskan soal-soal 
mengenai fakta. Ada banyak hukum pembuktian yang tegas dan 
khusus.124 Kepercayaan yang besar diletakkan atas bukti kesaksian, 
dan pernyataan-penyataan selalu dibuat di bawah sumpah 
atau pengakuan yang sungguh-sungguh. Penetapan kesalahan 
diputuskan dalam dengar kesaksian yang terpisah dari penetapan 
hukuman. Dan keseluruhan pelaksanaan persidangan sangat kaku 
dan formal.

Persidangan-persidangan pidana dalam tradisi civil law 
sungguh berbeda. Persidangan-persidangan ini cenderung 
digambarkan sebagai “inkuisitorial” ketimbang adversarial,125 dan 
jarang meliputi pemeriksaan silang. Penyelidikan-penyelidikan pra-
persidangan dan pemeriksaan-pemeriksaan persidangan kerapkali 
dikendalikan oleh hakim ketimbang dikendalikan oleh pihak.126 
Kasus-kasus diputus oleh hakim, atau oleh hakim dan orang-orang 
awam yang bersama-sama memutuskan baik soal-soal mengenai 
hukum atau fakta. Terdapat lebih sedikit hukum pembuktian 
yang terbatas karena orang awam dapat membuat penetapan 
faktual hanya dengan persetujuan hakim. Kepercayaan yang besar 
diletakkan atas bukti dokumen (yang sebelumnya disusun oleh 
hakim penyidik atau penuntut umum), dan saksi-saksi, ketika 
mereka muncul, tidak selalu bersaksi di bawah sumpah. Kesalahan 
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dan hukuman ditentukan dalam satu pemeriksaan tunggal, bukan 
dalam dua pemeriksaan yang terpisah. Dan keseluruhan pelaksanaan 
persidangan lebih tidak kaku dan formal seperti persidangan dalam 
sistem common law.127 

Hal yang tak dapat disangkal adalah deskripsi yang dangkal 
terhadap pendekatan-pendekatan common law dan civil law. Bahkan, 
dalam setiap tradisi terdapat perbedaan yang sangat besar. Dalam 
dunia common law, sebagai contoh, persidangan-persidangan pidana 
di Amerika Serikat beroperasi secara berbeda dari persidangan-
persidangan pidana di Inggris, dan keduanya pada gilirannya 
beroperasi secara berbeda dari persidangan-persidangan pidana 
di Uganda atau Sri Lanka. Dalam dunia civil law, persidangan-
persidangan pidana di Perancis berjalan secara berbeda dari 
persidangan-persidangan pidana di Jerman, dan keduanya pada 
gilirannya berjalan secara berbeda dari persidangan-persidangan 
pidana di Cili atau Senegal.128 Juga terdapat tanda-tanda bahwa 
kedua tradisi tersebut mulai mempengaruhi satu sama lain, 
sebagaimana beberapa jurisdiksi common law mulai mengadopsi 
elemen-elemen dari model civil law, dan sebaliknya.129 Gambaran 
umum mengenai format tradisi dari masing-masing persidangan 
pidana tetap dipegang.

Secara ringkas, isi dari proses hukum berbeda-beda tidak 
hanya melewati tetapi juga masuk dalam dua tradisi hukum ini, 
tanpa menyebut tradisi hukum Islam atau pelbagai tradisi campuran 
yang ditemukan di seluruh dunia berkembang.130 Sebagaimana 
seorang sarjana terkenal telah menjelaskan, “Karena model lawan-
tertuduh (adversary-accusatory) Anglo-Amerika berbeda dari model 
yang berbasis inkuisitorial, dan kedua berbeda dari model Islam, 
peristiwa, penerapan, dan keefektifan hak-hak [proses hukum] 
akan berbeda dalam pelbagai sistem.”131 Dengan demikian, sebagai 
contoh format sistem civil yang lebih informal, inkuisitorial, dan 
dikendalikan oleh hakim menghasilkan kualitas proses hukum yang 
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sedikit berbeda ketimbang common law. Namun akan menjadi absurd 
untuk menyatakan  bahwa format civil menghasilkan prosedur atau 
hasil yang kurang patut. Alih-alih, apa yang oleh perbedaan dalam 
pendekatan-pendekatan common law dan civil law benar-benar 
nyatakan adalah bahwa tujuan dari proses hukum dapat dicapai 
dengan pelbagai cara. Terdapat cara-cara yang berbeda untuk 
menyelenggarakan sebuah persidangan yang patut.132         

Keadilan Alamiah

Pengacara Inggris atau Persemakmuran mana pun akan dengan 
segera mengakui istilah “keadilan alamiah”. Keadilan alamiah 
masuk dalam, tetapi kekurangan, konsep proses hukum yang lebih 
luas. Keadilan alamiah dimaksudkan untuk memperlihatkan syarat-
syarat kepatutan prosedural yang nyata. Secara khusus, keadilan 
alamiah menyangkut ide-ide yang berasal dari dua pepatah Latin: 
(1) nemo debet esse judex in propria causa (seseorang tidak boleh 
menjadi hakim dalam perkaranya sendiri), dan (2) audi alteram 
partem (kedua belah sisi harus didengarkan). Implikasi dari pepatah 
yang pertama adalah bahwa seseorang yang tidak imparsial tidak 
boleh mengadili. Implikasi dari pepatah yang kedua adalah bahwa 
tidak ada seorang pun yang dapat dipersalahkan, atau hak-haknya 
dicabut, tanpa suatu kesempatan untuk didengarkan.133

Meskipun pada awalnya konsep ini berlaku hanya pada 
pengadilan-pengadilan, saat ini istilah “keadilan alamiah” 
paling sering dihubungkan dengan bidang hukum administratif, 
dan khususnya dengan pelaksanaan pengadilan-pengadilan 
administratif.134 Dengan sengaja, pemeriksaan-pemeriksaan 
pengadilan administratif cenderung lebih informal, lebih murah, 
dan	 lebih	 cepat	 dan	 efisien	 ketimbang	 pemeriksaan-pemeriksaan	
pengadilan,	 yang	 secara	 umum	 mempertimbangkan	 fleksibilitas	
yang lebih besar dalam hukum acara.135 Namun demikian, seperti 
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halnya pengadilan-pengadilan umum, pengadilan-pengadilan 
administratif memiliki fungsi ajudikatif: pengadilan-pengadilan 
tersebut	 memutuskan	 kelayakan	 kasus-kasus	 spesifik	 dan	
membuat tata tertib yang mengikat. Dalam hal ini, pengadilan-
pengadilan administratif, dalam hal-hal fungsional, lebih mirip 
pengadilan ketimbang komisi-komisi kebenaran. Oleh karena itu, 
tidak ada usulan agar komisi-komisi kebenaran dengan sendirinya 
menggunakan standard-standard prosedural dan pembuktian dari 
pengadilan-pengadilan administratif. Namun di mana suatu hak 
atau kepentingan yang tercakup dalam prosedur administratif 
tumpang tindih dengan sesuatu yang tercakup dalam prosedur 
komisi kebenaran – sebagai contoh, di mana komisi-komisi 
kebenaran menyelenggarakan dengar kesaksian publik atau 
membuat penetapan-penetapan faktual yang secara merugikan 
dapat mempengaruhi reputasi-reputasi individu – keadilan alamiah, 
tidak kurang dari proses hukum, memberikan sebuah titik acuan 
yang relevan.

Pelaksanaan keadilan alamiah, meskipun agak luas, tidak 
elastis tanpa batas. Keadilan alamiah tidak, dengan kata lain, berlaku 
dalam setiap keadaan. Secara khusus, keadilan alamiah cenderung 
tidak berlaku “di mana tindakan yang dituduhkan tidak mengarah 
pada penetapan akhir terhadap hak-hak yang dipersoalkan tetapi 
hanya bersifat pendahuluan atau nasihat.”136 Sepintas, dasar untuk 
mengesampingkan pelaksanaan keadilan alamiah tampaknya 
sangat relevan dengan komisi-komisi kebenaran, yang, seperti 
yang sudah kita lihat, merupakan badan-badan penyelidik yang 
umumnya kurang memiliki kekuasaan untuk membuat penetapan-
penetapan akhir.137 Namun putusan tentang keadilan alamiah tidak 
memberikan jawaban yang sedia menyangkut apa yang dimaksud 
“pendahuluan”, dan untuk alasan itu di luar lingkup kekuasaannya. 
Untuk memastikan, dalam kebanyakan (jika tidak seluruh) 
sistem hukum, seorang penuntut umum dapat memutuskan 
untuk menuntut seorang tertuduh tanpa memberikan si tertuduh 
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kesempatan untuk menjawab bukti yang ada. Penyelidik-penyelidik 
yang berwenang juga tidak harus memberikan, kepada orang-orang 
yang terlibat, kesempatan untuk membaca atau menantang sebuah 
transkrip yang berisi tuduhan-tuduhan yang merugikan sebelum 
laporan akhir dikeluarkan.138 Namun, sebagaimana jurisprudensi 
yang luas tentang keadilan alamiah menjelaskan, tidak ada dua 
pemeriksaan “pendahuluan” yang sama; beberapa mungkin 
menghendaki keadilan alamiah, yang lain tidak. Jawaban dalam 
setiap kasus tergantung pada, inter alia, beratnya konsekuensi-
konsekuensi pemeriksaan yang berpotensi merugikan.139

Setelah menjelaskan kapan keadilan alamiah mungkin tidak 
berlaku, seseorang harus juga menjelaskan kapan keadilan tersebut 
berlaku. Sebagai sebuah aturan umum, keadilan alamiah berlaku 
“kapan pun hak, harta benda atau harapan-harapan yang sah dari 
seorang individu terpengaruh.”140 A fortiori berlaku bagi semua 
pengadilan judisial dan kuasi-judisial, karena mereka masing-
masing memiliki fungsi ajudikatif.141 Sebagai tambahan, keadilan 
alamiah umumnya berlaku bagi setiap pemeriksaan di mana hak-
hak atau kepentingan-kepentingan berikut menjadi taruhan: hak atas 
kebebasan, hak atas kekayaan (khususnya harta tak bergerak), hak 
atas pekerjaan dan penghidupan,142 hak reputasi,143 keistimewaan 
ekonomi,144 partisipasi dalam perkumpulan-perkumpulan dan 
asosiasi-asosiasi lainnya, dan harapan-harapan yang sah.145

Namun demikian, bahkan jika hak atau kepentingan semacam 
itu ada, seseorang harus tetap menentukan “berapa banyak” keadilan 
alamiah yang diperlukan. Seperti halnya proses hukum, keadilan 
alamiah adalah sebuah konsep yang luas; tergantung pada kasusnya, 
semua atau hanya beberapa komponennya yang mungkin berlaku.

Komponen-komponen utama dari keadilan alamiah adalah 
tidak adanya bias, pemberitahuan yang masuk akal, pemeriksaan 
silang, perwakilan hukum, dan kewajiban untuk memberikan 



BAB 2: KEPATUTAN PROSEDURAL

139

pertimbangan-pertimbangan. Diskusi singkat mengenai masing-
masing komponen menyusul.

Kita telah mengamati bahwa ketiadaan bias adalah 
tonggak pertama dari keadilan alamiah di Inggris dan hukum 
Persemakmuran. Bentuk-bentuk utama dari bias adalah adanya 
kepentingan keuangan dalam hal yang menjadi taruhan,146 
keterlibatan pribadi yang muncul dari hubungan sebelumnya atau 
yang ada sekarang, dan putusan awal  (prejudgment) atau disposisi 
awal (predisposition).147 Lingkup prinsip non-bias, seperti prinsip-
prinsip hukum lainnya, bersifat relatif. Tergantung pada jurisdiksi 
dan kasus, seseorang mungkin diharuskan untuk membuktikan bias 
yang sesungguhnya, suatu kemungkinan yang nyata atau bahaya 
bias, atau hanya suatu kecurigaan yang masuk akal terhadap bias.148 
Kadang kala seseorang mungkin menyatakan prasangkanya secara 
langsung sebelum atau selama pemeriksaan, tetapi dalam sebagian 
besar kasus, bias yang sesungguhnya akan sulit untuk ditentukan. 
Pengadilan, oleh karena itu, cenderung untuk fokus pada apakah 
terdapat bias.149 Keberadaan bias memicu hak atas tinjauan judisial 
secara otomatis.

Tonggak utama kedua dari keadilan alamiah adalah prinsip 
audi alteram partem.150 Prinsip ini mencakup kewajiban untuk 
memberikan pemberitahuan yang masuk akal kepada seseorang 
mengenai pemeriksaan di mana orang tersebut secara merugikan 
tercakup di dalamnya, dan untuk memberikan kesempatan 
bagi orang tersebut untuk menyajikan kasusnya. Untuk dapat 
dipertimbangkan “masuk akal”, pemberitahuan harus secara 
umum menjelaskan waktu, tempat, dan format dengar kesaksian 
atau pemeriksaan, dan dasar hukum dan faktual mengenai 
tuduhan-tuduhan yang merugikan;151 gagal untuk memenuhi, 
pemberitahuan biasanya akan dianggap cacat.152 Mengenai format 
hak jawab, tidak perlu ada keharusan untuk menyelenggarakan 
dengar kesaksian secara langsung atau lisan. Menetapkan pihak 
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diberikan kesempatan yang layak untuk menyajikan kasusnya, dan 
menetapkan konsekuensi-konsekuensi merugikan yang mungkin 
ada terhadap hak dan kepentingan individu tidak besar, mungkin 
konsisten dengan prinsip audi alteram partem untuk memperboleh-
kan hanya penyajian-penyajian tertulis. Hal ini membantu menjaga 
tujuan	paralel	efisiensi	prosedural,	tanpa	mengganggu	kepatutan.153 
Dengar kesaksian secara elektronik, alternatif yang lain, mungkin 
juga memenuhi syarat-syarat dari prinsip audi alteram partem.154

Komponen lain dari prinsip audi alteram partem, yakni 
hak untuk memeriksa silang para penuduh, juga tunduk pada 
pembatasan-pembatasan. Ini sangat mengejutkan. Keuntungan-
keuntungan yang tepat guna dari mekanisme-mekanisme kuasi-
judisial dan non-judisial akan segera hilang jika pemeriksaan silang 
dianggap sebagai komponen penting dari keadilan alamiah di mana 
pemeriksaan silang adalah untuk persidangan di dunia common 
law. Akibatnya, pengadilan-pengadilan administratif dan badan-
badan penyelidik lebih memilih pelbagai alternatif ketimbang 
pemeriksaan silang, termasuk pernyataan-pernyataan tertulis, 
wawancara-wawancara pribadi, pernyataan-pernyataan lisan 
yang tidak melibatkan pemeriksaan silang (misalnya, pertemuan-
pertemuan pra-dengar kesaksian untuk menjelaskan area sengketa), 
dan hak untuk menanggapi bukti yang merugikan dan mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan kepada saksi-saksi melalui hakim.155 
Alternatif-alternatif selain pemeriksaan silang terutama diterima 
ketika kredibilitas saksi bukan merupakan sebuah perhatian yang 
besar, atau ketika keamanan atau kelangsungan hidup seorang saksi 
tidak	 dijamin,	 sebagaimana	 dalam	 kasus-kasus	 yang	 melibatkan	
kejahatan seksual.156

Dan berkenaan dengan komponen-komponen lain dari 
keadilan alamiah, hak atas pembela juga dibatasi dalam pelbagai 
cara dalam konteks pemeriksaan-pemeriksaan kuasi-judisial dan 
non-judisial. Pertimbangan-pertimbangannya tidak berbeda. 
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Mengizinkan peran yang tak terbatas bagi pembela akan sama 
dengan sebuah undangan untuk menciptakan kembali tata cara 
pengadilan yang oleh prosedur administratif atau penyelidikan 
dimaksudkan untuk dikurangi.157 Bagaimanapun juga, ketika 
suatu pemeriksaan melibatkan, terutama sekali, masalah-
masalah hukum dan faktual yang kompleks, akan cenderung 
muncul kewajiban yang lebih besar untuk mengizinkan 
perwakilan-perwakilan hukum.158 

Batas terakhir dari keadilan alamiah adalah kewajiban badan 
administratif atau penyelidik untuk memberikan pertimbangan-
pertimbangan untuk keputusan-keputusan yang dibuat. Ini, 
tampaknya, adalah aspek keadilan alamiah yang kurang mapan. 
Dalam jurisdiksi-jurisdiksi common law, berlawanan dengan 
kebanyakan jurisdiksi civil law,159 tetap tidak ada kewajiban untuk 
memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan ketiadaan syarat 
yang sah menurut undang-undang untuk melakukan hal tersebut.160 
Syarat semacam itu, dibantah, akan menciptakan penundaan-
penundaan prosedural dalam pengaturan yang dimaksudkan 
untuk lebih informal.161 Namun, konsep kewajiban untuk 
memberikan pertimbangan-pertimbangan memperoleh dukungan, 
oleh karena kewajiban itu cenderung mendahulukan transparansi 
dan akuntabilitas badan administratif atau penyelidik.162 Kewajiban 
untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan sangat mungkin 
ditemukan di mana terdapat kepentingan-kepentingan atau hak-
hak mendasar yang menjadi taruhan.163 Pada tingkat yang paling 
umum, kewajiban itu terkandung dalam penyajian temuan-temuan 
kunci, dan dasar faktual dan hukum untuk memperoleh temuan-
temuan semacam itu.

Banyak dari prinsip-prinsip ini muncul kembali dalam 
Bab II buku ini. Untuk tujuan-tujuan sekarang, cukup untuk 
menegaskan kembali bahwa keadilan alamiah secara langsung 
membawa banyak dimensi kerja-kerja komisi kebenaran. Pada 
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saat yang sama, tuntutan-tuntutan keadilan alamiah – seperti 
tuntutan-tuntutan proses hukum – berubah-ubah menurut 
komposisi dan fungsi badan tertentu, beratnya sanksi-sanksi 
yang tersedia, ketentuan-ketentuan yang relevan berdasarkan 
undang-undang, dan fakta-fakta kasus.

Prinsip-Prinsip Pokok Hakim Salmon

Dalam Bab 1, terdapat pembahasan mengenai tradisi komisi 
penyelidik Persemakmuran. Diingatkan bahwa komisi-komisi 
penyelidikan Persemakmuran pada umumnya memiliki semua 
kekuasaan pengadilan terkait dengan persoalan-persoalan kehadir-
an saksi-saksi dan pengadaan dokumen-dokumen dan bukti. Saksi-
saksi yang hadir di hadapan komisi-komisi tersebut juga cenderung 
menikmati keistimewaan dan kekebalan yang sama sebagaimana 
di pengadilan. Tidak seperti pengadilan atau pengadilan-
pengadilan administratif, namun demikian, komisi penyelidik 
Persemakmuran tidak menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak 
atau membuat penetapan-penetapan pertanggungjawaban sipil 
atau pidana perorangan. Komisi ini semata-mata adalah prosedur 
penyelidikan.

Komisi penyelidik Persemakmuran adalah fungsi 
terdekat yang sepadan dengan komisi kebenaran, dan terkadang 
digolongkan sebagai satu kesatuan bahkan jika tidak diberi sebutan 
demikian.164 Sebagaimana dicatat sebelumnya terdapat banyak 
perbedaan	 yang	 signifikan	 antara	 komisi	 kebenaran	 dan	 komisi	
penyelidik Persemakmuran yang khas. Pertama, komisi kebenaran 
biasanya melaksanakan fungsinya dengan cara yang terpusat pada 
korban. Sebaliknya, komisi penyelidik Persemakmuran cenderung 
mengadopsi pendekatan yang lebih bernuansa pengacara yang 
kurang fokus untuk menaikkan derajat para korban ketimbang 
untuk memperoleh fakta-fakta.165 Kedua, komisi-komisi kebenaran 
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sering berhadapan dengan masalah korban-korban yang akut: 
penyelidikan mereka akan sering mencakup ribuan kasus individu 
yang	 dilakukan	 melewati	 ruang-ruang	 waktu	 dan	 geografi	 yang	
luas. Sebaliknya, komisi penyelidik Persemakmuran biasanya fokus 
pada	peristiwa,	institusi,	atau	tema	yang	spesifik	yang	dicakup	dalam	
kontroversi publik.166 Ketiga, karena cenderung dibentuk pada masa-
masa	 transisi	politik	 atau	pasca-konflik,	komisi-komisi	kebenaran	
kerap menghadapi risiko-risiko keamanan yang jauh lebih tinggi di 
dalam melaksanakan misi mereka ketimbang yang dihadapi oleh 
komisi-komisi penyelidikan Persemakmuran. Keempat, komisi-
komisi kebenaran sering kali terdiri dari banyak komisioner yang 
berasal dari lingkup disiplin dan latar belakang yang luas, yang 
kesemuanya mungkin ditunjuk melalui prosedur-prosedur yang 
melibatkan masukan yang luas dari masyarakat umum, termasuk 
penunjukan-penunjukan langsung. Sebagai pembanding, komisi 
penyelidik Persemakmuran yang standard dipimpin oleh seorang 
hakim tunggal yang biasanya dipilih oleh bagian eksekutif tanpa ada 
konsultasi atau keterlibatan publik yang berarti. Akhirnya, sebagian 
besar, dalam kaitan dengan komisi-komisi kebenaran, fungsi-fungsi 
tambahan (dan tidak lazim) ditambalkan. Sebagai contoh, komisi-
komisi kebenaran di Afrika Selatan, Timor-Leste, dan Maroko 
memegang dan menggunakan, berturut-turut, kekuasaan untuk 
memberikan amnesti untuk pelanggaran-pelanggaran hak asasi 
manusia, kekuasaan untuk menyusun kontrak-kontrak layanan 
masyarakat dengan para pelaku, dan kekuasaan untuk memberikan 
kompensasi kepada para korban. Di Sierra Leone dan Republik 
Demokratik Kongo (Democratic Republif of Congo, DRC), komisi-
komisi kebenaran didorong untuk melibatkan diri mereka dalam 
penyelesaian	 konflik-konflik	 lokal.167 Sebagaimana akan terlihat, 
perbedaan ini dan perbedaan-perbedaan lainnya antara komisi-
komisi kebenaran dan komisi-komisi penyelidikan Persemakmuran 
memiliki implikasi-implikasi untuk gambaran kepatutan prosedural 
yang diusulkan oleh buku ini.



144

KOMISI-KOMISI KEBENARAN DAN KEPATUTAN PROSEDURAL

Sebagian besar negara-negara Persemakmuran memiliki 
pengalaman berabad-abad dalam penggunaan komisi-komisi 
penyelidikan Persemakmuran. Di beberapa Negara, seperti Kanada, 
komisi-komisi penyelidikan semacam itu dibentuk dengan frekuensi 
yang mengejutkan.168 Di Inggris, sebagai pembanding, hanya 
sejumlah kecil yang telah dibentuk.169 Banyak dari komisi-komisi 
yang dibentuk sampai dengan tahun 1960-an tampaknya merupakan 
sumber ketidakpuasan publik.170 Hal ini mendorong pemerintah 
Inggris untuk menunjuk Komisi Kerajaan (Royal Commission) pada 
tahun 1966 untuk membuat rekomendasi-rekomendasi tentang 
bagaimana memperbaiki fungsi penyelidikan.171

Hakim Salmon (sebagaimana ia kemudian) memimpin 
Komisi Kerajaan. Dalam laporan akhirnya, ia meletakkan enam 
“prinsip pokok” prosedur yang patut di mana ia mengimbau semua 
komisi penyelidikan di masa depan untuk memperhatikan:

1. Sebelum siapa pun terlibat di dalam suatu penyelidikan, 
pengadilan harus puas bahwa ada keadaan-keadaan yang 
mempengaruhinya dan yang oleh pengadilan diusulkan 
untuk diselidiki.

2. Sebelum siapa pun yang terlibat dalam suatu penyelidikan 
dipanggil sebagai saksi, ia harus diberitahu mengenai setiap 
tuduhan yang dibuat melawan dirinya dan isi dari bukti 
yang mendukung tuduhan tersebut.

3. (a) Ia harus diberikan kesempatan yang cukup untuk 
mempersiapkan kasusnya dan untuk dibantu oleh penasihat-
penasihat hukum; (b) Biaya-biaya hukumnya umumnya 
harus diambil dari dana publik.

4. Ia harus memiliki kesempatan untuk diperiksa oleh 
pengacara atau pembelanya sendiri dan untuk menyatakan 
kasusnya di muka umum pada saat penyelidikan.

5. Setiap saksi penting yang ia hendak panggil pada saat 
penyelidikan harus, jika dapat dipraktikkan secara layak, 
didengarkan.
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6. Ia harus memiliki kesempatan untuk menguji dengan 
pemeriksaan silang yang dilakukan oleh pengacara atau 
pembelanya sendiri yang mungkin mempengaruhinya.       

Sejak Komisi Kerajaan mengeluarkan laporannya, prinsip-
prinsip pokok ini telah sangat mempengaruhi prosedur-prosedur 
yang digunakan oleh pelbagai penyelidikan yang dibentuk di 
Inggris.172 Sebagai contoh, “surat Salmon” – surat yang memberikan 
peringatan lebih dahulu mengenai potensi kritik yang dapat diha-
dapi oleh individu selama penyelidikan atau dalam laporan akhir 
– telah menjadi ciri-ciri standard praktik penyelidikan di Inggris. 
Prinsip-prinsip pokok juga telah, tampaknya, mempengaruhi 
hukum dan praktik dalam jurisdiksi-jurisdiksi Persemakmuran 
lainnya.173

Di hadapan mereka, prinsip-prinsip pokok Hakim Salmon 
tampaknya sulit untuk disukai. Sungguh, prinsip-prinsip pokok 
tersebut bertujuan untuk menetapkan standard-standard kepatutan 
prosedural yang tinggi yang patut dihargai. Namun, adalah sebuah 
pertanyaan yang terbuka sampai sejauh mana prinsip-prinsip 
pokok tersebut benar-benar cocok semata-mata dengan karakter 
penyelidikan dari komisi penyelidikan.

Laporan Komisi Kerajaan mulai, secara baik, dengan 
suatu pembedaan yang jelas antara pemeriksaan-pemeriksaan 
persidangan common law, yang adalah adversarial, dan komisi-
komisi penyelidikan Persemakmuran, yang adalah inkuisitorial. 
Laporan menetapkan: “Yang inheren dalam prosedur pemeriksaan 
pengadilan adalah tidak adanya penanganan terhadap pengaduan… 
Tidak ada penggugat atau tergugat, tidak ada penuntut umum atau 
tertuduh; tidak ada pembelaan yang menggambarkan masalah-
masalah yang akan disidangkan, tidak ada tuntutan, dakwaan atau 
pernyataan resmi para pihak.”174 Karena itu, yang lebih aneh adalah 
bahwa prinsip-prinsip Salmon sangat bertentangan dalam hal 
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karakter dan isi. Prinsip-prinsip ini tampaknya dimaksudkan untuk 
membuat prosedur-prosedur penyelidikan lebih, tidak kurang, 
mirip pengadilan.175

Prinsip pokok kedua, sebagai contoh, menyatakan hak 
individu untuk diberitahu mengenai “tuduhan-tuduhan” yang 
merugikan dan isi dari bukti-bukti pendukung. Kata “tuduhan-
tuduhan” tampaknya salah diletakkan, tidak akan ada pihak-pihak 
mana pun dalam pengertian litigasi.176 Juga, kewajiban komisi 
untuk mengungkap isi dari bukti merugikan yang komisi miliki 
dapat secara serius memperlambat kerjanya. Menurut seorang 
pengamat yang berpengalaman, pelaksanaan yang tegas terhadap 
aturan ini telah mengubah penyelidikan-penyelidikan di Inggris 
menjadi	 “rangkaian	 persidangan	 mini”	 dan	 “secara	 signifikan”	
memperpanjang waktu yang digunakan untuk menyelidiki dan 
melapor.”177  

Prinsip ketiga – bahwa individu yang terlibat harus 
diberikan kesempatan yang cukup untuk mempersiapkan “kasus”-
nya dan untuk dibantu oleh penasihat-penasihat hukum yang 
dibayar oleh negara – juga tampak seperti sesuatu yang diimpor 
dari proses pengadilan. Tidak ada “kasus” nyata (dalam pengertian 
litigasi)	 ataupun	konsekuensi	hukum	yang	dapat	dijatuhkan	oleh	
suatu penyelidikan yang dalam setiap kejadian akan menjamin hak 
atas bantuan hukum yang dibayarkan oleh negara. Individu tidak 
sedang diadili, tetapi hanya sebagai pihak yang berkepentingan 
dalam suatu penyelidikan resmi.

Perhatian yang sama berlaku bagi prinsip keempat. Prinsip 
ini menentukan kesempatan untuk “diperiksa” oleh pembelanya 
sendiri dan untuk menyatakan “kasus”-nya sendiri di muka umum 
pada saat penyelidikan. Hal ini tampaknya, sekali lagi, bermaksud 
untuk mengubah ciri-ciri adversarial dari pengadilan common law 
menjadi	 komisi	 penyelidikan.	 	 Richard	 Scott,	 yang	 memimpin	
penyelidikan Inggris ke dalam ekspor peralatan pertahanan ke 
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Irak, berkomentar: “Perbedaan antara pemeriksaan tertinggi, 
pemeriksaan silang, dan pemeriksaan ulang tidak berarti. Semua 
pertanyaan kepada saksi adalah bagian dari proses penyelidikan 
yang dirancang untuk mengungkap kebenaran mengenai hal yang 
sedang diselidiki. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dirancang 
untuk membuktikan atau tidak membuktikan suatu ‘kasus.’”178  

Prinsip Salmon yang terakhir akan memberikan, kepada 
individu yang terlibat, hak tanpa syarat untuk memeriksa silang 
“setiap bukti yang mungkin mempengaruhi dirinya,” yang paling 
jauh dari semuanya. Walaupun ada kalanya sesuai (misalnya, untuk 
penyelidikan-penyelidikan yang fokus pada suatu kejadian khusus 
dan mempengaruhi sejumlah kecil individu), pemeriksaan silang 
akan menimbulkan dampak-dampak yang sangat menyakitkan 
untuk mayoritas luas komisi penyelidikan Persemakmuran. 
Pemeriksaan silang akan menyebabkan penundaan-penundaan 
yang	signifikan,	dan	akhirnya	merusak	diri.179 Pemeriksaan silang 
seharusnya menjadi suatu keistimewaan, bukan hak.180  

Dalam mempertanyakan prinsip-prinsip Hakim Salmon,  
tidak ada niat untuk mengurangi pentingnya melindungi hak 
individu terhadap serangan-serangan sewenang-wenang terhadap 
reputasi. Lagi pula, hak tersebut adalah hak asasi manusia. Tetapi 
hak-hak reputasi tidak ada dalam suatu kekosongan; hak-hak 
tersebut harus diseimbangkan dengan kepentingan-kepentingan 
publik yang sah seperti hak untuk mengetahui kebenaran mengenai 
kejadian-kejadian kontroversial atau tidak lazim tertentu. Juga masuk 
akal untuk mempertanyakan mengapa suatu komisi penyelidikan 
harus memberikan perlindungan-perlindungan prosedural yang 
lebih besar untuk hak-hak reputasi ketimbang apa yang diberikan 
oleh	pengadilan.	Sebagaimana		Richard	Scott	berkata:

Reputasi orang asing pada [terutama sekali] litigasi mung-
kin dihitamkan oleh bukti yang diberikan kepada pengadilan 
oleh orang lain. Saksi… tidak bermaksud untuk membela 
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reputasi dirinya. Ia tidak diizinkan untuk meyakinkan 
pengadilan ataupun memeriksa silang saksi-saksi yang 
telah memberikan bukti yang sangat menyakitkan ataupun 
untuk memberikan bukti dalam pembelaan. Dalam kasus-
kasus pidana, korban pelecehan boleh jadi merasa terhina 
oleh tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh tertuduh mengenai 
keadaan-keadaan yang mendorong pada pelecehan … 
Korban tidak memiliki hak untuk menghalangi.181

Baik atau buruk, komisi-komisi penyelidikan Persemak- 
muran telah mengadopsi format yang agak mirip persidangan yang 
konsisten dengan rekomendasi-rekomendasi dari laporan Salmon. 
Komisi penyelidikan yang khas melakukan pemeriksaan publik 
dan pemeriksaan silang yang memakan waktu, menggunakan 
dengar kesaksian publik sebagai mesin untuk pencarian 
kebenaran, ketimbang pengungkapan kebenaran.182 Meskipun 
akan menghasilkan bentuk penyelidikan yang sangat umum dan 
karena itu berperan membangun kepercayaan publik yang lebih 
besar, format ini juga dapat menghasilkan penundaan-penundaan 
dan pengeluaran-pengeluaran yang merusak tujuan komisi yang 
sesungguhnya.183 

Dalam perkembangan yang penting, parlemen Inggris 
mengesahkan Undang-Undang Penyelidikan (Inquiries Act) pada 
bulan April 2005. Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat 
tiga jenis penyelidikan di bawah satu statuta: penyelidikan-
penyelidikan yang diprakarsai oleh menteri-menteri di bawah 
peraturan perundang-undangan dengan subjek khusus (misalnya, 
penyelidikan yang diluncurkan menurut Undang-Undang Kepolisian), 
penyelidikan-penyelidikan yang dibentuk oleh menteri-menteri atas 
dasar yang tidak menurut undang-undang (misalnya, penyelidikan 
Hutton	 tahun	 2003	 terhadap	 keadaan-keadaan	 yang	mengelilingi	
kematian Dr. David Kelly, sumber dari laporan BBC yang secara 
merugikan melibatkan pemerintah dan pernyataan-pernyataannya 
mengenai senjata-senjata Irak), dan penyelidikan-penyelidikan 
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yang dibentuk oleh menteri-menteri menurut Undang-Undang 
Pemeriksaan (Bukti) tahun 1921 (Tribunals of Inquiry [Evidence] Act)  
yang sekarang dicabut. Patut untuk diperhatikan bahwa tujuan 
kilat undang-undang adalah untuk menyediakan kerangka hukum 
di mana penyelidikan-penyelidikan di masa depan, baik menurut 
undang-undang atau tidak, dapat beroperasi “dalam waktu 
yang layak dan dengan biaya yang sesuai.”184 Juga penting untuk 
diperhatikan bahwa Pasal 18(3) dari Undang-Undang tersebut 
mewajibkan ketua untuk “bertindak dengan kepatutan dan juga 
memperhatikan kebutuhan untuk menghindari pemberian beban 
apa pun yang tidak perlu (baik kepada dana publik atau saksi-saksi 
atau yang orang-orang yang lain)” di dalam memutuskan prosedur 
dan pelaksanaan penyelidikan.185 Namun demikian, anehnya, 
Undang-Undang tersebut tidak mengharuskan kerangka acuan 
penyelidikan untuk menetapkan batas waktu terakhir yang pasti; 
hal ini dibiarkan menjadi pilihan.186

Berkenaan dengan prinsip-prinsip pokok Salmon secara 
khusus, Kertas Konsultasi yang mendahului bagian undang-undang 
menguraikan masalah tersebut secara sederhana: “Pemerintah 
sangat yakin bahwa penyelidikan-penyelidikan harus melibatkan 
proses pemeriksaan. Pengenalan elemen-elemen adversarial ke 
dalam proses penyelidikan, yang mungkin menaikkan biaya dan 
memiliki potensi untuk menyebabkan penundaan-penundaan, 
harus dihindari di mana dimungkinkan. Elemen-elemen adversarial 
tidak boleh menjadi ciri penting dari suatu proses di mana tujuan 
utamanya adalah untuk mendapat pelajaran, bukan pembagian 
kesalahan.”187 

Undang-Undang Penyelidikan pasti akan mempengaruhi 
jurisdiksi-jurisdiksi Persemakmuran lainnya, tidak kurang dari 
apa yang laporan Salmon lakukan di masanya. Meskipun undang-
undang tersebut mengandung elemen-elemen yang memungkin-
kan	 fleksibilitas	 prosedural	 yang	 lebih	 besar	 bagi	 mereka	 yang	
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menjalankan komisi-komisi penyelidikan, terlalu dini untuk me-
ngatakan apakah pembaruan-pembaruan tersebut mampu untuk 
mengembalikan praktik penyelidikan kepada model penyelidikan 
non-adversarial. Tentu saja peran pengacara harus dikurangi.188   

Dalam Bagian II, kita akan melihat bahwa komisi-komisi 
kebenaran – yang cenderung lebih murah, lebih terpusat pada 
korban, dan lebih ambisius dalam lingkup – memiliki banyak hal 
untuk disumbangkan kepada pembaruan model komisi-komisi 
penyelidikan Persemakmuran.

Bagian 3: Pemahaman terhadap Kepatutan Prosedural 
bagi Komisi-Komisi Kebenaran

Sampai pada poin di bab ini, berbagai standard internasional tentang 
kepatutan prosedural telah diteliti. Tiga model domestik yang sama 
dari kepatutan juga telah diteliti – penamaan, sedang dilaksanakan, 
hukum biasa, dan prinsip Hakim Salmon. Gambaran dari ini 
dan model-model lainnya – sebagaimana juga dari pengalaman-
pengalaman dan karakteristik-karakteristik dari komisi-komisi 
kebenaran digambarkan pada Bab 1 – unsur-unsur pengertian dari 
kepatutan	 prosedural	 yang	 menjawab	 pada	 tujuan	 spesifik	 dan	
batasan-batasan komisi kepatutan sekarang telah dikembangkan.

Namun demikian, sebelum melakukan ini,  2 hal penting 
disebutkan. Pertama, sebagaimana telah diberitahukan sebelumnya, 
bahwa tidak ada teori tentang kepatutan yang secara universal 
diterapkan. Kepatutan harus diyakinkan oleh analisis kehati-hatian 
dengan ruang lingkup luas pada faktor-faktor termasuk proses alami, 
hak-hak yang dipertaruhkan, beberapa kemungkinan konsekuensi, 
dan kelanjutannya. Pada konsekuensi, tidak ada klaim bahwa pada 
buku ini pemahaman tentang kepatutan prosedural ditetapkan un-
tuk apa pun selain dari pada komisi-komisi kebenaran. Bisa saja, tapi 
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adalah urusan pembaca untuk memutuskan. Kedua, karena mandat 
dan konteks politis pada setiap komisi kebenaran adalah unik, tidak 
ada tuntutan bahwa pandangan yang diusulkan akan mengambil 
model serupa pada semua komisi kebenaran. Pada kebalikannya, 
tergantung pada komisi kebenaran, pandangan dapat saja muncul 
baik desakan yang berlebihan atau juga ketidakcukupan. Untuk 
alasan ini, pengertian adalah gambaran bukan sebagai standard 
yang	 tidak	fleksibel,	 tapi	 sebagai	 struktur	bangunan	sepanjang	di	
mana komisi kebenaran bisa menggambarkan dan tantangan di 
mana tindakan mereka dapat dievaluasi.

Bagian ini dimulai dengan penjelasan prinsip-prinsip 
panduan kepatutan yang diusulkan bagi komisi kebenaran. Ini 
dilanjutkan oleh penjelasan tentang tujuan komisi-komisi kebenaran 
bahwa tidaklah diperlukan mekanisme kepatutan. Bagian termasuk 
dengan penilaian langkah batasan utama bahwa dapat saja 
menghalangi realisasi kepatutan, atau tujuan lainnya yang dituju 
oleh komisi kebenaran.

Sebuah garis besar dari pengertian yang diusulkan itu dapat 
ditemukan di Tabel 2.1. Penerapannya untuk kekuasaan tertentu 
komisi kebenaran dan fungsi-fungsinya – yaitu, pengambilan 
pernyataan, kekuasaan pengadilan untuk melakukan pemanggilan 
ke sidang pengadilan, kekuasaan memeriksa dan menahan, dengar 
kesaksian publik, dan publikasi temuan-temuan tentang tanggung 
jawab pribadi – akan dibahas pada Bagian II.

Tabel 2.1: Pengertian Kepatutan Prosedural bagi Komisi-Komisi 
Kebenaran

Prinsip-Prinsip Panduan Kepatutan
Independensi
Imparsialitas
Pertanggungjawaban
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Kompetensi
Nondiskriminasi
Transparansi
Proporsionalitas
Martabat
Aksesibilitas
Niat baik

Tujuan Prosedural yang Saling Bersaing
Efisiensi
Fleksibilitas
Keterpusatan-pada-korban
Akurasi
Kekomprehensifan (Kelengkapan)

Batasan Praktis
Tekanan waktu
Sumber daya manusia dan keuangan yang terbatas
Korban yang berlebihan untuk ditangani
Masalah-masalah keamanan

Prinsip-Prinsip Panduan tentang Kepatutan

Independensi

Dalam	 Bab	 1	 telah	 dijelaskan	 bahwa	 ”independensi	 relatif”	
dari negara adalah karakteristik yang menentukan dari komisi 
kebenaran.189 Akan tetapi, independensi bukanlah hanya suatu 
karakteristik; ia adalah juga suatu nilai utama. Nilai pentingnya 
terutama dirasakan di mana suatu komisi bekerja dalam suatu 
lingkungan di mana terjadi tindak kekerasan atau kejahatan yang 
sedang berlangsung dan sistematik.190
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Ada banyak kemungkinan ukuran pada level independensi 
komisi kebenaran. Indikator pertama independensi bersifat politis. 
Sebuah komisi kebenaran tidak boleh menjadi sasaran kontrol 
langsung dari salah satu golongan politik, tidak boleh melulu 
menjadi cabang atau divisi dari lembaga pemerintah atau badan 
sponsor.191 Sebuah komisi kebenaran yang tidak lebih dari pada 
perpanjangan pemerintah tidak bisa dipertimbangkan sebagai 
badan yang benar-benar independen.192 Ini tidak berarti ia tidak 
dapat memiliki pelaku-pelaku pemerintah dalam keanggotaannya; 
hal itu hanya berarti bahwa komisi tidak boleh hanya terdiri atau 
tersusun dari mereka saja.193

Sebuah piagam komisi kebenaran setidaknya harus 
memastikan tingkat keamanan jabatan para komisionernya. 
Meski pihak yang mendukung (mensponsori) komisi kebenaran 
mempunyai hak prerogatif untuk mengganti para komisioner,194 
namun diskresi itu tidak boleh terlalu besar atau tidak terbatas 
sehingga menegasikan pentingnya keberadaan dan realitas 
independensi. Oleh karena itu, para komisioner tidak boleh diganti 
”seenaknya saja” (misalnya, diganti tanpa alasan), kecuali jika 
mereka melakukan kesalahan yang dapat dibuktikan antara lain 
”berperilaku buruk, tidak memiliki kapasitas dan kompetensi yang 
memadai sebagai anggota komisioner.”195 Para sponsor komisi 
disyaratkan untuk berkonsultasi dengan ketua komisi sebelum 
secara efektif mengganti anggota komisi dan diharuskan mengikuti 
prosedur yang transparan dan adil.196 Mereka juga diharuskan untuk 
memberi alasan atas pemberhentian anggota komisi.197 Pemilihan 
para komisioner juga harus relevan dengan isu independensi. Untuk 
mencapai adanya independensi, para komisioner harus dipilih 
dengan prosedur yang terpisah dari campur tangan pemerintah 
sebagai pihak yang mensponsori KKR.198 Proses penunjukan secara 
sepihak tampaknya dapat mereduksi kemandirian (independensi) 
- namun, tindakan ini kemungkinan dilakukan karena, misalnya 
Presiden dianggap sebagai pihak yang mempunyai kewenangan 
moral tertinggi di sebuah negara.199 
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Indikator kemandirian lain terkait dengan tingkat otonomi 
kelembagaan komisi. Berdasarkan hukum, sebuah komisi kebenaran 
yang dengan mudah dapat ditangguhkan, dibubarkan atau dibatasi 
kewenangannya merupakan salah satu kelemahan kemandirian.200 
Komisi dapat ditunda atau dibatasi kewenangannya hanya jika 
terdapat alasan yang sah menurut hukum dan secara eksplisit 
alasan tersebut sejalan dengan kepentingan publik.201

Dalam konteks badan resmi seperti komisi kebenaran dan 
rekonsiliasi, istilah “independensi” atau kemandirian juga mencakup 
tingkat keamanan secara keuangan.202 Ketergantungan utama pada 
pendanaan dari pemerintah sebagai cara untuk menolak pendanaan 
internasional biasanya banyak diharapkan secara umum. Sikap 
ini mencerminkan adanya pemikiran dan komitmen politik lokal 
terhadap upaya-upaya keadilan transisional. Namun, kepemilikan 
lokal dapat bertentangan dengan tujuan independensi. Beberapa 
pihak dapat memandang bahwa dana dari pemerintah seperti yang 
dikemukakan di atas digunakan sebagai cara untuk mengkontrol 
komisi. Pandangan semacam ini akan menguat jika pemerintah 
memotong dana-dana komisi setelah komisi membuat pernyataan 
atau mengeluarkan temuan yang membuat malu pemerintah.203 
Karena itu, sampai sejauh ini, penting sekali untuk memperjelas 
sumber pendanaan komisi secara keseluruhan, sebelum, atau 
segera setelah pelantikan anggota komisi.204  Seluruh pendanaan 
harus dipublikasikan secara terbuka agar dapat mengarah ke 
kemandirian.205 

Dalam praktiknya, bagaimanapun juga, sebagian besar 
komisi mengandalkan dana dari sumber-sumber di tingkat nasional 
dan internasional karena sumber dana dalam negeri sendiri juga 
terbatas.  Pada beberapa kasus, komisi sangat tergantung pada 
dana-dana dari luar negeri.206 Secara kasat mata, seseorang dapat 
beranggapan bahwa keterlibatan badan keuangan internasional 
akan mewujudkan terjadinya kemandirian. Namun beberapa 
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pemerintah luar negeri yang terlibat pada pelanggaran HAM 
masa lalu di mana komisi kebenaran dan rekonsiliasi menjalankan 
mandatnya. Negara yang menerima dana dari pemerintah yang 
bereputasi sebagai pelanggar HAM dapat merendahkan persepsi 
publik baik di dalam negeri maupun internasional, pada saat sedang 
dilakukan investigasi/penyelidikan independen.207

Aspek lain dari persoalan tentang independensi keuangan 
adalah besarnya anggaran untuk komisi. Jumlah total dana 
harus cukup untuk memastikan adanya independensi.208 Tujuan 
kemandirian komisi kebenaran secara jelas tidak dapat dilaksanakan 
apabila komisi tersebut tidak dapat berjalan karena kekurangan 
dana.209

Tentang apakah, dan berapa anggota komisi dibayar atas 
kerja-kerjanya, akan memunculkan beberapa pandangan yang 
beragam. Anggota komisi (komisioner) yang bekerja secara suka rela 
seolah-olah dipengaruhi oleh pandangan politiknya dan dianggap 
lebih mandiri.210 Namun, dapat dikatakan bahwa para komisioner 
yang dibayar secara profesional untuk bekerja secara penuh, seperti 
para hakim yang digaji tinggi, lebih tahan dari pengaruh luar dan 
dengan demikian dipandang lebih independen.211

Isu terakhir menyangkut operasional komisi atau keman-
dirian secara administratif.212 Komisi Kebenaran Independen 
mengkontrol berbagai hal termasuk bagaimana menggunakan 
waktu, anggaran dan sumber-dayanya, penafsiran atas kerangka 
acuan, dan seleksi kasus-kasus serta lokasi investigasi atau dengar 
pendapat publik.213 Seseorang dapat juga menyatakan bahwa 
kekuatan investigatif, seperti kekuasaan untuk memaksa seseorang 
untuk	memberikan	kesaksian	dan	bukti,	dapat	dijadikan	 indikasi	
sebagai kemandirian operasional komisi. Investigasi komisi yang 
sangat tergantung pada kerja sama dengan negara dianggap kurang 
independen dibandingkan sebaliknya.
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Yang paling utama, bagaimanapun juga, tingkat kemandirian 
komisi tidak dapat diukur di atas kertas saja. Aturan komisi dalam 
bentuk actual conduct (aturan khusus) juga harus dibuat. Beberapa 
komisi kebenaran dapat mandiri secara struktural, namun masih 
kurang mandiri secara ideologis dalam menjalankan investigasinya 
secara benar-benar independen; sebaliknya, komisi yang kurang 
mandiri secara struktural lebih mudah diatasi dan komisi masih 
mungkin menjalankan investigasinya secara indenpenden. 

Imparsialitas 

Faktor-faktor yang cenderung meningkatkan adanya kemandirian 
akan, namun tidak terbatas, membantu terjadinya kemandirian se- 
cara imparsial.214 Tapi istilah “independensi” dengan “imparsialitas” 
tidak sama;  sehingga sebuah komisi kebenaran yang independen 
harus  menjadi komisi yang objektif (unbiased).

Beberapa bentuk bias, seperti adanya kepentingan ekonomi 
(keuangan) atau keterlibatan pribadi dalam kasus-kasus yang sedang 
dalam proses penyelidikan, akan mencemari seluruh penyelidikan 
yang dilakukan.215 Sebaliknya, fakta tentang hubungan seseorang 
dengan alasan khusus (particular cause) tidak secara otomatis dapat 
mendiskualifikasi	 orang	 tersebut	 dari	 posisinya	 sebagai	 anggota	
komisi kebenaran. Misalnya, karena mengkritik pemerintah atas 
pelanggaran HAM yang dilakukannya di masa lalu, tidak serta 
merta menganggap bahwa seseorang itu bias; membela HAM sama 
artinya dengan membela hak-hak seseorang.216 Hal yang sama, 
keprihatinan yang ditunjukkan atau simpati terhadap korban 
tidak dapat dianggap mengkhianati sebuah prasangka (bias); 
namun	 tindakan	 ini	 semata-mata	merefleksikan	perasaan	kasihan	
(compassion) seseorang.217
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Meski seseorang menunjukkan prasangkanya secara nyata 
dengan bentuk tertentu atau lainnya, secara potensial ini dapat 
diatasi dengan memastikan adanya perwakilan setara, dalam komisi, 
terhadap orang-orang yang mempunyai pandangan berlawanan 
(opposite bias). Ini adalah pengalaman pendekatan yang dilakukan 
di Cili, pada saat komisi kebenaran di negara ini memiliki jumlah 
anggota sebanyak delapan orang, di mana sebagian di antaranya 
dikenal sebagai simpatisan pemerintah militer dan sebagian lagi 
adalah pihak yang berlawanan dengan kelompok pertama (public 
opponents).218 Pendekatan lain yang biasa dilakukan adalah memilih 
para komisioner yang merupakan perwakilan dari pandangan 
beragam dan kelompok pemangku kepentingan dalam rangka 
meminimalisasi persepsi publik atas pandangan atau prasangka 
tertentu (particular bias).219 Pendekatan lain, khususnya yang 
banyak dilakukan di jurisdiksi negara-negara Persemakmuran 
(Commonwealth Jurisdictions), adalah mengangkat seorang hakim 
sebagai ketua komisi.220 Pada kasus yang hampir sama – misalnya, 
di El Salvador, Guatemala dan Sierra Leone – negara boleh memilih 
anggota komisi yang berkebangsaan asing (foreign nationals).221

Sekali dipilih, komisioner harus melayani berdasarkan 
kapasitas pribadi mereka.222 Namun ini tidak selalu mensyaratkan 
adanya pemberhentian atau mengabaikan pos-pos kedudukan di 
komisi. Faktanya, dalam banyak kasus, komisi kebenaran telah 
berhasil mempertahankan pos-pos kedudukan itu dan mereka telah 
menemukan cara untuk menyeimbangkan persaingan komitmen di 
antara mereka tanpa merendahkan adanya imparsialitas. Namun, 
jika	 terdapat	kemungkinan	seringnya	 terjadi	konflik	kepentingan,	
komisioner yang sedang digugat seharusnya meningkatkan 
jabatannya secara sementara atau seterusnya, atau alternatifnya, 
menolak diangkat menjadi anggota komisi kebenaran.

Secara umum, dalam rangka mendorong imparsialitas maka 
disarankan	adanya	aturan	tentang	konflik	kepentingan	yang	dapat	
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diterapkan bagi semua komisioner. Aturan ini perlu mensyaratkan 
komisioner	 untuk	 membuka	 konflik	 kepentingan	 yang	 terkait	
dengan keuangan dan kepentingan pribadi dan melarang 
mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, pada saat 
diperlukan.223 Komisioner juga diharuskan untuk berjanji bertindak 
secara imparsial dalam menjalankan tugas-tugasnya dan pada saat 
melakukan penilaian terhadap bukti-bukti (evidence).224

Meskipun penting untuk memastikan imparsialitas dari para 
komisioner, namun penting juga untuk memastikan imparsialitas 
para staf komisioner di KKR. Karena itu pertimbangan yang sama 
juga diterapkan, secara mutatis mutandis, terhadap para staf anggota 
komisi kebenaran.

Bentuk lain dari pandangan yang merusak adalah bagaimana 
seseorang memandang sebuah institusi sebagai lawan dari bias 
individu. Contohnya adalah tanggung jawab dan mandat komisi 
kebenaran adalah prinsip-prinsip imparsialitas.225 Masalah yang 
sama adalah menyangkut mandat komisi kebenaran yang secara 
jelas dan ekslusif fokus pada tanggung jawab satu pihak dari 
konflik	berbagai	pihak	(multisided conflict). Hal yang sama, Piagam 
Komisi Kebenaran yang mengatur tentang pelanggaran di masa 
lalu yang berimplikasi pada sikap yang partisan atau bias etnis 
cenderung merendahkan adanya imparsialitas.226 Harus dipastikan 
bahwa mandat komisi kebenaran tidak harus mencakupi setiap 
periode sejarah, atau melakukan pemeriksaan atas kasus-kasus 
pelanggaran HAM yang terjadi setelah dibentuknya komisi ini. 
Mandat ini harusnya menghindari pandangan yang dibangun 
dengan prasangka.

Berkaitan dengan tujuan indenpendensi, maka imparsialitas 
adalah nilai yang secara umum tidak dapat diukur secara khusus 
pada masa yang mendahuluinya (preceding terms). Imparsialitas 
harus dievaluasi dengan rujukan berdasarkan aturan-aturan komisi 
juga (actual conduct).227
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Akuntabilitas 

Komisi kebenaran adalah sebuah badan resmi. Karena itu, maka 
komisi ini bertanggung jawab (accountable) kepada anggota 
masyarakat, untuk dipilih dan ditunjuk keterwakilannya.

Para komisioner harus dapat menjawab persoalan tentang 
pengelolaan lembaga komisi dan menjalankan mandat yang menjadi 
tugas-tugasnya. Mereka harus bertanggung jawab atas tindakan 
para stafnya atau orang-orang yang secara hukum mempunyai 
kewenangan atau orang-orang yang diwakilinya untuk bertindak 
dalam kapasitasnya sebagai orang yang bermanfaat bagi orang 
lain.

Secara ideal, seluruh komisioner dan staf harus disyaratkan 
untuk bersumpah, atau pernyataan kesungguhan terhadap 
jabatannya. Sumpah ini harus memuat kesediaan seseorang untuk 
menjalankan mandatnya dengan niat baik (good faith); melaksanakan 
tugas-tugasnya secara imparsial, independen dan tanpa diskriminasi 
dan memenuhi berbagai kewajiban untuk memegang kerahasiaan 
(preserve confidentiality).228 Selain itu, para penerjemah (interpreters) 
dan alih bahasa (translators) yang dipekerjakan oleh komisi harus 
memberikan pernyataan kesungguhannya bahwa mereka akan 
menerjemahkan atau menjelaskan berbagai dokumen dan kesaksian 
sesuai dengan kemampuan terbaik mereka, dan oleh karena itu 
mereka tidak akan membuka kerahasiaan dokumen atau kesaksian 
itu di luar komisi.229

Seorang komisioner patut diganjar hukuman yang sepadan 
atas tindakan penyelewengan serius yang dilakukannya.230 Pada 
saat yang sama, menjadi komisioner tidak harus menyebabkan 
seseorang mengalami risiko hukum. Para komisioner serta stafnya 
harus mempunyai kekebalan terhadap adverse legal proceeding 
(penuntutan balik secara hukum) atas seluruh tindakannya, 
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keputusan-keputusannya serta pengabaian-pengabaiannya yang 
dilakukannya dengan maksud baik dalam konteks penyelidikan.231 
Hal ini akan memastikan bahwa mereka dapat melaporkan temuan-
temuan kepada pemerintah dan publik tanpa rasa takut,232 dan 
mereka bertanggung jawab untuk segala penyelewengan dan tidak 
mengeluarkan pernyataan yang kontroversial atau bertindak secara 
tidak lazim.

Pengelolaan keuangan dan akuntasi komisi harus dapat 
diaudit secara independen pada akhir kerjanya.233 Kecermatan ini 
akan mendorong kredibilitas komisi dan integritas prosedur dan 
hasil-hasil kerjanya.

Kompetensi

Kompetensi adalah persyaratan teknis dari kepatutan (fairness); 
tanpanya hasil ini menjadi tidak maksimal. Komisioner, jika tidak 
secara individual, artinya secara kolektif, minimal harus memiliki 
kompetensi	dan	mempunyai	kualifikasi	 secara	profesional	 seperti	
yang dipersyaratkan kepada mereka.234 Dalam keanggotaan komisi 
harus ada, misalnya, para ahli di bidang hak asasi manusia dan 
bidang-bidang yang terkait dengan HAM.235 Untuk meningkatkan 
kapasitas para komisioner, maka diperlukan pelatihan yang relevan. 
Staf komisi hanya dapat dipekerjakan apabila mereka mempunyai 
tingkat kompetensi minimal dalam posisi tertentu. Mereka harus 
mendapatkan pelatihan yang memadai  juga, pada saat dipekerjakan. 
Hal yang sama juga berlaku pada para relawan atau para pekerja 
kontrak yang mungkin dipekerjakan untuk kepentingan komisi.

Standard tertentu harus digunakan untuk mengevaluasi apa-
kah komisi kebenaran menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan 
kompetensinya. Di atas semua itu, siapa pun yang menjalankan 
kerja-kerja komisi kebenaran bukanlah orang-orang yang sempurna. 
Kerja-kerja tim pencari kebenaran juga membutuhkan penafsiran; 
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orang yang waras kadang-kadang tidak setuju tentang bagaimana 
menafsirkan beberapa peristiwa berdasarkan bukti yang sama.

Para komisioner dan stafnya, bagaimanapun juga, 
diharapkan dapat bertindak serasional dan secekatan mungkin 
dan	membuat	pilihan-pilihan	yang	bijaksana	 tentang	pembuktian	
dan penggunaan waktu serta sumber daya yang terbatas. Mereka 
diharapkan dapat mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan 
dan membatasi faktor-faktor yang tidak relevan.236 Mereka harus 
memenuhi kewajibannya secara rasional dan tepat waktu.237 Selain 
itu, mereka juga harus belajar dari pengalaman komisi kebenaran 
periode sebelumnya; karena akan sulit untuk membenarkan komisi 
yang mengulangi kesalahan sama seperti komisi sebelumnya, yang 
seharusnya dapat dihindari.

Seperti yang terjadi pada komisi kebenaran, prinsip-prinsip 
kompetensi juga mengandung tingkat kewenangan institusional. 
Sebuah komisi kebenaran yang menjalankan kerja-kerjanya dengan 
cekatan, tidak akan kehilangan kompetensinya dalam konteks 
kewenangan hukum. Dengan demikian, komisi yang mempunyai 
kekuasaan penting – untuk melakukan penyelidikan – misalnya, 
kekuasaan untuk memaksa membuka bukti-bukti atau memastikan 
perlindungan bagi para saksi dan korban – dapat dianggap 
lebih kompeten dibandingkan komisi yang tidak mempunyai 
kewenangan tersebut.238 Ini bukan berarti bahwa komisi yang 
mempunyai kewenangan untuk melakukan investigasi yang rendah 
kualitasnya (weak investigative powers) dianggap sebagai komisi yang 
inkompeten; secara sederhana, kompetensi penuh mensyaratkan 
bakat, pelatihan dan penilaian yang baik.

Nondiskriminasi 

Prinsip-prinsip nondiskriminasi adalah komponen utama dari 
persyaratan kepatutan. Prinsip ini diakui di setiap instrumen Hak 
Asasi Manusia yang utama.239
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Semua pihak yang berinteraksi dengan, atau yang 
bersinggungan dengan komisi kebenaran, harus diperlakukan 
sama (tidak didiskriminasi) atas dasar ras, warna kulit, jenis 
kelamin, gender, orientasi seksual, bahasa, agama, kebangsaan, 
latar belakang politik atau pendapat lain, kepercayaan atau praktik-
praktik budaya, kekayaan, kelahiran, status keluarga, etnis atau 
latar belakang sosial, atau kecacatan (disability).”240

Secara umum, perlakuan yang berbeda dapat dianggap 
sebagai perlakuan yang diskriminatif apabila perlakuan tersebut 
“tidak	 objektif	 dan	 tidak	 bisa	 dijustifikasi”.241 Kadang-kadang 
maksud diskriminatif (discriminative intent) sangat nyata dan jelas, 
namun secara umum tindakan ini lebih mudah dideteksi. Gagasan 
modern tentang perlakuan yang sama, bagaimanapun juga, tidak 
hanya dilihat dari niat saja.  Namun menyangkut tentang penilaian, 
apakah	tindakan	tertentu	atau	prosedur	kebijakan	(policy procedure) 
mengakibatkan konsekuensi diskriminatif.242

Apabila komisi berpegangan pada prinsip-prinsip 
nondiskriminasi, maka mereka harus mengacu pada actual conduct 
atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jadi tidak dapat berlaku 
sewenang-wenang. 

Transparansi

Sebagai lembaga resmi yang ditugaskan untuk membawa pe-
langgaran masa lalu ke publik, Komisi Kebenaran seharusnya 
melaksanakan kerja dengan cara yang paling transparan. Idealnya, 
mandat komisi kebenaran seharusnya menyaratkannya secara 
eksplisit untuk bertindak dengan keterbukaan secara penuh.243

 Komisi Kebenaran seharusnya membuat mandat dan 
aturan-aturan teknis yang tersedia secara memadai bagi publik. Hal 
ini merupakan dasar bagi otoritas komisi, menyatakan tujuannya 
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dan modalitas operasionalnya.244 Gaji para komisioner dan staf 
dan juga biaya operasional seharusnya menjadi bagian dari  public 
record juga.245 Komisi Kebenaran seharusnya juga perlu membuat 
website, secara pro-aktif terlibat dalam media internasional dan 
nasional, dan memberikan alasan dan keterangan ke publik untuk 
semua keputusan dan aksi yang penting.246 Laporan akhir mereka 
seharusnya juga dibuat oleh publik.247

Proporsionalitas

Dalam hukum, proporsionalitas menandakan bahwa cara-cara 
yang dipilih untuk memenuhi sebuah tujuan yang valid seharusnya 
menjadi proporsional untuk, atau sepadan dengan, tujuan itu 
sendiri.248

Prinsip proporsionalitas secara khusus penting ketika 
berhadapan dengan isu hak asasi manusia. Sebagaimana kita lihat 
dalam bab ini, dan juga di Bagian II dari buku ini, kerja komisi 
kebenaran dihubungkan dengan banyak hak asasi manusia yang 
penting, berkisar dari hak-hak reputasi ke hak-hak kekayaan/
hak milik ke hak-hak pengobatan. Komisi Kebenaran seharusnya 
memperhatikan hak-hak tersebut sekecil mungkin untuk 
memperoleh tujuan objektifnya. Jika bisa merumuskan tujuan 
khusus, maka komisi ini seharusnya bisa melakukannya. Jika komisi 
menggunakan cara-cara tersebut di mana dengan jelas keluar dari 
proporsi tujuan yang khusus, itu merupakan pelanggaran dari isi 
buku kepatutan prosedural.

 Kesepakatan Komisi kebenaran secara ideal seharusnya 
membuat proporsi tujuan dan maksud tujuan operasional secara 
eksplisit.249
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Martabat

Pemikiran martabat manusia mendukung teori dan praktik hak 
asasi manusia. Pembukaan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 
menegaskan bahwa “penghargaan martabat yang inheren … dari 
semua anggota rumpun manusia” merupakan “fondasi kebebasan, 
keadilan dan kedamaian di dunia …” Di samping itu, pembukaan 
ICCPR dan dan ICESCR menyatakan bahwa hak asasi manusia 
berasal dari “martabat yang inheren” bagi manusia. Artikel 61 
dari Piagam Hak-Hak Uni Eropa menyatakan: “Martabat manusia 
merupakan hal yang tidak dapat dilanggar. Hak-hak tersebut harus 
dihormati dan dilindungi.”

Komisi Kebenaran merupakan badan yang misi utamanya, 
dalam hampir setiap pemikiran, menangani pelanggaran hak asasi 
manusia. Dengan demikian, Komisi Kebenaran harus menghormati 
martabat fundamental dari semua orang-orang menghadapi atau 
menginvestigasi.250 Komisi Kebenaran yang secara praktis gagal 
memenuhi martabat manusia akan memicu perselisihan konsep 
kepatutan yang fundamental.

Aksesibilitas

Jika Komisi Kebenaran mau mencapai tujuan yang tinggi yang 
ditegakkan oleh mereka melalui hukum dan pengharapan publik, 
mereka	 harus	 dapat	 dijangkau.	 Maksudnya,	 Komisi	 kebenaran	
sebanyak mungkin memberikan cara yang tersedia dan mudah 
bagi korban, saksi, dan publik umum untuk berinteraksi dengan 
mereka.

 Pada tingkat minimum, semua pihak yang datang ke Komisi 
Kebenaran seharusnya mempunyai hak untuk berkomunikasi, dan 
untuk dikomunikasikan dalam bahasa mereka sendiri.251 Meskipun 
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hal ini mungkin membutuhkan biaya lebih dalam beberapa juris-
diksi, hal ini merupakan pra-kondisi untuk menyerahkan tanggung 
jawab pada peristiwa-peristiwa masa lalu yang akurat sebagaimana 
persyaratan penegakan prinsip-prinsip nondiskriminasi.

 Tujuan aksesibilitas seharusnya lebih didahulukan dibuat 
di dalam perjanjian Komisi Kebenaran.252 

Kepercayaan (Good Faith)

Pensyaratan kepercayaan (good faith, bona fides) tidak diragukan 
lagi merupakan prinsip umum hukum internasional.253 Di dalam 
hukum, prinsip good faith menandakan bahwa orang yang bertindak 
dalam kapasitas resmi harus seperti itu tanpa kealpaan, kesalahan, 
atau kekurangan. Prinsip tersebut mengimplikasikan keadaan 
pikiran yang ditandai oleh semangat “kejujuran, keadilan dan 
kerasionalitasan.”254

Dalam konteks Komisi Kebenaran, prinsip good faith 
mengimplikasikan pemenuhan kewajiban yang dimandatkan 
seseorang, baik dalam tulisan dan dalam semangat. Komisioner, 
staf dan yang lainnya secara temporer atau suka relawan dilibatkan 
oleh Komisi Kebenaran seharusnya secara kontraktual terikat untuk 
melaksanakan tugas-tugas mereka dalam good faith.255

Prinsip-prinsip yang yang menjadi panduan di atas 
merupakan kunci bagi Komisi Kebenaran yang mengaspirasikan 
untuk berlaku adil. Bagi kebanyakan kasus, prinsip-prinsip tersebut 
merupakan pelengkap bagi yang lainnya. Meskipun demikian, hal 
tersebut bukanlah selalu seperti itu. Contohnya, Komisi Kebenaran 
harus independen, tetapi tidak menjadi begitu independen ketika 
menjadi akuntabel. Memang harus transparan, tetapi bukan 
kemudian melanggar martabat atau melegitimasi kepentingan 
pribadi bagi mereka yang datang ke KKR.256
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Tujuan-Tujuan Prosedural yang Saling Bersaing

Prinsip-prinsip yang menjadi panduan kepatutan dapat menjadi 
ketegangan dengan tujuan-tujuan inti Komisi Kebenaran yang 
berhubungan dengan, tetapi bukan merupakan, komponen 
kemerataan yang intrinsik. Pengujian hal ini bertentangan dengan 
tujuan prosedural seperti di bawah ini.

Efisiensi

Komisi Kebenaran berkecenderungan untuk mempunyai mandat 
yang luas yang harus dipenuhi dalam waktu yang relatif singkat 
dan menerapkan anggaran yang terbatas. Untuk menjadi efektif, 
komisi	kebenaran	harus	efisien;	tidak	ada	pilihan	lain.

Namun	 demikian,	 dalam	 mencapai	 efisiensi,	 komisi	
kebenaran harus tetap adil. Dari waktu ke waktu, komisi kebenaran 
ini dapat menghadirkan dilema yang serius. Sebagaimana litigator 
atau	hakim	dapat	memverifikasi,	 kemerataan	dan	 efisiensi	 secara		
berhubungan satu sama lain: semakin merata/adil prosedur maka 
semakin	kurang	efisien;	semakin	kurang	merata	prosedur,	maka	se-
makin	efisien.	Dengan	menggunakan	ilustrasi,	prosedur	percobaan	
yang sangat permisif vis-a-vis permintaan penundaan meningkat-
kan	 kepatutan	 dengan	 mengurangi	 efisiensi;	 secara	 kontras,	
prosedur yang sangat ketat dihadapkan dengan persyaratan tersebut 
meningkatkan	efisiensi	dengan	kepatutan	yang	berkurang.

Dinamika yang sama terjadi pada prosedur komisi kebe-
naran. Membebani komisi kebenaran dengan kewajiban kepatutan 
prosedural	yang	signifikan	mempunyai	potensi	untuk	melemahkan	
kemampuan komisi untuk melaksanakan tugas yang paling 
esensial. Hal tersebut dapat memperlambat proses investigasi dan 
membatasi kapasitas komisi untuk mengumpulkan fakta-fakta dan 
bukti.257
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Bagaimanapun,	efisiensi	seharusnya	tidak	berfungsi	sebagai	
trump (nilai) otomatis terhadap kepatutan dan sebaliknya. Malahan, 
keseimbangan yang rasional harus selalu ditemukan di antara dua 
tujuan.

Fleksibilitas

Sebagai badan ad hoc untuk didirikan untuk menetapkan beberapa 
tujuan	yang	penting,	komisi	kebenaran	membutuhkan	fleksibilitas	
dalam menginterpretasikan dan memenuhi mandat mereka. Sering 
kali tidak ada peta perjalanan (road map)	 yang	 dapat	 dijadikan	
panduan. Banyak yang ditemukan dari berbagai catatan, dengan 
perjanjian komisi dan diseleksi pengalaman luar sebagai rujukan 
yang penting.258 Pada dasarnya, sebuah komisi bahkan tidak 
mempunyai kantor di mana ia bekerja.259 Hasilnya, kadang-kadang 
memakan waktu berbulan-bulan bagi komisi untuk menemukan 
fokusnya dengan mencurahkan seluruh waktu mereka; sementara 
harapan publik sudah tinggi sejak awal.260

Pengalaman komisi-komisi kebenaran awal, terutama di 
Amerika Latin, kerangka acuannya (terms of reference) sangat singkat, 
jarang lebih dari beberapa halaman dan kadang-kadang berisi tidak 
lebih dari beberapa paragraf pendek.261 Hal ini membuat komisioner 
dengan kebebasan yang besar, hampir tidak dibatasi untuk membuat 
prosedur dan rencana kerja komisi. Mandat komisi kebenaran baru-
baru ini telah menjadi lebih detail, menyediakan panduan yang 
ditingkatkan untuk komisioner tetapi juga meninggakan mereka 
kebebasan yang semakin mengecil. Contohnya, mandat KKR Afrika 
Selatan berisi empat puluh sembilan artikel, beberapa dari artikel 
tersebut cukup detail dan tegas.

 Kedua pendekatan bisa lebih dari itu. Penulis buku ini 
merekomendasikan pendekatam menengah yang hampir sama 
pada TOR KKR Sierra Leone262 untuk mencapai keseimbangan 
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antara	 tujuan	 dan	fleksibilitas,	 di	 satu	 pihak,	 dan	 prinsip-prinsip	
akuntabilitas dan legalitas, di sisi yang lain. Ini merepresentasikan 
sebuah model yang disebut “kebebasan yang terikat.”

 Akhirnya, bagaimanapun juga, tidak ada mandat yang dapat 
mencegah pelanggaran kebebasan yang terang-terangan, seperti 
kebebasan yang membelenggu (fettering) yang tidak sepatutnya 
atau bertindak di bawah instruksi seseorang tanpa otoritas. Hal 
inilah yang menjadi sebab mengapa komisi kebenaran harus tetap 
menjadi subjek bagi (judicial oversight), bahkan jika penerapan 
kekuatan kebebasan mereka  akan jarang mendorong perselisihan 
yang meluas.

Keterpusatan-pada-korban (Victim-Centered)

Dalam bab satu, diterangkan bahwa komisi kebenaran – terutama 
yang masih baru – berkencenderungan menjadi victim-centered 
dalam tingkah laku dan praktik-nya. Mereka menempatkan fokus 
utama pada pengalaman dan perasaan korban. Hal ini bertentangan 
dengan institusi pengadilan kriminal, di mana pelaku, bukan 
korban, merupakan objek dari fokus yang utama.

 Untuk konteks yang ditandai dengan peninggalan pe-
langgaran atau penganiayaan masal, tujuan victim-centeredness 
digaungkan. Namun demikian, bisa juga menjadi ketegangan 
dengan tujuan yang non-partisan. Komisi kebenaran dapat diserang 
karena terlalu bersimpati terhadap korban, dan karena menerima 
bukti-bukti mereka dengan menempatkannya menjadi prioritas dari 
pada mendekatinya dengan hati-hati atau keragu-raguan. Perhatian 
dan perspektif terhadap kepentingan korban yang tinggi dapat juga 
membuat komisi kurang memberikan perhatian terhadap, atau 
kepedulian pada (concern), isu kepatutan prosedural yang penting 
bagi orang-orang yang terlibat, seperti kebutuhan untuk memberikan 
hak jawab sebelum menugaskan tanggung jawab dalam laporan 
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akhir.263 Akhirnya, kuncinya adalah komisi kebenaran tetap fokus 
dengan prinsip-prinsip yang menjadi panduan mencari bukti-bukti, 
dan kepatutan prosedural sementara masih tetap mengalokasikan 
perhatian khusus terhadap korban.

 Dari waktu ke waktu, tujuan transparansi bisa juga 
menjadi ketegangan dengan orientasi yang terpusat pada orientasi. 
Ketegangan ini dikembangkan pada bab selanjutnya, khususnya 
Bab 6.

Akurasi

Komisi kebenaran merupakan badan investigasi. Mereka harus 
menelusuri bukti-bukti, berpangkal kepadanya, menginter-
pretasikannya, mendukungnya, dan akhirnya melaporkan hasil-
hasil investigasinya. Dalam proses ini, akurasi merupakan – seperti 
yang diharapkan seseorang – menjadi sebuah tujuan yang sentral. 
Keakuratan, bagaimanapun, merupakan komponen kemerataan 
prosedural. Hal ini membutuhkan proses yang adil bagi pemerolehan 
hasil-hasil tersebut.264

 Dalam hubungannya dengan tujuan akurasi dan tujuan 
keadilan, tidak ada ketegangan yang jelas dengan mereka.  
Meskipun demikian, ketegangan natural antara tujuan keakuratan 
dan	 efisiensi,	 memiliki	 batasan-batasan	 praktis	 sebagaimana	
dideskripsikan di bawah ini.

Kelengkapan

Komisi kebenaran yang kuat bertujuan untuk menyediakan 
tidak hanya akurat dan gambaran yang non-partisan tentang 
pengalahgunaan dalam investigasi, tetapi juga komprehensif.265 
Seperti tujuan keakuratan, tujuan keterlengkapan merupakan 
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pelengkap untuk prinsip-prinsip kemerataan yang merupakan 
panduan	tetapi	dalam	hubungannya	dengan	tujuan	efisiensi,	seperti	
diterangkan dalam bagian berikut.

Batasan Praktis

Prinsip-prinsip panduan tentang keadilan dan tujuan-tujuan 
prosedural yang saling bertentangan sekarang telah menjadi 
perhatian. Konsepsi kemerataan prosedur yang lengkap bagi komisi 
kebenaran, bagaimanapun, harus memberikan perhatian terhadap 
hambatan-hambatan praktis yang membatasi kapasitas komisi 
untuk memenuhi dengan prinsip-prinsip–prinsip dan tujuan-tujuan 
yang berbeda.

Ada empat batasan praktis yang utama: keterbatasan waktu, 
sumber daya ekonomi dan manusia, kasus-kasus yang semakin 
banyak, dan persoalan keamanan. Hampir tanpa pengecualian, 
orang-orang yang mengatur komisi kebenaran berharap terlalu 
besar atau mereka mengharapkan komisi dapat mengatasi berbagai 
batasan.266 Badan investigasi lain, seperti komisi internasional, 
secara bertahap mengeluarkan prosedur-prosedur yang sama.267

Empat hambatan ini seperti sebelumnya disinggung dalam 
Bab 1, tetapi ilustrasi yang singkat akan berguna untuk menegaskan 
poin-poin tersebut. Komisi Kebenaran di Chad – sebuah badan yang 
ditugaskan dengan menginvestigasi puluhan ribu pelanggaran 
serius yang dilakukan selama delapan tahun kekuasaan yang 
otoriter – kurangnya sumber daya manusia dan ekonomi dan 
menghadapi ancaman dari personel militer. Kondisi ini tidak tidak 
memungkinkan dikirimkannya investigator ke negara tersebut 
karena kurangnya alat-alat transportasi, dan tiga-perempat 
komisioner utama mengabaikan pos mereka dan harus digantikan 
karena ancaman keamanan.268 Komisi kebenaran di Haiti – sebuah 
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komisi yang beroperasi selama sembilan bulan dengan sedikit 
anggaran dan 50-100 staf – disyaratkan dapat menginvestigasi 
beribu-ribu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama 
tiga tahun pemerintahan militer, bahkan juga kelompok bersenjata 
yang dihubungkan dengan rejim sebelumnya yang berlangsung 
untuk mengancam, dan melakukan tindakan kekerasan yang 
serius di negara lain.269 Komisi kebenaran Guatemala – yang  
dioperasikan dalam ketegangan lingkungan keamanan – pada 
dasarnya mempunyai satu tahun maksimum untuk menginvestigasi 
sebanyak dua ratus ribu extrajudicial killings (pembunuhan) dan 
melakukan penghilangan paksa lebih dari tiga puluh empat tahun. 
KKR di Sierra Leone – yang secara legal berdiri pada Februari 2000 
tetapi tidak dapat memulai kerja sampai Juli 2002, utamanya karena 
konflik	bersenjata	yang	baru	berlangsung	selama	kurang	lebih	dari	
dua tahun untuk menginvestigasi puluhan ribu kasus kekerasan 
yang	 berhubungan	 dengan	 konflik	 yang	 brutal	 yang	 dilakukan	
antara tahun 1991 dan 1999. Kurang dari setengah pendanaan 
yang diberikan kepada komisi akhirnya ditujukan untuk kasus-
kasus tersebut, dan risiko keamanan yang serius tetap berlangsung 
selama periode pelaksanaannya.270 Membandingkan berbagai kasus 
dengan upaya penyidikan kasus pembunuhan yang tidak berstatus 
hukum di negara-negara Persemakmuran, di mana komisi penyidik 
yang biasa memiliki dana yang sangat besar dan waktu yang tak 
terbatas untuk menginvestigasi satu kasus yang menimbulkan 
kontroversi.271

Hambatan-hambatan yang bervariasi ini baik sendiri 
ataupun digabungkan – keterbatasan waktu, keterbatasan 
sumber daya keuangan dan manusia, melimpahnya kasus, dan 
masalah keamanan – secara langsung mempengaruhi pencapaian 
kebanyakan tujuan komisi kebenaran yang telah disebutkan. 
Contohnya, masalah keamanan mempengaruhi bagaimana komisi 
kebanaran dapat diakses dan transparan. Waktu, anggaran/dana, 
dan realitas kasus yang melimpah membatasi bagaimana akurat 
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dan lengkap-nya komisi kebenaran.272 Kurangnya sumber daya 
membatasi	kemandirian	atau	efisiensi	komisi	kebenaran.

Jika hal-hal tersebut tidaklah cukup, masih ada faktor-
faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi ruang lingkup 
kemerataan berprosedur di mana seseorang dapat mengharapkan 
komisi kebenaran dengan sungguh-sungguh. Ada banyak 
keterbatasan struktural dalam mandat komisi kebenaran, seperti 
kurangnya kekuasaan yang bersifat investigasi (seperti di Chili). 
Kemungkinannya akan memakan waktu yang panjang, kewajiban 
yang berhubungan dengan non-investigasi yang dimandatkan 
komisi, seperti kebutuhan untuk mengambil keputusan tentang 
penilaian (scores) aplikasi untuk kompensasi (seperti Maroko atau 
memfasilitasi beratus-ratus kontrak pelayanan komunitas bagi 
pelaku (seperti Nigeria). Sebuah negara mungkin dapat terlalu 
besar dan kurang berkembang untuk menutupi dengan sungguh-
sungguh (seperti the DRC/Republik Demokratik Kongo). Mungkin 
ada dua belas atau lebih bahasa dan dialek berbahasa dalam negara 
tersebut (seperti Afrika Selatan). Tingkatan buta aksara mungkin 
masih cukup tinggi (seperti Sierra Leone). Kurangnya kerja sama 
dari agen keamanan negara dapat juga menjadi hambatan (seperti 
El Salvador).

Bagian II dari buku ini menguji lima komponen kerja KKR 
yang mungkin: pernyataan yang diambil, penggunaan kekuatan 
subpoena, penggunaan kekuasaan memeriksa dan menyita, 
pemeriksanaan public (public hearing), dan publikasi penemuan-
penemuan tanggung jawab individu. Dalam pelaksanan hal terse-
but, semua hambatan yang baru saja disebutkan – bersama dengan 
prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan yang didiskusikan sebelumnya 
– menjadi perhatian. Melakukan sebaliknya, dalam pandangan 
pengarang, akan menghasilkan standard kepatutan prosedural 
yang cacat bagi komisi kebenaran.
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Kesimpulan

Bab ini mengeksplorasi serangkaian standard keadilan prosedural 
yang berbeda, termasuk standard hak asasi manusia internasional dan 
pemilihan standard domestik. Kita telah melihat bahwa  standard-
standard yang berbeda ini bersifat menginformasikan dengan cara 
yang berbeda-beda. Namun, kita juga perlu memperhatikan bahwa 
tidak ada yang sempurna bagi komisi kebenaran.

Dalam hal tersebut, bab ini berusaha untuk mengartikulasi-
kan konsepsi kepatutan prosedural yang berhubungan dengan sifat 
komisi kebenaran yang khusus. Konsepnya bermacam-macam: 
menerapkan prinsip-prinsip panduan, tetapi tidak mengurangi 
legitimasi lain dan tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan 
prosedur yang lain. Tidak juga konsep tersebut mengabaikan 
hambatan-hambatan praktis yang utama di mana komisi kebenaran 
dari semua ragamnya berkecenderungan untuk mengalaminya.

Penelitian ini telah mendorong kesimpulan bahwa ada 
ketegangan di antara bermacam-macam prinsip-prinsip panduan 
dari kepatutan, di antara prinsip-prinsip tersebut dan tujuan-tujuan 
prosedural yang lain, dan antara kedua realitas praktis kerja komisi 
kebenaran.

Bagi sponsor dan advokat komisi kebenaran yang mempu-
nyai perhatian tentang kemerataan, satu-satunya pendekatan yang 
mungkin adalah dengan memberikan perhatian pada semua faktor-
faktor, memberikan arah dan standard yang jelas bagi jalannya 
komisi tetapi juga kebebasan yang formalitas kepada komisioner 
yang harus menyeimbangkan dan memperioritaskan faktor-faktor 
tersebut berdasarkan waktu dan kasus per-kasus.273

Pada saat yang sama, kenyataan bahwa sebagai badan hak 
asasi manusia, komisi kebenaran harus menempatkan kepatutan 
pada tempat yang utama. Ia harus mewujudkan jumlah maksimum 
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dari kemungkinan kepatutan prosedural, baik untuk pelaku 
maupun untuk korban.274 Tujuan bab berikutnya adalah untuk 
menjelaskan dalam istilah yang praktis bagaimana hal tersebut 
dapat dilakukan.



175

Bab 3

Pengambilan Pernyataan 

Pengantar

Tugas Komisi Kebenaran adalah mengumpulkan informasi 
sebanyak-banyaknya melalui “statement taking” (pengambilan 
pernyataan). Istilah pengambilan pernyataan ini merujuk ke 
pertemuan-pertemuan pribadi dan wawancara-wawancara yang 
dilakukan terutama oleh staf komisi dengan orang-orang yang ingin 
membuat pernyataan-pernyataan formal terhadap komisi-komisi.1

Pengambilan pernyataan penting karena dua alasan: 
pengambilan pernyataan mempercepat pencarian objektivitas 
kebenaran dan menyediakan suatu kesempatan bagi para korban 
dan yang lainnya untuk mengekspresikan pengalaman traumatis 
mereka dalam memelihara dan biasanya lingkungan yang aman. 
Ketiadaan pengambilan pernyataan (keputusan) menyulitkan 
Komisi Kebenaran untuk menjalankan misi serta tugas mereka. 
Komisi Kebenaran sering menemukan bahwa mereka mengalami 
kekurangan atau fakta langsung tentang penelitian terhadap 
kekerasan.	Catatan	yang	kerap	kali	merusak	dan	difalsifikasi	dalam	
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transfer kekuasaan dan pencarian itu masih tetap tidak rampung  
atau tidak dapat dipercaya.2 Kebenaran ini bukan hanya terjadi di 
negara-negara dengan Komisi Kebenaran, tetapi juga di negara-
negara yang tidak mempunyai Komisi Kebenaran.3 

Pekerjaan pengambilan pernyataan cenderung mulai segera 
setelah pelantikan sebuah komisi dan mungkin terus melalui 
kehidupan komisi tersebut. Bagi banyak komisi, pengambilan 
pernyataan adalah aktivitas utamanya, yang juga cenderung menjadi 
aktivitas yang menjalin interkasi komisi dengan sejumlah besar 
orang. Pada dasarnya, kebanyakan Komisi Kebenaran menerima 
pernyataan ribuan orang.4  Penyelidikan-penyelidikan lain yang 
berhubungan dengan hak asasi manusia (misalnya, penyelidikan 
yang dilakukan NGO-NGO dan komisi kejahatan perang untuk 
PBB) juga melibatkan pengambilan pernyataan yang ekstensif.

 Mandat-mandat Komisi Kebenaran biasanya mengizinkan 
untuk bertemu dengan, dan melakukan wawancara dengan, 
seseorang.5 Pada umumnya ada empat tipe orang-orang yang 
dimintai pengambilan pernyataan oleh Komisi Kebenaran: korban 
langsung, orang yang membuat pernyataan bagi kepentingan 
korban,6 saksi pihak ketiga, dan pelaku-pelaku kejahatan (merujuk 
ke pelaku-pelaku secara kolektif, pelaku sebagai deponent [deponen, 
yaitu orang yang memberi pernyataan di bawah sumpah]).7 Sering 
kali Komisi Kebenaran memperoleh pernyataan dari pemimpin 
politik dan pemimpin warga untuk memahami sudut pandangnya 
pada peristiwa-peristiwa masa lampau.8

 Tanpa terkecuali para korban dan anggota keluarga mereka 
menyediakan sharing pernyataan. Pernyataan suka rela oleh para 
pelaku kejahatan – kendatipun krusial9 – biasanya jarang terjadi.10 
Karena itu, Komisi harus mengandalkan serangkaian insentif dan 
ancaman untuk mendapatkan informasi dari pelaku kejahatan, 
termasuk mengupayakan untuk mengambil pernyataan para 
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pelaku kejahatan pada sebuah basis yang dipercaya, menawarkan 
penggunaan imunitas dan ancaman untuk menggunakan 
kewenangan memanggil ke persidangan (subpoena power) atau 
kekuasaan memeriksa dan menyita.11 

Bagian 1: Publisitas dan Pelayanan Langsung 

Mandat yang biasanya diinginkan bagi sebuah komisi kebenaran 
adalah memiliki kewajiban untuk melakukan publisitas dan 
pelayanan langsung. Di Haiti, Komisi Kebenaran berkewajiban 
untuk bertugas ke mana-mana ke seluruh negara.12 Di Timor-Leste, 
tugas Komisi Kebenaran menuntut komisi untuk memperlakukan 
aktivitas persiapan selama dua bulan yang melibatkan pembangunan 
bagi sebuah promosi pendidikan publik.13 Bagian 5 (3) dari mandat 
TRC Sierra Leone mewajibkannya untuk mengusahakan promosi 
pendidikan publik untuk tujuan dan prosedur-prosedur bagi 
komisi selama tahap persiapan.14 Bagian 5 (4) menyediakan lebih 
jauh, baik selama periode persiapan maupun setelah memulai 
pengoperasian, Komisi akan berusaha keras memberi informasi 
publik bagi keberadaanya dan tujuannya bekerja dan jika cocok 
akan mempersilahkan semua kepentingan partai yang ingin 
memperjuangkan hal demikian, membuat pernyataan atau 
menyampaikan informasi kepada komisi. Demikian juga, bagian 
11 (d) TRC Afrika Selatan memberikan mandat agar korban 
diinformasikan melalui media dan suatu medium lainnya tentang 
hak korban dalam mengupayakan penanganannya melalui komisi, 
termasuk informasi bagi (i) aturan komisi dan bidang aktivitasnya. 
(ii) hak korban untuk melihat dan menyampaikan  sesuatu yang ada 
dan dipertimbangkan pada tahap penyelidikan.15   

 Apakah mandat tersebut menetapkan suatu kewajiban 
untuk melakukan publisitas atau tidak, sebuah Komisi Kebenaran 
akan secara proaktif mendapat deponden-deponden yang poten-
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sial. Suatu publisitas yang efektif minimal mempunyai dua tugas: 
pertama, menginformasikan kepentingan partai-partai untuk 
memberi informasi yang dibutuhkan oleh komisi dan modalitas 
partisipasi. Hal ini akan membantu menjamin para korban dan 
lainnya mengekspresikan hak mereka untuk berpartisipasi. Kedua, 
ketegasan publisitas akan membantu menstimulasi debat publik 
tentang warisan pelanggaran masa lalu yang membuat Komisi 
Kebenaran perlu diletakkan pada tempat pertama.16 

 Tugas Komisi Kebenaran cenderung dipublikasikan dalam 
sebuah surat kabar pemerintah.17 Publikasi resmi tidak meng-
gantikan kampanye pelayanan langsung yang aktif. Surat kabar 
resmi mungkin tidak secara luas didistribusikan dan banyak orang 
yang mempunyai informasi atau fakta-fakta yang relevan terhadap 
penyelidikan yang dilakukan komisi mungkin tidak membacanya 
atau tidak sanggup membacanya. Konsekuensinya, sebuah komisi 
harus	mengambil	pendirian	afirmatif	 lain.	 Jika	 sumbernya	 terlalu	
dibatasi, komisi akan berfokus pada kejahatan-kejahatan berskala 
lebih nasional untuk memaksimalisasi dampak usaha itu. Pada 
waktu yang sama, komisi akan menjalankan usaha yang berfokus 
pada kekerasan dalam komunitas atau daerah-daerah di mana 
kekerasan secara khusus kerap terjadi. Upaya ini didasarkan baik 
pada prinsip maupun pragmatisme: kebanyakan Komisi Kebenaran 
dibangun seolah-olah di atas dasar untuk membantu para korban, 
dan para korbanlah yang tanpa pengecualian menyediakan 
pernyataan yang menjadi bagian penting bagi komisi.18

 Dalam pendorongan objektivitas publisitasnya, sebuah 
Komisi Kebenaran mengkin juga mencoba mendapatkan bantuan 
dari para warga dan pemimpin religius dan berbagai komunitas 
untuk memberitahukan misinya dan mendorong partisipasi 
warga.19 Partisipasi secara khusus penting jika korban bertempat 
tinggal utamanya dalam lingkungan yang dimiskinkan dan 
daerah yang terisiolasi, karena catatan-catatan yang dibawakan 
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oleh bentuk-bentuk yang konvensional dari komunikasi masa 
mungkin tidak dapat mengaksesnya. Komisi mungkin juga 
perlu mempertimbangkan kemungkinan bermitra dengan atau 
mendapatkan NGO-NGO untuk membantu mengumumkan proses 
pengambailan pernyataan. Di Peru, Komisi Kebenaran dimasukkan 
ke dalam kesepakatan dengan kordinator Hak Asasi Manusia 
Nasional dan mengorganisasikan lokakarya dan seminar untuk 
merangsang kepekaan dan melatih para pemegang kekuasaan, 
pemimpin lokal dan penduduk pada umumnya menyangkut fungsi, 
sasaran dan kewenangan dari Komisi dan Komisi Rekonsialiasi.20 
Hal yang sama dilakukan oleh Komisi Kebenaran Timor-Leste yang 
bermitra dengan NGO-NGO di Timor Barat untuk tujuan publisitas 
dan pendidikan.21 Susunan seperti itu tidak akan dapat berjalan atau 
tepat dalam setiap konteks. Meskipun mereka mendukung kerja 
Komisi Kebenaran, NGO-NGO harus menyewa/mempertahankan 
independensinya dan kebebasan untuk memantau dan mengkritisi 
cara kerja komisi.22

 Format penyingkapan kekerasan dan publisitas mungkin 
mempunyai berbagai pendekatan. Sebuah komisi mungkin 
mempunyai	 catatan,	poster-poster	dan	pamflet-pamflet	di	 tempat	
publik, kantor pemerintahan, dan pusat-pusat komunitas.23 
Iklan-iklan dalam media yang popular juga sangat bermanfaat.24 
Wawancara melalui media juga diupayakan oleh komisioner.25 
Membentuk sebuah departemen penghubung media  dalam sebuah 
komisi juga akan memfasilitasi difusi informasi.26

 Sekarang ini, khususnya, publisitas sering dilakukan 
melalui internet. Kebanyakan Komisi Kebenaran kontemporer 
membuat website mereka sendiri sebagai alat untuk publisitas 
dan penyingkapan kejahatan dan sebagai sebuah alat untuk 
menerima umpan balik atau pernyataan dari pihak-pihak yang 
berkepentingan. Contohnya, Komisi Kebenaran yang dibangun di 
Afrika Selatan, Panama, Peru, Republik Korea, Timor-Leste dan 
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Maroko.27 Kegunaan dan jalan yang dilakukan ini akan sangat 
sesuai dengan konteks.28

 Sebuah komisi Kebenaran mungkin juga memilih 
melakukan publikasi secara berkala berupa buletin (atau laporan 
sementara) sebagaimana dilakukan Komisi Kebenaran Sri Langka, 
Timor-Leste dan Maroko. Komisi Kebenaran di Timor-Leste juga 
menyebarluaskan pesannya melalui produksi dan distribusi baju 
kaos oblong, stiker-stiker dan dengan membangun program-
program radionya sendiri.

 Umumnya, berbagai macam bentuk publisitas lebih 
memungkinkan Komisi Kebenaran untuk menjangkaui sebuah 
Negara dengan berbagai komunitas dan mendapat bukti dari pihak-
pihak dengan masing-masing umur, ras, gender, klas sosio-ekonomi 
dan kelompok agama.29 Dalam sebuah Negara dengan pluralisme 
bahasa, penyingkapan kejahatan akan secara ideal dilakukan dalam 
setiap bahasa, sambil menghargai berbagai perbedaan tiap daerah. 

 Dalam beberapa kasus, para korban dan pemberi kesaksian 
dengan informasi yang berguna dan fakta yang telah dibagikan 
kepada negara lain sering kali mencari jalan keluar melalui 
penganiayaan dan kekerasan. Orang-orang seperti itu juga harus 
diberitahukan tentang proses pengambilan pernyataan komisi 
sehingga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi.30 Berbagai 
bentuk Komisi Kebenaran termasuk Argentina, Cili, Guatemala, 
Timor-Leste, Maroko secara aktif mendengar pernyataan dari 
orang-orang buangan atau tertawan.31

 Dalam semua penyingkapan kejahatan publiknya dan 
kerja pendidikan, sebuah Komisi Kebenaran akan mengartikulasi 
konsekuensi material yang mungkin bukan untuk menyediakan 
sebuah pernyataan. Secara khusus, jika reparasi secara potensial 
bisa ada dan tidak (kontingen) pada partisipasi dalam penelitian 
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Komisi Kebenaran ataupun kesimpulanya tentang kasus-kasus 
individual, fakta-fakta tersebut harus diketahui. Ini secara khusus 
merupakan kasus ketika sebuah Komisi Kebenaran menugaskan 
secara eksplisit untuk membangun sebuah hubungan antara 
partisipasi Komisi Kebenaran dan pemenuhan reparasi atau 
pemulihan.32 Sebuah komisi yang gagal mempublikasikan sebuah 
hubungan seperti itu akan menyangkal kemungkinan para korban 
untuk mendapatkan pilihan yang tepat, yang mengarah kepada 
hasil ad hoc yang secara arbitrer akan lebih menguntungkan 
mereka yang berada dalam sebuah posisi mengetahui lebih banyak 
tentang keuntungan memilih untuk datang dan membuat sebuah 
pernyataan.33 Pentingnya mempublikasikan hubungan tersebut 
menjadi semkain kuat jika Komisi Kebenaran nantinya mengikuti 
sebuah	 kebijakan	 “daftar	 yang	 tertutup”	 yang	 dengan	 itu	 hanya	
orang yang memberikan pernyataan-pernyataan untuk komisi 
yang mendapatkan keuntungan bagi program reparasi yang 
direkomendasikan.34

 Meskipun demikian, sebuah peringatan perlu diperhatikan. 
Sementara kemungkinan mempublikasikan hubungan antara 
partisipasi Komisi Kebenaran dan reparasi biasanya akan mengarah 
ke peningkatan jumlah pernyataan yang diberikan, namun hal itu 
mungkin melahirkan juga dua konsekuensi yang negatif. Pertama, 
hal itu akan melemahkan kualitas pernyataan-pernyataan di mata 
publik.35  Kedua, hal itu akan meningkatkan harapan akan keuangan 
yang tidak dapat dipenuhi baik secara keseluruhan maupun 
sebagian. Hingga tahap tertentu, itulah yang menjadi pengalaman 
KKR Afrika Selatan.36 Itu mungkin juga menjadi nasib bagi Komisi 
Kebenaran di masa yang akan datang. Dengan demikian, sebagai 
sebuah kebajikan politik, sebuah komisi harus hati-hati dalam 
mempublikasikan sebuah hubungan antara pengambilan pernyataan 
dan kemungkinan memberikan reparasi di masa yang akan datang. 
Bagaimanapun, keterhubungan itu tidak boleh menjanjikan reparasi 
substansial terhadap partisipasi.37 Keperihatinan ini pun menjadi 
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pegangan kebenaran bagi sebuah komisi, seperti KKR Sierra Leone 
dan KKR Liberia, yang rekomendasi utamanya adalah hukum yang 
mengikat pemerintah.38 

 Garis keterhubungan lebih jauh antara pelayanan langsung 
dan pengambilan pernyataan berguna bagi keluarga orang-orang 
yang dihilangkan secara paksa. Dalam beberapa kasus, selama dan 
sesudah kerja Komisi Kebenaran, sebuah negara mempertimbang-
kan mata rantai dengan orang-orang yang “diperkirakan telah mati”  
atau “telah dihilangkan secara paksa.”39 Pilihan seperti itu memang 
telah dimaksudkan, antara lain, untuk memampukan keluarga-
keluarga dari orang-orang yang hilang untuk mengakses nomor 
rekening bank yang sudah tidak aktif dan mewarisi dan mengelola 
pertanahan.40 Komisi Kebenaran harus mempertimbangkan 
publikasi keuntungan potensial ini bagi orang yang datang dan 
memberikan pernyataan di hadapan publik, khususnya karena 
penemuan resminya akan cenderung meningkatkan kemungkinan 
mencapai sebuah model tertentu. 

 
Rekomendasi:

•	 Secara umum dibutuhkan mandat komisi kebenaran untuk 
bisa mengangkat publisitas dan menetapkan kewajiban-
kewajiban komisi tersebut. 

•	 Ada atau tidaknya mandat untuk menetapkan kewajiban 
semacam itu, sebuah komisi perlulah proaktif menasihati 
lembaga publik tersebut tentang kapan, bagaimana, ke 
mana, dan mengapa ia akan mengambil pernyataan. 

•	 Publisitas kiranya disalurkan lewat media publik maupun 
swasta,	lewat	internet,	poster,	dan	pamflet.	

•	 Di mana sumber daya sudah mengalami keterbatasan 
secara akut, sebuah komisi sebaiknya memfokuskan diri 
pada komunitas-komunitas atau daerah-daerah di mana 
lazimnya kekerasan-kekerasan sudah diketahui secara 
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umum. Kunjungan pada komunitas-komunitas atau agama-
agama semacam itu kiranya dipertimbangkan. 

•	 Komisi kebenaran perlu mempertimbangkan untuk meminta 
partisipasi LSM-LSM yang terkait dan pelbagai aktor civic 
society lain dalam proses pengambilan pertanyaan. 

•	 Orang-orang yang berada di luar negeri, khususnya para 
pengungsi perlu diberitahu tentang proses pengambilan 
pernyataan komisi tersebut supaya mereka terlibat.

•	 Dalam karya pelayanan publiknya, sebuah komisi perlu 
mengartikulasikan kegagalan dari konsekuensi material 
yang mungkin untuk menyediakan sebuah pernyataan. 
Secara khusus, di mana sebuah komisi diberi mandat untuk 
mengembangkan	daftar	para	korban	bagi	persiapan	masa	
depan atau kompensasi program, atau untuk merancang dan 
merekomendasikan program seperti itu, atau melaksanakan 
keduanya, komisi tersebut perlu menunjukkan apakah 
kegagalan untuk menyediakan sebuah pernyataan 
dapat secara negatif berdampak pada kemudahan atau 
eligibilitas.

Bagian 2: Aksesibilitas

Sebuah komisi kebenaran paling baik akan memenuhi mandatnya 
jika jumlah maksimum deponen potensial memberikan pernyataan. 
Kenyamanan dan ketenteraman yang dengan itu pihak-pihak 
yang berkepentingan dapat mengakses staf komisi dan membuat 
pernyataan	akan	secara	signifikan	mempengaruhi	jumlah	tersebut.	
Tingkat aksesibilitas akan juga mempengaruhi kualitas informasi 
yang tergabung dalam pernyataan-pernyataan itu. 

 Tempat adalah faktor pertama yang menentukan 
kemampuan para pihak untuk mengakses dan berpartisipasi dalam 
sebuah komisi. Tempat-tempat di mana pernyataan-pernyataan 
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diambil hendaknya memantapkan sebuah atmosfer yang baik. Lokasi 
pengambilan pernyataan perlu membantu deponen-deponen untuk 
merasa percaya bahwa bahwa cerita-cerita mereka akan dipandang 
serius. Tempat itu sangat penting untuk melindungi kepercayaan 
dan privasi  para deponen. 

 Pernyataan-pernyataan boleh diambil secara perorangan 
yang terpusat pada tempat yang dikunjungi deponen. Ini dapat 
membantu menggarisbawahi keluasannya di mana mereka ber-
partisipasi dalam penyelidikan resmi yang besar. Bagaimanapun, 
hal yang penting adalah bahwa sebuah tempat semacam itu netral 
dan aman. Komisi kebenaran di Chad diminta menggunakan 
bekas bilik siksaan yang sudah runtuh sebagai pusat lokasi untuk 
menerima pernyataan. Alhasil, beberapa korban tampil ke depan.41 
Itu pun sebenarnya tidak dapat diketahui seandainya beberapa 
memori tahanan tidak tercampur dengan kelengkapan atau 
akurasi pernyataan-pernyataan mereka. Sebaliknya, ketika Komisi 
Kebenaran di Timor-Leste memilih sebuah bekas penjara sebagai 
markas barunya, hal itu kelihatan berhasil baik. Bangunan itu telah 
dilakukan “pengusiran roh jahat” oleh seorang dukun setempat 
dalam sebuah pembersihan seremonial tradisional sebelum staf dari 
komisi kebenaran tiba di sana dan mulai bekerja.42 Di El Salvador, 
komisi menempatkan pejabat resmi dalam modal yang sangat 
mempengaruhi kehidupan bertetangga. Karena banyak korban 
dilihat sebagai bertetangga dengan tempat tinggal kaum autokrat 
dan pejabat militer, akan muncul ketakutan untuk mendatangi 
kantor tempat pengambilan pernyataan dilakukan.43

Apa pun kebejatannya maupun keutamaannya, dalam 
kebanyakan kasus, satu lokasi tunggal tidaklah memadai. Komisi 
Kebenaran yang ditentukan untuk mendengar dari deponen seluruh 
negara harus mengupayakan untuk membangun kehadiran substansial 
dalam sebuah wilayah kunci dari sebuah negara. Beberapa Komisi 
Kebenaran bertugas mendorong ataupun menjamin pandangan 
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sentralisasi.44 Komisi Kebenaran Afrika Selatan dan Guatemala 
kelihatan telah menemukan kantor-kantor regional yang membantu 
mengatasi	 jarak	 geografis.	 Penggunaan	 kantor-kantor	 seperti	 itu	
memampukan komisi untuk mencoba memberikan perhatian besar 
pada peristiwa-peristiwa khusus dalam komunitas yang terpencil, 
sementara upaya untuk membatasi kehadiran mereka terhadap 
sebuah kantor nasional akan sama sekali membatasi akses dan 
partisipasi.45 Komisi-komisi berikutnya, seperti di Peru dan Ghana, 
mengikuti pendekatan serupa.

 Komisi kebenaran akan mengumpulkan pernyataan dalam 
wilayah lokal dan privat juga. Contohnya, pengambil pernyataan 
mengunjungi komunitas terpencil atau mengambil pernyataan 
secara langsung dari deponen di rumah.46 Pendekatan ini diperlukan 
untuk mengambil pernyataan dari orang-orang tua, orang yang 
tidak mampu atau mungkin sebaliknya, dari orang-orang yang 
tidak mampu memberikan pernyataan kepada sebuah komisi. Hal 
itu membantu untuk mendapat kesaksian secara diam-diam dari 
orang-orang yang enggan atau orang yang merasa tidak mampu 
dalam membuat pernyataan dalam komunitas mereka atau dari 
rumah mereka. Staf komisi Kebenaran Guatemala mengatur jadwal 
kunjungan ke hampir dua ribu komunitas, meregistrasi lebih dari 
tujuh ribuh individu dan kesaksian kolektif.47 Karena akses ke 
korban	dibatasi	oleh	kondisi	geografis		dan	ketakutan	akan	tindakan	
balas dendam, tindakan proaktif merupakan suatu keharusan. Di 
Argentina, Komisi Kebenaran pada mulanya berjalan ke daerah-
daerah terpencil di mana para komisionernya mengumpulkan 
pernyataan lebih dari 14.000 pernyataan.48 

 Pernyataan akan diambil pada situasi yang dapat dipercayai, 
pada daerah-daerah yang terbuka. Usaha ini krusial dalam situasi 
deponen yang merasa takut dalam hidup mereka, sebagaimana yang 
dilakukan di El Salvador salama masa kerja Komisi Kebenaran di 
negara itu.49 Penggunaan lokasi tertutup penting untuk membantu 
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melindungi identitas deponen-deponen dan melindungi keamanan 
hidup mereka. Pernyataan-pernyataan mereka bisa jadi merupakan 
informasi vital, yang tidak akan didapatkan jika mereka takut akan 
serangan terhadap mereka karena pemberian kesaksian.

 Komisi Kebenaran mungkin juga memilih mengambil 
pernyataan yang diajukan dalam tulisan. Mungkin ada sebuah 
tempat yang mana perlu dilengkapi melalui bentuk pernyataan; 
biasanya komisi utama atau jawatan resmi. Tambahan lagi, komisi-
komisi itu mengizinkan website mereka untuk dimuati dengan 
pernyataan-pernyataan yang dikirimkan secara elektronik, baik 
secara terbuka maupun secara rahasia. Komisi sering menerima 
pernyataan dalam bentuk surat personal juga.50

 Secara keseluruhan, praktik terbaik adalah memberikan 
sarana apa pun untuk mengakses komisi agar bisa memberikan 
pernyataan. Hal ini akan membantu menjamin bahwa tidak ada 
seorang pun yang dikucilkan atau didiskriminasi dengan alasan 
geografi,	 bahasa,	 ketidaksanggupan,	 keuangan	 personal	 atau	
alasan-alasan arbitrer lainnya.51  Berbagai elemen untuk komunikasi 
dengan	 komisi	 akan	 menjadi	 penting,	 contohnya,	 konflik	 yang	
berkepanjangan menghalangi akses langsung komisi ke wilayah-
wilayah negara.52 Meskipun dalam konteks yang lebih stabil, 
keberadaan berbagai akses akan memperkaya proses kerja komisi. 

Rekomendasi:
•	 Pernyataan-pernyataan harus dilakukan di lokasi-lokasi, 

dan	menggunakan	metode,	yang	secara	fisik	dan	psikologis	
bisa diakses. Dengan demikian, pernyataan-pernyataan 
tersebut harus diambil di lokasi yang netral dan nyaman, 
sepanjang waktu yang disesuaikan dengan pertimbangan 
jadwal para deponen. 

•	 Sebuah komisi perlu memberikan pernyataan yang bisa 
diakses publik pada umumnya, dan para korban khususnya, 
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lewat banyak media sebanyak mungkin. Ini mencakupi apa 
pun, seperti: pembuatan kantor-kantor regional atau kantor-
kantor lokal, yang menggunakan website [yang melaluinya 
pernyataan-pernyataan dapat diperoleh secara langsung], 
dan membuat suatu kunjungan untuk mensosialisa-
sikan pernyataan-pernyataan itu di komunitas-komunitas 
terpencil dan di rumah-rumah deponen. Pengecualiannya, 
akses efektif mensyaratkan bahwa pernyataan-pernyataan 
itu disesuaikan dengan lokasi-lokasi yang tertutup. (Lihat 
Bagian 5: Penerimaan dan Pemeliharaan Pernyataan-
Pernyataan yang Rahasia dan Anonim.)

•	 Para deponen harus mampu membuat pernyataan-
pernyataan ke dalam bahasa daerah mereka.

•	 Komisi-komisi perlu mempertimbangkan ukuran-ukuran 
khusus untuk memfasilitasi pengambilan pernyataan bagi 
para lanjut usia dan yang cacat.

 

Bagian 3: Informasi Mengenai Dampak-Dampak yang 
Mungkin dari Pemberian Pernyataan

Untuk menjamin bahwa tiap-tiap orang dengan mau dan bebas 
menyediakan informasi atau bukti, sebuah komisi kebenaran 
perlu menjamin bahwa para deponen menyadari kemungkinan 
penggunaan lanjutan dari pernyataan mereka. Dengan kata lain, 
deponen harus ditempatkan dalam posisi di mana keputusan yang 
mereka berikan kepada komisi itu diberitahukan sepenuhnya.

 Bagi deponen, ada beberapa konsekuensi yang mungkin 
terkait dengan penyediaan pernyataan terhadap komisi kebenaran. 
Kebanyakan dari hal-hal ini berada dalam kontrol komisi kebenaran. 
Sebagai	 contoh,	 apakah	 	 nama	 deponen	 	 berakhir	 dalam	 daftar	
resmi para korban oleh komisi merupakan sebuah keputusan 
yang secara langsung dikontrol oleh komisi.53 Tambahan pula, 
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dengan tunduk pada prinsip persetujuan deponen, komisilah yang 
akan memutuskan apakah ia memasukkan, atau tidak, kutipan 
pernyataan	deponen	tersebut	ke	dalam	sebuah	laporan	finalnya.54  

Yang berbeda, tetapi sama pentingnya, konsekuensi dari 
pemberian atau penyediaan pernyataan adalah soal prospek 
penggunaannya dalam proses persidangan di pengadilan. 
Informasi yang tidak rahasia, yang memberatkan diri sendiri 
(self-incriminating), yang diberikan secara suka rela oleh seorang 
deponen selama proses pengambilan pernyataan umumnya tidak 
akan diproteksi dengan privilese menentang self-incrimination. 
Sebaliknya, mandat komisi kebenaran membutuhkan hasil tersebut 
untuk membagikan informasi kepada polisi, penyelidik, penuntut, 
dan hakim selama penyelidikan ataupun pada akhir pelaksanaan 
mandatnya.55 Mengacu pada persoalan tersebut,  hal ini dapat 
menyebabkan deponen dituntut, digugat, dikenakan tindakan 
disipliner, atau dipaksakan untuk  bertindak sebagai saksi dalam 
sebuah pengadilan selanjutnya.

 Banyak komisi kebenaran telah memiliki dan menerapkan 
kewenangannya untuk membagikan informasi dalam cara 
ini, termasuk yang ada di Argentina (yang diminta untuk 
mengumpulkan bukti tindakan kriminal kepada yang berwenang 
untuk dikenai tuntutan yang memungkinkan),56 Uganda (yang 
memberikan file kepada polisi demi penyelidikan selanjutnya),57 Cili 
(yang, disamping amnesti, memiliki kewajiban yang eksplisit untuk 
mengirim bukti tindakan kriminal kepada pengadilan),58 Haiti (yang 
diminta untuk melanjutkan informasi secara tepat dalam setiap 
tindakan kriminal yang merasa di luar wewenangya),59 Republik 
Korea (yang memiliki sebuah kewajiban untuk meneruskan kasus 
yang melibatkan tindakan kriminal pada penuntut umum),60 
Peru (yang mengirimkan kasus pada penuntut umum selama 
penyelidikannya dan berdasarkan penyelesaian tugas sesuai 
mandatnya),61 dan Timor-Leste (yang meneruskan pernyataan-
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pernyataan dan pengakuan yang mengindikasikan keterlibatan 
dalam kejahatan internasional kepada Kantor Penuntut Umum 
untuk dikenai tuntutan yang mungkin).62

 Konsekuensi lain bagi para deponen yang membuat 
pernyataan kepada komisi kebenaran adalah kurang banyak berada 
dalam kontrol komisi. Sebagai contoh, sebuah komisi kebenaran 
tidak mampu untuk menentukan apakah pemindahan informasi 
yang memberatkan saksi sendiri (incriminating information)  akan 
berakibat pada pengadilan; hal ini adalah sebuah persoalan 
bagi penuntut untuk memutuskannya.63 Juga, komisi kebenaran 
biasanya tidak mampu melindungi deponen terhadap berbagai 
tindakan negatif yang dilakukan oleh seorang petugas sebagai 
bentuk hukuman karena telah menyampaikan pernyataan kepada 
komisi.64

Konsekuensi-konsekuensi lain yang berada di luar kontrol 
komisi terkait dengan arsip. Rekaman-rekaman komisi kebenaran 
– yang berisi informasi yang telah diterima, juga diturunkan, 
olehnya	–	biasanya	akan	dijamin	dalam	cara	tertentu	setelah	komisi	
tersebut bubar. Meski demikian, banyak mandat komisi kebenaran 
gagal	untuk	menspesifikasi	segala	sesuatu	terkait	dengan	disposisi	
file	 dan	 rekaman	 komisi.65 Hal ini sangat problematis. Setelah  
pembubaran komisi, anggota publik – termasuk penuntut, peneliti, 
pelaku – mampu untuk mengakses rekaman komisi atas dasar  
kebebasan informasi atau peraturan habeas data.66 Hukum-hukum 
tentang privasi atau proteksi data (yang mengatur tentang, antara 
lain, manajemen data personal yang berada dalam sistem komputer) 
tidak akan serta merta melindungi semua rekaman komisi dari 
akses publik.67 Lebih dari itu, “bahkan seorang petugas yang 
dipercayai dapat ditundukkan oleh tekanan yang kuat oleh sebuah 
badan administratif yang superior.”68 Hal ini bukanlah sebuah 
persoalan yang kecil: dalam sebuah skenario yang buruk, akses 
terhadap rekaman komisi dapat menuntun pada sebuah sikap balas 
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dendam pribadi dengan pelaku atau, bisa juga, terhadap korban 
dengan	para	saksi	yang	datang	untuk	mengidentifikasi	para	pelaku.	
Dengan demikian, semua deponen, khususnya para korban, harus 
membicarakan apakah file komisi tentang kasus mereka dapat 
dilihat kembali oleh pihak ketiga setelah pembubaran komisi.69

 Praktik umum yang paling baik bagi sebuah komisi kebenar-
an adalah meminta kepada seorang deponen untuk mengindikasikan, 
di depan, izinannya terhadap berbagai kemungkinan lanjutan 
penggunaan informasi yang ia sediakan bagi komisi. Di Timor-Leste, 
misalnya, komisi kebenaran menginformasikan setiap deponen 
terkait dengan kemungkinan lanjutan penggunaan pernyataannya.  
Hal ini dilakukan melalui lembaran informasi yang memiliki bentuk 
izinan pada bagian bawahnya (yang semunya disertakan dalam 
masing-masing pernyataan). Bentuk izinan memiliki sejumlah 
kotak yang dapat diberi tanda centang. Deponen memiliki hak 
untuk memutuskan, misalnya, apakah komisi dapat memanfaatkan 
beberapa atau semua pernyataan dalam laporan akhirnya, ataupun 
mereka ingin memiliki indentitas mereka untuk dikenal atau tetap 
menjaga kerahasiaannya, ataupun mereka ingin memiliki identitas 
orang yang disebutkan dalam pernyataan yang telah dikenal/
diketahui atau tetap merahasiakannya.

Rekomendasi:
•	 Sebuah komisi harus menginformasikan kepada deponen 

semua   kemungkinan lanjutan penggunaan pernyataannya 
demi tujuan yang konsisten dengan mandatnya. Penggunaan 
tersebut	 mencakup	 daftar	 nama	 deponen	 dalam	 laporan	
akhir, kutipan bagian pernyataan deponen dalam laporan 
akhir, melanjutkan pernyataan kepada penuntut atau 
pengadilan, dan izin akses publik terhadap pernyataan 
setelah pembubaran komisi.

•	 Bila tepat, komisi harus mendapatkan izin deponen 
terlebih	dahulu	demi	 signifikansi	 legal	 akan	pemanfaatan	
pernyataannya.
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Bagian 4 : Prosedur Pengambilan dan Perekaman 
Pernyataan

Ada beberapa kemungkinan pendekatan yang dapat diadopsi oleh 
komisi kebenaran ketika mengambil dan merekam pernyataan dari 
deponen. Meski demikian, ada dua panduan utama yang harus 
diikuti oleh komisi entah metode apa yang diterapkan. Pertama, 
prosedur komisi mengambil pernyataan harus diimplementasikan 
menurut format yang telah dirancang sebelumnya sehingga 
pernyataan yang direkam secara konsisten dan akurat bagi 
pemanfaatan selanjutnya oleh komisi dan badan-badan lainnya. 
Kedua, ruang lingkup pertanyaan pengambil pernyataan harus 
dibatasi pada wilayah yang terkait dengan mandat komisi, entah 
yang orang yang memberikan pernyataan itu adalah korban, rekan, 
saksi ketiga ataupun penuntut.70  

 Pemanfaatan pernyataan deponen yang dilakukan oleh 
komisi memiliki implikasi bagi sikap yang tepat dalam mana 
sebuah wawancara harus dilakukan. Sering bahwa komisi harus 
menyeimbangkan maksud untuk menghormati martabat deponen, 
di satu sisi, dan keingian untuk mendapatkan informasi yang 
lengkap dan akurat selama itu memungkinkan, di sisi lain.

 Dalam menimbang kedua hal objektif ini, sebuah pende-
katan dapat saja menekankan pada soal martabat dalam proses 
sebuah wawancara. Tindakan mengambil pernyataan dapat 
berperan sebagai sebuah bentuk pengakuan moral, entah karena 
pengambil pernyataan mendengarkan kisah deponen maupun juga 
karena kisah yang direkam itu demi anak-cucu/keturunan. Korban, 
khususnya, dapat saja memiliki daya tarik yang kuat dalam bentuk 
pengakuan ini. Bagi beberapa korban, sesungguhnya, hanya fakta 
yang didengar saja yang memiliki nilai moral dan psikologis.71 
Sebuah pendekatan yang terpusat pada korban dalam mengambil 
pernyataan cenderung membiarkan deponen untuk menceriterakan 
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pengalamannya dengan  interupsi atau petunjuk, dan tanpa 
semestinya mengulangi trauma asalinya.72 Meski demikian, 
beberapa pendekatan sering dibarengi oleh suatu keengganan 
untuk	 menggali	 deponen	 untuk	 klarifikasi	 faktual,	 khususnya	
ketika pengambil pernyataan berada dalam istilah-istilah yang 
familiar dengan deponen.73

 Sebuah pendekatan yang kontras barangkali menekankan 
pada soal keterpilahan dan keakuratan dalam proses sebuah 
wawancara. Suatu komisi kebenaran yang ingin mempublikasikan 
temuan individu yang bertanggung jawab, misalnya, akan 
menerapkan sebuah model pengambilan pernyataan yang 
kurang pasif, khususnya ketika pernyataan deponen barangkali 
mengkonstitusikan sumber-sumber bukti yang terpercaya 
dalam beberapa kasus. Seorang pengambil pernyataan mungkin 
harus membutuhkan deponen untuk kembali pada pokok yang 
dibicarakan yang menurutnya sulit untuk didiskusikan, atau untuk 
follow up dengan deponen setelah wawancara untuk menerangkan 
informasi selanjutnya. Pengambil pernyataan juga mungkin perlu 
meminta pertanyaan-pertanyaan pokok untuk mendapatkan dan 
secara akurat merekam kejelasan peristiwa-peristiwa.

 Meski demikian, gaya wawancara model apa pun yang 
diadopsi, yang penting adalah mengakui bahwa tak ada yang 
menjamin nilai kebenaran (veracity) dari pernyataan empiris. 
Deponen dari pelbagai jenis memiliki alasan untuk menceriterakan 
kurang atau lebih dari keseluruhan kebenaran, dan tidak selalu 
mudah untuk ditemukan mengapa hal itu demikian.74

Berkaitan dengan rekaman pernyataan, ada beberapa 
kemungkinan teknik yang dapat diadopsi oleh sebuah komisi. Salah 
satu metodenya adalah pengambil pernyataan membuat catatan 
sementara selama wawancara yang berakhir tanpa kesimpulan (open-
ended) dengan deponen dan kemudian menulis laporan ringkas 
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tentang substansi pernyataan, tanpa kehadiran deponen. Metode 
ini dapat membantu untuk mengolah suatu hubungan yang alami 
antara deponen dan pengambil pernyataan dengan membiarkan 
interaksi menjadi lebih seperti sebuah percakapan. Dalam waktu yang 
bersamaan,  rincian memori pengambil pernyataan  akan menjadi 
kurang tepat ketimbang catatan wawancara aktual. Dengan demikian, 
sebuah pendekatan alternatifnya adalah dengan membuat catatan 
yang ekstensif selama wawancara. Meski demikian, sebagaimana 
diharapkan seseorang, sebuah pendekatan tertentu cenderung 
untuk mengurangi aliran gagasan dan informasi secara bebas dan 
mengurangi kualitas “pendengaran” dalam sebuah wawancara.

 Sebagai alternatif, atau tambahan, sebuah komisi dapat 
menggunakan bentuk yang telah dirancang sebelumnya atau 
kuesioner yang dapat dilengkapi oleh deponen sebelum wawancara, 
atau oleh pengambil pernyataan selama wawancara. Penggunaan 
bentuk-bentuk memungkinkan sebuah level standardisasi yang lebih 
tinggi, membuat hal tersebut seperti pernyataan yang dilakukan 
oleh deponen dengan sikap yang serupa, dan komisi mendapatkan 
informasi yang tepat yang ia cari.75 Meski demikian, penggunaan 
bentuk-bentuk tersebut mungkin saja berakibat pada penghilangan 
detail	yang	penting	yang	tidak	berkaitan	dengan	pertanyaan	spesifik	
dalam bentuk tersebut. Deponen mungkin saja memiliki informasi 
tentang sejumlah kejadian yang berbeda-beda yang relevan, tetapi 
ia melakukan sensor-sendiri pada bentuk tertulis sebagai upaya 
untuk merajut responsnya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 
telah terpola. Hal ini dapat membatasi hakikat dan dan kualitas 
kebenaran yang didapatkan oleh sebuah komisi.

 Alternatif lain, atau sebagai tambahan lain lagi, metode 
rekaman dalam wawancara adalah rekaman tape dan video.76 Hal 
ini sering kali mahal dan tidak akan selalu cocok bagi komisi ketika 
risiko kenyamanan terhadap deponen sangat tinggi.77 Tambahan 
pula,  rekaman tidak pernah cocok bila deponen belum memberikan 
izin atau persetujuannya.
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 Apapun metode yang digunakan, hal yang penting bagi 
deponen	adalah	membuat	persetujuan	atau	afirmasi	yang	tersumpah	
tentang kebenaran dan kelengkapan pernyataan yang ia berikan.78 
Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa deponen menyadari 
akan pentingnya menceriterakan pengalaman mereka dengan terus 
terang dan sikap yang jujur, tidak semata-mata karena kepercayaan 
selanjutnya yang mungkin ditempatkan oleh komisi dan orang lain 
(khususnya penuntut) padanya padanya.79 Idealnya, pernyataan 
tertulis atau ringkasan dari pernyataan lisan harus ditanda-tangani 
oleh deponen. Ketika mereka tidak menandatanganinya, pengambil 
pernyataan mencatat alasan-alasannya dalam dokumen.80

 Masalah prosedural penting lainnya terkait dengan orang 
yang hadir dalam sebuah wawancara. Secara umum dapat dikatakan 
bahwa seorang deponen harus mampu menghadirkan yang  lain 
selama wawancara. Hal ini dapat membantu untuk meningkatkan 
level partisipasi dalam sebuah proses pengambilan pernyataan 
oleh komisi kebenaran, dan dapat juga meningkatkan kualitas 
pernyataan yang diterima oleh sebuah komisi. Meskipun demikian, 
bila pengambil pernyataan berpersepsi bahwa kehadiran pihak 
atau tim ketiga secara buruk mempengaruhi kualitas pernyataan, 
ia dapat meminta kepada pihak tersebut untuk tidak meninggalkan 
kegiatan wawancara tersebut dan juga mencatat tentang dampak 
kehadiran pihak ketiga selama wawancara. 

 Pernyataan tidak selalu dibuat oleh individu dalam 
bentuk privat tertentu. Pernyataan juga dapat dibuat dalam bentuk 
kelompok terbuka (open group setting). Mesipun demikian, bentuk 
kelompok diinginkan hanya dalam keadaan tertentu saja. Keadaan-
keadaan ini dapat mencakup, seperti misalnya, ketika semua 
anggota kelompok hadir dalam seuatu kejadian atau peristiwa 
yang sama, atau ketika anggota dari kelompok enggan untuk 
menyediakan informasi kecuali dihadiri oleh kelompok yang lebih 
luas.81 Ketelitian pernyataan kelompok lebih dapat dipertanyakan 
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karena anggota kelompok akan sering mempengaruhi rekoleksi 
perstiwa satu sama lain. Konsekuensinya, pengambil pernyataan 
perlu melakukan wawancara invidual sebagaimana dilanjutkan 
oleh setiap sesi kelompok.

 Pokok persoalan berikutnya terkait dengan siapa yang hadir 
untuk mengambil pernyataan atas nama komisi, entah dalam bentuk 
privat maupun kelompok. Bila seorang pengambil pernyataan 
tertentu tidak netral, hal itu jelas akan menggangu ketelitian dan 
kelengkapan pernyataan deponen.82

 Masih ada beberapa pertimbangan penting lainnya yang 
masih  menyelinap dalam pikiran. Hal-hal ini terkait dengan kategori 
khusus pada deponen. Sebagai contoh, jika deponen adalah seorang 
anak kecil, umumnya tepat bila orang tua, anggota keluarga dekat 
yang sudah dewasa, atau wali untuk hadir sementara anak tersebut 
membuat pernyataan.83 Atau, mungkin ada juga perbedaan-
perbedaan antara kelas dan gender dari pengambil pernyataan dan 
deponen yang akan berpengaruh terhadap dinamika wawancara. 
Perbedaan-perbedaan itu, misalnya, bisa menyebabkan deponen 
menaruh hormat terhadap pengambil pernyataan atau memberikan 
sebuah pernyataan pengganti yang ia percayai akan memenangkan 
izin pengambil pernyataan. Deponen dalam beberapa negara bisa 
saja	 buta	 huruf	 dan,	 karena	 itu,	 tak	mampu	untuk	mengafirmasi	
akurasi versi tertulis pernyataan mereka tanpa mempercayakan 
pihak ketiga untuk membacakan pernyataan atau ringkasan 
masalah. Jika kebanyakan deponen adalah buta huruf, hal tersebut 
juga berdampak pada penggunaan bentuk dan kuesioner.  Orang 
yang buta huruf harus mendapatkan bantuan yang  memadai dari 
staf komisi dalam melengkapi bentuk-bentuk tersebut. Mereka 
barangkali mampu memberikan persetujuan terhadap bentuk yang 
komplit melalui cap jempol.84
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 Ukuran khusus juga dapat dibutuhkan oleh deponen yang 
telah menjadi korban kekerasan seksual – entah itu perempuan, laki-
laki maupun anak-anak.85 Komisi kebenaran di Haiti telah dilim-
pahkan wewenang untuk memberikan perhatian khusus secara 
politis terkait dengan kekerasan seksual terhadap perempuan.86 
KKR Sierra Leone diwajibkan melalui mandatnya untuk 
menciptakan iklim, yang membantu perubahan yang konstruktif  
antara korban dan para pelaku, memberikan perhatian khusus 
terhadap subjek kekerasan seksual dan pengalaman anak-anak di 
dalam	konflik	bersenjata.87 Ia juga dilimpahkan wewenang untuk 
mengimplementasikan prosedur khusus memenuhi kebutuhan 
dari korban tertentu seperti anak-anak atau mereka yang menderita 
penyimpangan seksual seperti dalam bentuk kerja sama dengan 
pelaku kejahatan atau kekerasan terhadap anak-anak.88 Idealnya, 
para perempuan pengambil pernyataan harus tersedia bagi deponen 
perempuan yang telah mengalami kekerasan seksual.89 KKR Peru 
telah membentuk unit khusus gender untuk menjamin penanganan 
yang efektif terhadap beberapa permasalahan.90

 Terlepas dari praktik semacam itu telah diadopsi atau 
belum, seorang pengambil pernyataan komisi kebenaran harus 
memperoleh latihan yang seragam. Hal ini akan menjamin bahwa 
mereka melaksanakan pekerjaan mereka secara konsisten dan 
efektif. Semua bentuk latihan harus memberikan perhatian khusus 
tentang bagaimana menangani masalah trauma, 91  dan bagaimana 
pengalaman trauma itu mempengaruhi tingkat akurasi informasi 
yang sedang dikumpulkan.92 Pelatihan  juga harus menutupi soal 
keamanan dan kerahasiaan. Meski demikian,  level pelatihan yang 
akan didapatkan oleh pengambil pernyataan bergantung pada level 
sumber-sumber yang tersedia dalam anggaran komisi dan rentang 
waktu yang harus dipenuhi oleh komisi dalam mandatnya. 
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Rekomendasi:
•	 Pernyataan dibuat dengan mengikuti sebuah format yang 

telah dirancang sebelumnya, dan pertanyaan-pertanyaan 
harus dibatasi pada wilayah yang berkaitan dengan mandat 
komisi.

•	 Sebuah komisi harus mengambil langkah untuk menjamin 
bahwa pernyataan direkam secara konsisten, akurat dan 
lengkap demi pemanfaatan selanjutnya, dan dalam sebuah 
sikap hormat terhadap martabat deponen.

•	 Deponen harus diizinkan untuk membuat pernyataan 
melalui orang maupun tulisan.

•	 Syarat-syarat keamanan dan izin atas sumber-sumber 
dan pernyataan-pernyataan dapat direkam dalam bentuk  
audiotape ataupun videotape dengan izinan deponen.

•	 Bila memungkinkan, pernyataan harus ditandatangani oleh 
deponen dan pengambil pernyataan, dengan memperhatikan 
soal tanggal, waktu dan tempat, dan semua orang yang hadir 
selama wawancara; bila tidak ditandatangani, alasannya 
harus dicatat.

•	 Untuk menjamin partisipasi efektif, sebuah komisi 
kebenaran harus mengizinkan deponen untuk ditemani 
oleh temannya, keluarga atau penasihat.

•	 Pada umumnya, lebih baik mengambil pernyataan dalam 
kondisi privat ketimbang dalam kondisi kelompok. 
Meskipun demikian, pengambilan pernyataan dalam kondisi 
kelompok barangkali lebih baik dalam beberapa konteks 
tertentu, tergantung pada kelompok budaya tertentu dan 
hakikat pemanfaatan pernyataan selanjutnya oleh  komisi. 

•	 Sebuah komisi harus menjamin pengangkatan tenaga-tenaga 
khusus dan upaya-upaya pelatihan untuk memfasilitasi 
wawancara yang efektif bagi deponen buta huruf dan anak 
di bawah usia, dan korban kekerasan seksual.
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Bagian 5: Penerimaan dan Pemeliharaan Pernyataan-
Pernyataan Rahasia dan Anonim

Kenyamanan adalah salah satu persoalan pokok bagi banyak komisi 
kebenaran. Mereka yang menyediakan bukti – entah itu korban, 
keluarga dekat, saksi-saksi ataupun para pelaku – kadang-kadang 
merupakan target dari tindakan kekerasan. Karena itu, tujuan dari 
partisipasi efektif kemudian mensyaratkan ukuran-ukuran protektif 
yang tepat.93

 Kerahasiaan adalah salah satu cara untuk melindungi 
deponen ketika bahaya objektif akan muncul dari partisipasi 
mereka dalam proses pengambilan pernyataan komisi kebenaran. 
Banyak komisi kebenaran telah mengizinkan pernyataan rahasia 
dalam kebanyak kasus karena terkait dengan deponen dan staf 
keamanan. Saat ini, kebanyakan mandat komisi kebenaran secara 
eksplisit mengizinkan pengambilan kesaksian rahasia, termasuk 
Guatemala,94 Timor-Leste,95 Peru,96 dan Siera Leone.97

 Dengan asumsi bahwa sebuah komisi kebenaran ingin 
dan mampu untuk menerima kesaksian rahasia, komisi harus 
mengevaluasi sejumlah faktor yang menentukan apakah akan 
melakukan hal tersebut untuk kasus individual. Hal-hal ini 
mencakup	derajat	risiko	fisik	terhadap	deponen,	kebutuhan	relatif	
komisi terhadap informasi (mengingat fakta yang telah dipelajari 
oleh komisi dengan dasar non-rahasia, dan mengingat fakta-
fakta yang telah menjadi perhatian dan pengetahuan publik98), 
keterpercayaan yang diharapkan atas bukti, cakupan sejauh mana 
rahasia itu perlu bagi deponen untuk melakukan penyingkapan 
sepenuhnya, kemungkinan bahwa pernyataan tersebut sensitif 
terhadap persoalan keamanan nasional, dan kemampuan komisi 
untuk mencegah penyingkapan nama deponen selanjutnya atau 
pengindentifikasian	informasi	lainnya.99
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 Dalam setiap peristiwa, perlakuan rahasia atas sebuah 
pernyataan deponen dapat disetujui hanya dengan alasan khusus 
tertentu. Penentuan kerahasiaan sebuah pernyataan tidak boleh 
diberikan secara otomatis berdasarkan permintaan semata tanpa 
indikasi yang terpercaya tentang adanya ancaman yang nyata atau 
kebutuhan yang mendesak dari deponen. Alih-alih, sebuah komisi 
harus mendorong deponen untuk memberikan beberapa atau semua 
pernyataannya di atas dasar yang tidak dirahasiakan; informasi 
tersebut kemudian akan sangat bermanfaat terhadap kebenaran, 
keadilan dan reparasi selanjutnya, dan merombak berbagai usaha 
bila hal tersebut tidak rahasia.100

	 Demi	 alasan	 efisiensi,	 sebuah	 komisi	 kebenaran	 dapat	
mendelegasikan keputusannya pada permohonan khusus akan 
kerahasiaan pada tingkat staf. Komisi berwenang untuk menyatakan 
sebuah keputusan “bersifat segera”, sesuai dengan kriteria yang 
sudah berlaku. Meski demikian, beberapa kasus barangkali terlalu 
riskan untuk dipercayakan saja kepada staf (misalnya, sebuah 
pengakuan yang dilakukan oleh seorang komandan militer 
berpangkat tinggi). Dalam kasus-kasus tersebut, para komisioner 
secara umum harus campur tangan untuk membuat keputusan 
final.

 Sebelum menjanjikan kerahasiaan, sebuah komisi kebe-
naran harus menentukan bagaimana menjaminnya. Dalam salah 
satu bentuk ekstremnya, sebuah komisi dapat memilih untuk 
tidak merekam setiap informasi tertentu selama wawancara.101 
Pendekatan yang lain kemudian adalah merekam, dan kemudian 
menjaganya sebagai informasi yang rahasia, informasi yang 
mengidentifikasikan	 deponen.	 Kode	 identifikasi	 khusus,	 yang	
diketahui hanya oleh anggota komisi, dapat diakses hanya melalui 
komputer yang betul terjamin, yang dapat bekerja untuk menjamin 
kerahasiaannya. Alternatifnya, sebuah komisi bisa mengedit nama-
nama atau informasi yang lain yang mungkin mengindikasikan 
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identitas deponen sebelum publikasi kesaksian atau melepaskannya  
kepada pihak atau tim ketiga.

 Metode mana pun yang dipilih, kewajiban para komisioner 
dan staf untuk menjaga kerahasiaan harus dinyatakan secara jelas. 
Sebagai contoh, Mandat KKR Afrika Selatan menetapkan:

1. Setiap komisioner dan setiap staf anggota komisi, dengan 
memperhatikan setiap pokok persoalan yang didalami/
digeluti olehnya, atau informasi yang muncul dalam 
pengetahuannya dalam pelatihan, harus menunjukkan atau 
melaksanakan wewenangnya, fungsi atau tugas sebagai 
sebagai seorang komisioner atau anggota komisioner, 
menjamin dan membantu dalam pengamanan persoalan-
persoalan tersebut yang dianggap rahasia dalam keputusan 
tertentu atau yang telah dinyatakan rahasia oleh Komisi.

2. (a) Setiap komisioner dan anggota staf komisi harus, ketika 
memangku jabatan, mengambil sumpah, atau membuat 
sebuah	afirmasi	dalam	bentuk	yang	telah	dinyatakan		dalam	
ayat (6) ...

3. Tidak ada komisioner yang akan – kecuali demi tujuan 
pelaksanaan wewenangnya, pelaksanaan fungsinya 
atau pelaksanaan tugasnya atau ketika dibutuhkan oleh 
pengadilan hukum untuk hal demikian – menyingkapkan 
kepada setiap orang tentang setiap informasi yang 
didapatkan olehnya seperti seorang komisioner atau 
sementara menghadiri pertemuan Komisi.

4. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ayat (3) dan 
pasal 20 (6) dan 33, tidak ada orang yang menyingkapkan 
atau membuat diketahuinya setiap informasi yang memang 
bersifat rahasia untuk setiap ketentuan dalam Undang-
Undang ini ...102
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Mirip dengan itu, bila kurang detail, ketetapan-ketetapan 
ditemukan dalam mandat komisi kebenaran Timor-Leste,103 Sierra 
Leone,104 dan Liberia.105 Secara analog, Aturan ke-5 dan 6 dari Hukum 
Acara dan Pembuktian Mahkamah Pidana Internasional menetap-
kan bahwa hakim, penuntut, dan staf harus melakukan pengambilan 
sumpah untuk menghormati kerahasiaan penyelidikan. Hukum 
Acara dari Komisi Pencarian Fakta Humaniter Internasional (The 
Rules of Procedure of the International Humanitarian Fact-Fact Finding 
Commission) juga  telah membentuk kewajiban yang ketat untuk 
menjamin kerahasiaan informasi yang telah diperoleh.106

 Persolan kritis lainnya terkait dengan penjagaan informasi 
rahasia yang berhubungan dengan pengorganisasian rekaman 
dan arsip komisi. Secara umum, sebuah komisi kebenaran harus 
menjaga dokumen yang terorganisir dengan baik di dalam suatu 
lokasi yang aman, dengan suatu yang menjamin bahwa, ketika 
kerahasiaan telah diyakini  identitas deponen tidak mudah untuk 
ditemukan. Sebagai contoh, pasal 19 (2) dari mandat KKR Sierra 
Leone menetapkan: “sebelum dibubarkan, anggota komisi harus, 
di	 antara	 kegiatan	 adminstratif	 final	 komisi	 –	 a.	 mengorganisir	
arsip-arsip dan rekamannya yang  cocok/tepat bagi rujukan 
selanjutnya, memberikan pertimbangan khusus terhadap (i) materi 
atau informasi apa yang mungkin disediakan bagi publik Sierra 
Leone, baik secara langsung dan segera atau ketika keadaan dan 
sumber-sumber daya mencukupi; dan (ii) ukuran apa yang niscaya 
diperlukan untuk melindungi informasi yang rahasia ...” Meskipun 
demikian, idealnya,  ukuran utuk menjaga informasi yang rahasia 
dan dokumen-dokumen seharusnya berada pada awal/permulaan 
(beginning) kerja komisi, dan tidak hanya berada pada bagian 
kesmpulannya. Dalam standard yang minimum, ukuran yang di-
adopsi harus menjamin adanya pemisahan yang jelas bahan rahasia 
dari materi-materi komisi lainnya, termasuk juga pengamanan dari 
pengubahan semena-mena dan pencurian. Sebagai tambahan, bila 
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memungkinkan, sistem komputer, database, dan komunikasi harus 
terlindungi melalui teknologi seperti firewall dan encryption.107

 Permasalahan terakhir terkait dengan pernyataan anonim. 
Karena identitas sebuah deponen anonim tidak diketahui, termasuk 
oleh komisi, pernyataannya secara inheren kurang valid (reliable) 
ketimbang pernyataan rahasia. Meskipun demikian, pernyataan 
anonim dapat diperbolehkan dalam basis pengecualian tertentu 
atas kewenangan komisi.108 Namun demikian, kebutuhan akan 
pernyataan anonim ini harus dibatasi dengan tujuan untuk 
pelimpahan tanggung jawab.109

 Untuk mengimbangi perhatian akan keterpercayaan 
tentang pernyataan-pernyataan rahasia dan anonim, pengambil 
pernyataan pada umumnya harus berupaya menanyakan lebih 
banyak pertanyaan penyelidikan (probing questions) ketimbang yang 
mereka lakukan dalam sebuah wawancara biasa. 

Rekomendasi:
•	 Komisi kebenaran harus menetapkan prosedur-prosedur 

dan kriteria-kriteria untuk menentukan apakah tepat bagi 
deponen untuk membuat pernyataan rahasia ataupun 
pernyataan anonim. Kriteria tersebut harus mencakup 
derajat	risiko	fisik,	kebutuhan	relatif	komisi	akan	informasi	
(berkaitan dengan perihal informasi apakah yang telah 
ada dalam ranah publik dan informasi apa yang telah 
diamankan oleh komisi dari deponen lain dengan dasar 
yang tidak rahasia yang berkaitan dengan sebuah kejadian 
atau serangkaian fakta yang partikular), relevansi dan nilai-
nilai kebenaran dari informasi yang ada dan kapasitas 
komisi untuk mencegah penyingkapan secara langsung 
maupun tidak langsung identitas deponen.

•	 Pernyataan harus diperlakukan secara rahasia pada basis 
pengecualian tertentu. Dengan demikian, keinginan 
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deponen untuk membuat pernyataan rahasia harus secara 
formal dimintakan untuk melakukan demikian.

•	 Terutama dalam mengambil pernyataan rahasia, sebuah 
komisi harus menjelaskan tentang rung lingkup kewajiban-
nya dan derajat kapasitas untuk menjaga kerahasiaan.

•	 Bila penting untuk menjaga kerahasiaan, sebuah komisi 
harus mempertimbangkan penggunaan nama samaran 
atau	 penghapusan	 nama	 deponen	 dan	 semua	 indetifikasi	
informasi lainnya dari rekaman publik dari komisi.

•	 Pernyataan anonim secara inheren kurang valid ketimbang 
pernyataan rahasia, tetapi pernyataan-pernyataan tersebut 
dapat diizinkan atas persetujuan komisi, menetapkan 
bahwa percaya yang berlebihan tidak ditempatkan pada 
mereka demi tujuan pelimpahan tanggung jawab individu 
dalam sebuah publikasi laporan akhir. (Lihat Bab 7 dalam 
buku ini).

•	 Sebuah komisi kebenaran harus menjaga dokumen yang 
terorganisir dengan baik dalam suatu lokasi yang aman, 
dengan suatu sistem yang menjamin terpenuhinya ke-
wajiban akan kerahasiaan yang telah diembannya untuk 
deponen tertentu.

Bagian 6: Dukungan dan Perujukan

Bagi banyak deponen, khususnya bagi para korban, membuat 
sebuah pernyataan kepada sebuah komisi dapat menjadi sebuah 
pengalaman yang traumatis. Dengan demikian, bila sumber-sumber 
daya memungkinkan, sebuah komisi harus menyediakan orang 
untuk mendukung dan membantu secara psikologis, medis dan 
emosional pada saat sebuah pernyataan dibuat.110 Sebagai contoh, 
komisi kebenaran di Argentina dan Chili menghadirkan psikolog 
dan pekerja sosial ketika anggota keluarga orang yang memberikan 
pernyataan tidak hadir. Komisi kebenaran di Ghana menyediakan 
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konseling gratis bagi orang yang mengalami kesulitan emosional 
dalam menyajikan pernyataan mereka. Hal tersebut juga diikuti 
dengan konseling gratis terhadap beberapa korban fakir miskin 
di rumah mereka dan menyediakan konseling keluarga.111 Komisi 
kebenaran Timor-Leste memiliki “Divisi Penerimaan dan Dukungan 
bagi Korban” yang bekerja penuh waktu, yang menyediakan 
dukungan terhadap korban tidak hanya selama dalam proses 
pengambilan pernyataan, tetapi dalam kebanyakan aktivitas lain 
yang dilakukan oleh komisi.  Komisi kebenaran Maroko memiliki 
sebuah unit yang bekerja penuh waktu yaitu unit medis yang selalu 
siaga di kantor pusatnya.112 Tetapi, ketika sumber-sumber daya 
untuk menyedikan dukungan tertentu terbatas,113 bentuk dukungan 
alternatif dan melekat secara cultural dapat dipertimbangkan, 
misalnya konseling suka rela oleh kaum rohaniwan, penatua 
masyarakat,  ataupun pemimpin-pemimpin spiritual.

 Sebagai tambahan dalam hal dukungan psikologis, medis 
dan emosional, sebuah komisi harus melatih pengambil pernyataan 
untuk	 menyediakan	 informasi	 spesifik,	 membuat	 rujukan,	
menyediakan pelayanan dukungan seperti klinik rehabilitasi, 
tempat penginapan dan fasilitas latihan kerja (job-training 
facilities).114 Momen penggantian adalah kesempatan yang logis 
untuk membuat rujukan tertentu, karena dalam sebagian besar 
kasus, hal tersebut akan menjadi satu-satunya kesempatan deponen 
dalam interaksi langsung dengan komisi.115 KKR Afrika Selatan, 
misalnya, membangun sebuah sistem rujukan di mana para korban 
yang traumatis dirujuk kepada pihak luar untuk mendapatkan 
dukungan psikologis tambahan.116 Komisi kebenaran Timor-Leste 
juga menyediakan dukungan dan membuat rujukan bagi para 
korban yang sangat membutuhkannya.117

Rekomendasi:
•	 Sejauh sumber-sumber daya memungkinkan,  sebuah komisi 

harus memiliki, menyangkut stafnya atau tempatnya, orang-
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orang untuk menyediakan dukungan dan bantuan medis, 
psikologis dan emosional bagi deponen pada saat mereka 
memberikan sebuah pernyataan.

•	 Staf komisi harus kompeten untuk memberikan saran/
nasihat kepada deponen terkait dengan ketersediaan 
pelayanan-pelayanan umum dan pribadi khususnya bagi 
sokongan medis, psikologis, emosi, dan ekonomis.
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Bab 4

Kekuasaan Memerintahkan 
Pemanggilan (Subpoena)

Pengantar

Secara umum, ada dua jenis subpoena yang lazim untuk pengadilan 
dan beberapa komisi kebenaran: subpoenas ad testificandum 
(subpoena untuk bersaksi) dan subpoena duces tecum (subpoena yang 
mendorong pemberian dokumen-dokumen dan objek-objek lain 
yang penting dan relevan dan dalam penahanan atau pengawasan 
seseorang). Rujukan-rujukan untuk istilah “subpoena” dalam bab 
ini merujuk pada kedua jenis subpoena tersebut.1

 Apabila suatu komisi kebenaran memiliki kewenangan 
untuk mengeluarkan subpoena, hal ini harus ditetapkan dalam 
kerangka acuannya. Terkait dengan itu, bab ini boleh jadi terkait 
secara khusus dalam “tahap perencanaan” suatu komisi, sepanjang 
suatu komisi tidak dapat menciptakan kekuasaan subpoena-nya 
sendiri. Juga, karena subpoena adalah sebuah sarana hukum yang 
ditemukan dalam semua sistem hukum yang utama, perencanaan 
dan pelaksanaan kekuasaan subpoena dari suatu komisi kebenaran 
secara umum akan dipandu dan diatur oleh standard-standard 
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dan praktik-praktik yang relevan dari Negara yang bersangkutan. 
Akibatnya, bab ini tidak masuk ke dalam detail-detail yang luas 
mengenai kekuasaan subpoena, tetapi alih-alih mencoba untuk 
menyoroti beberapa isu keadilan kunci yang menjadi perhatian 
utama.

 Subpoena dapat berguna di dalam sejumlah situasi. 
Seseorang dengan informasi yang relevan atau bukti mungkin 
tidak bersedia untuk secara suka rela memberikan informasi atau 
untuk memenuhi panggilan-panggilan informal untuk melakukan 
itu. Sebagai alternatif, seseorang mungkin bersedia untuk patuh, 
tetapi khawatir mengenai akibat-akibat dari penyingkapan yang 
mungkin terjadi dalam ketidakhadiran subpoena yang mengikat.2 
Seseorang mungkin juga dihalangi berdasarkan undang-undang 
untuk melakukan penyingkapan tanpa suatu kewajiban menolak 
dalam bentuk subpoena.3 Pada saat yang sama, kekuasaan subpoena 
tidak selalu merupakan hal yang baik untuk dimiliki, khususnya 
jika subpoena tidak dapat dilaksanakan.4 Juga, dalam beberapa 
keadaan, kekuasaan subpoena bahkan mungkin tidak perlu.5  

 Sampai saat ini, komisi-komisi kebenaran berikut telah 
memiliki kekuasaan subpoena: Uganda, Chad, Sri Langka, Haiti, 
Afrika Selatan, Nigeria, Grenada, Timor-Leste, Ghana, Sierra 
Leone, Liberia, dan Republik Demokratik Rakyat Kongo (DRC).6 
Satu komisi kebenaran, yakni Republik Korea, memiliki kekuasaan 
yang secara fungsional serupa dengan kekuasaan subpoena. Komisi 
kebenaran tersebut dapat menjatuhkan denda sampai dengan 10 
juta won terhadap seseorang yang menolak panggilan untuk muncul 
di hadapan komisi.7 Namun demikian, tidak ada komisi kebenaran 
yang telah memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan surat-surat 
rogatori (rogatory).8 

 Badan-badan penyelidik lainnya dengan fokus hak asasi 
manusia, seperti komisi-komisi penyelidikan Commonwealth, 
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mungkin juga memiliki kekuasaan subpoena. Di Australia, para 
komisioner memiliki kekuasaan untuk mengumpulkan bukti 
atau kesaksian.9 Komisi-komisi penyelidikan di India diberikan 
kekuasaan pengadilan-pengadilan perdata berkenaan dengan 
kekuasaan subpoena.10 Undang-Undang Komisi Penyelidikan Selandia 
Baru mengizinkan komisi atau calon-calonnya untuk mewajibkan 
“pemberian dokumen, hal, atau informasi”, dan untuk memanggil 
para saksi untuk muncul di hadapannya dan untuk membuat 
keberatan-keberatan yang mereka miliki.11 Undang-Undang Komisi 
Penyelidikan Kanada dan Israel juga menganugerahkan kekuasaan 
subpoena.12 Sebagian besar dari komite penyelidikan parlemen 
Amerika Serikat juga memiliki kekuasaan subpoena yang penuh.13 
Para penyelidik peristiwa kematian (coroner) umumnya juga 
memiliki kekuasaan subpoena.14

 Karena berada di antara kekuasaan-kekuasaan yang paling 
invasif yang digunakan oleh komisi-komisi kebenaran, subpoena 
mengangkat sejumlah besar isu mengenai keadilan. Dalam konteks 
proses persidangan, tujuan subpoena adalah, tentu saja, untuk 
memaksa penyingkapan bukti “di bawah hukuman” (sub poena) 
terhadap kegagalan untuk patuh.15 Subpoena menyajikan tujuan 
yang sama di dalam penyelidikan-penyelidikan komisi kebenaran. 
Subpoena yang dikeluarkan oleh komisi-komisi kebenaran mencoba 
mencari informasi yang isi dan jumlahnya dapat dipersamakan 
dengan informasi yang dicari dalam kasus pidana atau perdata. 
Oleh karena itu, subpoena komisi kebenaran akan melibatkan 
kepentingan-kepentingan individu yang sama pentingnya seperti 
hak-hak privasi dan hak istimewa untuk tidak terkena inkriminasi 
(penimpaan kesalahan) terhadap diri sendiri.16 Untuk alasan-alasan 
ini dan lainnya, subpoena harus digunakan hanya sebagai upaya 
terakhir.17

 Bab ini akan fokus pada isu-isu berikut: prosedur-prosedur 
untuk mengeluarkan subpoena, jangkauan yang mungkin dari 
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subpoena, kekuasaan pemberlakuan subpoena, dan hak-hak 
penerima subpoena.

Bagian 1: Prosedur untuk Mengeluarkan dan 
Menyampaikan Subpoena

Subpoena komisi kebenaran boleh jadi berasal dari pejabat-pejabat 
judisial lokal atau dari komisi itu sendiri. Komisi akan menjadi 
pilihan	yang	paling	efisien.	Pilihan	 tersebut	akan	memungkinkan	
komisi kebenaran untuk mengendalikan laju pengeluaran 
subpoena, dan juga isi dari subpoena. Pengalaman komisi-komisi 
penyelidikan Commonwealth selama berabad-abad mendukung 
praktik ini. Dan juga, di negara-negara dengan sistem peradilan 
yang lemah dan korup, kepercayaan pada sistem peradilan akan 
mengganggu kemampuan komisi kebenaran untuk menggunakan 
kekuasaan subpoena-nya. Oleh karena itu, secara umum lebih 
baik bagi komisi kebenaran untuk memiliki kewenangan untuk 
mengeluarkan subpoena. Kendati benar bahwa para hakim tidak 
mengepalai banyak komisi kebenaran (berbeda dengan komisi-
komisi penyelidikan Commonwealth), ada kemungkinan untuk 
memasukkan usaha-usaha perlindungan yang memadai ke dalam 
mandat komisi untuk menjamin bahwa kekuasaan subpoena 
digunakan dengan baik.18

 Pertanyaan mengenai siapa di dalam komisi yang diberikan 
kewenangan untuk mengeluarkan subpoena menimbulkan masalah-
masalah penting untuk dipertimbangkan. Syarat persetujuan 
kuorum para komisioner membantu menjamin bahwa subpoena 
dikeluarkan hanya sebagai upaya terakhir dalam peristiwa di mana 
seseorang tidak secara suka rela memberikan kesaksian atau bukti 
yang dianggap relevan dan penting oleh komisi.19 Persyaratan 
kuorum juga membantu untuk menjamin bahwa subpoena 
tidak dikeluarkan dengan sembarangan dan tanpa pemikiran 
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atau pembahasan. Idealnya, harus ada konsensus di antara para 
komisioner sebelum mengeluarkan subpoena. Namun demikian, 
di mana tidak ada konsensus, keputusan-keputusan untuk 
mengeluarkan subpoena dapat didasarkan pada suara mayoritas.

 Mungkin ada peristiwa-peristiwa di mana subpoena harus 
dikeluarkan atas dasar hal yang mendesak (misalnya, di mana 
seseorang akan melarikan diri dari jurisdiksi). Oleh karena itu, 
akan bermanfaat bagi ketua komisi untuk memiliki kekuasaan 
untuk secara independen mengeluarkan subpoena atas dasar 
pengecualian dan keadaan darurat. Fleksibilitas semacam itu 
sangat penting dalam kaitan dengan fakta bahwa para komisioner 
mungkin berkedudukan di daerah-daerah yang berbeda di dalam 
negara yang bersangkutan, sehingga jarang bertemu.

 Para anggota staf komisi, yang tidak ditunjuk secara resmi 
oleh negara dan yang kurang bertanggung jawab secara hukum 
ketimbang para komisioner, tidak boleh memiliki kekuasaan untuk 
mengeluarkan subpoena. Hal ini akan menghadirkan masalah-
masalah kredibilitas bagi komisi dan membuka praktik untuk 
mengeluarkan subpoena kepada pengambilan keputusan ad hoc. 
Di sisi lain, staf komisi – yang sering memiliki pengetahuan yang 
terperinci mengenai kasus-kasus tertentu – berada dalam posisi yang 
tepat untuk memberikan saran kepada para komisioner mengenai 
pentingnya subpoena dalam kasus yang khusus.

 Subpoena dapat disampaikan melalui pos ke alamat 
terbaru dari penerima yang dimaksud, atau kepada kuasa hukum 
yang ditunjuk oleh orang yang bersangkutan. Namun demikian, 
layanan pribadi umumnya lebih disukai. Dalam pengertian, 
subpoena harus disampaikan secara langsung ke tempat tinggal 
atau tempat bisnis orang yang bersangkutan, baik oleh anggota 
staf komisi yang ditunjuk atau, sebagai alternatif, oleh polisi atau 
petugas pengadilan, petugas yang secara pribadi tidak terlibat 
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dalam kejahatan yang dipermasalahkan.20 Jika subjek dari subpoena 
melarikan diri dari subpoena, seorang hakim juga memiliki 
kekuasaan untuk mengeluarkan surat penangkapan terhadap orang 
yang bersangkutan.

Rekomendasi
	 Untuk	alasan-alasan	efisiensi,	paling	baik	untuk	meletakkan	

kekuasaan subpoena secara langsung pada komisi 
kebenaran, ketimbang mengharuskan komisi untuk 
memintanya kepada sistem peradilan. 

	 Subpoena harus dikeluarkan hanya sebagai upaya terakhir 
dalam peristiwa di mana seseorang tidak secara suka rela 
memberikan kesaksian atau bukti yang dianggap relevan 
dan penting oleh komisi.

	 Kuorum yang sesuai di antara para komisioner harus 
diwajibkan sebelum mengeluarkan subpoena. Di mana 
konsensus tidak dimungkinkan, keputusan-keputusan 
dapat diambil atas dasar suara mayoritas.

	 Ketua komisi harus memiliki kekuasaan untuk secara 
independen mengeluarkan subpoena atas dasar pengecua-
lian dan keadaan darurat.

	 Staf komisi tidak boleh memiliki kewenangan untuk 
mengeluarkan subpoena.

	 Idealnya, subpoena harus disampaikan secara pribadi 
kepada individu yang bermasalah. Subpoena harus 
disampaikan secara langsung ke tempat tinggal atau tempat 
bisnis orang yang bersangkutan, baik oleh anggota staf 
komisi yang ditunjuk atau, sebagai alternatif, oleh petugas 
kepolisian atau petugas pengadilan yang berwenang yang 
secara pribadi tidak terlibat dalam pokok masalah dalam 
subpoena. Subpoena dapat, sebagai alternatif, disampaikan 
melalui pos ke alamat terbaru orang yang bersangkutan, 
atau kepada kuasa hukum yang ditunjuk oleh orang yang 
bersangkutan.
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Bagian 2: Isi dan Ruang Lingkup dari Subpoena

Komisi kebenaran harus memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan 
subpoena terhadap individu-individu. Komisi juga harus dapat 
mengeluarkan subpoena terhadap badan-badan hukum, seperti 
korporasi.21

 Dengan tidak mengabaikan ruang lingkup standard 
dari subpoena yang digunakan dalam proses-proses judisial, 
subpoena	 harus	 mencakup	 baik	 kesaksian	 dan	 bukti-bukti	 fisik	
atau dokumen. Pendekatan semacam itu sesuai dengan mandat 
dari komisi-komisi kebenaran di masa lalu dan saat ini22 dan 
komisi-komisi penyelidikan Commonwealth.23 Di Amerika Serikat, 
sebagian besar komite penyelidikan parlemen dan departemen 
dapat mewajibkan kehadiran dan kesaksian para saksi, sebagai 
tambahan pada pemberian dokumen-dokumen yang terkait dengan 
masalah-masalah yang sedang diselidiki. Para individu mungkin 
juga	diwajibkan	untuk	memberikan	sebuah	daftar	informasi	tertulis	
yang mereka miliki.

 Dalam sistem dewan juri di Amerika Serikat, penuntut 
umum dapat menghasilkan “subpoena kosong” dan menge-
luarkannya kepada setiap orang yang memiliki bukti-bukti yang 
relevan dengan suatu penyelidikan.24 Mahkamah Agung Amerika 
Serikat telah menyetujui subpoena dewan juri yang masuk dalam 
ruang lingkup, dan Mahkamah Agung akan menegaskan tantangan 
terkait hanya apabila “tidak ada kemungkinan yang dapat 
diterima bahwa kategori materi yang dicari oleh Pemerintah akan 
menghasilkan informasi yang relevan dengan masalah umum dari 
penyelidikan dewan juri.”25 Dasar pemikiran untuk memungkinkan 
ruang gerak semacam itu di dalam sistem dewan juri menggunakan 
kekuatan yang seimbang untuk komisi-komisi kebenaran: kedua 
badan tersebut hanya bersifat investigatif saja, dan tidak satu pun 
dapat menjatuhkan hukuman yang sah terhadap mereka yang 
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datang ke hadapannya (meskipun dewan juri, tentu saja, memiliki 
kekuasaan untuk menuntut).

 Namun demikian, untuk membatasi gangguan-gangguan 
yang tidak beralasan terhadap hak-hak individu, subpoena komisi 
kebenaran harus secara langsung terkait dengan bidang-bidang 
penyelidikan yang ditetapkan di dalam mandat.26 Subpoena yang 
tidak memiliki suatu hubungan rasional dengan bidang penyelidik-
an dapat mengurangi kewenangan komisi dan secara tidak adil 
merugikan hak-hak privasi si penerima. Secara umum, oleh karena 
itu,	 harus	 ada	 hubungan	 yang	 dapat	 dijelaskan	 antara	 materi-
materi atau kesaksian yang dicari dan fokus dari penyelidikan. 
Sebagai tambahan, subpoena harus menunjukkan sifat dasar dari 
setiap tuduhan yang merugikan yang dibuat melawan si penerima 
dan olehnya ia mungkin akan ditanyai.27 Namun demikian, 
subpoena tidak perlu, menyebutkan “waktu, tempat, orang atau 
keadaan tertentu sebagaimana dalam suatu surat dakwaan sebelum 
persidangan.”28

 Subpoena untuk bukti dan subpoena untuk kesaksian 
melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang sedikit berbeda 
dalam hal ruang lingkup mereka yang sesuai. Subpoena untuk 
bukti harus secara umum mengedepankan pelbagai rincian agar 
sah.29 Subpoena tidak boleh terlalu samar seperti misalnya tidak 
ada batasan sejauh mana bukti itu relevan, atau terlalu luas seperti 
misalnya pemenuhan subpoena terlalu membebani. Bukti yang 
dicari dengan cara-cara seperti subpoena mungkin meliputi, antara 
lain, materi tertulis, peta, gambar, rekaman audio atau video, foto, 
atau	bukti	fisik	yang	dihubungkan	dengan	peristiwa	tertentu	yang	
berada di bawah penyelidikan.

	 Dalam	hal	efisiensi	dan	keadilan,	subpoena	untuk	bukti	juga	
harus menunjukkan waktu dan tempat untuk menyampaikan bukti 
kepada komisi. Hukum Acara ICTY mengedepankan kerangka 
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yang berguna untuk menghadapi pihak yang mencoba untuk 
menghasilkan dokumen atau informasi. Aturan 54 bis menetapkan:    

Suatu pihak memohonkan surat perintah berdasarkan 
Aturan 54 agar suatu Negara menghasilkan dokumen-
dokumen atau di mana harus meminta secara tertulis 
kepada Hakim atau Majelis Hakim terkait dan harus: 
(i)	 mengidentifikasi,	 sejauh	 memungkinkan,	 dokumen	
atau informasi yang terkait dengan surat permohonan; 
(ii) menunjukkan bagaimana dokumen dan informasi 
tersebut relevan dengan hal yang sedang dipersoalkan di 
hadapan Hakim atau Majelis Hakim dan perlu penetapan 
yang adil atas masalah tersebut; dan (iii) menjelaskan 
langkah-langkah yang telah diambil oleh pemohon untuk 
melindungi bantuan Negara.

Subpoena untuk kesaksian boleh jadi secara alami lebih luas 
atau umum dari pada subpoena untuk bukti. Namun demikian, 
subpoena untuk kesaksian harus mencakup paling tidak waktu dan 
tempat di mana kesaksian akan diambil, dan juga menunjukkan 
pokok masalah umum. Lebih lanjut, si penerima harus diberikan 
pemberitahuan yang layak dalam rangka membuat persiapan-
persiapan untuk hadir. Sumber-sumber daya memungkinkan, 
biaya-biaya kehadiran yang dikeluarkan harus diganti, oleh karena 
orang yang bersangkutan dipaksa untuk muncul.30

Setiap subpoena yang dikeluarkan oleh suatu komisi 
kebenaran, baik untuk bukti atau kesaksian harus menjelaskan 
akibat-akibat dari ketidakpatuhan dan prosedur untuk diikuti 
apabila seseorang tidak dapat atau tidak mau untuk patuh.31 
Misalnya,	 jika	 denda	 atau	 hukuman	 yang	 sah	 dapat	 dijatuhkan	
atas ketidakpatuhan, subpoena harus dengan jelas menunjukkan 
hal tersebut. Sama halnya juga, subpoena harus memberitahukan 
si penerima mengenai setiap kesimpulan negatif yang mungkin 
ditarik dari ketidakhadirannya.32  
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Rekomendasi
	 Kekuasaan subpoena harus dapat digunakan melawan 

individu atau badan hukum.
	 Kekuasaan subpoena harus memungkinkan komisi un-

tuk memaksa kehadiran seseorang untuk memberikan 
kesaksian, atau untuk menghasilkan dokumen atau hal-
hal lain dalam pemeliharaan atau pengawasan orang yang 
bersangkutan yang relevan dengan dan penting untuk 
subjek penyelidikan.

	 Subpoena mungkin luas dalam kaitan dengan ruang 
lingkup, tetapi subpoena harus menciptakan hubungan 
yang	 dapat	 dijelaskan	 antara	 kesaksian	 atau	 bukti	 yang	
dicari, dan subjek penyelidikan. Subpoena juga harus 
harus memberitahu si penerima mengenai sifat dasar dari 
setiap tuduhan yang merugikan di mana ia mungkin akan 
ditanyai.

	 Subpoena untuk bukti dokumen tidak boleh terlalu 
samar, seperti misalnya tidak ada batasan sejauh mana 
bukti itu relevan. Ataupun terlalu luas, seperti misalnya 
pemenuhan subpoena akan terlalu membebani. Subpoena 
harus menunjukkan waktu dan lokasi yang layak untuk 
menyerahkan bukti.

	 Ruang lingkup dan isi dari subpoena untuk kesaksian boleh 
jadi lebih umum dari pada subpoena untuk bukti dokumen. 
Subpoena untuk kesaksian harus mencakup waktu dan 
tempat di mana kesaksian akan diambil dan menunjukkan 
pokok masalah dari kesaksian yang relevan. Si penerima 
harus mendapat pemberitahuan yang layak untuk hadir 
dan bersaksi.

	 Subpoena harus menjelaskan akibat-akibat dari 
ketidakpatuhan, dan juga prosedur untuk diikuti apabila 
seseorang tidak dapat atau tidak mau untuk patuh. 
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Bagian 3: Penggunaan Kekuasaan

Peraturan perundang-undangan komisi kebenaran harus mene-
tapkan bahwa adalah suatu pelanggaran apabila gagal untuk 
memenuhi subpoena tanpa alasan yang dapat diterima, atau 
untuk dengan sengaja memutar balik atau menyembunyikan 
informasi atau bukti yang relevan.33 Namun demikian, penetapan 
pelanggaran-pelanggaran belaka akan kurang mencukupi. Suatu 
mekanisme pelaksanaan yang efektif juga penting adanya.  

 Penghinaan terhadap pengadilan  (contempt of court) 
yang formal adalah metode yang paling luas digunakan untuk 
melaksanakan subpoena judisial.34 Upaya penyelesaian (remedy) 
yang sama mungkin cocok dengan kebutuhan komisi-komisi 
kebenaran.35 Tetapi komisi tidak boleh memegang keputusan akhir 
dalam hal penghinaan terhadap pengadilan yang dituduhkan. 
Pada umumnya, lebih baik jika pejabat-pejabat penuntutan 
melaksanakan subpoena, dengan bersandar pada kasus utama 
mengenai ketidakpatuhan yang dikedepankan oleh komisi.

 Penting untuk dicatat, upaya-upaya pemberlakuan sub-
poena dapat memungkinkan komisi untuk melakukan tidak hanya 
menjamin pemenuhan subpoena. Upaya-upaya semacam itu dapat 
memungkinkan komisi untuk memperkarakan kasusnya secara 
lengkap terhadap pihak yang tidak patuh. Sebagai contoh, di Afrika 
Selatan, orang-orang yang menolak subpoena yang dikeluarkan oleh 
KKR mungkin masuk dalam perkara-perkara penghinaan. Ketika 
mantan presiden P.W. Botha menolak untuk patuh pada subpoena 
KKR, jaksa agung memilih untuk menuntut. Hal ini memberikan 
kesempatan bagi KKR untuk secara publik mengungkapkan bukti-
bukti yang lengkap melawan mantan presiden, karena KKR harus 
memeriksa dasar dari tindakan mengeluarkan subpoena sejak awal.36 
Meskipun KKR kalah dalam pertarungan hukum,37 kasus tersebut 
menunjukkan bagaimana upaya pemberlakuan suatu subpoena dapat 
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berkontribusi pada pertanggungjawaban vis-à-vis pihak yang tidak 
patuh.38 Pada waktu yang sama, seseorang harus mengerti bahwa 
kualitas sistem peradilan dalam banyak konteks transisi mungkin 
menghalangi pemberlakuan yang hebat semacam ini.

 Mandat komisi kebenaran yang mencakup kekuasaan 
subpoena tanpa kecuali menjadikannya suatu pelanggaran yang 
dapat dihukum untuk setiap orang yang gagal memenuhinya tanpa 
alasan yang dapat diterima. Sebagai contoh, bagian 20 dari mandat 
komisi kebenaran Timor-Leste menetapkan:

Adalah pelanggaran bagi siapa pun yang: (a) secara 
sengaja memberikan informasi palsu ataupun informasi 
yang menyesatkan; (b) tanpa alasan yang dapat diterima, 
gagal menjalankan perintah yang dikeluarkan Komisi 
untuk menghadap dan/atau menjawab pertanyaan pada 
tempat, tanggal dan waktu tertentu; (c) tanpa alasan yang 
dapat diterima, gagal mematuhi perintah yang diberikan 
oleh Komisi untuk memberikan benda yang dimiliki, 
dikuasai, atau dikontrolnya. Barang siapa melakukan 
pelanggaran yang tercantum dalam Bagian 20.1 bersalah 
atas pelanggaran dan diancam dengan masa tahanan yang 
tidak melebihi 1 tahun dan/atau denda yang tidak melebihi 
US$3000, atau kedua-duanya.

Demikian juga, bagian 39 mandat KKR Afrika Selatan 
menetapkan:

Barang siapa yang… (e) (i) telah dipanggil secara paksa 
dalam kaitan dengan Undang-Undang ini, tanpa sebab 
yang jelas gagal untuk hadir pada waktu dan tempat yang 
ditetapkan dalam subpoena, atau gagal untuk tetap hadir 
sampai akhir pertemuan yang dipermasalahkan atau 
sampai kehadirannya tidak lagi diperlukan oleh orang 
yang memimpin pertemuan, atau gagal untuk memberikan 
benda yang dimiliki, dikuasai, atau dikontrolnya; (ii) 
dipanggil secara paksa dalam kaitan dengan Undang-
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Undang ini, tanpa sebab yang jelas menolak untuk disum-
pah atau untuk memberikan pernyataan sebagai seorang 
saksi atau gagal atau menolak untuk menjawab secara 
penuh dan memuaskan, sesuai dengan pengetahuan dan 
keyakinannya, setiap pertanyaan yang sah yang diajukan 
kepadanya … [dan] (h) menghancurkan setiap benda yang 
terkait dengan atau dalam penantian suatu penyelidikan 
atau perkara dalam kaitan dengan Undang-Undang ini 
… harus dinyatakan bersalah atas suatu pelanggaran 
dan dapat dikenakan hukuman denda, atau pemenjaraan 
untuk jangka waktu yang tidak melebihi dua tahun atau 
dikenakan baik denda dan pemenjaraan.

Komisi-komisi penyelidikan mengikuti praktik-praktik 
serupa. Sebagai contoh, menurut Tribunals of Inquiry (Evidence) 
Act Inggris terdahulu, seseorang yang gagal untuk muncul, 
memberikan dokumen, atau menjawab pertanyaan yang diajukan 
oleh komisi dapat dihukum seolah-olah ia bersalah atas penghinaan 
terhadap pengadilan.39 Undang-Undang Komisi Penyelidikan 
Parlementer Australia memungkinkan seorang komisioner untuk 
memanggil seseorang untuk muncul dan memberikan bukti, dan 
untuk memberikan dokumen dan hal-hal lain; seseorang yang 
gagal untuk hadir dapat, atas perintah pengadilan, ditangkap dan 
ditahan dengan tujuan untuk memaksa kehadiran orang yang 
bersangkutan.40 Orang tersebut, selain ditahan sampai dengan 
setelah kemunculannya, juga dapat dihukum dengan enam bulan 
penjara atau denda sebesar seribu dolar.41

Menurut sejarah cara ini juga merupakan standard bagi 
para penyelidik komite-komite penyelidikan parlemen Amerika 
Serikat untuk memiliki kekuasaan untuk memanggil paksa untuk 
memberikan kesaksian dan bukti, dan untuk menggunakan 
kekuasaan tersebut melalui perkara-perkara penghinaan terhadap 
pengadilan.42 Sebagai contoh, Komisi Penyelidikan Manajemen-
Ketenagakerjaan Louisiana, penyelidikan yang dibentuk pada akhir 
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tahun 1960-an oleh badan pembuat undang-undang Louisiana 
untuk menyelidiki tuduhan-tuduhan pidana dalam bidang 
hubungan-hubungan ketenagakerjaan, memiliki kekuasaan untuk 
memaksa pemberian dokumen-dokumen dan kesaksian dan untuk 
menggunakan kekuasaan tersebut dengan mengajukan petisi 
kepada pengadilan-pengadilan negara dalam perkara-perkara 
penghinaan.43

Tetapi jika komisi-komisi kebenaran dan badan-badan 
serupa harus memiliki kemampuan untuk memberlakukan 
subpoena, para penerima harus memiliki kemampuan untuk 
menggugat. Pembelaan-pembelaan yang sah dapat mencakup 
penyimpangan, (yakni, bukti yang dicari tidak ada hubungannya 
dengan penyelidikan), tidak memiliki wewenang, hak istimewa 
yang sah,44 beban yang tidak masuk akal, atau pemberitahuan yang 
tidak jelas. Sebagai contoh, mandat komisi kebenaran Timor-Leste 
menetapkan pada bagian 20.2:

Tanpa membatasi arti “alasan yang dapat diterima” dalam 
Bagian 20.1, yang menjadi alasan yang dapat diterima 
adalah: (a) kesaksian seseorang atau pengajuan benda 
yang dimilikinya tidak relevan dengan penyelidikan 
yang dilakukan Komisi; (b) seseorang yang tidak dapat 
melakukan perintah dari Komisi karena alasan yang di luar 
kuasa orang tersebut; (c) seseorang tidak diberi waktu yang 
cukup untuk mematuhi perintah Komisi.

Dalam hal apakah komisi harus memiliki kekuasaan untuk 
memberlakukan subpoenanya sendiri, Komisi Pembaruan Hukum 
Kanada merekomendasikan berlawanan  dengan pendekatan sema-
cam itu menyangkut komisi-komisi penyelidikan, lebih memilih 
bahwa surat perintah diperoleh dari pengadilan-pengadilan 
umum.	Meskipun	pendekatan	yang	kurang	efisien,	komisi	dengan	
baik berargumentasi bahwa hal itu akan melanggar prinsip bahwa 
seseorang tidak boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri.45 
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Dengan demikian, sebagai contoh, bagian 8 Undang-Undang 
Penyelidikan Publik Ontario menetapkan:

Barang siapa tanpa alasan yang sah, (a) seharusnya 
dipanggil berdasarkan bagian 7 sebagai seorang saksi 
pada suatu penyelidikan, lalai untuk hadir pada suatu 
penyelidikan; atau (b) hadir sebagai seorang saksi pada 
suatu penyelidikan tetapi menolak untuk mengambil 
sumpah atau untuk memberikan pernyataan yang secara 
sah diharuskan oleh komisi untuk diambil atau dibuat, 
atau untuk memberikan setiap dokumen atau benda yang 
berada dalam kekuasaan atau kontrolnya yang secara 
sah diharuskan oleh komisi untuk diberikan kepadanya, 
atau untuk menjawab suatu pertanyaan di mana komisi 
mungkin secara sah mengharuskan suatu jawaban; atau 
(c) melakukan hal-hal lain yang mungkin, jika komisi 
adalah pengadilan yang mempunyai kekuasaan untuk 
memperkenankan penghinaan, merupakan penghinaan 
terhadap pengadilan tersebut, … komisi dapat mengajukan 
suatu kasus kepada Pengadilan Divisi yang mengedepan-
kan fakta-fakta dan bahwa pengadilan dapat, atas 
permintaan komisi atau Jaksa Agung, menyelidiki masalah 
dan, setelah mendengarkan kesaksian dari saksi-saksi 
yang mungkin diberikan melawan atau atas nama orang 
yang bersangkutan dan setelah mendengarkan pernyataan 
yang mungkin diberikan dalam pembelaan, menghukum 
atau mengambil langkah-langkah untuk penghukuman 
terhadap orang yang bersangkutan dalam cara yang sama 
seolah-olah ia telah bersalah atas penghinaan terhadap 
pengadilan.46

Jurisdiksi-jurisdiksi Commonwealth lainnya belum meniru 
hal tersebut. Sebagai contoh, bagian 5(d) Tribunals of Inquiry Act 
Nigeria memberikan komisi-komisi: 

Kekuasaan untuk mengeluarkan surat perintah penang-
kapan untuk memaksa kehadiran setiap orang yang, 
setelah dipanggil untuk hadir, gagal atau menolak atau 
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mengabaikan untuk melakukan hal tersebut dan tidak 
membebaskan kegagalan atau penolakan atau pengabaian 
semacam itu untuk kepuasan pengadilan, dan untuk 
memerintahkannya untuk membayar semua biaya yang 
mungkin dikeluarkan dalam memaksakan kehadiran 
orang yang bersangkutan atau oleh karena kegagalan atau 
penolakan atau pengabaian untuk mematuhi panggilan, 
dan juga untuk mendenda orang tersebut dengan sejumlah 
uang yang tidak melebihi dua puluh naira, denda semacam 
itu akan dapat diperoleh kembali dalam cara yang sama 
seperti	denda	yang	dijatuhkan	oleh	hakim	pengadilan.47

Undang-Undang Komisi Penyelidikan Israel mengambil 
suatu pendekatan yang serupa.48

 Meskipun rekomendasi buku ini adalah menentang suatu 
komisi kebenaran untuk memiliki kekuasaan agar memberlakukan 
subpoenanya sendiri – khususnya ketika seorang hakim tidak 
bertindak sebagai ketuanya – beberapa mandat mungkin 
menganugerahkan suatu komisi kekuasaan-kekuasaan yang sama 
seperti suatu pengadilan dalam kaitan dengan pemberlakuan 
subpoena. Dalam hal-hal semacam itu, komisi harus mencoba untuk 
memakai sebagian besar dari, jika tidak seluruhnya, prosedur-
prosedur yang digunakan oleh pengadilan-pengadilan di Negara 
yang bersangkutan.49

Rekomendasi
	 Mandat komisi kebenaran harus menetapkan bahwa adalah 

suatu pelanggaran apabila gagal untuk memenuhi subpoena 
tanpa alasan yang dapat diterima, untuk dengan sengaja 
memutar balik atau menyembunyikan bukti yang relevan, 
atau untuk melakukan sumpah palsu.

	 Subpoena komisi kebenaran harus dapat diberlakukan 
melalui prosedur-prosedur yang ditetapkan, termasuk 
penuntutan oleh pejabat-pejabat publik atas perintah, atau 
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atas persetujuan, komisi.
	 Perkara-perkara penghinaan harus tersedia untuk penolak-

an untuk hadir, penolakan untuk memberikan dokumen-
dokumen, penolakan untuk disumpah sebagai seorang 
saksi, dan penolakan yang tidak patut untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan.

	 Para penerima subpoena harus diizinkan untuk membela 
diri terhadap perkara-perkara penghinaan dengan alasan-
alasan berikut: penyimpangan, tidak memiliki wewenang, 
hak istimewa yang sah, beban yang tidak masuk akal, atau 
pemberitahuan yang tidak jelas.

	 Hukuman-hukuman untuk ketidakpatuhan terhadap 
subpoena dapat meliputi denda, pemenjaraan jangka 
pendek, dan penggantian atas biaya-biaya komisi yang 
masuk akal. 

Bagian 4: Hak-Hak Penerima 

Penerima subpoena harus memiliki lebih dari hanya hak untuk 
membela penolakannya untuk memenuhi subpoena. Penerima juga 
harus dapat mencari jalan untuk membuat subpoena batal dengan 
sendirinya, melalui proses judisial, dan dengan alasan-alasan 
yang sama, yakni, penyimpangan, tidak memiliki wewenang, 
hak istimewa yang sah, beban yang tidak masuk akal, atau 
pemberitahuan yang tidak jelas. Tetapi pelaksanaan semacam itu 
harus disyaratkan untuk dibawa ke pengadilan tanpa penundaan 
yang tidak semestinya.50 Hal ini untuk menghindari penundaan-
penundaan yang tidak beralasan dalam kerja komisi.51

 Penerima subpoena juga harus berhak atas tingkat dasar 
kerahasiaan atau privasi, yang dinaikkan jika individu yang 
bersangkutan atau keluarganya dapat menunjukkan ketakutan 
yang	 beralasan	 atas	 ancaman	 terhadap	 keselamatan	 fisik	 atau	
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kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian, jika komisi ingin 
menunjukkan kepada publik bahwa komisi bermaksud untuk 
memanggil paksa individu tertentu, komisi harus memiliki alasan 
pemaksa untuk melakukan hal tersebut. Dengan tiadanya alasan-
alasan semacam itu, subpoena harus dikeluarkan di luar sorotan 
publik.

 Berkenaan dengan dokumen-dokumen yang diminta 
secara paksa oleh komisi-komisi kebenaran, jika suatu dokumen 
mengandung baik data pribadi yang relevan dan tidak relevan, yang 
pribadi dan tidak relevan biasanya harus disegel, dirahasiakan, atau 
jika tidak dicegah dari publikasi. Masalah ini muncul, sebagai contoh, 
dalam hal catatan-catatan dan buku harian pribadi seseorang. Satu 
metode untuk melindungi privasi penerima boleh jadi untuk komisi 
meninjau semua halaman dari catatan atau buku harian pribadi 
di tengah kehadiran pemilik dokumen, dan untuk membuat satu 
salinan hanya pada halaman-halaman yang relevan. Hal ini akan 
mencegah baik komisi dari secara tidak adil mengungkapkan 
dokumen yang menyeluruh dan menyelamatkan komisi dari beban 
untuk menjaga jaminan untuk melindungi dokumen-dokumen 
yang disegel.

 Hak yang lain dari penerima subpoena adalah dalam 
wujud	 finansial.	 Subpoena	 tidak	 boleh	 berat	 secara	 finansial	
untuk si penerima. Di Ontario, penerima subpoena penyelidikan 
komisi berhak untuk dibayar dengan tunjangan-tunjangan pribadi 
yang sama untuk kehadirannya pada saat dengar kesaksian 
sebagaimana yang dibayarkan untuk kehadiran seorang saksi yang 
dipanggil untuk menghadiri persidangan.52 Bagian 13 Tribunals 
of Inquiry Act Nigeria dengan cara yang sama menetapkan: “Para 
saksi dan penerjemah dan orang lain yang hadir atas permintaan 
pengadilan atau atas panggilan harus dibayarkan sejumlah tertentu 
seperti tunjangan-tunjangan untuk biaya-biaya, sebagaimana 
dimungkinkan oleh kasus tersebut, sebagaimana dimungkinkan 
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oleh pengadilan, dengan persetujuan dari pejabat yang berwenang, 
langsung, dan jumlah tersebut harus dibayarkan di luar pendapatan 
publik.”

 Meskipun banyak komisi kebenaran tidak akan berwenang 
untuk menggunakan dana-dana mereka yang terbatas untuk 
tujuan-tujuan semacam itu, suatu komisi harus mencoba upaya-
upaya terbaiknya untuk mengganti biaya-biaya yang masuk akal 
dari pemenuhan subpoena. Yakni quid pro quo yang masuk akal 
untuk memaksa orang-orang untuk memberikan kesaksian atau 
bukti yang bertentangan dengan kemauan mereka.

 Akhirnya, benda dan dokumen yang diperoleh melalui 
subpoena untuk barang bukti harus dikembalikan kepada penerima 
subpoena dalam waktu yang sesuai, segera setelah komisi telah 
mendapatkan kesempatan untuk membuat salinan, mengambil 
gambar, atau memeriksa benda dan dokumen tersebut, sebagaimana 
dimungkinkan oleh kasus terkait. Benda dan dokumen tersebut, 
bagaimanapun juga, tidak menjadi milik komisi. Namun demikian, 
apabila benda dan dokumen tersebut mengungkapkan fakta 
kegiatan pidana, penuntut umum harus mempunyai kesempatan 
untuk menggunakannya untuk barang bukti.

Rekomendasi:
	 Penerima subpoena harus diberikan hak untuk membatal-

kan subpoena dengan alasan-alasan yang sama sebagaimana 
ia akan mempertahankan penolakan, yakni: penyimpangan, 
tidak memiliki wewenang, hak istimewa yang sah, beban 
yang tidak masuk akal, atau pemberitahuan yang tidak jelas. 
Tetapi setiap permohonan untuk tinjauan judisial terhadap 
subpoena harus disyaratkan untuk diajukan dengan cepat 
dan	efisien.

	 Penerima subpoena harus berhak atas tingkat dasar 
kerahasiaan atau privasi, yang dinaikkan jika individu 
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yang bersangkutan atau keluarganya dapat menunjukkan 
ketakutan yang beralasan atas ancaman terhadap 
keselamatan	fisik	atau	kesejahteraan	ekonomi.

	 Jika sumber-sumber daya mengizinkan, komisi harus 
mengganti biaya-biaya yang masuk akal dari pemenuhan 
subpoena.

	 Benda dan dokumen yang diperoleh melalui subpoena 
untuk barang bukti harus dikembalikan kepada penerima 
subpoena dalam waktu yang sesuai. Namun demikian, 
apabila benda dan dokumen tersebut mengungkapkan 
fakta kegiatan pidana, penuntut umum harus mempunyai 
kesempatan untuk menggunakannya untuk barang bukti.
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Bab 5

Wewenang Melakukan 
Pemeriksaan dan Penyitaan

Pengantar

Salah satu prinsip fundamental dalam sistem legal pada umumnya, 
jika tidak semuanya, adalah bahwa aparat negara tidak boleh 
mengekang wewenangnya untuk melakukan penyelidikan terhadap 
orang ataupun harta milik. Dalam kasus pemeriksaan invasif 
tingkat tinggi,  surat perintah standardnya adalah permohonan 
terlebih dahulu pada otoritas judisial.  Dalam hukum yang umum, 
hal ini diperoleh melalui “surat perintah”, yang pada umumnya 
berisi perintah tertulis yang dikeluarkan oleh sebuah pengadilan 
yang mengesahkan suatu kewenangan terbatas untuk melakukan 
pemeriksaan dan penyitaan. Dua bentuk surat perintah yang paling 
umum adalah surat perintah penangkapan (arrest warrant) dan surat 
perintah penyelidikan (search warrant). Bab ini hanya mencermati 
soal surat perintah penyelidikan, dengan pertimbangan bahwa 
komisi kebenaran dan komisi penyelidikan tidak mempunyai kuasa 
dalam soal surat perintah penangkapan (misalnya, kuasa untuk 
menangkap seseorang).1 Karena itu, dengan merujuk pada “surat 
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perintah,” bab ini harus dipahami hanya sebagai rujukan bagi surat 
perintah dalam melakukan pemeriksaan.

 Bila sebuah komisi kebenaran mempunyai wewenang un-
tuk melakukan penyelidikan terhadap harta milik dan menyita 
bukti	 yang	 relevan,	 hal	 ini	 seharusnya	 dispesifikasikan	 di	 dalam	
mandatnya. Sebuah komisi kebenaran tidak dapat merebut 
kekuasaan secara sepihak ke dalam dirinya sendiri.2 Konsekuensinya, 
sebagaimana pada bab sebelumnya, bahwa bab ini pada prinsipnya 
relevan pada tataran tahap perancangan (designated stage) bagi 
sebuah komisi. Sekaligus juga, karena wewenang untuk melakukan 
penyelidikan dan melakukan penyitaan ditemukan hampir dalam 
semua sistem legal, penerapannya juga secara umum dikontrol oleh  
standard dan praktik-praktik yang relevan dalam negara tertentu. 
Atas dasar pertimbangan/alasan ini, bab ini hanya berfokus pada 
persoalan-persolan pokok tertentu saja.

 Surat perintah standard untuk melakukan pemeriksaan 
melimpahkan wewenang kepada petugas kepolisian atau petugas 
yang semacamnya untuk melakukan penyelidikan dan mungkin 
melakukan penyitaan terhadap hak milik yang mengkonstitusikan 
bukti bagi perbuatan tindak kejahatan (actus reus), atau intensi 
yang digunakan untuk itu (mens reus). Surat perintah penyelidikan 
didukung kekuatan dan perizinanan untuk melakukan inspeksi 
tanpa pemberitahuan sebelumnya (prior notice). Hal inilah yang 
membedakan mereka dari subpoena documentary [subpoena yang 
berkaitan dengan penyerahan dokumen, atau subpoena duces tecum 
– subpoena yang berkaitan dengan pemberian dokumen-dokumen 
dan objek-objek lain yang penting dan relevan dan dalam penahanan 
atau pengawasan seseorang. Ed.] yang tidak terlibat dalam 
melakukan inspeksi secara mendadak dan umumnya membiarkan 
penerima untuk terlibat secara suka rela. Karena itu, surat perintah 
dilihat sebagai pilihan alternatif (fallback) yang penting untuk 
memperoleh bukti kunci.
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 Wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyitaan 
sangat bermanfaat tidak hanya terhadap pelaku individual tetapi 
juga terhadap otoritas publik yang tidak akuntabel yang menolak 
untuk melakukan kerja sama dengan komisi terutama dalam hal 
komisi mau menggali dan memperoleh informasi. Tidak-bekerja-
samanya pihak  keamanan suatu negara telah menjadi ciri umum 
pengalaman mayoritas pelbagai komisi kebenaran. Di Argentina, 
Cili, El Salvador, misalnya, komisi meminta untuk bekerja sama  
tetapi umumnya ditolak oleh pihak keamanan atau polisi, walaupun 
undang-undang mewajibkan mereka untuk melakukan kerja sama.3 
Demikian juga KKR di Afrika Selatan, yang memiliki kekuasaan 
penuh untuk melakukan penyelidikan, namun ditemukan bahwa 
ribuan	 file/berkas-berkas	 penting	 secara	 intensional	 dihancurkan	
oleh pihak keamanan negara dan pelaku lainnya.4 Begitu juga, 
menurut kepala deputinya, kekuasaan KKR untuk melakukan 
penyelidikan dan penyitaan luar biasa sangat bermanfaat dan sering 
kali digunakan dalam berbagai kesempatan, khususnya melalui 
persetujuan pihak Angkatan Bersenjata Afrika Selatan.5

 Sampai saat ini, beberapa komisi kebenaran telah memegang 
wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan, 
termasuk kelompok negara-negara seperti Afrika Selatan, Nigeria, 
Timor-Leste, Ghana, Sierra Leone, Liberia dan Republik Demokratik 
Kongo (DRC).6 Hal ini merupakan bagian dari sebuah trend 
perkembangan akan cakupan wewenang mandat komisi kebenaran 
untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan.7

 Sejumlah statuta penyelidikan komisi Persemakmuran 
(Commonwealth) juga telah menetapkan kewenangan untuk 
melakukan pemeriksaan dan penyitaan, misalnya di negara 
seperti India, Israel, Selandia Baru, dan Nigeria. Konsisten dengan 
wewenang luas yang secara inheren dimilikinya, sebuah komite 
penyelidikan parleman atau kongresional yang standard biasanya 
juga memiliki kewenangan seperti itu. Kantor-kantor Ombudsmam 
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juga kadang-kadang memiliki wewenang untuk melakukan 
pemeriksaan dan penyitaan.8 Dengan basis pengeculian tertentu, 
penggugat privat pun, dalam gugatan perdata sisitem common 
law mungkin bisa menerapkan  kewenangan untuk melakukan 
pemeriksaan dan penyitaan, misalnya ketika ada bukti yang kuat 
bahwa seorang terdakwa mungkin menghancurkan materi-materi 
yang memberatkan dirinya.9

 Bahkan jika komisi kebenaran memiliki wewenang yang 
terbatas untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan, namun 
sebagian besar di antara mereka dapat menikmati wewenang secara 
eksplisit untuk meminta dokumen, menerima tawaran kerja sama 
dari otoritas publik.10 Namun demikian, hal ini tidak berintensi 
menjadi sebuah wewenang yang secara legal dapa dipaksakan 
keberlakukannya. Dengan demikian, ketika bentuk kerja sama tidak 
memadai, sebuah komisi ditinggalkan tanpa remedi.

 Banyak komisi kebenaran juga telah dilimpahkan wewe-
nang dalam bentuk mandat mereka untuk melakukan pemeriksaan 
langsung di tempat (on-the-spot searches).11 Dalam praktiknya, 
wewenang ini juga kurang efektif dibandingkan dengan wewenang 
penuh untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan, sebab ia hanya 
diperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan, bukan penyitaan.

 Dalam bab ini, beberapa pokok berikut ini akan dibahas: 
prosedur mengeluarkan surat perintah pemeriksaan, prosedur 
pelaksanaan surat perintah, dan hak dari subjek yang diperiksa.

Bagian 1 : Prosedur Mengeluarkan Surat Perintah

Beberapa komisi kebenaran telah dilimpahkan wewenang 
untuk melakukan pemeriksaan penyitaan tanpa terlebih dahulu 
menyampaikan permohonan pada otoritas judisial. Sebagai 
contoh, pasal 11 ayat 1 mandat komisi kebenaran pemerintahan 
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Ghana menetapkan: “Komisi harus memiliki wewenang seperti 
polisi dengan tujuan untuk memasuki, memeriksa, menyita, 
dan memindahkan dokumen atau artikel yang relevan terhadap 
berbagai upaya investigasi”. Mirip dengan itu, pasal 8 ayat (1) (b) 
mandat KKR Sierra Leone menetapkan komisi dengan kuasa:

Untuk mengunjungi setiap bangunan atau tempat tanpa 
pemberitahuan sebelumnya, dan untuk masuk dalam 
setiap tempat  atau bangunan gedung demi tujuan tertentu 
yang menjadi bahan bagi pemenuhan mandat komisi dan 
khususnya, demi tujuan untuk  mendapatkan  informasi 
atau inspeksi setiap hak milik atau mengambil salinan dari 
setiap dokumen yang mungkin dapat membantu komisi, 
dan demi menjamin setiap harta milik dan dokumen.

Pasal 5 ayat (g) dari Nigerian Tribunals of Inquiry Act ( landasan 
hukum bagi komisi kebenaran Nigeria) menetapkan penyelidikan 
dengan:

Kuasa untuk masuk pada setiap tempat atau bangunan 
gedung secara personal atau oleh seorang atau para pelaku 
yang secara tertulis diberi wewenang oleh para anggota, 
demi tujuan, yang dalam opini mereka menjadi data/bahan 
untuk penyelidikan, dan khususnya demi tujuan untuk 
mendapatkan bukti atau informasi atau inspeksi atau 
mendapatkan salinan berbagai dokumen yang diperlukan 
oleh, atau yag mungkin dapat membantu pengadilan, atau 
demi mengamankan berbagai dokumen atau harta milik, 
yang menurut mereka harus diamankan demi tujuan 
penyelidikan.  

Sebaliknya, mandat Komisi kebenaran Timor-Leste 
menetapkan pada pasal 5 ayat 1: Komisi dapat meminta seorang 
Hakim Penyelidikan dari Pengadilan Wilayah untuk memberikan 
surat perintah untuk memampukan polisi melakukan pemeriksaan 
diperkirakan memuat data yang relevan bagi komisi penyelidikan.12 
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Mirip dengan itu, pasal 32 ayat 2 mandat KKR Afrika Selatan 
menegaskan:

Sebuah surat perintah untuk masuk atau melakukan 
pemeriksaan merujuk pada ayat (1) harus dikeluarkan 
oleh seorang hakim Pengadilan Tinggi atau oleh magistrate 
(orang yang ditunjuk sebagai hakim di pengadilan rendah) 
yang memiliki juridiksi pada wilayah di mana bangunan 
gedung yang dipertanyakan tersebut ditempatkan, dan 
hanya bisa dikeluarkan bila hal tersebut muncul di hadapan 
hakim atau magistrate dari informasi bahwa ada alasan 
yang sangat mendasar  untuk meyakinkan bahwa sebuah 
artikel atau barang yang disebutkan dalam paragraf (a) 
atau (b) ayat (1) tersebut ada atau dalam bangunan gedung 
tertentu,	dan	dapat	menspesifikasi	tindakan-tindakan	mana	
yang disebutkan dalam paragraf (b) (i) ke (vi) dari ayat 
tersebut dapat ditunjukkan oleh seseorang yang padanya 
hal tersebut dipersoalkan.13

 
Sementara, dalam konteks tertentu, adalah sesuatu yang 

tidak bermanfaat atau tidak efektif bagi komisi kebenaran bila hanya 
bergantung/mengacu pada otoritas judisial soal surat perintah; 
umumnya lebih konsisten bila hal tersebut mengacu pada konvensi 
praktik legal dari surat perintah yang dipersoalkan tersebut. Hal ini 
adalah model pendekatan yang umumnya dilakukan oleh komisi 
Persemakmuran dalam legislasi penyelidikan. Meskipun demikian, 
harus diakui bahwa dalam konteks transisi, peradilan barangkali 
tidak bersifat independen atau efektif. Bila ini adalah persoalannya, 
sebuah komisi kebenaran dapat melakukannya sendiri secara 
langsung dengan wewenangnya  untuk melakukan pemeriksaan 
dan penyitaan, dalam kasus di mana rekomendasi dalam bab ini 
yang secara judisial terkait dengan surat perintah yang diperoleh 
dengan menerapkan,  mutatis mutandis.14
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	 Mandat	 sebuah	komisi	 kebenaran	dapat	mengidentifikasi	
elemen-elemen esensial yang terkandung dalam suatu surat 
perintah.15 Sebagai alternatifnya, isi sebuah surat perintah ditentukan 
secara luas pada basis praktik lokal legal  (local legal practice). Dalam 
kasus yang lain, sebuah komisi diwajibkan untuk mengucapkan 
sumpah atau mengajukan bukti-bukti yang menentukan, minimal, 
tempat yang akan diperiksa, dasar/alasan dilakukan pemeriksaan, 
hal-hal yang akan diperiksa, tanggal dan waktu yang tepat untuk 
melakukan pemeriksaan.

 Pada umumnya, suatu surat perintah akan dikeluarkan 
hanya ketika ada  alasan yang mendasar untuk meyakinkan bahwa 
di beberapa bangunan atau tempat ada dokumen ataupun hal-hal 
yang relevan yang menjadi pokok persoalan penyelidikan.16 (Hal 
ini diungkapkan secara tegas berbeda dengan Amerika Serikat, di 
mana standard konstitusional tentang “penyebab yang mungkin” 
diterapkan).17 Bila alasan atau dasarnya tidak terbentuk, maka 
surat perintah tidak dikeluarkan, dan pemeriksaan tidak dapat 
dilakukan. Suatu wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan 
penyitaan tidak digunakan demi “ekspedisi penangkapan ikan” 
(yaitu, investigasi yang open-ended).

 Dengan menghormati prosedur internal komisi, reko-
mendasi-rekomendasi pada bab IV (“Kekuasaan Memerintahkan 
Pemanggilan) secara seimbang sangat tepat. Karena itu, sebuah 
kuorum  komisioner yang sah harus terlebih dahulu mempersoalkan 
atau	mencari	 	 surat	 perintah.	 	 Juga,	 demi	 alasan	 efisiensi,	 ketika	
konsesus tidak dicapai, maka surat perintah harus diperoleh melalui 
pemilihan suara terbanyak. Meski demikian, seorang ketua komisi, 
memiliki wewenang secara independen untuk mengeluarkan atau 
mengupayakan surat perintah atas alasan yang tidak umum atau 
darurat. Staf komisi tidak memiliki wewenang yang independen 
untuk mengeluarkan atau mengupayakan surat perintah.
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 Sebagai sebuah aturan umum,  sebuah surat perintah 
diperoleh dalam pemeriksaan yang lebih maju.18 Hal ini sangat 
penting bagi komisi kebenaran, yang bekerja dalam konteks 
wilayah yang tata aturan hukumnya lemah. Meski demikian, 
dengan dasar pertimbangan tertentu, pemeriksaan tanpa surat 
perintah sebenarnya dipebolehkan ketika subjek pemeriksaan itu 
memperbolehkannya secara bebas, atau ketika surat perintah yang 
diperoleh sebelumnya memalsukan maksud pemeriksaan.19 Dalam 
kasus yang kedua ini,  komisi diminta untuk mengeluarkan atau 
mengupayakan surat perintah dalam kurun waktu 24 jam  selama 
dalam pemeriksaan.20	Komisi	harus	mampu	menjustifikasi	sebuah	
pemeriksaan tertentu hanya dengan dasar keadaan yang mendesak 
yang berdampak buruk terhadap “situasi sekarang atau tidak sama 
sekali”.21 Namun demikian, bila komisi gagal untuk memperoleh 
surat perintah yang dikeluarkan sesudahnya,  atau jika pengadilan 
berikutnya tidak mengacu pada bukti-bukti yang disita, bukti-bukti 
tersebut harus dikembalikan ke  tim pemeriksa.

Rekomendasi:
 Ketika sistem judisial bersifat independen dan efektif, 

sebuah komisi kebenaran  diwajibkan untuk memohon 
kepada seorang hakim untuk memberi surat perintah 
sebelum melakukan operasi pemeriksaan dan penyitaan. 
Alternatifnya, ketika sistem juridisnya lemah, sebuah 
komisi kebenaran dapat bertindak sendiri secara langsung  
sendiri dengan  wewenang untuk melakukan pemeriksaan 
dan  penyitaannya, dalam kasus seperti ini, rekomendasi 
ini secara juridis memperoleh surat perintah dan akan 
diterapkan sebagai mutatis mutandis.

 Sebuah surat perintah dapat dikeluarkan hanya ketika ada 
alasan yang mendasar untuk percaya bahwa  dalam sebuah 
bangunan atau tempat,  dokumen atau hal-hal yang ada 
memang relevan dengan pokok penyelidikan.
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 Ketika sebuah komisi memiliki wewenang untuk melakukan 
pemeriksaan, sebuah kuorum  komisioner yang sah harus 
terlebih dahulu mengeluarkan atau mencari  surat perintah. 
Ketika konsesus tidak dicapai,  surat perintah harus  
diperoleh melalui pemilihan suara terbanyak.

 Seorang ketua komisi harus memiliki kuasa untuk secara 
independen mengeluarkan dengan dasar pertimbangan 
khusus dan urgen. 

 Staf komisi tidak boleh memiliki kuasa yang independen 
untuk mengeluarkan surat perintah pemeriksaan.

 Umumnya, sebuah surat perintah dapat dikeluarkan atau 
diperoleh dalam penyelidikan yang lebih maju. Meski 
demikian, dengan alasan khusus tertentu,  penyelidikan 
tanpa surat perintah seharusnya dipebolehkan ketika 
sebenarnya dipebolehkan di mana: (1)subjek pemeriksaan 
itu memperbolehkannya secara bebas; atau (2) ketika surat 
perintah yang diperoleh sebelumnya memalsukan maksud 
pemeriksaan, seperti dalam kasus tuntutan yang genuin 
atau kemungkinan penghancuran bukti, dan mengingat 
bahwa surat perintah diperoleh dalam kurun waktu 24 jam  
selama dalam pemeriksaan.

Bagian 2: Ruang Lingkup Surat perintah

Ketika surat perintah menetapkan  dasar bagi pelaksanaan 
pemeriksaan, durasinya harus dibatasi dalam batas waktu tertentu 
sehingga dapat memperoleh tujuan yang direncanakan.22 Ini 
adalah elemen yang niscaya bagi setiap operasi pemeriksaan dan 
penyitaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bila masa aktif 
sebuah surat perintah cenderung bersifat akhir terbuka (open-ended) 
juga, pemeriksaan akan berisiko  menjadi sewenang-wenang dan 
tidak dapat dipertanggungjawabkan/tidak sah.23
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 Sebuah surat perintah memperbolehkan pemindahan 
atau penahanan objek-objek dalam jangka waktu tertentu.24 Meki 
demikian, bila mungkin, komisi dapat menyalin, mengambil 
gambar ketimbang  menyita bukti yang diperoleh berdasarkan 
surat perintah yang ada.

 Sebuah surat perintah juga dapat memperbolehkan – selama 
dan sesudah pemeriksaan – inspeksi dan pengujian objek-objek 
tersebut, mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pihak 
yang diperiksa, menyalin semua atau bagian-bagian tertentu dari 
berbagai dokumen/berkas yang ditemukan/disita. Hal-hal ini adalah 
elemen-elemen standard dari  surat perintah yang paling umum, jika 
tidak seluruhnya, dalam sistem legal. Hal-hal tersebut juga menjadi 
elemen standard bagi mandat beberapa komisi kebenaran. Sebagai 
contoh, pasal 32 ayat 1 mandat KKR Afrika Selatan menetapkan:

Setiap komisioner, anggota staf komisi atau petugas 
kepolisian yang dilimpahkan wewenang oleh Komisi 
mempunyai otoritas dalam surat perintah masuk (entry 
warrant) ... masuk dalam bangunan gedung-gedung ataupun 
berbagai dokumen – (a) yang terkait dengan ataupun 
memiliki alasan yang mendasar untuk dicurigai berkaitan 
dengan pokok persoalan dalam tindakan investigasi ini; 
(b) yang berisi ataupun memiliki alasan yang kuat untuk 
dicurigai berisi hal-hal tersebut, informasi berkaitan dengan 
pokok persoalan, ataupun memiliki alasan yang mendasar 
untuk kemudian dicurigai, dan barangkali dalam otoritas 
suatu surat perintah pemeriksaan – ... (i) melakukan 
inspeksi dan pemeriksaan beberapa bangunan gedung dan 
melakukan penyelidikan yang mungkin ia butuhkan; (ii) 
menguji berbagai dokumen/artikel ataupun hal-hal yang 
ditemukan pada beberapa bangunan gedung; (iii) meminta 
dari pihak yang mengontrol bangunan gedung tersebut, 
ataupun pihak yang memiliki/yang mengkontrol saat 
bangunan gedung tersebut ditemukan, atau pihak yang 
memiliki alasan yang mendasar untuk meyakinkan bahwa 
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pihak tersebut memiliki informasi terkait dengan dokumen 
tersebut, meminta sebuah penjelasan ataupun informasi; 
(iv) membuat salinan atau intisari (extracts) dari berkas 
atau hal-hal yang ditemukan ataupun dari bangunan 
gedung yang ditemukan; (v) menyita berbagai dokumen 
atau hal-hal yang ditemukan pada pihak yang memiliki 
alasan yang mendasar untuk dicurigai terhadap berbagai 
dokumen ataupun hal-hal yang disebutkan dalam paragraf 
(a) atau (b); (vi) setelah membuatkan tanda bukti terima 
tentang pemindahan artikel atau hal-hal yang ditemukan 
di bangunan gedung seperti itu dan yang dicurigai dengan 
alasan yang masuk akal sebagai artikel atau hal yang 
disebutkan dalam paragraf (a) atau (b), dan menyimpan 
beberapa dokumen dalam kurun waktu yang tepat demi 
tujuan penyelidikan selanjutnya, atau terkait dengan artikel 
yang bermasalah, membuat salinan ataupun salinannya: 
Mengingatkan bahwa berbagai dokumen atau hal-hal yang 
telah dipindahkan tersebut harus segera dikembalikan 
sejauh memungkinkan setelah tujuan dari pemindahan 
tersebut terpenuhi.

 
Demikian juga, pasal  15 ayat 8 mandat Komisi Kebenaran 

Timur Leste menetapkan:

Petugas polisi dapat, dalam otoritas sebuah  surat perintah 
pemeriksaan: (a) mengawasi dan memeriksa bangunan 
gedung	 yang	 diidentifikasi	 dan	 melakukan	 penyelidikan	
tertentu yang mungkin dibutuhkannya; (b) menguji setiap 
objek atau item (termasuk dokumen-dokumen) yang 
relevan bagi komisi penyelidikan yang ditemukan dalam 
bangunan gedung tersebut; (c) memohon dari seseorang 
yang sedang berada dalam kontrol bangunan gedung 
tersebut atau yang di dalam kepemilikannya atau yang 
berada di bawah kontrol objek atau item tersebut ketika 
objek tersebut ditemukan, atau pihak yang memiliki dasar-
dasar meyakinkan, memiliki informasi terkait dengan 
objek atau item tersebut, sebuah penjelasan ataupun 
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informasi; (d) membuat salinan dari objek atau item yang 
ditemukan dalam bangunan gedung tertentu; (e) menyita 
setiap objek atau item yang ditemukan atau beberapa 
bangungan gedung yang menjadi dasar yang meyakinkan 
untuk dicurigai sesuai dengan arti pasal 15.8 (b); (f) setelah 
mendapatkan bukti pokok yang dipersoalkan, kemudian 
memindahkan berbagai objek ataupun item dari bangunan 
gedung  yang ditemukan dan memiliki alasan yang 
mendasar untuk dicuriga, menjadi sebuah objek atau item 
...  dan menyimpan beberapa dokumen dalam kurun waktu 
yang tepat demi tujuan penyelidikan selanjutnya, atau 
terkait dengan artikel yang bermasalah, membuat salinan 
ataupun intisarinya[.]25

Dalam hal ruang lingkup aplikasinya, umumnya surat 
perintah dapat diterapkan pada hal dua hal yaitu yang alamiah 
(yaitu manusia) dan badan-badan hukum (korporat) dan orang.

Rekomendasi:
 Durasi sebuah surat perintah tidak boleh berakhir 

terbuka (openended). Durasinya harus dibatasi dalam batas 
waktu tertentu sehingga dapat memperoleh tujuan yang 
direncanakan.

 Sebuah surat perintah memperbolehkan pemindahan 
atau penahanan objek-objek dalam jangka waktu tertentu. 
Sebuah surat perintah juga dapat memperbolehkan – 
selama dan sesudah pemeriksaan – inspeksi dan pengujian 
objek-objek tersebut, mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
terkait dengan pihak yang diperiksa, menyalin semua atau 
bagian-bagian tertentu dari berbagai dokumen/berkas yang 
ditemukan/disita.

 Surat perintah dapat diterapkan pada semua orang, alamiah 
ataupun atau legal.



BAB 5: WEWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN DAN PENYITAAN

239

Bagian 3: Prosedur Pelaksanaan Surat Perintah

Sementara cukup beralasan untuk melimpahkan wewenang kepada 
komisi kebenaran kuasa untuk mengeluarkan dan memperoleh 
surat perintah, secara umum,  surat perintah dilakukan oleh staf 
kepolisian yang berseragam, entah mereka itu bersifat independen 
maupun secara berkala dipakai oleh komisi.26 Seorang komisioner, 
atau anggota staf senior yang ditunjuk oleh komisi, harus menemani 
petugas polisi.27 Dalam sebuah negara demokrasi, umumnya 
diharapkan bahwa pelaksanaan sebuah wewenang yang sangat 
invasif berada pada bidang institusi publik yang permanen, seperti 
badan-badan	judisial	dan	polisi,	yang	secara	jelas	dapat	diidentifikasi	
dan bertanggung jawab kepada publik.

Meskipun demikian, sebagaimana telah dicermati bahwa 
dalam konteks transisi, petugas kepolisian bisa saja gegabah atau 
secara tidak langsung berimplikasi pada tindak kekerasan selama 
dalam penyelidikan.28 Oleh sebab itu, para komisioner atau staf 
senior harus mampu melakukan suatu operasi pemeriksaan  dan 
penyitaan secara indepen dari kepolisian, dengan menegaskan 
bahwa	mereka	membawa	informasi	pengidentifikasian	yang	sesuai,	
seperti lencana komisi khusus.29

Idealnya, operasi pemeriksaan dan penyitaan dilakukan 
dengan  izin dan kerja sama tim investigasi. Namun demikian, 
ketika izin tidak diberikan, pelaksanaan surat perintah tersebut 
dapat dilakukan dengan meminta pasukan yang pas dan sesuai 
untuk masuk dalam sebuah bangunan atau tempat, dengan 
mengingat bahwa (1) pertama-tama mereka meminta masuk 
dengan menyatakannya melalui suara,30 (2) ada seorang saksi yang 
independen terhadap penggunaan pasukan tersebut.31 Kriteria-
kriteria ini sangat esensial. Tujuan utama sebuah pemeriksaan harus 
ditetapkan, dan bila penting, sita items yang relevan. Pemeriksaan 
yang pada awalnya tidak mengupayakan akomodasi yang disepa-
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kati dari pihak yang diselidiki akan tampak melanggar dan hanya 
akan mendiskreditkan sebuah komisi kebenaran.

Subjek pemeriksaan harus disertakan bersama dengan 
tindakan pemeriksaan tersebut atau, sebagai alternatifnya adalah 
merancang orang lain untuk berperan sebagai saksi selama 
pemeriksaan. Juga dalam beberapa juridiksi hukum mensyaratkan 
kehadiran seorang petugas ataupun petugas lain selama 
pemeriksaan.32 Petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan 
harus menunjukkan surat perintah untuk melakukan inspeksi bila 
diminta/atau ditanyakan.

Umumnya, surat perintah dilakukan pada siang hari dan atas 
pertimbangan yang cukup mendasar dapat dilakukan pada malam 
hari. Hal seperti ini merupakan bentuk dari praktik legal umumnya, 
dan pendekatan seperti ini juga yang dibutuhkan  setidaknya oleh 
dua komisi kebenaran yaitu Afrika Selatan33 dan Timor-Leste.34 
Sebagai tambahan pula bahwa pelaksanaan surat perintah tersebut 
harus	mampu	mengidentifikasi	 diri	 mereka	 sendiri	 sebagaimana	
mestinya, salinan surat perintah saat dan akhir pelaksanaan surat 
perintah, dan mengajukan pertanyaan terkait  otoritas mereka 
dalam melaksanakan surat perintah tersebut.35 Selain itu juga, 
subjek surat perintah tersebut harus diinformasikan secara tepat 
tentang konsekuensi yang potensial dari ketidaktaatan.36

Tindakan-tindakan penyelidikan tersebut harus disertai 
dengan pembuatan catatan tertulis secara detail, termasuk soal 
tanggal	 dan	waktu,	 dan	daftar	 objek	 yang	disita.	Catatan	 tertulis	
tersebut ditandatangani oleh pihak yang melakukan penyelidikan, 
juga oleh subjek penyelidikan, serta saksi yang dipercayakan 
oleh subjek penyelidikan. Komisi kebenaran juga harus membuat 
seluruh praktik semua tahap penyelidikan yang bermanfaat bagi 
mereka sendiri dan juga demi tujuan dan  akuntibilitas publik. 
Sebagai contoh, mandat komisi kebenaran Timor-Leste, pasal 15 
ayat 5 menegaskan:
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Polisi yang melakukan pemeriksaan harus membuat 
rekaman tertulis (written record) dari pemeriksaan tersebut. 
Fotografi,	 film,	 ataupun	 rekaman	 tape	 (tape recording) 
dapat	dijadikan	sebagai	bagian	dari	rekaman	atau	catatan	
tersebut. Rekaman tertulis harus berisi hal-hal berikut: (a) 
identifikasi	 penerima	 surat	 perintah	 (identification of the 
recipient), (b) sebuah deskripsi bangunan gedung yang 
detail,	 (c)	 sebuah	 daftar	 dan	 deskripsi	 objek,	 dan	 items	
lainnya yang ada dalam bangunan gedung yang mungkin 
relevan	bagi	investigasi,	(d)	daftar	yang	detail	objek-objek	
fisik	 yang	 disita	 selama	pemeriksaan,	 (e)	 identifikasi	 dan	
tanda tangan dari pihak yang mengklaim pemilik dari 
bukti-bukti	yang	disita,	jika	ada,	(f)	identifikasi	dari	pihak	
yang	muncul	 dalam	 bangunan	 gedung	 dan	 kondisi	 fisik	
mereka, jika relevan.

Suatu komisi kebenaran harus menyajikan pada subjek 
pemeriksaan		daftar	semua	bukti	yang	disita.37 Selain itu juga, untuk 
menjaga kegunaan bukti tersebut terhadap tantangan selanjutnya, 
komisi harus merekam bukti tersebut sampai bukti tersebut 
dikembalikan kepada pemiliknya.

Ketika, selama proses penyelidikan berlangsung, pihak 
yang diselidiki menolak inspeksi atau pemindahan properti 
dengan alasan bahwa hal itu mengandung informasi yang 
istimewa, permasalahannya harus dirujuk ke pengadilan lokal 
yang mempunyai wewenang terhadap persoalan tersebut.38 Di 
antara itu, hak milik tersebut harus disegel dan untuk sementara 
waktu ditempatkan pada pihak ketiga yang netral seperti petugas 
pengadilan atau panitera.39

Akhirnya, ketika komisi mengizinkan penahanan hak milik 
yang disita tersebut tidak lebih dari yang diizinkan oleh surat perin-
tah, seorang hakim mempunyai diskresi untuk memperpanjang 
penahanannya berdasarkan permintaan komisi.40 Konsekuensinya, 
hakim juga mempunyai diskresi untuk memperpendek jangka 
waktu penahanannya.41
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Rekomendasi:
 Idealnya, surat perintah dilakukan oleh staf kepolisian yang 

berseragam, entah mereka itu bersifat independen maupun 
secara berkala dipakai oleh komisi. Seorang komisioner, atau 
seorang staf senior komisi yang ditunjuk harus menemani 
petugas polisi.

 Ketika petugas kepolisian gegabah atau berimplikasi 
pada subjek surat perintah, anggota komisi kebenaran 
memiliki wewenang untuk melaksanakan surat perintah, 
tanpa ditemani oleh polisi, mengingat bahwa informasi 
pengidentifikasian	 yang	 sesuai	 –	 seperti	 lencana	 komisi	
khusus – dipakai.

 Pelaksanaan surat perintah tersebut harus mampu 
mengidentifikasi	diri	mereka	sendiri	sebagaimana	mestinya,	
salinan surat perintah saat dan akhir pelaksanaan surat 
perintah, dan mengajukan pertanyaan terkait otoritas 
mereka dalam melaksanakan surat perintah tersebut. Subjek 
surat perintah tersebut harus diinformasikan secara tepat 
tentang konsekuensi yang potensial dari ketidakpatuhan.

 Idealnya, operasi pemeriksaan dan penyitaan dilakukan 
dengan  izin dan kerja sama tim investigasi. Namun 
demikian, ketika izin tidak diberikan, pelaksanaan surat 
perintah tersebut dapat dilakukan dengan meminta pasukan 
yang seperlunya untuk masuk dalam sebuah bangunan atau 
tempat hanya jika (1) pertama-tama mereka perlu meminta 
izin masuk dengan kata-kata lisan; dan (2) ada seorang saksi 
independen untuk masuk di gedung atau tempat tersebut.

 Subjek pemeriksaan harus disertakan bersama dengan 
tindakan pemeriksaan tersebut atau, sebagai alternatifnya 
adalah merancang orang lain untuk berperan sebagai saksi 
selama pemeriksaan.

 Umumnya, surat perintah dilakukan pada siang hari dan 
atas pertimbangan yang cukup mendasar dapat dilakukan 
pada malam hari.
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 Tindakan-tindakan penyelidikan tersebut harus disertai 
dengan pembuatan catatan tertulis secara detail tentang 
pemeriksaan dan tentang objek yang disita. Catatan tertulis 
tersebut ditandatangani oleh pihak yang melakukan 
penyelidikan, juga oleh subjek penyelidikan, serta saksi 
yang dipercayakan oleh subjek penyelidikan. Idealnya juga, 
pemeriksaan divideotapekan.

 Ketika, selama penyelidikan, subjek menolak untuk 
melakukan pemindahan properti dengan alasan bahwa hal 
itu mengandung informasi yang istimewa, permasalahannya 
harus dirujuk ke pengadilan, dan properti atau hak 
milik tersebut harus disegel dan untuk sementara waktu 
ditempatkan pada pihak ketiga yang netral seperti petugas 
pengadilan atau panitera.

Bagian 4: Hak dari Subjek Penyelidikan

Ketika surat perintah tidak lengkap, tim investigasi harus mampu 
mencari surat perintah melalui proses judisial. Hak ini secara 
eksplisit termasuk mandat komisi kebenaran.42 Meski demikian, 
hak ini juga tidak boleh bersifat akhir terbuka (open-ended). Aplikasi 
dibutuhkan untuk diserahkan ke pengadilan tanpa penundan yang 
tidak perlu.

Subjek penyelidikan harus mempunyai hak untuk atas remedi 
ketika tindakan penyelidikan dan penyitaan bersifat arbitrer dan 
tidak memiliki alasan yang mendasar.43 Kelayakan (reasonableness) 
mensyaratkan antara lain bahwa martabat dan privasi subjek 
dihormati dalam semua tahap tindakan penyelidikan dan penyitaan. 
Sebagai contoh, pasal 32 ayat 3, bagian c mandat KKR Afrika 
Selatan menekankan bahwa tindakan penyelidikan harus konsisten 
dengan: “(a) hak seseorang atas, hormat terhadap dan perlindungan 
terhadap martabat dirinya; (b) hak seseorang atas kebebasan dan 
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keamanan; (c) hak seseorang atas privasi pribadinya.”44 Mandat 
komisi kebenaran pemerintah Ghana menetapkan: sebuah dokumen, 
berkas informasi yang tidak diperoleh melalui unit investigasi tidak 
boleh dipublikasikan kecuali dilimpahkan kuasa oleh komisi.45

 Ketika bukti disita oleh polisi tidak dengan cara yang 
semestinya, hukum negara dapat menyediakan “petugas pencegah” 
yang olehnya data-data yang diperoleh secara ilegal dilarang dari 
penggunaannya dalam sebuah pengadilan terhadap seseorang.46 
Varian-varian aturan itu ditemukan dalam Hukum Hak Asasi 
Manusia Internasional47 dan Hukum Pidana Internasional.48 Aturan 
serupa dapat diterapkan dengan tetap memperhatikan investigasi 
dan temuan-temuan komisi kebenaran. Keperluan akan bukti-bukti 
yang diperoleh secara ilegal oleh komisi kebenaran harus dilarang, 
tunduk pada sebuah “pengecualian itikad baik” yang mungkin.49

Akhirnya, sebagaimana dicatat sebelumnya, ketika objek 
yang disita oleh atau atas nama kepentingan komisi kebenaran, 
komisi tidak dapat menyimpannya tanpa akhir. Sebaliknya, sang 
pemilik objek mempunyai hak untuk mendapatkannya kembali 
dalam waktu yang tepat dari sitaan tersebut.

Rekomendasi:
 Subjek pemeriksaan memiliki hak untuk menentang dan 

membatalkan sebuah surat perintah yang tidak lengkap/
tepat, tetapi setiap aplikasi judical review terhadap surat 
perintah harus dilakukan dengan segera.

 Subjek penyelidikan mempunyai hak atas remedi ketika 
tindakan penyelidikan dan penyitaan bersifat arbitrer dan 
tidak memiliki alasan yang mendasar.

 Ketika sebuah pemeriksaan dilaksanakan dengan cara yang 
arbitrer atau tidak tepat, sebuah komisi kebenaran harus 
dicegah dari menggunakan atau bersandarkan pada bukti 
yang disita itu, dan pelbagai rujukan selanjutnya atas bukti 
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semacam itu pada sebuah pemberlakuan hukum atau badan 
judisial tidak boleh dilakukan, atau boleh dilakukan dengan 
pemberitahuan	tentang	defisiensinya.
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Bab 6

Acara Dengar Kesaksian Publik

Pendahuluan

Sebagian besar komisi-komisi kebenaran telah menyelenggarakan 
acara dengar kesaksian publik yang telah disahkan, atau secara 
alternatif diperlukan, dengan panduan-panduan komisi-komisi 
kebenaran tersebut. KKR Afrika Selatan, yang memberikan 
penjelasan penggunaan menyeluruh penyelidikan oleh komisi-
komisi kebenaran, menyelenggarakan pelbagai acara dengar 
kesaksian publik: mendengarkan kesaksian korban, mendengarkan 
kesaksian akan pengampunan, dan mendengarkan kesaksian yang 
difokuskan pada institusi, tema atau kejadian.1 Bab ini difokuskan 
hanya pada mendengarkan kesaksian korban, dan pada jawaban 
terkait kesaksian oleh orang yang terkena dampaknya. Namun 
demikian, sebagian besar bab ini akan berkaitan dengan jenis 
lainnya dari acara dengar kesaksian komisi-komisi.2

Acara dengar kesaksian publik menghadirkan tantangan 
administratif, logisitik, dan tantangan keuangan yang besar bagi 
komisi-komisi kebenaran.3 Meski demikian, ada peningkatan 
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kecenderungan akan penggunaan acara dengar kesaksian publik 
karena beberapa keuntungan potensial. Acara dengar kesaksian 
publik bisa membantu memberikan platform publik yang 
menguntungkan untuk korban, dan dengan demikian menjadi 
sebagai bentuk tidak langsung akan pengakuan dan restorasi moral 
pada derita masa lalu.4 Ketika ditayangkan pada televisi nasional 
dan radio, acara dengar kesaksian publik itu juga bisa menimbulkan 
dampak yang lebih besar terhadap kesadaran publik akan kekerasan 
yang telah terjadi. Pada kebanyakan contoh sukses, mereka bisa 
menimbulkan perdebatan meluas, dan selanjutnya mendapatkan 
simpati luas publik atas korban.5 Ini dapat berkontribusi pada proses 
rekonsiliasi, dan membantu mengamankan dukungan publik pada 
keadilan di masa datang, perbaikan, dan usaha pembaruan. Pada 
masyarakat dengan tingkat buta huruf yang tinggi, acara dengar 
kesaksian publik bisa membuat pekerjaan komisi kebenaran sampai 
kepada penduduk biasa yang tidak akan bisa dicapai oleh sebuah 
laporan akhir.6 Acara dengar kesaksian publik di mana korban 
memberitahukan lagi penderitaan mereka, sering kali pada suasana 
yang mengharukan, juga membuat kesulitan yang lebih bagi orang 
yang bersalah dan institusi untuk menolak dampak kemanusiaan 
pada kejahatan masa lalu. Ini sangat mudah untuk menolak data-
data dari pada untuk menolak kesaksian dari seorang janda miskin 
yang hidupnya telah hancur oleh penganiayaan atau kehilangan 
orang yang dicintainya.

 Acara dengar kesaksian publik bisa juga meningkatkan 
transparensi dari komisi-komisi kebenaran. Hal ini secara khusus 
menjadi sesuatu yang krusial setelah penutupan kisah sejarah 
yang panjang dan kerahasiaan resmi.7 Sama pentingnya juga, acara 
dengar kesaksian publik dapat menempatkan korban lebih dari 
pada komisioner perorangan, pada pusat perhatian publik.8 Ketika 
direkam pada video atau radio, acara dengar kesaksian publik juga 
dapat	dijalankan	sebagai	sumber	daya	yang	kuat	dan	bertahan	lama	
untuk mengajarkan pada generasi mendatang tentang kejahatan 
warisan negara.
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 Namun demikian, acara dengar kesaksian publik – dan 
kebenaran publik menceritakan lebih umum – tidak akan mungkin 
atau tepat pada setiap konteks. Pada beberapa kasus, korban-
korban, saksi-saksi, dan keluarga mereka mungkin masih takut 
akan pembalasan oleh orang dikenal atau pelaku yang tidak dikenal 
dan malu pada saat memberikan kesaksian publik.9 Demikian pula, 
acara dengar kesaksian publik dapat membawa risiko keamanan 
terhadap para komisioner dan staf komisi. Waktu yang terbatas 
dan terbatasnya sumber bisa mencegah pemberitahuan kebenaran 
publik juga.10 Ada kemungkinan pengaruh faktor budaya yang 
membuat acara dengar kesaksian publik sepertinya tidak tepat, 
seperti penghinaan oleh orang-orang setempat atau keseganan 
untuk menunjukkan emosi publik atau kedukaan.

 Sponsor dan para pembela komisi-komisi kebenaran perlu 
memikirkan secara hati-hati semua pertimbangan yang muncul. 
Selain itu, mereka harus sadar pada realitas tertentu yang me-
nyangkut dengar kesaksian publik. Pertama, dalam kebanyakan 
contoh, hanya sedikit dari total persentase orang-orang yang 
berharap akan adanya kesaksian publik akan memiliki kesempatan 
melakukan hal itu. Ini adalah benar bahkan bagi komisi-komisi 
yang memiliki sumber-sumber daya yang besar jangka waktu 
pelaksanaan yang panjang. Kedua, untuk beberapa korban, 
kesempatan memberikan kesaksian publik bisa menjadi kekuatan 
secara psikologis, sementara bagi yang lainnya menyebabkan 
kelemahan psikologis.11 Karena itu, harus ada anggapan yang tidak 
otomatis bahwa acara dengar kesaksian publik akan membawa terapi 
untuk siapa pun yang mampu untuk bersaksi.12 Ketiga, sebagaimana 
dikemukakan sebelumnya, acara dengar kesaksian publik komisi 
kebenaran kontemporer tidak memiliki dimensi pencarian kebenaran 
yang kuat.13 Walaupun informasi yang baru dan penting bisa muncul 
pada waktu acara dengar kesaksian, ini tidak menjadi alat yang 
utama untuk pencarian kebenaran; alih-alih, ia adalah alat untuk 
mengumumkan kebenaran. Dengan sedikit pengecualian, mereka 
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yang dipilih untuk bersaksi menceritakan kembali cerita mereka 
pada komisi kebenaran selama pengambilan proses pernyataan 
(yaitu fakta dari kasus-kasus yang sudah diketahui oleh komisi). 
Kemudian, dengar kesaksian publik menjadi kesempatan untuk 
membuat pernyataan sama di pentas publik. Di atas semuanya, itu 
adalah momen bagi penceritaan kebenaran. Artinya, ini bukanlah 
sekadar momen di mana kebenaran pernyataan akan dilawan.14

Sampai sekarang, komisi-komisi kebenaran selanjutnya telah   
menyelenggarakan dengar kesaksian publik: Uganda, Jerman, 
Srilangka, Afrika Selatan, Nigeria, Grenada, Timor-Leste, Ghana, 
Sierra Leone, Peru, Maroko, dan Paraguay. Komisi kebenaran di 
Liberia juga menyelenggarakan dengar kesaksian publik.

Banyak badan penyelidikan lainnya mengadakan acara 
dengar kesaksian publik juga. Sebagai contoh, semua komisi negara 
Persemakmuran mengizinkan undang-undang pemeriksaan, dan 
tak jarang didukung, pengadaan dengar kesaksian publik. Beberapa 
organisasi non-pemerintah juga menyelenggarakan dengar 
kesaksian publik.15 Penyelidik penyebab kematian juga terkadang 
mengadakan acara dengar kesaksian publik sebagai bagian dari 
prosedur pemeriksaan mereka juga.

Fokus utama dari bab ini adalah pada aspek kelanjutan dari 
acara dengar kesaksian publik oleh komisi kebenaran: pemilihan 
tentang siapa yang akan muncul, aturan pemberitahuan kepada 
orang yang terkait, tipe dan ruang lingkup hak untuk menjawab, 
pengambilan sumpah, hak atas kuasa hukum, aturan pembuktian 
pada waktu pemberian kesaksian, hak-hak hukum yang khusus 
berdasarkan konteks dan hubungan kerahasiaan, penggunaan 
kekebalan dan hak untuk tidak memberatkan diri sendiri, tindakan 
perlindungan untuk korban-korban dan saksi-saksi, dan dukungan 
emosional dan psikologis korban.
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Bagian 1: Pemilihan dan Persiapan tentang Siapa yang 
Akan Hadir

Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian pendahuluan dalam 
bab ini, acara dengar kesaksian publik mengandung banyak 
pertimbangan moral, hukum dan politis yang kompleks. Salah satu 
pertimbangan adalah soal pemilihan siapa yang akan mempunyai 
kesempatan untuk memberikan kesaksian publik. Keputusan 
pemilihan saksi bisa membawa serta tingkatan konsultasi eksternal 
tapi komisi akhirnya harus memegang keputusan tunggal untuk 
memilih siapa yang akan bersaksi di publik.

 Ketika tidak ada orang yang mempunyai hak khusus 
untuk bersaksi pada dengar kesaksian publik komisi kebenaran, 
asumsi umum tentang kompetensi harus diterapkan untuk pihak 
yang ingin bersaksi. Ini akan membantu menyakinkan bahwa 
komisi memberikan pertimbangan akan banyaknya kemungkinan 
kandidat. Namun demikian, seperti semua asumsi, asumsi ini dapat 
dipertanyakan. Sebagai contoh, orang yang telah secara mental atau 
psikis tidak berkompeten bisa dikecualikan dalam pertimbangan 
jika terlihat mereka tidak akan mampu untuk mengerti tindakan 
atau konsekuensi yang mungkin dari proses pemeriksaan. 
Sesungguhnya, untuk menempatkan orang yang terbukti tidak 
berkompeten pada tempatnya akan mendatangkan risiko yang 
dapat diperkirakan sebelumnya, dan khususnya tidak penting, baik 
bagi orang yang bersangkutan maupun bagi komisi.16

 Dalam hal pemilihan saksi, anak-anak seharusnya 
diperlakukan sebagai kasus yang khusus dalam kaitannya dengan 
standard internasional. Sesuai dengan pasal 1 dari Konvensi Hak Anak 
1989 (CRC),17 sebuah komisi kebenaran harus mempertimbangkan 
orang di bawah usia delapan belas tahun sebagai anak-anak. 
Walaupun dalam banyak kasus tidak akan mungkin, tidak praktis 
atau tidak tepat bagi sebuah komisi untuk mengambil kesaksian dari 
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saksi yang adalah anak-anak pada saat kejahatan hak asasi manusia 
terjadi, namun komisi kebenaran harus berupaya mengangkat 
kepentingan yang unik dari anak-anak dan remaja.18 Mandat KKR 
Sierra Leone, sebagai contoh, secara eksplisit meminta komisi untuk 
memberikan perhatian khusus pada anak-anak dan remaja.19 Sesuai 
dengan mandat ini, komisi mengizinkan banyak anak-anak untuk 
memberikan kesaksian pada acara dengar kesaksian publik, banyak 
juga yang adalah pelaku pembunuhan. Sebaliknya, pada kasus 
KKR Afrika Selatan, telah diputuskan bahwa anak-anak di bawah 
umur delapan belas tidak akan bersaksi.20 Namun demikian, selama 
pemeriksaan khusus pada anak-anak dan remaja, KKR menerima 
kesaksian dari individu-individu yang berusia ”delapan belas 
tahun atau remaja ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat.”21 Komisi mungkin juga mempertimbangkan untuk 
mengizinkan orang tua atau wali hukum untuk ikut serta dan 
bersaksi atas nama mereka.

 Selama mengumpulkan kandidat yang layak, komisi 
kebenaran biasanya hanya mampu mengakomodir sejumlah kecil 
dari total jumlah korban yang berharap akan bersaksi.22 Bahkan 
KKR Afrika Selatan, yang menyelenggarakan lebih banyak acara 
dengar kesaksian publik dari pada komisi kebenaran lainnya, 
hanya mengizinkan sembilan persen dari total jumlah korban yang 
layak untuk bersaksi.23 Di Sierra Leone dan Nigeria, hanya sedikit 
dari lima persen.24 Di Maroko, kurang dari satu persen.25 Karena 
itu, sesuai standard kepatutan prosedural, komisi kebenaran 
harus me-lakukan untuk mendapatkan kemungkinan besarnya 
pernyataan korban dan menampilkan penyelidikan minimal atau 
laporan kegiatan tentang isi pernyataan-pernyataan sebelumnya 
untuk membuat pilihan akhir. Perlakuan tersebut juga penting. 
Orang yang akan bersaksi salah atau kepercayaan yang buruk 
akan merusak tidak hanya reputasi komisi, tapi juga, yang paling 
potensial adalah reputasi siapa yang telah tidak jujur atau tidak 
benar yang terimplikasi oleh kesaksian.
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 Komisi bisa mengambil kriteria untuk pemilihan siapa yang 
akan bersaksi akan secara umum berhubungan pada tujuan yang 
diatur oleh mandat. Secara umum, komisi cenderung mencontoh 
kriteria secara besar. Sebagai contoh ada kecenderungan besar 
yang biasanya dalam pemilihan menggabung orang-orang yang 
akan memunculkan daerah kenegaraan, suku, ras, dan perbedaan 
keyakinan. Pihak-pihak jender juga dianggap penting. Kasus 
yang sedikit terkenal (atau dalam konteks besar), telah diberikan 
pandangan lebih kepada siapa yang telah dikenal publik. Banyak-      
nya periode cerita yang di sajikan atau jenis-jenis kekerasan 
yang menjadi tujuan lain.26 Dalam memutuskan keseimbangan 
menyeluruh dari kasus-kasus, juga penting mengambil langkah 
perbandingan yang menjadi korban dalam kelompok berbeda.27 

Kriteria lain, yang lebih praktis, bisa mencakupi ”kesiapan dari kasus 
untuk pemeriksaan karena konklusi waktu dari penyelidikan.”28

 Korban cenderung untuk melingkupi kategori utama dari 
orang-orang yang akan diundang oleh komisi untuk bersaksi. 
Namun demikian, jarang  sekali mereka menjadi pihak-pihak yang 
akan diundang komisi. Komisi bisa juga mempertimbangkan untuk 
mengundang anggota keluarga, saksi-saksi, dan tersangka pelaku 
untuk bersaksi, seperti kategori khusus dari orang-orang yang 
ahli, akademis, dan kepala negara yang sekarang dan lalu. Komisi 
kebenaran di Afrika Selatan, Nigeria, Peru, Ghana, Sierra Leone, 
dan Timor-Leste mengambil langkah ini.

 Apa pun kriteria untuk pemilihan saksi, adalah penting 
untuk Komisi kebenaran memberikan pertimbangan yang sama 
pada masalah yang sama, dan menghindari adanya bias atau 
diskriminasi dalam pembuatan pilihan. Selain itu, kriteria pemilihan 
harus dibuat publik, konsisten dengan prinsip keterbukaan.

 Hal itu berjalan tanpa mengatakan bahwa korban-korban 
yang bersaksi di acara dengar kesaksian publik harus melakukan 
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hal ini dengan basis suka rela.29 Sebenarnya, prinsip persetujuan 
adalah kriteria penting untuk pemeriksaan korban. Sebagai dugaan 
pelaku, mereka haruslah terlebih dulu diminta untuk hadir, dengan 
basis suka rela.30 Bagaimanapun, ketika mereka menolak, dan ketika 
kesaksian publik mereka dipertimbangan dan penting,31 mereka 
dapat dipanggil melalui surat pengadilan.32 Hal yang sama adalah 
benar untuk bahan saksi pihak-ketiga.

 Semua korban yang akan hadir pada acara dengar 
kesaksian publik harus diberikan pengarahan di mana prosedur 
pemeriksaan	dan	 hak	 atau	 tugas	 dijelaskan.33 Kebanyakan komisi 
telah mengadakan dengar kesaksian publik, termasuk Komisi yang 
ada di Afrika Selatan, Peru, Timor-Leste, Sierra Leone, dan Maroko 
telah memberikan pengarahan serupa. Pengarahan harus meliputi 
penilaian realistis dari perorangan dan implikasi hukum pemberian 
kesaksian.34 Sebagai tambahan, ini harus termasuk pertimbangan 
yang jujur dari kapasitas komisi untuk memberikan perlindungan 
menentang penindasan yang mungkin timbul dari pemberikan 
bukti-bukti publik. Ini penting khususnya dalam situasi di mana 
komisi	membolehkan	korban	mengidentifikasikan	nama	tersangka	
pelakunya. Dalam contoh tersebut, hal yang esensial adalah 
memberikan arahan yang akurat tentang ketidakmampuan komisi 
untuk melindungi saksi dari pembalasan dendam pribadi atau 
pencaci-makian. Korban harus mampu untuk membuat putusan 
keterangan, dan harus bekerja tanpa khayalan bahwa akan ada 
perlindungan yang efektif dan perlindungan pasca-dengar kesaksian 
terhadap ancaman pribadi dari penyebutan nama orang.35

Rekomendasi:
•	 Komisi	 kebenaran	 harus	 mempunyai	 kewenangan	

penuh untuk memilih siapa yang akan hadir pada 
dengar kesaksian publik.

•	 Harus	 ada	 dugaan	 umum	 dari	 kompetensi	 adanya	
orang dewasa yang mungkin akan bersaksi pada saat 
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dengar	 kesaksian	 publik.	 Anak-anak	 bisa	 difikirkan	
sebagai basis pengecualian.

•	 Komisi	kebenaran	harus	mendapatkan,	dan	menjamin	
kenyataan dari, adanya jumlah pernyataan sebelum 
membuat keputusan tentang korban mana yang akan 
mempunyai kesempatan bersaksi pada acara dengar 
kesaksian publik.

•	 Kriteria	pemilihan	dari	semua	yang	akan	bersaksi	harus	
diumumkan,	 dan	mereka	 harus	merefleksikan	 tujuan	
yang ingin dicapai melalui mandat komisi.

•	 Tentang	pemilihan	saksi	pelaku	atau	saksi	pihak	ketiga	
yang kesaksian publiknya adalah bagian dari keingin-
an komisi kebenaran, orang tersebut harus pertama kali 
diminta hadir secara suka rela. Ketika mereka menolak 
dan ketika kesaksian mereka jelas sama, berkaitan, 
dan penting, mereka bisa (izin mandat) dipanggil oleh 
komisi. 

•	 Korban-korban	 yang	 bersaksi	 pada	 acara	 dengar	 ke-
saksian publik harus diberikan pengarahan sebelumnya 
di	 mana	 dijelaskan	 prosedur	 pemeriksaan	 dan	 hal	
lainnya yang sesuai dengan hak-hak dan tugas-tugas.

Bagian 2: Pemberitahuan kepada Orang yang Terkait: 
Waktu, Cara, dan Isi

Bagian ini menjelaskan waktu, metode, dan isi dari pemberitahuan 
tentang acara dengar kesaksian publik yang disampaikan oleh 
komisi kebenaran kepada pelbagai pihak yang saling terkait.

Waktu Pemberitahuan

Jika mungkin, sebelum dengar kesaksian korban, komisi kebenaran 
harus melakukan pemberitahuan tentang adanya dengar 
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kesaksian kepada individu yang terkait supaya dia bisa datang. 
Pemberitahuan tersebut merupakan prasyarat bagi sebuah hak 
yang penting untuk menjawab (lihat Bagian 3), dan merupakan 
sebuah persyaratan baik untuk keadilan alamiah36 maupun hukum 
hak asasi manusia internasional.37 Pemberitahuan sebelumnya juga 
akan membantu mengurangi kemungkinan tuduhan yang salah. Ini 
akan membiarkan orang untuk mendengar bukti dan mengawasi 
kelakuan saksi.38 Diakui, penyediaan pemberitahuan seperti itu 
akan menciptakan beban administratif yang semakin berat bagi 
sebuah komisi kebenaran, dan bahkan menciptakan kesan memberi 
perlindungan terhadap para pelaku.39 Namun demikian, hal ini 
harus dipertimbangkan dan diusahakan.

 Pemberitahuan awal akan sangat praktis ketika seseorang 
tersangkut dalam pernyataan yang dikumpulkan sebelumnya yang 
diberikan kepada komisi. Bagaimanapun, bahkan jika seseorang 
dirugikan untuk pertama kalinya pada acara dengar kesaksian 
publik itu sendiri (yakni, di mana orang tersebut tidak tercakup 
di dalam pernyataan saksi sebelumnya kepada komisi), komisi 
mempunyai pilihan untuk menunda proses pemeriksaan sampai 
pemberitahuan yang tepat dapat diberikan kepada orang yang 
tersangkut. Meskipun penundaan bisa jadi mengacaukan dan tidak 
efisien,	dalam	beberapa	kasus	penundaan	menjadi	penting	dalam	
hal keadilan bagi orang yang tersangkut. (Sebagai kesimpulan, 
orang yang tersangkut memiliki hak untuk meminta menunda 
acara dengar kesaksian publik sebelum acara tersebut berlangsung 
di mana orang tersebut dapat menunjukkan bahwa pemberitahuan 
dapat dibuktikan tidak memadai dan bahwa kerugian terhadap 
kepentingannya akan menjadi hal yang substansial dan sulit untuk 
berbalik.)

 Di dalam menentukan jumlah pemberitahuan awal yang 
akan diberikan, kondisi kuncinya adalah bahwa pemberitahuan 
harus ”beralasan”. Mengikuti keberatan hukum formal atas 
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prosedur-prosedur pemberitahuan dari KKR Afrika Selatan, 
komisi diminta untuk memberikan pemberitahuan dua puluh satu 
hari sebelum acara dengar kesaksian publik – jumlah waktu yang 
dianggap masuk akal oleh Mahkamah Agung Afrika Selatan.40 Ini 
mungkin berarti ada lebih banyak pemberitahuan dari pada yang 
diperlukan atau masuk akal dalam beberapa konteks; mungkin 
terlalu sedikit dalam konteks lainnya.

 Dalam keadaan-keadaan yang dikecualikan, komisi 
mungkin dibenarkan dalam mengabaikan pemberitahuan awal, 
dan sebagai gantinya memberitahu orang yang tersangkut setelah 
acara dengar kesaksian berlangsung. Tetapi situasi-situasi semacam 
itu harus dibatasi untuk kasus-kasus yang benar-benar darurat atau 
mendesak di mana, sebagai contoh, pemberitahuan awal mungkin 
akan mengarah pada ancaman kematian terhadap korban yang 
bersaksi, atau terhadap komisi itu sendiri.41

 Suatu Komisi juga dapat dibenarkan dalam mengabaikan 
pemberitahuan awal di mana korban yang bersaksi memberikan 
persetujuan sebelum acara dengar kesaksian publik bahwa ia tidak 
akan menggunakan kesempatan untuk membuat tuduhan-tuduhan 
pribadi. Perjanjian tersebut, tentu saja, harus suka rela. Pendekatan 
ini dipakai oleh komisi kebenaran di Maroko.42

Metode Penyampaian Pemberitahuan

Komisi-komisi kebenaran dapat mengirim pemberitahuan kepada 
individu terkait atau, sebagai alternatif, kepada perwakilan hukum 
yang ditunjuk. Di mana terdapat sistem pos yang efektif, umumnya 
adalah cukup apabila pemberitahuan disampaikan melalui jasa 
pos	umum	atau	terdaftar.	Dalam	kasus-kasus	lain,	komisi	mungkin	
perlu melakukan lebih dari itu. Sebagai contoh, jika ada risiko 
bahwa surat tidak akan terkirim (dalam artian bahwa individu 
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tidak akan menerima pemberitahuan tersebut) atau bahwa surat 
akan dibaca sebelum pengiriman dilakukan (dengan demikian 
melanggar privasi individu), komisi mungkin memilih untuk tidak 
mengandalkan jasa pos. Jasa kurir akan menjadi pilihan kedua. 
Pengiriman secara pribadi akan menjadi pilihan yang lain. Pilihan 
yang belakangan mungkin, bagaimanapun, menimbulkan beban 
yang berat dan tidak masuk akal untuk sebagian besar komisi.

 Apabila orang yang tersangkut tidak dapat dilacak,43 atau 
ketika kendala-kendala sumber daya sangat akut, komisi kebenaran 
dapat mempertimbangkan membuat pengumuman secara publik di 
tempat-tempat yang tepat, termasuk di surat kabar dan radio atau 
TV. Pengumuman tersebut dapat hanya menyebutkan nama orang-
orang yang akan bersaksi (dengan ketentuan bahwa mereka setuju), 
dan mengundang setiap orang yang memiliki alasan yang dapat 
dipercaya bahwa ia mungkin terlibat dalam pelanggaran hak asasi 
manusia yang terkait dengan mereka yang menghubungi komisi.44 

Sebagai alternatif, form pemberitahuan kosong, ketimbang form 
yang dibedakan, dapat digunakan, walaupun usaha ini biasanya 
tidak akan cukup.

Isi pemberitahuan

Komisi-komisi kebenaran tidak diharuskan untuk menyingkap 
semua bahan yang relevan yang mereka miliki.45 Penemuan 
penuh	 akan	 merusak	 pelaksanaan	 kerja	 komisi	 yang	 efisien	 dan	
menambah panjangnya proses pemeriksaan. Penemuan tersebut 
juga dapat mengubah proses menjadi sebuah proses ”litigasi 
pura-pura yang tidak terstruktur.”46 Tetapi pemberitahuan komisi 
kebenaran yang diberikan kepada orang yang tersangkut harus, 
setidaknya, memberikan orang tersebut informasi yang cukup untuk 
merumuskan jawaban atas tuduhan-tuduhan.47 Pemberitahuan juga 
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harus, tentu saja, ditulis dalam bahasa yang dimengerti oleh orang 
tersebut.

 Pemberitahuan idealnya harus menggambarkan sifat dari 
tindakan-tindakan yang dituduhkan, tanggal dan perkiraan waktu 
pada saat tindakan-tindakan yang dituduhkan terjadi, dan identitas 
orang-orang lain yang dituduh berpartisipasi dalam tindakan-
tindakan yang sama. Pemberitahuan juga harus menetapkan 
jenis-jenis bukti yang mendukung tuduhan (misal, kesaksian dari 
saksi mata, dokumentasi dalam dokumen-dokumen polisi, atau 
laporan dari pihak ketiga). Sebagai tambahan, pemberitahuan 
harus menetapkan tanggal dan waktu dari acara dengar 
kesaksian yang direncanakan, dan modalitas dan batasan-batasan 
terhadap penggunaan hak jawab. Apabila pemberitahuan tidak 
diberikan sampai setelah acara dengar kesaksian, komisi harus 
mempertimbangkan untuk memberikan transkrip lengkap atau 
rekaman kesaksian.

 Sampai waktu acara dengar kesaksian, komisi harus, 
terutama sekali, berhati-hati untuk menjaga identitas para korban 
atau saksi yang membuat tuduhan-tuduhan yang merugikan selama 
proses pengambilan pernyataan. Jika nama-nama dari penuduh 
tersedia untuk para tertuduh jauh sebelum acara dengar kesaksian 
berlangsung, hal ini dapat menimbulkan masalah mengenai 
pelecehan yang serius atau masalah keamanan dan mungkin 
konsekuensi-konsekuensi yang mengancam kehidupan. Juga, jika 
para korban atau saksi tahu bahwa nama mereka akan diungkap 
sebelum acara dengar kesaksian, mereka mungkin enggan untuk 
datang. Dalam kasus Du Preez di Afrika Selatan, Pengadilan Divisi 
Banding menetapkan bahwa ”keadilan prosedural menuntut 
tidak hanya agar orang yang tersangkut diberikan pemberitahuan 
mengenai acara dengar kesaksian secara layak dan tepat waktu, 
tetapi juga agar ia pada saat yang bersamaan diberitahu tentang 
isi dari tuduhan-tuduhan yang melawan dirinya, dengan 
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penjelasan yang cukup untuk mengetahui seperti apa kasus yang 
menimpanya.”48 Namun putusan dengan hati-hati mencatat bahwa 
komisi dapat, jika diperlukan, menyembunyikan identitas sumber 
tuduhan.49 Dengan cara yang sama, dalam Hannah melawan Larche,50 

Mahkamah Agung Amerika Serikat menyimpulkan bahwa tidak 
ada sesuatu pun dalam Undang-Undang Hak-Hak Sipil tahun 1957 
yang mengharuskan Komisi Hak-Hak Sipil Amerika Serikat “untuk 
memberikan kepada orang-orang yang dituduh diskriminasi hak 
untuk diberitahu berkenaan dengan tuduhan-tuduhan khusus yang 
melawan mereka atau berkenaan dengan identitas para penuduh[.]”51 

Dalam hal itu, Komisi Hak-Hak Sipil menetapkan bahwa kebutuhan 
untuk melindungi identitas para penuduh lebih berat dari pada 
hak-hak proses hukum para tertuduh; pemberitahuan diberikan 
dalam kaitan dengan tuduhan-tuduhan, tetapi tidak ada nama yang 
diungkap.52

Rekomendasi:
•	 Waktu: (1) Komisi harus melakukan upaya-upaya yang 

masuk akal untuk memberitahu seseorang bahwa ia telah 
terkena dampak yang merugikan di dalam pernyataan saksi 
sewaktu-waktu saksi diberikan kesempatan untuk bersaksi 
pada acara dengar kesaksian publik. Pemberitahuan awal 
yang beralasan harus diberikan. (2) Dalam keadaan-keadaan 
yang dikecualikan, komisi mungkin dibenarkan untuk 
mengabaikan pemberitahuan awal, dan sebagai gantinya 
memberitahu orang yang tersangkut setelah acara dengar 
kesaksian berlangsung. Komisi juga dapat dibenarkan 
untuk mengabaikan pemberitahuan awal apabila orang 
yang	dijadwalkan	untuk	bersaksi	memberikan	persetujuan	
di muka untuk tidak membuat membuat tuduhan-tuduhan 
pribadi dalam kesaksian publiknya. (3) Ketika seseorang 
dirugikan untuk pertama kalinya pada dengar kesaksian 
publik itu sendiri (yakni, di mana orang tersebut tidak 
tercakup di dalam pernyataan saksi sebelumnya kepada 
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komisi), komisi dapat menunda proses pemeriksaan sampai 
pemberitahuan yang layak dapat diberikan dan tanggal 
dengar kesaksian yang baru ditetapkan. 

•	 Metode: Bentuk pemberitahuan harus secara tertulis. 
Pemberitahuan harus disampaikan melalui pos ke alamat 
terbaru yang diketahui dari orang yang tersangkut, lebih 
baik	 melalui	 pos	 terdaftar.	 Pemberitahuan	 dapat	 dikirim	
kepada orang terkait atau kepada perwakilan hukum yang 
ditunjuk. Apabila jasa pos sulit untuk diandalkan, jasa kurir 
atau jasa perorangan harus dipertimbangkan. Jika orang 
yang tersangkut tidak dapat diketahui keberadaannya atau 
jika kendala-kendala sumber daya sangat akut, komisi dapat 
mempertimbangkan untuk membuat pengumuman secara 
publik di tempat-tempat yang tepat.

•	 Isi: Pemberitahuan kepada orang yang tersangkut harus 
mencakup penjelasan yang cukup untuk memungkinkan 
orang tersebut memahami sifat dan lingkup dari tuduhan-
tuduhan yang merugikan. Setidaknya, ringkasan tuduhan-
tuduhan	 yang	 dikenakan,	 bersama	 dengan	 sebuah	 daftar	
yang memuat jenis-jenis bukti, harus diberikan. Informasi 
mengenai sumber tuduhan dapat disembunyikan apabila 
komisi	 mempertimbangkannya	 penting	 atau	 bijak	 untuk	
dilakukan. Pemberitahuan harus menetapkan lokasi, 
tanggal, dan waktu dari acara dengar kesaksian yang 
direncanakan, dan modalitas dan batasan-batasan terhadap 
penggunaan hak jawab.

Bagian 3: Sifat dan Lingkup Hak Jawab

Seseorang yang dirugikan sebelum, atau selama, acara dengar 
kesaksian publik berhak atas hak jawab yang sah; lagi pula, ia harus 
dianggap tidak bersalah.53 Bagaimanapun, hak itu dapat digunakan 
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dalam pelbagai cara yang mungkin, sesuai dengan mandat komisi 
dan karakter penyelidikannya.

 Biasanya, dorongan untuk memberikan hak jawab 
berasal dari prinsip audi alteram, dibahas dalam Bab 2, Bagian 2. 
Namun, setidaknya satu komisi kebenaran – yakni Sierra Leone 
– menganggap penting untuk menghubungi orang-orang yang 
tersangkut untuk alasan yang sama sekali berbeda, yakni, “untuk 
mengizinkan pertukaran yang difasilitasi antara korban dan pelaku, 
jika korban bersedia.”54 

 Dengan tak mengindahkan bentuk yang diambil, jawaban 
dari orang yang tersangkut harus suka rela dan dilepaskan secara 
diam-diam. Jangka waktu yang masuk akal harus, ditetapkan untuk 
berlalu sebelum komisi dapat berhadapan dengan hak jawab lainnya 
yang telah dilepaskan. 

 Dalam menetapkan pelbagai modalitas jawaban yang 
mungkin (dengan asumsi bahwa hak jawab tidak dilepaskan), suatu 
komisi kebenaran perlu memperhitungkan pelbagai pertimbangan, 
termasuk perlunya melindungi karakter dengar kesaksian 
yang berpusat pada korban tanpa mengorbankan keadilan atau 
ketepatan. Acara dengar kesaksian publik komisi kebenaran yang 
disusun terlalu mirip dengan sebuah persidangan akan cenderung 
merusak tujuan keterpusatan korban. Bagaimanapun, acara dengar 
kesaksian yang merugikan seorang individu di depan publik tanpa 
mengizinkan bentuk jawaban timbal balik akan merusak tujuan 
persaingan yang adil. Laporan akhir KKR Afrika Selatan, sebagai 
contoh, menyimpulkan bahwa “[s]ecara umum, Komisi mencoba 
untuk menjadi “obat” dalam proses-prosesnya dan kaku dalam 
temuan-temuannya, tetapi kadang-kadang usaha untuk memuaskan 
satu tujuan membuatnya lebih sulit untuk mencapai tujuan yang 
lain.”55 Semua komisi kebenaran yang menyelenggarakan acara 
dengar kesaksian publik harus, pada kenyataannya, menghadapi 
ketegangan yang sama ketika menetapkan modalitas hak jawab.
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 Sebagai pertimbangan pertama, komisi kebenaran mungkin 
perlu untuk menetapkan apakah pihak yang tersangkut harus 
diberikan hak untuk melakukan pemeriksaan silang terhadap si 
penuduh.56 Sebagai sebuah aturan umum, hak jawab harus tidak 
meluas sampai sejauh itu. Pemeriksaan silang harus menjadi upaya 
terakhir, dimungkinkan hanya apabila kredibilitas dari si penuduh 
sangat diragukan dan apabila tidak ada upaya yang cukup untuk 
mengizinkan pihak yang tersangkut untuk menyangkal tuduhan-
tuduhan.57

 Mengizinkan pemeriksaan silang umumnya akan 
mengurangi kemampuan korban untuk sekadar membagi cerita-
cerita mereka, tanpa disela dan tanpa intimidasi. Pemeriksaan 
silang akan cenderung menghasilkan proses pemeriksaan yang 
lebih panjang juga.58 Pemeriksaan silang juga akan mengakibatkan 
proses pemeriksaan yang lebih traumatik yang dapat menimbulkan 
dampak yang mengerikan pada jumlah dan jenis korban yang 
bersedia untuk berpartisipasi dalam dengar kesaksian publik. 
Sebagai tambahan, mengizinkan pemeriksaan silang cenderung 
menciptakan kekeliruan, dan berpotensi kontra-produktif, kesan 
terhadap suatu persidangan. Kendati pemeriksaan silang diakui 
sebagai alat yang penting untuk memperoleh kebenaran, komisi 
kebenaran memiliki banyak cara lain  untuk melakukan hal itu, 
termasuk penyelidikan independen terhadap fakta-fakta yang 
dituduhkan dan ketentuan mengenai kesempatan terpisah bagi 
individu yang tersangkut untuk menyangkal fakta-fakta yang 
dituduhkan (sebagaimana dibahas di bawah).

 Pada saat dengar kesaksian korban yang diadakan oleh KKR 
Afrika Selatan, para korban jarang ditanyai oleh komisi: “Kecuali 
ada inkonsistensi dan kebohongan yang mencolok, kesaksian lisan 
mereka umumnya diterima.”59 Sebagai hasilnya, interaksi mayoritas 
luas korban dengan KKR adalah, dalam kata-katanya, “sebuah 
pengalaman positif dan menguatkan.”60 Komisi kebenaran Peru 
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dan Maroko memakai pendekatan non-kronfrontatif yang sama. 
Sebaliknya, pengalaman para korban pada acara dengar kesaksian 
publik komisi-komisi kebenaran Uganda dan Nigeria – di mana 
kedua komisi mengizinkan pemeriksaan silang – sangat jauh 
berbeda. Beberapa korban secara agresif diperiksa silang, dengan 
demikian mengurangi potensi efek obat.61 Sampai taraf tertentu, 
kasus ini juga terjadi di komisi kebenaran di Ghana, yang juga 
mengizinkan pemeriksaan silang.62

 Pemeriksaan-pemeriksaan lain yang dapat dipersamakan 
dengan komisi-komisi kebenaran sering kali mengesampingkan hak 
pemeriksaan silang. Sebagai contoh, pemeriksaan silang dianggap 
tidak penting dalam kasus Komisi Hak-Hak Sipil Amerika Serikat. 
Dalam Hannah melawan Larche,63 Mahkamah Agung Amerika 
Serikat menyimpulkan bahwa proses penyelidikan komisi “dapat 
sepenuhnya dikacaukan apabila pemeriksaan-pemeriksaan 
penyelidikan diubah menjadi pemeriksaan-pemeriksaan yang mirip 
persidangan” dan bahwa tidak adanya pemeriksaan silang adalah 
konsisten dengan sebagian besar badan penyelidik Amerika Serikat 
lainnya.64 Serupa, dalam United States melawan Fort,65 Pengadilan 
Banding untuk Wilayah Sirkuit Columbia menetapkan bahwa 
penolakan Kongres untuk memberikan kepada anggota kelompok 
jalanan yang dipanggil untuk menghadap pengadilan kesempatan 
untuk memeriksa silang orang-orang yang mencemarkan dirinya 
tidak melanggar proses hukum yang konstitusional karena 
pemeriksaan tersebut hanya bersifat penyelidikan dan tidak bersifat 
judisial. 

 Sebaliknya, komisi-komisi penyelidikan Negara-Negara 
Persemakmuran umumnya mengizinkan pemeriksaan silang. 
Pemeriksaan silang diizinkan pada saat Komisi Krever di 
Kanada,66 Penyelidikan the Bloody Sunday di Irlandia Utara,67 dan 
Komisi Penyelidikan Sarma Sakar di India,68 sebagai beberapa 
contoh. Beberapa alasan untuk pilihan pemeriksaan silang ini 
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menggambarkan tujuan-tujuan yang berbeda dari penyelidikan-
penyelidikan tersebut jika dibandingkan dengan komisi-komisi 
kebenaran sementara. Sebagaimana telah dicatat sebelumnya, 
acara dengar kesaksian publik komisi-komisi penyelidikan Negara-
Negara Persemakmuran umumnya menggambarkan penekanan 
terhadap penyelidikan dan ketepatan atas katarsis dan pengetahu-
an, sementara komisi-komisi kebenaran cenderung menggambarkan 
penekanan yang sebaliknya. Sebagai tambahan, karena komisi-
komisi penyelidikan Negara-Negara Persemakmuran cenderung 
berhadapan dengan kasus-kasus yang jauh lebih sedikit, dampak 
dari	pemeriksaan	silang	terhadap	efisiensi	proses	sedikit	lemah.	

 Dalam hal tersebut di atas, alternatif-alternatif untuk 
pemeriksaan silang, dalam semua kasus yang sangat ekstrem, 
lebih tepat untuk komisi-komisi kebenaran dan sangat konsisten 
dengan keadilan prosedural. Dari sekian banyak alternatif yang 
mungkin, dua di antaranya menonjol. Pertama, individu yang 
tersangkut mungkin berhak untuk menyampaikan fakta-fakta 
menurut versi-nya secara tertulis sebelum atau sesudah dengar 
kesaksian berlangsung.69 Kedua, orang yang bersangkutan mungkin 
diizinkan uintuk menyampaikan argumen-argumennya pada 
dengar kesaksian atau wawancara publik atau privat yang terpisah, 
tunduk pada mandat komisi dan sumber-sumber dan aturan-aturan 
keadilan dalam peristiwa tertentu.70 Dalam hal dengar kesaksian 
yang terpisah, orang yang kesaksiannya memicu perlu diadakannya 
dengar kesaksian tersebut harus menerima form pemberitahuan 
yang sama – dalam hal waktu, metode, dan isi – seperti yang 
diterima oleh orang yang tersangkut.71 Dalam peristiwa tersebut, 
modalitas-modalitas pemberitahuan yang diuraikan sebelumnya di 
Bagian 2 akan berlaku, mutatis mutandis.72

 Jika, sebagai gantinya, pihak yang tersangkut diberikan 
hak “bantahan segera”73 atau pemeriksaan silang, komisi harus 
melakukan pengawasan ketat terhadap proses pemeriksaan. 
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Untuk melakukan hal itu, komisi memaksa pihak yang berwenang 
untuk menetapkan batasan-batasan terhadap luas, sifat dan 
jenis pertanyaan agar para korban tidak dipermalukan dan agar 
perkembangan	proses	pemeriksaan	berjalan	efisien.74 Hal ini sangat 
penting dalam kasus anak-anak dan korban kejahatan seksual yang 
bersaksi.75 

 Batasan-batasan terhadap pemeriksaan silang dapat 
mengambil pelbagai bentuk. Sebagai contoh, komisi dapat 
menetapkan agar pemeriksaan silang hanya terbatas pada saksi-
saksi atau pertanyaan-pertanyaan tertentu. Pada penyelidikan the 
Bloody Sunday, para pihak harus meminta cuti untuk memeriksa 
silang, mengedepankan alasan-alasan “mengapa pemeriksaan 
silang diperlukan, sifat dari pemeriksaan silang yang diusulkan, 
dan bahan (termasuk sumbernya) yang menjadi dasar untuk 
mengusulkan pemeriksaan silang.”76 Pendekatan lain adalah untuk 
memberikan kepada pihak yang tersangkut sebuah kesempatan 
untuk	 menyampaikan	 sebuah	 daftar	 pertanyaan	 yang	 mungkin	
diajukan oleh komisi sendiri kepada korban pada saat dengar 
kesaksian. Sebagai contoh, mandat Komisi Hak-Hak Sipil Amerika 
Serikat melarang pemeriksaan silang biasa, tetapi menetapkan 
bahwa:

Pembela dapat menyerahkan, secara tertulis, pertanyaan 
atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin ia ajukan kepada 
klien nya atau saksi lainnya. Dengan persetujuan dari 
mayoritas Anggota Subkomite yang hadir dan memilih, 
pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan tersebut harus 
diajukan kepada saksi oleh Ketua, atau oleh seorang 
Anggota Subkomite baik dalam bentuk aslinya ataupun 
dalam	 bahasa	 yang	 dimodifikasi.	 Keputusan-keputusan	
Subkomite mengenai keabsahan pertanyaan-pertanyaan 
yang diajukan oleh pembela kepada seorang saksi, dan juga 
mengenai bentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, 
harus	final.
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Praktik terkait yang berasal dari tradisi komisi-komisi 
penyelidikan Negara-Negara Persemakmuran, di mana penasihat 
hukum komisi, atas nama komisi, biasanya mengajukan sebagian 
besar pertanyaan kepada setiap saksi. Hal ini memungkinkan 
komisi, dan tidak pengacara-pengacara dari luar, untuk mengawasi 
keseluruhan proses pemeriksaan.

Rekomendasi:
•	 Seseorang yang dirugikan sebelum, atau selama, acara 

dengar kesaksian publik berhak atas hak jawab yang sah.
•	 Jawaban dari individu yang tersangkut harus suka rela dan 

dilepaskan secara diam-diam, dan ditetapkan bahwa jangka 
waktu minimum dan masuk akal harus ditentukan untuk 
berlalu sebelum komisi dapat berhadapan dengan hak 
jawab lainnya yang telah dilepaskan.

•	 Jawaban dapat digunakan dalam pelbagai cara, yang 
kesemuanya dapat digariskan dalam mandat komisi atau 
diserahkan	pada	kebijakan	logis	komisi.

•	 Hak jawab tidak boleh sering mencakup hak pemeriksaan 
silang. Alih-alih, individu yang tersangkut harus berhak 
untuk menyampaikan fakta-fakta menurut versi-nya (1) 
secara tertulis kepada komisi sebelum atau sesudah dengar 
kesaksian berlangsung, atau (2) pada dengar kesaksian 
atau wawancara publik atau privat yang terpisah, tunduk 
pada mandat komisi dan sumber-sumber dan aturan-
aturan keadilan dalam peristiwa tertentu. Apabila orang 
yang tersangkut diberikan kesempatan untuk menjawab 
tuduhan-tuduhan pada saat dengar kesaksian publik yang 
terpisah, orang yang kesaksiannya menyebabkan perlu 
diadakannya dengar kesaksian tersebut harus menerima 
form pemberitahuan yang sama (dalam hal waktu, metode, 
dan isi) seperti yang diterima oleh orang yang tersangkut.

•	 Apabila pemeriksaan silang diizinkan, komisi kebenaran 
harus memiliki kewenangan untuk menetapkan batasan-
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batasan mengenai luas, sifat dan jenis pertanyaan untuk 
menghindari pelecehan atau intimidasi terhadap para 
korban atau saksi, menitikberatkan pada serangan-serangan 
terhadap anak-anak dan korban kejahatan seksual yang 
bersaksi.

•	 Sebagai sebuah alternatif lebih lanjut untuk pemeriksaan 
silang, individu yang tersangkut dapat diperbolehkan untuk 
menyampaikan	sebuah	daftar	pertanyaan	yang	oleh	komisi	
mungkin,	 berdasarkan	 kebijaksanaannya	 yang	 beralasan,	
diajukan kepada korban sebelum, selama, atau setelah 
dengar kesaksian.

Bagian 4: Sumpah dan Pernyataan

Adalah hal yang normal untuk proses penyelidikan – baik komisi-
komisi kebenaran,77 penyelidikan-penyelidikan Negara-Negara 
Persemakmuran,78 atau badan-badan sejenis – untuk memaksa 
orang-orang untuk bersaksi pada acara dengar kesaksian publik 
di bawah sumpah atau pernyataan. Sumpah atau pernyataan 
biasanya berisi usaha untuk ”berbicara tentang kebenaran, seluruh 
kebenaran, dan tidak ada yang lain kecuali kebenaran.”79 Untuk 
para juru bahasa dan penerjemah, sumpah atau pernyataan dapat 
berisi sebuah janji untuk menginterpretasikan atau menerjemahkan 
secara benar.

 Sumpah terkadang membawa konotasi-konotasi keagama-
an. Itulah mengapa pernyataan-pernyataan diizinkan sebagai 
sebuah bentuk usaha alternatif. Namun demikian, tidak ada 
perbedaan praktis antara sumpah dan pernyataan. Dalam kedua 
hal tersebut, dasar pemikirannya adalah untuk menggarisbawahi 
tugas untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya,80 dan 
untuk meningkatkan keabsahan kesaksian dalam hal kesaksian 
tersebut diperlukan sebagai bukti pada proses pemeriksaan di masa 
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depan, apakah melawan orang yang bersaksi (misal, untuk sumpah 
palsu) atau melawan pihak ketiga. Biasanya, di pengadilan, hal ini 
memerlukan pengeluaran suatu peringatan mengenai konsekuensi-
konsekuensi memberikan kesaksian palsu.81 Tetapi dalam hal dengar 
kesaksian korban komisi kebenaran, mungkin tidak tepat dan tidak 
perlu untuk mengeluarkan peringatan semacam itu mengingat 
karakter non-penyelidikan dari dengar kesaksian tersebut.

 Pengecualian terhadap persyaratan sumpah atau 
pernyataan umumnya dibuat untuk anak-anak dan orang-orang lain 
yang mungkin tidak memahami sifat dari usaha tersebut. Komisi 
kebenaran harus memiliki diskresi untuk melepaskan persyaratan 
sumpah atau pernyataan untuk orang-orang tersebut.82

Rekomendasi:
•	 Sumpah atau pernyataan harus diambil dari setiap orang 

yang bersaksi pada acara dengar kesaksian publik komisi 
kebenaran. Berdasarkan diskresi komisi yang beralasan, 
pengecualian-pengecualian dapat dibuat untuk anak-anak 
atau orang-orang dalam kategori yang sama, atau apabila 
sumpah atau pernyataan akan menjadi kontra produktif 
dengan tujuan komisi yang sah.

•	 Sumpah atau pernyataan harus berisi janji yang sederhana 
untuk mengatakan seluruh kebenaran.

•	 Juru bahasa dan penerjemah harus juga diwajibkan untuk 
memberikan sumpah atau pernyataan.

Bagian 5: Hak atas Perwakilan Hukum

Kecuali ditentukan demikian di dalam mandatnya, komisi 
kebenaran perlu untuk memutuskan apakah akan mengizinkan,    
atau mungkin menetapkan, pembela dari orang-orang yang 
tersangkut hadir di hadapan komisi. Dalam menentukan ruang 
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lingkup hak atas pembela, komisi harus mempertimbangkan 
pelbagai kepentingan dan faktor, termasuk hak-hak korban dan 
pihak yang tersangkut, dan dampak yang mungkin – negatif 
atau positif – pembela alami di dalam mencapai tujuan-tujuan 
pengungkapan kebenaran yang luas dari dengar kesaksian.83

Pembela Diizinkan

Hak atas perwakilan hukum dalam proses judisial dianggap 
fundamental dalam hampir semua sistem hukum. Namun demikian 
komisi-komisi kebenaran adalah badan-badan penyelidik dan oleh 
karena itu pengacara-pengacara mungkin tidak diperlukan untuk 
banyak aspek dari kerja-kerja komisi kebenaran, termasuk acara 
dengar kesaksian publik.84

 Perwakilan hukum telah diizinkan pada banyak acara 
dengar kesaksian publik komisi-komisi kebenaran. Namun 
demikian, perwakilan hukum biasanya dibatasi untuk kasus orang-
orang yang menghadap atas permintaan komisi atau berdasarkan 
surat panggilan pengadilan.85 Pembela umumnya juga diizinkan 
hadir di hadapan komisi-komisi penyelidikan Negara-Negara 
Persemakmuran, termasuk di New Zealand,86 Australia,87 dan 
Israel.88 Di Amerika Serikat, pembela diizinkan pada penyelidikan-
penyelidikan parlemen.89 Perwakilan hukum juga diizinkan 
pada saat pemeriksaan dewan juri, walaupun partisipasi mereka 
umumnya dibatasi pada berkonsultasi dengan klien-klien mereka 
di luar ruang perundingan.

 Secara umum, komisi kebenaran harus mengizinkan 
seseorang yang bersaksi pada acara dengar kesaksian publik 
untuk berkonsultasi dengan pembela dan agar pembela hadir 
pada saat dengar kesaksian. Berdasarkan diskresi komisi, pembela 
juga dapat berbicara atas nama orang tersebut. Pada saat yang 
sama, partisipasi pembela akan, mungkin sekali, memperpanjang 
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lamanya pemeriksaan dan membuat pemeriksaan menyerupai 
proses persidangan. Partisipasi pembela juga dapat membatasi 
kemampuan komisi kebenaran untuk mengawasi anggaran dari 
proses pemeriksaannya sendiri.90 Pada saat yang sama, hak-hak pihak 
yang tersangkut, dan juga korban, terkadang akan memerlukan 
perlindungan yang hanya pengacara yang dapat memberikan.

Pembela Disediakan

Menyediakan pembela untuk orang-orang yang bersaksi pada acara 
dengar kesaksian publik dapat menimbulkan potensi ketidakadilan 
dan dapat menjadi sangat sumber daya intensif. Dana-dana cukup 
banyak akan diperlukan untuk menutupi biaya-biaya hukum, dan 
waktu yang cukup banyak akan diperlukan untuk menentukan 
siapa yang seharusnya mendapatkan bantuan hukum. Oleh karena 
itu, komisi kebenaran tidak boleh diwajibkan untuk menutupi 
biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pembela yang bertindak untuk 
orang-orang yang hadir pada acara dengar kesaksian publik.

 Namun demikian, Komisi dapat menyediakan pembela 
apabila orang yang bersangkutan adalah orang miskin dan 
menghadap komisi berdasarkan surat panggilan pengadilan, dan 
apabila terdapat risiko kerusakan yang substansial yang akan sulit 
untuk diperbaiki.91 Sebagai contoh, bagian 34(3) mandat KKR Afrika 
Selatan menetapkan: 

Komisi dapat menunjuk seorang perwakilan hukum untuk 
hadir atas nama [orang yang menghadap berdasarkan surat 
panggilan pengadilan] jika terpenuhi bahwa orang tersebut 
secara keuangan tidak mampu untuk menunjuk seorang 
perwakilan hukumnya sendiri, dan jika berdasarkan opini 
penunjukkan ini adalah untuk kepentingan keadilan bahwa 
orang tersebut diwakili oleh seorang perwakilan hukum.
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Di dalam menerapkan kekuasaan ini, KKR menjalankan 
sebuah skema bantuan hukum yang sangat mahal yang didasarkan 
pada model bantuan hukum nasional. Komisi dapat menentukan 
dan membayar biaya-biaya pelayanan hukum baik untuk korban 
dan pihak yang tersangkut. Seperti mandat Afrika Selatan, undang-
undang yang membentuk komisi kebenaran Ghana menetapkan: 
“Komisi dapat menunjuk seorang pengacara jika individu yang 
menghadap komisi tidak dapat menyediakan seorang pun, dan 
perwakilan oleh seorang pengacara perlu untuk kepentingan 
keadilan.”92 Dengan cara yang sama, mandat komisi kebenaran 
Timor-Leste mengesahkan pembayaran perwakilan hukum apabila 
orang yang diwajibkan untuk hadir secara keuangan tidak mampu 
menunjuk pembela hukum dan komisi mempertimbangkan bahwa 
adalah untuk kepentingan keadilan bahwa orang tersebut diwakili 
oleh pembela.93

 Sebagian besar komisi penyelidikan Negara-Negara 
Persemakmuran telah menyediakan pembela untuk orang-orang 
miskin, tetapi bukan ini yang selalu menjadi masalah. Sebagai 
contoh, penyelidikan the Bloody Sunday tidak terima bahwa semua 
biaya perwakilan hukum untuk saksi-saksi warga sipil yang 
miskin harus selalu memakai dana publik. Penyelidikan tersebut 
mengusulkan agar biaya-biaya perwakilan hukum yang masuk 
akal harus dibayarkan “dalam setiap kasus di mana [pengadilan] 
diyakinkan bahwa kepentingan-kepentingan pengadilan 
mewajibkan perwakilan hukum,” menambahkan bahwa “[situasi] 
yang jelas untuk perwakilan adalah apabila seorang saksi mengalami 
tuduhan-tuduhan yang serius.”94 

 Di Amerika Serikat, pada pemeriksaan dewan juri, para 
saksi tidak disediakan pengacara. Bahkan dalam pengadilan sipil, 
pembela gratis bukan hak konstitusional.95 Demikian juga, tidak 
ada seorang pun yang dipanggil ke hadapan komite penyelidikan 
parlemen pernah disediakan pembela, dan “hal itu belum dilihat 
sebagai pengingkaran terhadap proses hukum.”96
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 Dalam setiap kesempatan, di mana pembela diizinkan atau 
disediakan oleh komisi, orang-orang yang hadir pada acara dengar 
kesaksian publik harus segera diberitahu mengenai hak mereka, 
jika ada, atas perwakilan hukum.97

 Pada catatan akhir dan lebih umum, komisi kebenaran 
harus menggunakan pedoman yang tepat mengenai tata aturan 
untuk pembela. Hal ini akan membantu komisi kebenaran di dalam 
mengawasi proses pemeriksaan, mencegah penundaan yang tidak 
perlu, mengurangi trauma kepada korban-korban, dan menjamin 
bahwa proses pemeriksaan tetap setia kepada mandat komisi 
penyelidikan. Pada akhirnya, komisi dapat menggunakan metode 
apa pun yang direkomendasikan dalam Bagian 3 dari bab ini.

Rekomendasi:
•	 Komisi kebenaran harus mengizinkan seseorang yang 

bersaksi pada acara dengar kesaksian publik untuk    
menyewa pembela dan agar pembela tersebut hadir pada 
saat dengar kesaksian. Berdasarkan diskresi komisi, pembela 
juga dapat berbicara atas nama orang tersebut.

•	 Komisi kebenaran umumnya tidak boleh diwajibkan untuk 
menyediakan pembela untuk orang-orang yang hadir 
pada acara dengar kesaksian publik. Namun demikian, 
komisi dapat menyediakan pembela apabila orang yang 
bersangkutan miskin dan menghadap komisi berdasarkan 
surat panggilan pengadilan, dan apabila terdapat risiko 
kerusakan yang substansial yang akan sulit untuk 
diperbaiki.

•	 Orang yang hadir pada acara dengar kesaksian publik harus 
segera diberitahukan mengenai ruang lingkup dan isi dari 
hak mereka atas pembela.

•	 Komisi kebenaran harus menggunakan pedoman yang tepat 
mengenai tata aturan untuk pembela untuk secara efektif 
mengawasi proses pemeriksaan, mencegah penundaan 
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yang tidak perlu, dan menghindari trauma kepada korban 
dan saksi yang bersaksi.

Bagian 6: Keabsahan Bukti

Komisi-komis kebenaran secara umum bebas untuk mengakui 
setiap bukti yang lolos dari tingkat keterkaitan dan keabsahan 
dasar.98 Pendekatan ini sejalan dengan karakter penyelidikan 
komisi. Pendekatan ini juga konsisten dengan praktik pemeriksaan 
yang dapat dipersamakan, seperti pada komisi-komisi penyelidikan 
Negara-Negara Persemakmuran99 dan pemeriksaan koroner.100 

Pendekatan ini juga sesuai dengan praktik dalam bidang hukum 
pidana internasional, di mana keterkaitan adalah kriteria utama 
dari keberterimaan.101 Sebuah pendekatan yang luas terhadap  
pengakuan bukti juga konsisten dengan praktik sistem-sistem civil 
law, yang cenderung berjalan menurut prinsip ”evaluasi yang bebas 
terhadap bukti.”102 Pendekatan yang serupa terhadap pengakuan 
bukti juga telah digunakan dalam beberapa proses persidangan 
common law.103 Dengan demikian, kecenderungan komisi kebenaran 
saat ini yang mengizinkan para korban untuk bersaksi dengan 
sedikit atau tanpa interupsi mungkin benar-benar terdengar.104 

 Pendekatan ini mengikuti pertimbangan-pertimbangan 
tersebut di atas bahwa bukti kabar angin (yaitu, bukti mengenai 
tidak adanya pernyataan dari pihak ketiga yang diusulkan sebagai 
bukti terhadap isi pernyataan yang sebenarnya) secara umum 
harus diakui pada acara dengar kesaksian publik. Bukti kabar 
angin dikeluarkan dari sebagian besar pengadilan common law, 
kecuali bukti yang dipermasalahkan tersebut masuk ke dalam satu 
dari sekian banyak pengecualian terhadap aturan umum melawan 
pengakuannya sebagai bukti.105 Dasar pemikiran untuk pelarangan 
tentang kabar angin dalam pengadilan-pengadilan common law 
adalah bahwa pihak ketiga yang membuat pernyataan tidak 
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melakukannya di bawah sumpah dan pernyataan tersebut tidak 
tersedia untuk ditanyai, dengan demikian membatasi keabsahan 
pernyataan tersebut dan mungkin menimbulkan prasangka terhadap 
terdakwa pidana. Bagaimanapun, komisi-komisi kebenaran adalah 
komisi-komisi penyelidikan, bukan pengadilan. Akibatnya, tidak 
terdapat alasan yang jelas mengapa bukti tersebut harus tidak diper-
bolehkan. Ketaatan yang kuat pada aturan kabar angin faktanya akan 
menghalangi tujuan-tujuan pencarian kebenaran komisi kendati 
menghasilkan perolehan yang kecil dalam keadilan prosedural. 
Tentu saja, bahkan pengadilan-pengadilan pidana internasional 
menerima hampir sebagian besar bukti kabar angin.106

Sejalan	dengan	bukti	kabar	angin,	bukti	fisik	dan	dokumen	
secara umum juga harus dapat diakui pada acara dengar kesaksian 
publik komisi kebenaran. Namun demikian, sebagian besar bukti 
fisik	dan	dokumen	lebih	baik	diserahkan	di	luar	proses	pemeriksaan	
formal untuk menghindari penundaan-penundaan yang tidak perlu. 

Mengenai dokumen-dokumen, tidak beleh ada persyaratan 
untuk menyerahkan dokumen-dokumen asli.107 Namun demikian, 
para pihak mungkin terdorong untuk menyerahkan salinan-salinan 
yang dilegalisir dari dokumen-dokumen asli untuk memungkinkan 
komisi untuk memberikan bobot yang lebih besar pada bukti.

 Berkenaan dengan hak-hak para pihak untuk memanggil 
saksi-saksi untuk hadir atas nama mereka pada dengar kesaksian 
publik, dapat dicatat bahwa komisi-komisi penyelidikan Negara-
Negara Persemakmuran sering mengizinkan para pihak untuk 
melakukan hal tersebut.108 Berdasarkan Undang-Undang Penyelidikan 
Publik Ontario, misalnya, mereka yang berkepentingan langsung 
dalam penyelidikan berhak “untuk memanggil dan memeriksa 
atau memeriksa silang saksi-saksi secara pribadi atau oleh pembela 
mengenai bukti yang terkait dengan kepentingan orang tersebut.”109 

Pembolehan tersebut, bagaimanapun, tidak sesuai dengan bentuk asli 
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dengar kesaksian komisi kebenaran, yang sifatnya lebih ekspresif 
ketimbang investigatif. Komisi kebenaran harus mempertahankan 
diskresi untuk memperbolehkan orang-orang untuk memanggil 
saksi-saksi mereka sendiri pada acara dengar kesaksian publik 
berdasarkan pengecualian. Sebagai tambahan, komisi kebenaran 
biasanya harus mengizinkan pengantar tentang pernyataan-
pernyataan tertulis saksi, karena pernyataan-pernyataan tersebut 
mungkin memberikan informasi berguna kepada komisi tanpa 
menyebabkan penundaan-penundaan. 

Rekomendasi:
•	 Komisi-komisi kebenaran harus mengadopsi pendekatan 

pembolehan yang luas terhadap pengakuan bukti pada 
dengar kesaksian publik. Keterkaitan harus menjadi kriteria 
pengakuan yang utama.

•	 Sebagai tambahan pada kesaksian lisan, pengantar tentang 
bukti	 fisik	 dan	 dokumen	 harus	 diizinkan	 pada	 dengar	
kesaksian publik.

•	 Tidak boleh ada persyaratan untuk menyerahkan dokumen-
dokumen asli sebagai bukti terhadap fakta apa pun.

•	 Bukti kabar angin secara umum harus diakui.
•	 Kecuali berdasarkan diskresi komisi yang beralasan, tidak 

boleh ada hak untuk memanggil saksi-saksi untuk hadir atas 
nama seseorang pada dengar kesaksian publik. Pernyataan-
pernyataan tertulis saksi harus diizinkan.

Bagian 7: Hak-Hak Istimewa Berdasarkan Konteks dan 
Hubungan-Hubungan Kerahasiaan

Para korban yang hadir pada acara dengar kesaksian publik hampir 
senantiasa akan hadir atas dasar suka rela. Namun demikian pihak-
pihak yang tersangkut dan saksi-saksi lainnya mungkin hadir 
berdasarkan surat panggilan pengadilan. Dengan demikian masalah-
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masalah yang menyinggung keberadaan hak-hak istimewa yang 
sah khususnya akan terkait dengan pihak-pihak yang tersangkut 
dan saksi-saksi lainnya.

 Tes klasik John. H. Wigmore untuk menentukan 
keberadaan hak istimewa yang sah mencakup empat kriteria: (1) 
komunikasi harus berangkat dari harapan bahwa hal tersebut tidak 
akan disingkapkan; (2) unsur kerahasiaan adalah penting untuk 
pemeliharaan yang efektif pada hubungan antara para pihak; 
(3) hubungan tersebut haruslah hubungan yang, dalam pikiran 
masyarakat, musti dikembangkan; dan (4) kerugian yang akan biasa 
pada hubungan oleh penyingkapan komunikasi pasti lebih besar 
dari pada keuntungan yang akan diraih untuk penyelesaian litigasi 
yang tepat oleh karena penyingkapannya.110 

 Komisi kebenaran adalah sebuah badan penyelidik, dan 
acara dengar kesaksian publiknya bersifat non-judisial. Namun 
tetap diharapkan komunikasi istimewa untuk dihormati dalam 
konteks di mana tidak ada kepentingan publik yang memaksa 
dan menolak pada dengar kesaksian semacam itu. Kepentingan-
kepentingan keadilan pada akhirnya mungkin lebih baik disajikan 
dengan menciptakan kondisi-kondisi di mana komunikasi-
komunikasi rahasia sungguh dilindungi. Mengakui hak-hak 
istimewa yang terbentuk menunjukkan rasa hormat dan pengertian 
terhadap sifat kerahasiaan dari beberapa hubungan, dan dapat juga 
melahirkan kepercayaan yang lebih besar dan kenyamanan pada 
proses pemeriksaan komisi kebenaran.111 

 Mungkin hak istimewa yang tertua dan paling diakui adalah 
hak istimewa pengacara-klien.112 Komunikasi-komunikasi antara 
pasangan suami-istri, dokter dan pasien, dan pendeta dan orang 
yang bertobat secara luas juga dianggap sebagai hak istimewa.113 

Tergantung pada konteksnya, jurnalistik, orangtua-anak, parlemen, 
atau hak istimewa eksekutif juga dapat diakui.114 Juga terdapat 
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hak-hak istimewa sui generis dan kekebalan, seperti hak-hak yang 
melekat pada para staf atau petugas Palang Merah Internasional,115 

atau staf pengadilan-pengadilan internasional seperti Mahkamah 
Pidana Internasional,116 atau staf lembaga-lembaga multilateral 
seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).117

 Statuta komisi-komisi penyelidikan Negara-Negara 
Persemakmuran secara khas mengakui, secara global, hak-hak 
istimewa yang ada dalam hukum domestik. Undang-Undang 
Penyelidikan Publik Ontario, misalnya, mengakui hak-hak istimewa 
yang sama seperti yang digunakan dalam proses judisial.118 Serupa, 
berdasarkan Undang-Undang Komisi Penyelidikan New Zealand, 
setiap orang yang memberikan bukti, dan setiap pembela atau 
agen atau orang lain yang hadir di hadapan penyelidikan, berhak 
atas hak-hak istimewa dan kekebalan yang sama seperti para saksi 
dan pembela di pengadilan.119 Dalam mayoritas negara bagian di 
Amerika Serikat, dewan juri meninjau hak-hak istimewa common 
law antara pengacara dan klien, pendeta dan orang yang bertobat, 
dokter dan pasien, dan pasangan suami-istri.120

 Komisi-komisi kebenaran yang mengadakan acara dengar 
kesaksian publik juga telah, secara umum, memberikan pengakuan 
dan perlindungan yang luas pada hak-hak istimewa yang sah. 
Sebagai contoh, mandat KKR Afrika Selatan menetapkan: “Undang-
Undang mengenai hak istimewa yang berlaku untuk seorang saksi 
yang dipanggil untuk memberikan bukti dalam kasus pidana di 
pengadilan harus menggunakan hak itu pada saat menanyakan 
seseorang.”121 Serupa dengan itu, mandat komisi kebenaran Ghana 
menetapkan: “Para saksi berhak atas hak-hak istimewa sebagaimana 
diterima oleh para saksi yang hadir di hadapan Mahkamah 
Agung.”122 Mandat komisi kebenaran di Timor-Leste, sebaliknya, 
mendaftar	komunikasi-komunikasi	khusus	yang	harus	dilindungi,	
yakni, komunikasi-komunikasi antara anggota-anggota keluarga,123 

pengacara dan klien,124 profesional kesehatan dan pasien,125 dan 



BAB 6: ACARA DENGAR KESAKSIAN PUBLIK

279

pendeta dan orang yang bertobat.126 Beberapa mandat komisi 
kebenaran tak bersuara untuk masalah hak-hak istimewa. Inilah 
yang merupakan masalah bagi mandat komisi-komisi kebenaran 
di Sierra Leone dan Peru, sebagai contoh, keduanya mengadakan 
dengar kesaksian publik.

 Apa pun hak istimewa yang berlaku dalam kejadian          
tertentu, harus dibuat jelas bahwa tidak ada yang absolut. 
Sebagai contoh, hak istimewa biasanya dapat dilepaskan dengan 
persetujuan dari pihak yang memegang hak istimewa tersebut 
(misalnya, klien, pasien, orang yang bertobat). Juga, hak istimewa 
dapat dipertimbangkan dilepaskan apabila pihak yang memegang 
hak istimewa tersebut secara suka rela mengungkapkan isi 
dari komunikasi istimewa kepada pihak ketiga yang kemudian 
memberikan bukti mengenai pengungkapan tersebut.127

Rekomendasi:
•	 Komunikasi-komunikasi antara pasangan suami-istri, antara 

pengacara dan klien, antara profesional kesehatan dan 
pasien, dan antara pendeta dan orang yang bertobat harus 
dipertimbangkan istimewa dan kebal dari pengungkapan 
yang diwajibkan.

•	 Jurnalistik, orang tua-anak, parlemen, atau hak istimewa 
eksekutif juga dapat berlaku. Sebagai tambahan, hak-hak 
istimewa juga melekat pada pegawai di lembaga-lembaga 
multilateral seperti Palang Merah Internasional atau pelbagai 
pengadilan pidana internasional. 

•	 Tidak ada hak istimewa yang absolut. Komunikasi- 
komunikasi istimewa harus dapat diterima pada acara 
dengar kesaksian publik (1) dengan persetujuan, atau 
(2) apabila orang yang dipermasalahkan secara suka rela 
mengungkapkan isi dari komunikasi itu kepada pihak ketiga 
yang kemudian memberikan bukti terhadap pengungkapan 
tersebut.
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Bagian 8: Penggunaan Kekebalan dan Hak Istimewa 
Melawan Penjatuhan Kejahatan terhadap Diri Sendiri

Terdapat setidaknya dua bentuk kekebalan yang luas yang 
berpotensi terkait dengan acara dengar kesaksian publik komisi 
kebenaran: “use immunity” dan “transactional immunity.” Black’s Law 
Dictionary	mendefinisikan	masing-masing	sebagai	berikut:

“Use immunity” melarang kesaksian saksi yang diambil dan 
hasilnya untuk digunakan dengan segala cara dalam kaitan 
dengan penuntutan pidana terhadap saksi; di sisi lain, 
“transactional immunity” memberikan kekebalan kepada 
saksi dari penuntutan atas pelanggaran yang terkait dengan 
kesaksiannya yang diambil itu. 

Kesetaraan yang paling dekat dengan transactional immunity 
dalam konteks komisi-komisi kebenaran adalah bentuk amnesti 
yang diberikan kepada pemohon yang memenuhi syarat di bawah 
proses amnesti KKR Afrika Selatan. Namun demikian, transactional 
immunity penting untuk memelihara hak istimewa melawan 
penjatuhan kejahatan terhadap diri sendiri (self-incrimination). 
Use immunity cukup, dan lebih konsisten dengan hukum 
internasional.128 

 Perlindungan terhadap penjatuhan kejahatan terhadap diri 
sendiri kadang-kadang digolongkan sebagai sebuah hak,129 dan pada 
waktu yang lain sebagai sebuah hak istimewa.130 Dalam banyak hal 
penggolongan ini adalah suatu pembedaan tanpa perbedaan, oleh 
karena perlindungan tersebut dapat dilepaskan baik sebagai hak 
atau hak istimewa.

 Di dalam pengadilan-pengadilan pidana internasional, hak 
melawan penjatuhan kejahatan terhadap diri sendiri tidak absolut. 
Para saksi dapat dipaksa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
yang mungkin memberatkan diri sendiri, memberikan jawaban atas 
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pertanyaan-pertanyaan tersebut dilindungi oleh use immunity (yaitu, 
menetapkan bahwa saksi tidak dapat dituntut atas dasar kesaksian 
atau bukti yang mereka sendiri berikan, yang memberatkan diri 
sendiri).131

 Sejalan dengan pendekatan hukum pidana internasional, 
secara umum dapat diterima bahwa komisi kebenaran memiliki 
kekuasaan untuk memaksa orang-orang untuk membuat        
pernyataan-pernyataan yang memberatkan diri sendiri atau 
menyampaikan bukti yang memberatkan diri sendiri, dengan 
ketentuan bahwa use immunity melekat melalui undang-undang 
atau mandat pada kesaksian atau bukti apa pun. Walaupun komisi 
seharusnya hanya menggunakan kekuasaan tersebut apabila 
masuk akal, adil, dan perlu untuk melakukan itu, dan apabila tidak 
ada risiko keamanan yang nyata terhadap orang yang dipaksa. 
Penggunaan kekuasaan tersebut mungkin juga disyaratkan 
adanya persetujuan awal dari menteri pemerintahan yang tepat. 
Pembatasan-pembatasan tersebut dapat membantu untuk menjamin 
bahwa kekuasaan yang luar biasa semacam itu hanya digunakan 
atas dasar pengecualian dan non-prejudisial.132

 Apa yang menjadi ruang lingkup dari use immunity itu 
sendiri? Dalam  pandangan penulis, perlindungan terhadap use 
immunity harus melampaui konteks persidangan-persidangan 
pidana di masa mendatang. Secara khusus, penggunaan kesaksian 
dan bukti yang dipaksakan harus dilarang dalam kaitan dengan 
pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut atau contemporaneous 
melawan orang yang dipaksa, dan apakah bersifat pidana, sipil, 
atau disipliner. Pejabat-pejabat publik harus dapat menggunakan 
pernyataan-pernyataan dan bukti yang dipaksakan, memberatkan 
diri sendiri untuk melawan orang yang dituntut melakukan sumpah 
palsu, dan memberikan bukti yang bertentangan (yaitu, untuk 
tujuan meragukan kredibilitas).133 Sebagai tambahan, para pejabat 
harus diperbolehkan untuk menggunakan “turunan” yang masuk 
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akal terhadap pernyataan atau bukti semacam itu. Secara khusus, 
pejabat-pejabat penyelidik harus diizinkan untuk menggunakan 
pernyataan atau bukti untuk penyelidikan lanjutan mengenai 
pelanggaran-pelanggaran pokok yang terkait satu sama lain, dengan 
ketentuan bahwa mereka pada akhirnya dapat membuktikan bahwa 
bukti yang diserahkan pada persidangan di masa mendatang dapat 
secara layak ditemukan di tengah ketidakhadiran kesaksian atau 
bukti yang dipaksakan.134 Pada akhirnya, tidak boleh ada penghalang 
pada penggunaan kesaksian dan bukti yang dipaksakan dalam 
proses hukum yang dihadapkan pada pihak ketiga, seperti misalnya 
ko-konspirator. 

 Mandat KKR Afrika Selatan mengandung ketentuan yang 
detail tentang penjatuhan kejahatan terhadap diri sendiri. Mandat 
tersebut menetapkan bahwa KKR dapat memaksa orang-orang 
untuk memberikan pernyataan atau bukti yang memberatkan 
diri sendiri, tunduk pada hak-hak istimewa yang berlaku untuk 
komunikasi-komunikasi yang dilindungi.135 Selanjutnya ditetapkan 
bahwa seseorang dapat dipaksa untuk menjawab pertanyaan atau 
untuk membuat tulisan yang mungkin memberatkan dirinya, tetapi 
hanya setelah komisi: 

(a) berkonsultasi dengan jaksa agung yang memiliki 
jurisdiksi;

(b) meyakinkan dirinya bahwa untuk memperoleh 
informasi tersebut dari orang semacam itu masuk 
akal, penting dan dapat dibenarkan dalam suatu 
masyarakat yang terbuka dan demokratis yang 
didasarkan pada kebebasan dan persamaan; dan

(c) meyakinkan dirinya bahwa orang tersebut telah 
menolak atau mungkin menolak untuk menjawab 
pertanyaan atau membuat tulisan dengan alasan 
bahwa jawaban atau tulisan tersebut mungkin 
memberatkan dirinya.136

Dalam kaitan dengan kesaksian atau bukti apa pun yang 
dipaksakan, mandat KKR memberikan use immunity yang luas, 
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tetapi meniadakan penggunaan-penggunaan turunan dari infor-
masi tersebut.137

 Mandat komisi kebenaran di Timor Leste memiliki 
pemikiran yang lebih terbatas mengenai hak melawan penjatuhan 
kejahatan terhadap diri sendiri. Bagian 17.1 menetapkan:

Tidak seorang saksi pun dapat dipaksa untuk memberatkan 
dirinya sendiri. Setiap orang yang diundang atau diminta 
untuk datang ke hadapan Komisi harus diberitahu  
mengenai hak nya tersebut. Jika pada suatu waktu nampak 
pada Komisi bahwa pertanyaan yang ditanyakan kepada 
seorang saksi mungkin menimbulkan tanggapan yang 
mungkin memberatkan saksi, Komisi harus memberitahu 
kembali saksi akan haknya untuk tidak menjawab 
pertanyaan. 

Dalam pandangan penulis, ketentuan tersebut menggunakan 
prinsip terlalu jauh. Mengizinkan seseorang untuk sepenuhnya 
menolak untuk memberikan kesaksian yang memberatkan diri 
sama dengan hak untuk diam. Pendekatan tersebut berlebihan dan 
kontra-produktif untuk sebuah badan penyelidik seperti komisi 
kebenaran.

 Persoalan-persoalan mengenai penjatuhan kejahatan 
terhadap diri sendiri memiliki sejarah yang panjang di Amerika 
Serikat yang layak mendapat perhatian khusus. Amendemen 
Kelima Konstitusi AS menetapkan bahwa hak istimewa melawan 
penjatuhan kejahatan terhadap diri sendiri adalah sebagai berikut: 
“Tidak seorang pun… dapat dipaksa dalam kasus pidana apa pun 
untuk menjadi saksi melawan dirinya sendiri.” Meskipun teks 
tersebut akan terlihat membatasi hak istimewa hanya pada proses 
pidana, “Mahkamah Agung secara luas menginterpretasikan ‘kasus 
pidana’ untuk meliputi proses pemeriksaan apa pun, termasuk 
proses pemeriksaan dewan juri, di mana kesaksian seorang 
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saksi mungkin memandang bahwa saksi memiliki tanggung 
jawab dalam penuntutan pidana selanjutnya.”138 Lebih lanjut, 
Amendemen Kelima “berlaku hanya ketika terdakwa dipaksa 
untuk membuat komunikasi testimonial yang memberatkan.”139 
Dengan demikian, Amendemen Kelima tidak melindungi bukti 
fisik	seperti	tulisan	tangan	dan	sidik	jari.	Dalam	sistem	dewan	juri	
federal, penuntut umum dapat mencegah target penyelidikan dari 
menuntut hak istimewa melawan penjatuhan kejahatan terhadap 
diri sendiri dengan memberikan use immunity kepada individu 
yang bersangkutan. Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa 
kekebalan semacam ini adalah konstitusional karena menempatkan 
orang yang dipaksa dalam posisi yang sama yang ia mungkin 
tempati jika ia tidak diwajibkan untuk bersaksi.140

 Kendati pengakuannya yang luas, Amendemen Kelima, 
seperti semua hak istimewa, dapat dikecualikan. Di Amerika 
Serikat, kasus terkemuka mengenai pengecualian keistimewaan 
Amendemen Kelima adalah Rogers melawan A.S.141 Dalam kasus 
tersebut, Mahkamah Agung menetapkan bahwa bendahara 
Partai Komunis mengesampingkan Amendemen Kelima dalam 
kesaksiannya di hadapan dewan juri dengan mengaku bahwa ia 
memiliki	beberapa	dokumen	partai,	termasuk	daftar	keanggotaan.	
Ia menuntut Amendemen Kelima dalam kaitan dengan identitas 
dari orang yang ia berikan dokumen-dokumen.142 Bersandar pada 
dua kasus sebelumnya, Mahkamah berpendapat bahwa: “[j]ika 
pemohon menginginkan perlindungan terhadap hak istimewa 
melawan penjatuhan kejahatan terhadap diri sendiri, ia diharuskan 
untuk menuntut hak tersebut” dan “[h]ak istimewa ‘dianggap 
dilepaskan kecuali dimohonkan.’”143 Dan juga, Mahkamah dengan 
sangat baik memperhatikan bahwa “[p]engungkapan suatu fakta 
melepaskan hak istimewa berkenaan dengan detailnya.”144 Dengan 
demikian, Rogers dinyatakan telah melepaskan hak istimewa 
Amendemen Kelima dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 
yang memberatkan dirinya. 145
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 Dalam hal komisi-komisi kebenaran, persoalan pelepasan 
hak dapat dihindari dengan melekatkan use immunity secara   
otomatis, dengan mandat, pada setiap pernyataan atau bukti yang 
dipaksakan yang memberatkan diri sendiri. Dengan cara ini, orang 
yang dipaksa tidak akan perlu untuk dengan tegas memohon hak 
istimewa, dan komisi tidak akan perlu untuk memberikan peringatan 
kepada orang tersebut. Meskipun mungkin dapat dipertimbangkan 
dalam ruang pengadilan, persyaratan permohonan kurang 
cocok untuk badan penyelidik seperti komisi kebenaran, yang 
sering	dijalankan	oleh	 orang-orang	yang	bukan	hakim,	dan	yang	
dimaksudkan untuk beroperasi secara berbeda dari persidangan 
pidana biasa.

 Beberapa peraturan perundang-undangan penyelidikan 
Negara-Negara Persemakmuran menggunakan pendekatan 
kekebalan otomatis satu langkah lebih maju dengan melekatkan use 
immunity secara otomatis pada kesaksian atau bukti apa pun, baik 
suka rela atau dipaksakan, dan baik memberatkan diri sendiri atau 
tidak. Misalnya, bagian 8 Undang-Undang Pengadilan-Pengadilan 
Penyelidikan Nigeria menetapkan: “Bukti yang diambil berdasarkan 
Undang-Undang ini tidak beleh diizinkan melawan setiap orang 
dalam proses pemeriksaan sipil atau pidana apa pun, kecuali 
apabila seseorang dituduh memberikan bukti palsu di hadapan 
anggota-anggota penyelidik.” Serupa dengan itu, bagian 14 Undang-
Undang Komisi Penyelidikan Israel menetapkan bahwa “kesaksian 
yang diberikan di hadapan komisi penyelidikan atau di hadapan 
orang yang dipercaya untuk mengumpulkan materi… tidak boleh 
menjadi bukti dalam proses hukum apa pun, kecuali tindakan 
pidana yang terkait dengan pemberian kesaksian tersebut.” Mandat 
komisi kebenaran Liberia menetapkan kurang lebih sama.146 

 Meskipun memaksimalkan dorongan untuk pengungkapan 
yang luas, pendekatan semacam itu diperdebatkan melebihi dari 
apa yang diperlukan atau diinginkan. Pertama, kekebalan harus 
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melekat hanya pada kesaksian atau bukti yang dipaksakan. Use 
immunity tidak boleh melekat pada kesaksian suka rela yang 
memberatkan diri sendiri; alih-alih, kesaksian suka rela harus 
bertindak sebagai pelepasan hak istimewa.147 Dalam hal ini, pilihan-
pilihan masa depan dalam dunia peradilan pidana harus dilindungi 
tanpa ada pembatasan apa pun terhadap hak-hak seseorang. Kedua, 
use immunity harus tidak melekat pada semua kesaksian dan bukti 
yang dipaksakan. Alih-alih, kekebalan tersebut harus melekat 
hanya pada bagian yang memberatkan diri sendiri, sebagaimana 
ditetapkan oleh pengadilan.

Rekomendasi:
•	 Komisi dapat memiliki kekuasaan untuk memaksa orang-

orang untuk membuat pernyataan-pernyataan yang 
memberatkan diri sendiri atau menyerahkan bukti yang 
memberatkan diri sendiri, tunduk pada hak-hak istimewa 
yang berlaku, dan dengan ketentuan bahwa “use immunity” 
melekat melalui undang-undang atau melalui mandat 
pada kesaksian atau bukti apa pun yang dipaksakan 
(sebagaimana	 telah	 dijelaskan).	 Di	 tengah	 ketiadaan	
perlindungan semacam ini, komisi tidak boleh memiliki 
kekuasaan untuk memaksa pemberian kesaksian atau bukti 
yang memberatkan diri sendiri.

•	 Kekuasaan untuk memaksa orang-orang untuk memberikan 
kesaksian atau bukti yang memberatkan diri sendiri harus 
digunakan hanya apabila masuk akal, adil, dan perlu untuk 
melakukan itu, dan apabila tidak ada risiko keamanan yang 
nyata terhadap orang yang dipaksa. Penggunaan kekuasaan 
tersebut mungkin juga disyaratkan adanya persetujuan awal 
dari menteri pemerintahan yang tepat.

•	 Ruang lingkup use immunity untuk pernyataan atau 
bukti yang memberatkan diri sendiri secara paksa harus 
luas. Secara khusus, penggunaan pernyataan dan bukti 
yang dipaksakan harus dilarang dalam kaitan dengan 
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pemeriksaan-pemeriksaan pidana, sipil, atau administratif 
yang contemporaneous atau lebih lanjut melawan orang 
tersebut, kecuali dalam penuntutan atas sumpah palsu atau 
memberikan bukti yang bertentangan (yaitu, untuk tujuan 
meragukan kredibilitas).

•	 Kesaksian dan bukti yang memberatkan diri sendiri secara 
paksa harus diizinkan dalam proses hukum yang dihadap-
kan pada pihak ketiga, seperti misalnya ko-konspirator. 

•	 Para pejabat penyelidik harus dilarang untuk menggunakan 
pernyataan atau bukti “turunan” untuk penyelidikan-
penyelidikan lanjutan mengenai pelanggaran-pelanggaran 
pokok yang terkait satu sama lain, kecuali dapat dibuktikan 
bahwa bukti apa pun yang pada akhirnya diserahkan 
di pengadilan dapat secara layak ditemukan di tengah 
ketidakhadiran kesaksian atau bukti yang dipaksakan.

•	 Use immunity harus melekat hanya pada kesaksian atau bukti 
yang dipaksakan. Use immunity tidak boleh melekat pada 
kesaksian suka rela yang memberatkan diri sendiri; alih-
alih, kesaksian suka rela harus bertindak sebagai pelepasan 
hak istimewa melawan penjatuhan kejahatan terhadap diri 
sendiri.

•	 Use immunity harus secara otomatis melekat pada kesaksian 
atau bukti yang dipaksakan yang memberatkan diri 
sendiri; akibatnya, tidak boleh ada keharusan untuk 
orang yang dipaksa untuk dengan tegas memohon hak 
istimewa melawan penjatuhan kejahatan terhadap diri 
sendiri, ataupun kewajiban bagi komisi untuk memberikan 
peringatan.

•	 Use immunity tidak boleh melekat pada semua kesaksian 
dan bukti yang dipaksakan, tetapi hanya pada bagian yang 
memberatkan diri sendiri, sebagaimana ditetapkan oleh 
pengadilan.
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Bagian 9: Tindakan-Tindakan Perlindungan

Kesuksesan dari acara dengar kesaksian publik akan bergantung 
pada	besarnya	tingkat	keselamatan	fisik	dan	psikologis	dari	orang-
orang yang bersaksi. Mereka yang telah menderita pelanggaran-
pelanggaran hak asasi manusia pada umumnya akan menjadi 
enggan untuk maju dan bersaksi jika risiko-risiko yang terkait 
dengan keikutsertaan dalam proses pemeriksaan tinggi. Mereka 
juga mungkin akan menarik kembali kesaksian mereka setelah 
memberikannya.148 

 Tindakan-tindakan perlindungan formal harus ditentukan 
hanya sebagai tanggapan atas permohonan atau permintaan 
resmi. Komisi-komisi kebenaran harus menerima permohonan-
permohonan tersebut atas dasar prima facie basis dan meninjaunya 
secara rahasia. Tindakan-tindakan perlindungan formal harus 
diberikan hanya atas dasar pengecualian, dan langkah-langkah 
tersebut harus selalu mendahulukan kepentingan publik di dalam 
mendengarkan kesaksian yang terbuka dan umum. Tindakan-
tindakan perlindungan informal, seperti pelaksanaan aturan-
aturan untuk para pendengar dalam suatu dengar kesaksian, tidak 
memerlukan permohonan atau pengecualian khusus.149

 Seperangkat kriteria yang berguna untuk menetapkan 
kelayakan untuk tindakan-tindakan perlindungan formal 
ditemukan dalam mandat komisi kebenaran Timor-Leste. Bagian 
36.1 mewajibkan komisi untuk

mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi 
keselamatan,	 kesejahteraan	fisik	dan	psikologis,	martabat	
dan privasi para korban dan saksi yang akan hadir di 
hadapan Komisi [dengan tidak mengabaikan] semua faktor 
terkait, termasuk usia, jenis kelamin, kesehatan dan sifat 
kejahatan, secara khusus, tetapi tidak terbatas pada, di 
mana kejahatan melibatkan kekerasan seksual atau gender 
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atau kekerasan terhadap anak-anak atau di mana terdapat 
ancaman terhadap keselamatan korban atau saksi.

Langkah-langkah khusus yang tepat atau sesuai dalam kasus 
apa pun diserahkan pada diskresi komisi.150

 Ancaman-ancaman terhadap para anggota keluarga harus 
dipertimbangkan sebagai alasan-alasan yang tepat untuk tindakan-
tindakan perlindungan.151 Alasan-alasan yang sama sahnya meliputi 
urusan-urusan keamanan nasional,152 atau kebutuhan untuk 
melindungi komunikasi-komunikasi yang diistimewakan yang 
diberikan dalam suatu hubungan yang dilindungi secara hukum.153 

Anak-anak yang bersaksi harus juga dianggap layak atas tindakan-
tindakan perlindungan, sesuai dengan praktik hukum dalam 
sebagian besar jurisdiksi domestik. Di Sierra Leone, sebagai contoh, 
anak-anak hanya bersaksi dalam sesi-sesi yang tertutup.154 Kasus-
kasus yang melibatkan tindakan-tindakan kekerasan seksual hampir 
senantiasa memperoleh tindakan-tindakan perlindungan juga, 
mengingat trauma sosial dan stigmatisasi yang tak jarang meng-
iringi pengungkapan publik terhadap tindakan-tindakan tersebut.155   
Namun demikian para korban kekerasan seksual  mungkin tidak 
selalu menyukai tindakan-tindakan perlindungan.156 

 Tindakan-tindakan perlindungan dapat mengambil pel-
bagai bentuk. Bentuk yang sangat sempurna adalah program 
perlindungan saksi. Program-program semacam itu umumnya 
menawarkan perlindungan yang paling aman kepada saksi yang 
rentan. Namun demikian, program-program itu sering tidak 
sesuai untuk komisi kebenaran karena besarnya sumber dana dan 
manusia yang mereka serap. KKR Afrika Selatan menggunakan 
program perlindungan saksi resmi yang mencontoh pada model 
yang	 digunakan	 di	 Itali	 untuk	 mengadili	 para	 mafia.	 Program	
tersebut menggunakan sejumlah taktik. Tergantung pada kasus 
individu, taktik-taktik ini termasuk penggunaan “rumah aman” 
dan pengawal, peningkatan yang tampak dalam masyarakat 
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dan	 kebijakan	 negara,	 dan	 langkah-langkah	 serupa	 lainnya.157 

Pemindahan yang diperlukan untuk saksi setelah acara dengar 
kesaksian publik diatur oleh negara; sebagai badan sementara, 
komisi tidak dapat menjamin atau membayar perlindungan jangka 
panjang.158 Sesuai dengan “Perjanjian Kerja sama Institusi” dengan 
Kantor Kejaksaan, KKR Peru juga mengatur perlindungan saksi. 
Perjanjian tersebut mewajibkan Kantor Kejaksaan untuk “segera 
mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjaga 
identitas, domisili, pekerjaan dan informasi saksi lainnya” untuk 
setiap permohonan komisi yang “beralasan dan terdokumentasi 
secara tepat”.159 KKR Liberia mengesahkan bentuk dan penggunaan 
program-program perlindungan saksi “atas dasar kasus per 
kasus.”160 Komisi kebenaran Timor-Leste mengatur kehadiran polisi 
pada semua dengar kesaksian publik komisi, dan menetapkan 
tindakan-tindakan perlindungan khusus bagi para saksi dalam 
kasus-kasus tertentu.

 Ada cara-cara lain yang penting, dan terkadang sedikit lebih 
murah, untuk melindungi identitas atau lokasi atau keduanya dari 
orang yang mungkin bersaksi pada acara dengar kesaksian publik. 
Misalnya, dalam kasus komisi kebenaran Nigeria, para perempuan 
kadang kala diizinkan untuk memberikan kesaksian publik dengan 
wajah mereka yang ditutupi. Di Irlandia Utara, penyelidikan the 
Bloody Sunday menggunakan “penyaringan” korban, dalam artian 
bahwa para saksi hanya kelihatan oleh pengadilan, pembela, dan 
perwakilan hukum lainnya; para anggota masyarakat dan media 
hanya dapat mendengar kesaksian yang disampaikan. Pengadilan 
juga menyembunyikan alamat dan nomor telepon prajurit dan 
alamat saksi-saksi lainnya dari ranah publik.161 Serupa dengan 
itu, koroner juga memiliki kewenangan untuk melarang publikasi 
terhadap nama, alamat atau sekolah dari anak atau remaja yang 
menjadi saksi pada pemeriksaan publik.162

 Dalam bidang hukum pidana internasional, Hukum Acara 
dan Pembuktian Mahkamah Pidana Internasional memperbolehkan 
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kesaksian langsung dengan teknologi audio atau video, peng-
hapusan nama-nama dari catatan publik, dan penggunaan nama 
samaran.163 Aturan-aturan itu juga memberikan kemungkinan 
untuk menyegel beberapa catatan pemeriksaan.164 Tindakan-
tindakan keamanan dasar lainnya, seperti penggunanan detektor 
besi dan penjaga keamanan, juga umum digunakan dalam konteks 
persidangan pidana internasional dan domestik.

 Kategori tindakan perlindungan yang lain yang dapat 
dipertimbangkan oleh komisi kebenaran adalah penggunaan 
dengar kesaksian “in camera” (privat). Acara dengar kesaksian 
semacam itu harus digunakan sebagai cara terakhir, hanya jika tidak 
dimungkinkan untuk melakukan seluruh atau sebagian dari acara 
dengar kesaksian di depan umum dengan menggunakan salah satu 
metode yang baru saja dibahas.165 Memang, anggota masyarakat 
mungkin, dengan alasan yang baik, memandang acara dengar 
kesaksian privat dengan kecurigaan.166

Tetapi, terkadang penggunaan pemeriksaan privat mungkin 
menjadi satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh 
informasi yang dianggap penting oleh komisi kebenaran untuk 
penyelidikannya.167 Sebagai alternatif, pemeriksaan privat mungkin 
menjadi satu-satunya cara untuk memberdayakan beberapa 
kategori orang – misalnya, perempuan korban kekerasan seksual – 
untuk bersaksi.168	Mungkin,	sebagai	tambahan,	terdapat	justifikasi	
kepentingan publik yang memaksa untuk mengadakan dengar 
kesaksian di luar pengamatan publik.169

 Namun demikian, komisi harus mempertimbangkan 
apakah sesuatu yang kurang dari pemeriksaan privat yang resmi 
akan layak untuk kasus yang ada. Sebagai contoh, mungkin cukup 
dengan hanya mengadakan wawancara pribadi dengan anggota 
staf komisi. Ini akan membutuhkan waktu yang lebih singkat 
dan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit ketimbang 
pemeriksaan privat, yang menyiratkan penggunaan sebuah ruang 
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khusus, kehadiran pembela hukum, dan penampilan di hadapan 
sebuah panel komisioner yang diangkat secara resmi.

 Mengandaikan, bahwa pemeriksaan in camera diperlukan, 
nampak bahwa sebagian besar mandat komisi kebenaran saat ini 
menyediakan kemungkinan semacam itu. Sebagai contoh, bagian 
33(1) mandat KKR Afrika Selatan menetapkan:

Jika Komisi, dalam pemeriksaan apa pun di hadapannya, 
yakin bahwa – (i) adalah untuk kepentingan keadilan; 
atau (ii) terdapat kemungkinan bahwa kerusakan 
mungkin terjadi pada setiap orang sebagai akibat dari 
pemeriksaan yang terbuka, Komisi dapat memerintahkan 
agar pemeriksaan tersebut dilakukan secara tertutup dan 
agar masyarakat atau kategori apa pun dari padanya harus 
tidak hadir pada pemeriksaan tersebut atau pada bagian 
mana pun dari padanya: dengan ketentuan bahwa Komisi 
harus mengizinkan korban yang berkepentingan di dalam 
pemeriksaan terkait, untuk hadir. 

Mandat tersebut selanjutnya menetapkan dalam bagian 33(2) 
bahwa:

Jika Komisi berdasarkan sub-bagian (1)(b) karena alasan apa 
pun yang dirujuk dalam sub-bagian tersebut memerintahkan 
agar masyarakat atau kategori apa pun dari padanya 
harus tidak hadir pada pemeriksaan apa pun atau bagian 
dari padanya, Komisi dapat…  (a) memerintahkan agar 
informasi yang terkait dengan pemeriksaan, atau bagian 
apa pun dari padanya yang disimpan secara tertutup, tidak 
boleh ditampilkan di depan umum dengan cara apa pun; 
(b) memerintahkan agar tidak ada orang dapat, dengan 
cara apa pun, menampilkan informasi apa pun di depan 
umum yang mungkin membuka identitas saksi dalam 
pemeriksaan; (c) memberikan arahan-arahan yang terkait 
dengan rekaman pemeriksaan yang mungkin penting 
untuk melindungi identitas saksi: Dengan ketentuan bahwa 
Komisi dapat mengesahkan publikasi terhadap informasi 
yang sangat banyak yang dianggap adil dan patut. 
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Mandat komisi-komisi kebenaran di Ghana,170 Timor-Leste,171 

dan Liberia 172 berisi ketentuan-ketentuan yang sama.

 Komisi Penyelidikan Negara-Negara Persemakmuran 
pada umumnya juga memperbolehkan pemeriksaan-pemeriksaan 
in camera, sekali lagi atas dasar pengecualian. Undang-Undang 
Penyelidikan Publik Ontario, sebagai contoh, menetapkan: 

Seluruh pemeriksaan pada suatu penyelidikan adalah 
terbuka untuk umum kecuali apabila komisi yang 
melakukan penyelidikan berpendapat bahwa, (a) hal-hal 
yang melibatkan keamanan publik dapat dibuka pada saat 
pemeriksaan; atau (b) hal-hal keuangan yang mendalam 
atau hal-hal pribadi atau hal-hal lain dapat dibuka pada 
saat pemeriksaan yang pada dasarnya berpegang, dengan 
tidak mengabaikan keadaan-keadaan, bahwa keinginan 
untuk menghindari pengungkapan untuk kepentingan 
orang yang terlibat atau untuk kepentingan publik lebih 
berat dari pada keinginan untuk taat pada prinsip bahwa 
pemeriksaan harus terbuka untuk publik, di mana komisi 
mungkin mengadakan pemeriksaan tentang masalah-
masalah semacam itu di tengah ketidakhadiran publik.173

Sedikit berbeda, Undang-Undang Komisi Penyelidikan Israel 
memperbolehkan pemeriksaan-pemeriksaan in camera, tetapi hanya 
apabila diperlukan untuk melindungi keamanan negara, untuk 
menjaga moralitas, atau untuk menjaga kesejahteraan anak.174 

Undang-Undang yang sama juga berguna untuk menetapkan 
bahwa individu-individu yang mempublikasikan bagian apa pun 
dari pemeriksaan in camera dapat dihukum enam bulan penjara.175 

Pemeriksaan koroner harus dilakukan di depan umum, kecuali 
apabila hal-hal keamanan nasional terlibat di dalamnya.176

 Hukum acara pidana internasional yang modern juga 
memperbolehkan pemeriksaan-pemeriksaan in camera dalam 
keadaan-keadaan tertentu. ICTY menyediakan perlindungan 
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bagi para koban dan saksi dengan cara pemeriksaan in camera.177 

Hukum Acara dan Pembuktian Mahkamah Pidana Internasional 
juga menetapkan pelbagai keadaan dan alasan yang mungkin 
untuk pemeriksaan in camera, termasuk untuk mempertimbangkan 
keterkaitan atau keabsahan bukti (Aturan 72), untuk menangani 
bukti yang memberatkan diri sendiri (Aturan 74), untuk melindungi 
korban dan saksi (Aturan 87), dan untuk “memfasilitasi kesaksian 
korban atau saksi yang trauma, anak, orang tua atau korban 
kekerasan seksual” (Aturan 88).

Rekomendasi:
•	 Mempertimbangkan sumber-sumber daya yang tersedia, 

komisi harus mengambil atau menetapkan tindakan-
tindakan	 perlindungan	 untuk	 menjamin	 keamanan	 fisik	
dan privasi dari setiap orang yang bersaksi di depan umum 
dan yang akan (atau yang keluarganya akan) menghadapi 
risiko keamanan yang berarti oleh karena kesaksian.

•	 Komisi-komisi kebenaran harus menerima semua 
permohonan untuk tindakan-tindakan perlindungan atas 
dasar prima facie. Permohonan untuk tindakan-tindakan 
perlindungan harus dipertimbangkan secara rahasia oleh 
komisi.

•	 Komisi-komisi kebenaran harus memiliki diskresi untuk 
memberikan atau menolak memberikan tindakan-tindakan 
perlindungan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan yang 
mengakui kebutuhan untuk menjamin keamanan publik 
dan individu, dan martabat dan privasi saksi.

•	 Terdapat beberapa cara untuk melindungi identitas atau 
lokasi atau keduanya dari orang yang mungkin bersaksi 
pada acara dengar kesaksian publik. Ini termasuk 
menggunakan program perlindungan saksi, menghapus 
nama orang yang bersangkutan dan informasi identitas 
lainnya dari catatan publik komisi, menggunakan nama 
samaran, menggunakan suara korban dan alat-alat 
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pengubah gambar, menggunakan teknologi video konfrens, 
menggunakan televisi sirkuit tertutup, membatasi mereka 
yang mungkin hadir, dan membatasi cara bagaimana 
pemeriksaan dapat dilaporkan ke publik.

•	 Komisi harus memiliki kewenangan untuk melakukan 
pemeriksaan in camera berdasarkan diskresinya sesuai  
dengan kriteria yang ditetapkan, dengan ketentuan bahwa 
(1) setiap usaha dilakukan untuk mengadakan pemeriksaan 
di depan umum dengan menggunakan satu atau lebih 
tindakan yang disebutkan di atas untuk melindungi 
identitas atau lokasi atau keduanya dari saksi, dan (2) 
sesuatu yang lebih singkat dari pemeriksaan in camera yang 
resmi (misalnya, wawancara pribadi) tidak akan cukup 
untuk menjamin keadilan.

•	 Tidak ada informasi dari pemeriksaan in camera apa pun 
yang boleh dipublikasikan tanpa persetujuan dari orang 
yang bersaksi. Harus ada hukuman bagi siapa pun yang 
melanggar kerahasiaan dari pemeriksaan in camera.

Bagian 10: Dukungan Emosional dan Psikologis bagi 
Korban

Partisipasi dalam acara dengar kesaksian publik penuh dengan 
emosi. Para korban, khususnya, sering kali dipaksa untuk 
mengalami kembali rasa takut terhadap pengalaman-pengalaman 
mereka dengan rinciannya yang sangat mengerikan. Banyak dari 
mereka mungkin juga tidak terbiasa dengan sorotan publik. Tanpa 
dukungan emosional yang efektif, beberapa korban akan tidak 
mampu untuk menyelesaikan kesaksian mereka atau menceritakan 
pengalaman mereka dengan akurat.178

 Karena kemungkinan trauma dapat diprediksi, komisi-
komisi kebenaran memiliki tugas untuk mempersiapkan dan 
menciptakan suasana positif bagi para korban.179 Komisi juga harus 
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berusaha untuk menjaga emosi dan harapan-harapan lain yang 
disimpan oleh orang yang bersangkutan. Memang, bersaksi pada 
acara dengar kesaksian publik tidak menjamin keadilan, reparasi, 
atau pembaharuan masa depan.180

 KKR Afrika Selatan menetapkan mekanisme-mekanisme 
dukungan emosional dan psikologis kepada para korban yang 
bersaksi. Pekerjaan ini sebagian besar diserahkan kepada sejumlah 
kecil anggota staf, yang disebut “briefer.” Dipilih karena memiliki 
latar belakang dalam bidang konseling, para briefer ditugaskan untuk 
melakukan pekerjaan yang sulit untuk menyiapkan dan mengawasi 
para korban yang akan bersaksi pada acara dengar kesaksian publik. 
Pekerjaan mereka didasarkan pada sistem manajemen keadaan 
menekan yang kritis yang digunakan untuk menangani trauma 
para korban di seluruh dunia. Meskipun terdapat pembatasan-
pembatasan yang serius pada pekerjaan para briefer KKR,181 tidak 
ada keraguan menyangkut kegunaan program. 

 KKR Peru mengikuti KKR Afrika Selatan dan memberikan 
dukungan emosional dan psikologis yang penting untuk pada korban 
dalam konteks acara dengar kesaksian publik komisi. Faktanya, 
komisi	mengidentifikasi	ketahanan	emosional	dan	sosial	untuk	para	
korban sebagai salah satu pedoman untuk acara dengar kesaksian 
publik.182 Setiap orang yang bersaksi didampingi oleh seorang 
ahli kesehatan mental sebelum, selama, dan setelah memberikan 
kesaksian, kecuali apabila orang yang bersangkutan secara suka 
rela menolak dukungan tersebut. Komisi juga melakukan survei 
midterm terhadap beberapa orang korban yang bersaksi untuk 
mencari tahu dampak-dampak seperti apa – positif dan negatif 
– yang ditimbulkan oleh kesaksian publik pada mereka. Komisi-
komisi kebenaran lainnya, termasuk komisi kebenaran Timor 
Leste,183 Sierra Leone, Ghana, dan Maroko, juga telah memberikan 
dukungan-dukungan emosional dan piskologis yang berharga 
sebelum dan sesudah acara dengar kesaksian publik.184 Pengadilan-
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pengadilan pidana internasional modern juga telah mulai lebih 
menggunakan mekanisme-mekanisme dukungan emosional dan 
psikologis.185

Dukungan tidak perlu terdiri dari sebagian besar, atau hanya, 
ahli-ahli kesehatan mental. Komisi-komisi kebenaran juga dapat 
mempertimbangkan untuk memfasilitasi bentuk-bentuk bantuan 
alternatif, seperti intervensi oleh pendeta atau pengurus gereja, 
kelompok-kelompok bantuan swadaya, dan komunitas khusus atau 
rencana-rencana dukungan keluarga.186 Dalam beberapa hal, bentuk-
bentuk bantuan tersebut mungkin cukup untuk pekerjaan komisi. 
Bentuk-bentuk tersebut juga lebih tidak menuntut penggunaan 
sumber-sumber daya komisi yang terbatas.

Rekomendasi:
•	 Sejalan dengan sumber-sumber daya dan mandat Komisi 

kebenaran, para korban harus mendapatkan layanan-
layanan dukungan medis, psikologis, atau emosional yang 
tepat untuk membantu mereka bersaksi secara efektif 
pada acara dengar kesaksian publik. Komisi juga harus 
menindaklanjuti para korban setelah kesaksian publik 
mereka untuk memastikan bahwa kesejahteraan mereka 
tidak berada dalam bahaya sebagai akibat dari kesaksian.

•	 Bentuk-bentuk bantuan alternatif, seperti dukungan 
keagamaan atau spiritual oleh pendeta atau pengurus      
gereja, kelompok-kelompok bantuan swadaya, dan 
komunitas khusus atau rencana-rencana dukungan 
keluarga, dapat dipertimbangkan.

•	 Bagaimanapun, Bab 3, Bagian 6 (“Dukungan dan Rujukan”) 
berlaku, mutatis mutandis.
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Bab 7

Publikasi atas Temuan-Temuan 
tentang Pertanggungjawaban 

Individu

Pendahuluan

Keputusan komisi kebenaran untuk mempublikasikan temuan-
temuan tentang pertanggungjawaban individu dalam sebuah 
laporan akhir akan selalu menjadi kontroversi. Meskipun 
sebagian besar komisi tidak memiliki kekuasaan yang jelas untuk 
melakukan hal seperti itu, desakan untuk “menyebutkan nama-
nama” sering  kali tetap kuat, terutama apabila menahan diri untuk 
tidak melakukan hal tersebut mungkin memperkuat lingkungan 
impunitas yang lebih luas.1

Kendati berbeda dari putusan hukum, pandangan umum 
komisi kebenaran terhadap pertanggungjawaban individu 
mengangkat persoalan-persoalan penting mengenai kepatutan 
prosedural. Inti dari persoalan-persoalan ini adalah ketegangan 
antara privasi individu dan hak-hak reputasi di sisi lain,2 dan hak 
para korban dan hak publik untuk mengetahui kebenaran di sisi 
lain.3 Taruhannya tinggi untuk semua yang terkait. Orang yang 
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secara keliru dituduh dapat melihat reputasinya ternodai untuk 
selamanya. Penyebutan nama juga membuka kemungkinan yang 
lebih besar bahwa orang tersebut akan dituntut atau digugat, 
terutama di mana komisi sengaja dibentuk, dan diperlihatkan di 
depan umum, sebagai pendahuluan pada keadilan di pengadilan. 
Bagi komisi, tuduhan palsu sangat mungkin meruntuhkan 
kredibilitasnya, dan juga penerimaan terhadap keseluruhan 
temuan faktanya. Bagi para korban, pandangan publik terhadap 
pertanggungjawaban individu dapat dilihat sebagai sebuah bentuk 
keadilan yang, jika tidak lengkap, penting. 

Persoalan mengenai penyebutan nama-nama merupakan 
persoalan yang umum dikenal oleh para penerbit, yang harus 
mempertimbangkan undang-undang terkait tentang pencemaran 
nama baik (dan pembelaan-pembelaan yang wajar seperti komentar 
yang jujur) sebelum mengenakan tanggung jawab kepada seseorang 
dalam suatu publikasi.4 Seseorang dapat mengusulkan agar komisi-
komisi kebenaran melakukan pendekatan terhadap isu tersebut 
dengan cara yang sama seperti para penerbit. Untuk pelbagai 
alasan, bagaimanapun, standard keadilan yang lebih tinggi harus 
ditinjau oleh komisi-komisi kebenaran. Pertama, sementara benar 
bahwa para penerbit sering menyebutkan nama-nama di dalam 
publikasinya, publik sering kali akan mengaitkan kredibilitas 
yang lebih besar pada temuan-temuan komisi kebenaran – baik 
dikarenakan penghormatan publik terhadap para komisioner 
perorangan, penyelidikan mendalam yang dilakukan, atau karakter 
resmi dari pemeriksaan-pemeriksaan komisi. Bahkan pers sendiri 
dapat keliru menggunakan temuan-temuan komisi kebenaran 
sebagai hal yang dispositive (bersifat legal).5 Kedua, tidak seperti 
para penerbit, para anggota komisi-komisi kebenaran sering kali 
menikmati kekebalan individu untuk tindakan dan kelalaian 
yang dilakukan dengan niat baik di dalam melaksanakan mandat-
mandatnya. Akibatnya, mereka yang disebut namanya secara keliru 
cenderung akan memiliki pilihan-pilihan penyelesaian hukum 
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yang lebih sedikit.6 Ketiga, dalam beberapa kasus, rekomendasi-
rekomendasi komisi kebenaran dapat menimbulkan kewajiban-
kewajiban pelaksanaan atau pelaporan di sisi pemerintah.7 Dalam 
dunia penerbitan, tidak ada yang setara dengan hal ini; para 
penerbit tidak dapat mengikat pemerintah. 

Kasus yang menonjol tentang publikasi terhadap temuan-
temuan tentang pertanggungjawaban individu oleh suatu badan 
penyelidik merupakan putusan Mahkamah Hak Asasi Manusia 
Eropa dalam Fayed melawan Inggris.8 Kasus tersebut menyangkut 
publikasi sebuah laporan oleh penyelidik-penyelidik yang ditunjuk 
oleh pemerintah untuk menyelidiki akuisisi sebuah perusahaan 
di Inggris. Para pemohon melaporkan bahwa publikasi laporan 
tersebut, di mana mereka dikritik, sama dengan pelanggaran 
terhadap pelbagai hak termasuk hak atas persidangan yang adil 
berdasarkan pasal 6(1) Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa tahun 
1950. Secara khusus, mereka menuduh bahwa tindakan-tindakan 
para penyelidik pada hakikatnya merugikan reputasi mereka, 
dan dengan demikian “menetapkan” hak-hak sipil mereka yakni 
kehormatan dan reputasi. Mahkamah menolak argumentasi ini, 
mendapati bahwa peran para penyelidik bukanlah penentu dari 
hak-hak para pemohon, menjadikan pasal 6(1) tidak berlaku. 
Dalam mengutip putusan Mahkamah Agung AS dalam Hannah 
melawan Larche,9 Mahkamah menyatakan bahwa fungsi-fungsi 
penyelidik “dalam praktik dan juga teori, pada hakikatnya adalah 
penyelidikan”; bahwa fungsi-fungsi tersebut “bukan memutuskan, 
baik  dalam hal bentuk maupun substansi”; bahwa para penyelidik 
menyebutkan dalam laporan mereka sendiri “bahwa temuan-
temuan mereka tidak akan berdampak legal apa pun”; dan 
bahwa “para penyelidik tidak akan membuat penetapan hukum 
untuk pertanggungjawaban sipil dan pidana” menyangkut hak-
hak sipil para pemohon yakni kehormatan dan reputasi.10 Dalam 
pertimbangan Mahkamah, tujuan terbatas dari penyelidikan yang 
dilakukan oleh para penyelidik adalah “untuk mengetahui dan 
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mencatat fakta-fakta yang kemudian mungkin digunakan sebagai 
dasar tindakan para pejabat yang berwenang lainnya – tindakan 
penuntutan, pengaturan, disipliner atau bahkan legislatif.”11 Kasus 
ini menggarisbawahi apa yang dikatakan dalam Bab 2, yakni, bahwa 
badan-badan penyelidikan – baik penyelidik perusahaan ataupun 
komisi-komisi kebenaran – tidak terikat pada standard persidangan 
yang adil, termasuk tujuan-tujuan penyebutan nama. Tetap saja, 
mereka harus bertindak adil.12 

Terdapat tiga dasar pembenaran utama yang mendukung 
penyebutan nama. Pertama, penetapan pertanggungjawaban 
individu diyakini sebagai bagian yang hakiki dari kewajiban 
komisi untuk mengatakan kebenaran; bukti kesalahan individu 
sama-sama merupakan bagian dari kebenaran seperti halnya 
penderitaan para korban. Kedua, menyebutkan nama para pelaku 
dapat berguna sebagai fungsi paralel pada penuntutan pidana. 
Dengan menetapkan tanggung jawab, komisi kebenaran dapat 
mengekspresikan penolakan masyarakat terhadap perilaku pidana 
individu.13 Memang, pandangan komisi kebenaran terhadap 
pertanggungjawaban individu kadang kala merupakan pendekatan 
yang terbaik untuk keadilan pidana di mana penuntutan tidak 
dimungkinkan secara hukum, politik maupun ekonomi tidak 
dimungkinkan. Ketiga, dengan menetapkan pertanggungjawaban 
individu, komisi dapat meningkatkan rasa keadilan para korban. 
Menyebutkan nama para pelaku dapat membantu membawa 
pengalaman-pengalaman para korban keluar dari bayang-bayang 
penolakan resmi atau kebungkaman sosial, dan menegaskan bahwa 
apa yang para korban ketahui telah terjadi pada mereka memang 
benar-benar terjadi. Penerimaan terhadap gambaran umum 
tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh “pasukan-
pasukan keamanan” atau “pemerintah” kurang konkret ketimbang 
penunjukan khusus terhadap mereka yang bertanggung jawab atas 
pelanggaran-pelanggaran tersebut. 
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Namun demikian bahkan apabila komisi diberikan 
wewenang untuk menyebutkan nama-nama, mungkin terdapat 
sejumlah alasan yang sah untuk menahan diri dari melakukan 
hal tersebut. Pertama, menetapkan pertanggungjawaban individu 
mungkin tidak dapat dilaksanakan. Telah disetujui secara luas, sebaai 
contoh, bahwa sebelum komisi menetapkan pertanggungjawaban 
pada individu, komisi harus memberikan kepada orang yang 
bersangkutan beberapa bentuk pemberitahuan awal dan sebuah 
kesempatan untuk membantah isi tuduhan-tuduhan yang ada.14 
Persyaratan prosedural ini dapat menghabiskan waktu dan 
sumber daya yang berharga, oleh karena persyaratan tersebut 
meliputi menemukan lokasi para tersangka pelaku, menyampaikan 
pemberitahuan kepada mereka, memberikan mereka laporan bukti-
bukti yang memberatkan, memberikan kesempatan kepada mereka 
untuk membantah bukti-bukti, dan menilai tanggapan-tanggapan 
mereka.15 Kedua, di mana komisi kebenaran dibentuk dalam upaya 
untuk menciptakan atau memperkuat sebuah konsensus baru 
setelah	konflik	politik,	penyebutan	nama	para	pelaku	dapat	 lebih	
memperuncing ketegangan antara para partai atau faksi. Para 
pelaku yang telah menyetujui solusi yang dirundingkan mungkin 
mencoba untuk mengacaukan proses tersebut jika dihadapkan pada 
penetapan-penetapan tanggung jawab pribadi.16 Para tersangka 
pelaku mungkin juga mencoba untuk mencegah publikasi 
laporan akhir.17 Ketiga, di negara-negara dengan partisipasi yang 
meluas dalam pelanggaran-pelanggaran, dari tugas mata-mata 
domestik	di	Jerman	Timur	sampai	konflik	internal	di	Sierra	Leone,	
penyebutan nama para pelaku perorangan dapat dipersamakan 
dengan pelaksanaan sewenang-wenang. Komisi kebenaran akan 
kekurangan waktu dan sumber daya, dan biar bagaimanapun juga 
mungkin	kekurangan	bukti,	untuk	secara	akurat	mengidentifikasi	
semua orang yang memikul tanggung jawab atas pelanggaran 
yang serius. Menyebutkan hanya nama individu-individu yang 
komisi dapat dengan pasti mengenakan tanggung jawab mungkin 



304

KOMISI-KOMISI KEBENARAN DAN KEPATUTAN PROSEDURAL

membangkitkan kemarahan dan pandangan ketidakadilan.18 
Persoalan ini dapat, bagaimanapun, sebagian diatasi dengan 
menegaskan	di	dalam	laporan	akhir	bahwa	daftar	para	 tersangka	
pelaku tidak lengkap.19 

Masih ada alasan-alasan lebih lanjut yang mungkin untuk 
menghentikan publikasi temuan-temuan tentang pertanggung-
jawaban individu. Sebagai contoh, mempublikasikannya dapat 
memicu risiko-risiko keamanan yang sesungguhnya bagi para 
komisioner, korban, saksi, pelaku, dan anggota keluarga mereka 
masing-masing. Ini merupakan persoalan pokok, inter alia, 
bagi komisi kebenaran Haiti.20 Sebagai alternatif, penetapan 
pertanggungjawaban individu mungkin mempersulit kemungkinan 
penuntutan nasional di masa depan terhadap seseorang yang 
disebut namanya, terutama apabila persidangan-persidangan 
juri merupakan hak terdakwa. Seseorang yang disebut namanya 
dapat dengan mudah memperdebatkan bahwa kerusakan reputasi 
yang diakibatkan oleh penyebutan namanya telah menjadikan 
persidangan yang adil mustahil.21 Setidaknya satu komisi kebenaran 
juga telah menolak ide penyebutan nama atas dasar sifat komisi 
yang non-judisial dan ketiadaan kewenangan penyelidikan yang 
kuat.22 

Penyebutan nama terkadang juga dapat disamakan dengan 
“pembunuhan massal berteknologi tinggi” dalam kaca mata 
masyarakat biasa.23 Hal ini dapat menyebabkan para anggota 
keluarga, tetangga, dan rekan kerja menolak individu yang disebut 
namanya.24 Hal tersebut juga dapat mengarah pada hilangnya 
posisi seseorang di dalam pelayanan publik, larangan sementara 
untuk mempekerjakan kembali, atau penolakan terhadap promosi 
di masa depan.25 Sebagai akibat dari konsekuensi-konsekuensi 
tersebut, kemauan politik untuk menuntut, bukannya diperkuat, 
alih-alih dapat dilemahkan, oleh karena publik menganggap bahwa 
sesuatu yang dekat dengan keadilan telah dikeluarkan. Dalam 
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skenario yang terburuk, tindakan penyebutan nama juga secara 
tidak langsung dapat mendorong pemerintah untuk memberikan 
amnesti yang luas yang mengesampingkan jurisdiksi pengadilan 
untuk menyelenggarakan persidangan-persidangan pidana ter-
hadap para individu yang namanya disebut (atau bahkan yang 
tidak disebut).26 

Berkenaan dengan pertimbangan-pertimbangan sebelum-
nya, langkah terbaik adalah untuk mengizinkan, tetapi tidak 
mewajibkan, komisi-komisi kebenaran untuk menetapkan temuan-
temuan tentang pertanggungjawaban individu. Komisi-komisi 
kebenaran yang telah mendapat kewenangan untuk menyebutkan 
nama-nama sesuai dengan mandat mereka termasuk komisi 
kebenaran El Salvador, Chad, Sri Lanka, Afrika Selatan, Grenada, 
Peru, Timor Leste, Ghana, Sierra Leone, DRC, dan Liberia. Banyak 
dari komisi penyelidikan Negara-Negara Persemakmuran juga 
sering memiliki dan menggunakan kewenangan penyebutan nama 
yang tegas.27 Pasal 2 Undang-Undang Penyelidikan Inggris yang 
baru lebih bernuansa. Undang-Undang tersebut menetapkan: 
“(1) Panel penyelidikan tidak untuk mengatur tentang, dan tidak 
memiliki kewenangan untuk memutus, pertanggungjawaban 
sipil atau pidana siapa pun. (2) Namun panel penyelidikan tidak 
untuk dihalangi di dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya oleh 
pertanggungjawaban yang mungkin didapat dari fakta-fakta yang 
ditetapkan atau rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh panel.” 
Beberapa komisi penyelidikan internasional juga telah mendapat 
kewenangan	atau	kewajiban	untuk	mengidentifikasi	para	pelaku.28 
Badan-badan non-pemerintah juga sesekali telah menyebutkan 
nama sebagai bagian dari aktivitas mereka.29 

Melalui pembahasan singkat ini, seharusnya jelas bahwa 
praktik penyebutan nama menimbukan banyak masalah yang 
kompleks. Bab ini, bagaimanapun, hanya fokus pada hal-hal berikut: 
jenis-jenis bukti yang akan dipertimbangkan, standard pembuktian 
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yang akan digunakan, modalitas pemberitahuan awal, lingkup hak 
jawab  yang diberikan cara-cara penyebutan nama dalam laporan 
akhir, dan peninjauan hukum.

Sementara fokus pada temuan-temuan tentang per-
tanggungjawaban individu, beberapa bagian bab ini juga akan 
terkait dengan temuan-temuan kelembagaan yang dibuat oleh 
komisi-komisi kebenaran (yakni, temuan-temuan yang menyoroti 
tanggung jawab lembaga, ketimbang individu). Laporan akhir 
komisi-komisi kebenaran hampir selalu memasukkan temuan-
temuan semacam itu. Dalam beberapa konteks, menetapkan 
pertanggungjawaban pada lembaga mungkin mengedepankan 
pendekatan terbaik yang ada untuk menyebutkan nama pelaku, 
terutama apabila komisi tidak memiliki mandat untuk membuat 
temuan-temuan tentang pertanggungjawaban individu.30 Meskipun 
kurang sensasional, temuan-temuan tersebut akan memiliki 
kegunaan untuk memfokuskan perhatian publik pada bentuk yang 
dilembagakan yang selalu digunakan dalam kekerasan massal.31 
Temuan-temuan kelembagaan juga dapat kritis untuk memberikan 
“gambaran besar” dalam hal pertanggungjawaban secara 
keseluruhan atas pelanggaran masa lalu. Sebagai contoh, komisi 
kebenaran Guatemala menetapkan sembilanpuluh tiga persen dari 
pelanggaran-pelanggaran yang terdokumentasikan pada militer 
atau pasukan-pasukan paramiliter yang didukung oleh negara, dan 
tiga persen pada pasukan-pasukan gerilya.32

Terkadang, bagaimanapun, komisi dapat menetapkan 
sebuah temuan kelembagaan yang sama dengan penetapan per-
tanggungjawaban individu (misal, di mana ukuran suatu lembaga 
atau unit sangat kecil sehingga penetapan pertanggungjawaban 
kosong akan sama dengan penetapan pertanggungjawaban 
individu).33 Dalam kasus semacam itu, pertimbangan-pertimbangan 
keadilan yang diuji dalam bab ini mungkin terkait secara langsung.34 
Pertimbangan-pertimbangan tersebut mungkin juga relevan di mana 
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komisi menetapkan pertanggungjawaban pada bekas kelompok 
kombatan	yang	 telah	menjadi	partai	 politik	 yang	 terdaftar	 secara	
sah.35 

Bagian 1: Jenis-Jenis Bukti

Komisi-komisi kebenaran selalu memiliki mandat-mandat pe-
nyelidikan yang luas yang memberikan kewenangan kepada 
mereka untuk mempertimbangkan hampir seluruh bukti yang akan 
memberikan kejelasan mengenai kejadian-kejadian yang sedang 
dalam penyelidikan. Komisi-komisi harus menggunakan mandat 
ini untuk keuntungan mereka. Pada saat yang sama, mereka harus 
memiliki protokol untuk mengukur kualitas pelbagai bukti yang 
mereka peroleh dan akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut 
untuk tujuan penyebutan nama. Keputusan-keputusan mengenai 
penggunaan bukti untuk keperluan semacam itu harus dipandu 
oleh tiga kriteria utama: relevansi (relevance), nilai probatif (probative 
value), dan reliabilitas (reliability).36	 Terdapat	banyak	definisi	 yang	
mungkin dari masing-masing  istilah ini. Untuk kepentingan saat 
ini, masing-masing dapat dimengerti sebagai berikut:

1. Relevansi menunjuk pada kecenderungan bukti untuk 
membuat kurang lebih setiap fakta yang mungkin 
merupakan konsekuensi dalam menentukan apakah akan 
menetapkan tanggung jawab kepada seorang individu.37 
Bukti yang tidak terkait dengan persoalan tanggung jawab 
– tidak peduli seberapa tidak baiknya bukti tersebut untuk 
orang yang tersangkut – harus tidak dipertimbangkan. 

2. Nilai probatif menunjuk pada kekuatan bukti yang harus 
menunjukkan kebenaran atau kebohongan suatu persoalan, 
mempertimbangkan dampaknya yang merugikan.
Sebagai contoh, rekaman yang panjang dari suatu proses 
perceraian mengenai kecenderungan kekerasan mungkin 
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mengedepankan begitu banyak informasi yang tak ada 
hubungannya dengan individu terkait sehingga keseluruhan 
rekaman harus dikesampingkan. Bukti mengenai sifat 
dari tersangka pelaku, bahkan apabila bukti tersebut 
sedikit banyak relevan dengan persoalan tanggung jawab, 
menimbulkan godaan-godaan untuk menghukum individu 
karena menjadi orang yang jahat, ketimbang untuk tindakan 
yang tengah diselidiki.38 

3. Reliabilitas menunjuk pada sumber bukti: Apakah bukti 
berasal dari orang-orang yang mungkin mengetahui 
keadaan-keadaan yang mereka gambarkan? Apakah 
gambaran-gambaran kejadian tersebut merupakan 
pengalaman pribadi, atau apakah gambaran-gambaran 
tersebut terkait dengan pengalaman orang lain? Jika bukti 
berasal dari dokumen, apakah penulisnya tidak bias atau 
berpihak? Siapakah sasaran pembaca mereka? Dan apakah 
mereka sadar bahwa tulisan-tulisan mereka dapat menjadi 
objek penyelidikan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini 
sangat relevan di mana suatu penyelidikan mengikuti 
sejarah	konflik	di	mana	cerita-cerita	resmi	dan	cerita-cerita	
populer yang bertentangan membatasi kejadian-kejadian 
tertentu, dan kesetiaan pada satu cerita atau yang lainnya 
menjadi sebuah tanda keanggotaan dalam komunitas politik 
atau etnis tertentu.39 

Sumber bukti utama untuk sebagian besar komisi kebenaran 
adalah informasi yang diperoleh melalui proses pengambilan 
pernyataan.40 Tetapi komisi-komisi kebenaran juga cenderung 
untuk memberikan kepercayaan yang besar pada sumber-sumber 
bukti eksternal, tidak semuanya dapat dipercaya.41 Kepercayaan 
tertentu kerap diberikan pada laporan-laporan dari LSM-LSM 
hak asasi manusia internasional dan nasional yang diterbitkan. 
Laporan-laporan ini cenderung memasukkan banyak informasi, 
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dokumentasi, dan kesaksian yang relevan. Komisi-komisi kebenaran 
di Argentina, Chili, Haiti, El Salvador, Afrika Selatan, Guatemala, 
Peru dan Timor Leste, di antaranya, memberikan kepercayaan yang 
besar pada dokumen-dokumen yang disampaikan kepada mereka 
oleh LSM-LSM.

Dalam memutuskan bagaimana menggunakan bahan-
bahan dari LSM – yang,  secara teknis, merupakan isu/kabar angin 
– komisi-komisi kebenaran perlu mempertimbangkan beberapa 
faktor. Faktor-faktor ini meliputi: kredibilitas dan independensi 
LSM tertentu, apakah laporan tersebut terdiri dari kesaksian 
tangan pertama atau analisis yang dikumpulkan oleh anggota staf 
LSM, dan apakah teknik-teknik wawancara LSM konsisten dengan 
standard-standard pengambilan pernyataan komisi. Apabila 
teknik-teknik penelitian LSM sesuai atau melampaui standard-
standard komisi, teknik-teknik tersebut dapat diandalkan dan akan 
membantu mengurangi biaya penyelidikan komisi, memungkinkan 
komisi untuk mengalokasikan sumber-sumber daya untuk area-
area kerjanya yang lain. Tetapi komisi kebenaran sama sekali 
tidak boleh menyebut nama seorang individu yang didasarkan 
semata-mata pada kerja-kerja LSM sebelumnya. Keadilan dan 
kebijaksanaan	mengharuskan	agar	komisi	kebenaran	harus	paling	
tidak menguatkan bukti semacam itu jika bukti tersebut hendak 
diandalkan untuk tujuan penyebutan nama.42

Beberapa komisi kebenaran – termasuk komisi-komisi 
kebenaran di Haiti, El Salvador, Afrika Selatan, Guatemala, Panama 
dan Peru –  telah mengadakan atau melakukan penggalian kuburan-
kuburan massal sebagai bagian dari keseluruhan penyelidikan 
mereka. Kerja ahli-ahli forensik dapat memberikan sumber 
tambahan	 dan	 unik	 dari	 bukti	 fisik	 yang	 dapat	 dipercaya	 untuk	
komisi. Pada saat yang sama, manfaat-manfaat mungkin sering 
kali dikalahkan oleh proses yang lamban dan biaya-biaya yang 
tinggi yang melekat pada kerja semacam itu. Juga, menjadi terlibat 
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dalam penggalian jenazah dan kegiatan-kegiatan forensik lainnya 
berisiko menutupi kegiatan yang lain, dan yang berpotensi lebih 
penting, bentuk-bentuk pengumpulan data. Maka, masing-masing 
komisi harus mengevaluasi kepentingan relatif dari jenis bukti ini 
berkenaan dengan kendala-kendalanya dalam hal sumber daya 
manusia dan materi.

Sumber-sumber bukti tambahan dan penting yang   
digunakan oleh banyak komisi kebenaran meliputi:

•	 Catatan-catatan polisi
•	 Catatan-catatan pengadilan dan transkrip-transkrip per-

sidangan dari persidangan-persidangan sipil dan pidana 
domestik dan internasional yang relevan

•	 Kesaksian, arsip kasus dan laporan yang berasal dari:
- Komisi-komisi hak asasi manusia nasional dan kantor-

kantor ombudsman
- Badan-badan seleksi dan lustrasi nasional 
- Badan-badan kompensasi dan reparasi nasional
- Pengawas-pengawas hak asasi manusia multilateral
- Prosedur-prosedur pengaduan hak asasi manusia 

multilateral
- Komisi-komisi penyelidikan lainnya, baik nasional atau 

internasional43 
•	 Laporan-laporan media lokal dan luar negeri
•	 Sertifikat-sertifikat	kelahiran	dan	kemarian	seseorang
•	 Sinar X, foto gigi dan catatan catatan kamar jenazah
•	 Barang-barang dari lokasi kejahatan, seperti potongan kain 

atau plastik44 

Rekomendasi:
•	 Komisi-komisi kebenaran dapat menguji dan menggunakan 

sumber-sumber bukti yang berbeda sebanyak mungkin 
sebelum menerbitkan temuan-temuan tentang pertanggung-
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jawaban individu dalam sebuah laporan akhir.
•	 Setiap potongan bukti – baik yang berasal dari internal atau 

eksternal – harus mencapai persyaratan minimum dalam hal 
relevansi, nilai probatif, dan reliabilitasnya dalam rangka 
untuk membenarkan kepercayaan yang diberikan pada 
bukti tersebut untuk tujuan penetapan pertanggungjawaban 
individu.

•	 Dalam seluruh aspek lainnya, Bab 6, Bagian 6 (“Bukti yang 
Dapat Diterima”) berlaku, mutatis mutandis.

Bagian 2: Standard Pembuktian

Salah satu bahaya terbesar dalam penyebutan nama adalah 
kemungkinan penetapan pertanggungjawaban kepada seseorang 
yang tidak bersalah, baik karena ketidaksengajaan maupun 
kelalaian. Sebagai tambahan pada perusakan reputasi dari orang 
yang disebutkan dan potensi menempatkan orang tersebut dalam 
risiko	penuntutan	atau	kekerasan	fisik	yang	lebih	besar,	beberapa	
kasus kesalahan penyebutan nama yang sangat mencolok juga dapat 
menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi keberadaan komisi 
kebenaran di depan publik. Akibatnya, komisi kebenaran perlu 
memenuhi standard pembuktian yang tinggi sebelum menetapkan 
pertanggungjawaban kepada siapa pun.

Kesulitannya adalah, dalam beberapa kasus, komisi 
kebenaran mungkin tidak memiliki cukup bukti di tangan untuk 
membuktikan pertanggungjawaban individu. Memang, banyak 
kejahatan tidak meninggalkan seorang saksi pun. Sebagai alternatif, 
satu-satunya bukti kejahatan boleh jadi kesaksian seorang korban 
tunggal, sebagaimana dalam kasus pelecehan seksual atau 
penyiksaan di penjara.
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Sementara sumber tunggal mungkin, dalam beberapa kasus, 
cukup sebagai dasar bagi komisi kebenaran untuk menyebutkan 
nama – sebagai contoh, di mana sumber merupakan “pernyataan 
yang bertentangan dengan kepentingan”45 yang dipaksakan–           
kasus-kasus tersebut akan jarang terjadi. Alih-alih, selalu lebih 
baik apabila komisi kebenaran bersandar pada lebih dari satu 
sumber langsung dan dapat dipercaya untuk tujuan penetapan 
pertanggungjawaban individu.46 Memperkuat laporan tindak 
pidana dengan sumber lain mempertinggi nilai keadilan dan 
membantu memastikan ketepatan yang lebih baik, dengan demikian 
meminimalkan risiko penyebutan nama terhadap individu yang 
tidak bersalah sebagai pelaku.47 Benar bahwa tidak ada persyaratan 
resmi mengenai bukti-bukti yang menguatkan dalam hukum 
pidana internasional modern.48 Memang, pengadilan-pengadilan 
pidana internasional telah menghukum para terdakwa atas dasar 
bukti tunggal.49 Tetapi bukti-bukti yang menguatkan lebih penting 
bagi komisi-komisi kebenaran, karena mereka tidak menggunakan 
aturan luas yang sama untuk usaha-usaha perlindungan prosedural 
sebagaimana digunakan oleh sebuah persidangan pidana.

Komisi kebenaran El Salvador menetapkan bahwa setiap 
temuan fakta yang mendukung keputusan untuk menyebutkan 
nama pelaku harus didasarkan pada dua sumber yang dapat diper-
caya dan independen.50 Komisi menciptakan tiga kategori untuk 
mengukur kekuatan bukti: “bukti yang berlimpah,” “bukti yang 
substansial,” dan “bukti yang cukup.” Komisi tidak menetapkan 
pertanggungjawaban individu apabila hanya terdapat bukti yang 
“cukup.” Dalam kasus-kasus dengan bukti yang substansial atau 
berlimpah, komisi menyebutkan nama para pihak dengan alasan 
bahwa tujuan dari komisi adalah untuk menjamin agar kebenaran 
tidak hanya diungkap tetapi juga diketahui.51 Persyaratan dua buah 
sumber menggambarkan keprihatinan komisi bahwa orang-orang 
yang tersangkut tidak memiliki kesempatan untuk menghadapi 
orang yang menuduh mereka; memang, sesuai dengan kerangka 
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acuannya, semua kesaksian yang diterima oleh komisi bersifat 
rahasia dan identitas para saksi dirahasiakan. Penggunaan dua 
buah sumber merupakan, oleh karena itu, sebuah upaya kompromi 
untuk memastikan ketepatan yang lebih baik.52 

KKR Afrika Selatan mendekati isu tersebut sedikit banyak 
berbeda. Ketika identitas para individu dan lembaga yang terlibat 
tidak jelas, atau ketika komisi tidak dapat mengetahui lokasi 
para individu untuk memberikan pemberitahuan awal kepada 
mereka, komisi tidak dapat menetapkan pertanggungjawaban 
individu ataupun lembaga. Ketika pertanggungjawaban lembaga 
dapat	 diverifikasi,	 tetapi	 tidak	 dengan	 individu,	 komisi	 hanya	
menetapkan pertanggungjawaban kelembagaan. Akhirnya, ketika 
terdapat bukti yang cukup untuk membuat temuan-temuan 
tentang pertanggungjawaban individu atau kelembagaan untuk 
menyeimbangkan kemungkinan,53 dan di mana para individu yang 
tersangkut menerima pemberitahuan awal yang beralasan mengenai 
dasar temuan yang dimaksud oleh komisi, komisi menetapkan 
baik pertanggungjawaban individu maupun kelembagaan.54 Tidak 
seperti komisi kebenaran El Salvador, namun demikian, KKR Afrika 
Selatan hanya mewajibkan sebuah sumber yang dapat dipercaya, 
baik untuk menguatkan laporan para korban dan untuk menetapkan 
pertanggungjawaban individu.55 

Komisi kebenaran Haiti menyebutkan nama para pelaku 
dalam sebuah laporan rahasia yang disampaikan kepada Presiden, 
dengan	 rekomendasi	untuk	mengumumkan	daftar	nama	 tersebut	
ke publik hanya setelah inisiasi penuntutan terhadap para individu 
yang disebutkan namanya.56 Komisi pada awalnya menetapkan 
pertanggungjawaban hanya kepada para individu yang namanya 
muncul dalam lebih dari dua puluh pernyataan korban, tetapi komisi 
akhirnya menggunakan standard yang sama yang digunakan oleh 
komisi kebenaran El Salvador.57
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Komisi Penyelidikan Internasional terkini mengenai Darfur, 
yang diberikan wewenang untuk menyebutkan nama, mengambil 
pendekatan yang berbeda. Bagian yang relevan dari laporan 
akhirnya menjelaskan:

Mengingat pembatasan-pembatasan yang melekat pada 
kewenangannya, Komisi memutuskan bahwa komisi 
tidak dapat memenuhi standard-standard normal yang 
umumnya digunakan oleh pengadilan-pengadilan pidana 
(pembuktian fakta yang melampaui keraguan yang masuk 
akal), atau yang digunakan oleh para penuntut umum dan 
hakim internasional dengan tujuan untuk memperkuat 
dakwaan (bahwa harus ada kasus prima fasie). Komisi 
menyimpulkan bahwa standard yang paling sesuai adalah 
yang mewajibkan pokok materi yang dapat dipercaya 
konsisten	 dengan	 keadaan-keadaan	 yang	 diverifikasi	
lainnya, yang cenderung menunjukkan bahwa seseorang 
dapat diduga terlibat dalam suatu kejahatan.58

Ini hanya merupakan beberapa contoh. Di masa depan, 
komisi-komisi kebenaran dapat menggunakan standard-standard 
yang lain. Sebagai contoh, standard penghukuman hakim yang 
mendalam dalam sistem hukum civil law, persyaratan bagi 
penuntut umum untuk menetapkan kasus prima facie dalam 
sistem hukum common law, atau persyaratan pra-pendakwaan 
bagi penuntut umum ICC untuk menetapkan “dasar-dasar yang 
substansial” bagi pertanggungjawaban pidana terdakwa59 dapat 
menjadi standard-standard alternatif yang cocok untuk diterapkan. 
Perbedaan substantif antara standard keseimbangan kemungkinan 
dengan ketiga standard tersebut di atas, setidaknya, sulit untuk 
dibedakan. Sederhananya, rekomendasi saat sekarang adalah 
untuk menggunakan standard keseimbangan kemungkinan, atau 
fungsional tertutup yang sama sepadan. Pasti tidak ada alasan 
untuk menggunakan standard pembuktian yang melampaui 
keraguan yang masuk akal yang digunakan dalam persidangan 
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pidana common law. Akibat-akibat penghukuman pidana, secara 
umum, jauh melampaui akibat-akibat penyebutan nama dalam 
laporan akhir komisi. 

Rekomendasi:
•	 Untuk memaksimalkan keadilan dan ketepatan, lebih 

baik untuk bersandar pada lebih dari satu sumber bukti 
langsung dan dapat dipercaya sebelum menetapkan 
pertanggungjawaban individu dalam sebuah laporan akhir. 
Dalam beberapa kasus, bagaimanapun, bersandar pada 
sebuah sumber bukti langsung dan dapat dipercaya juga 
dapat diterima.

•	 Standard keseimbangan kemungkinan dalam sistem 
common law, atau sesuatu yang menyerupainya, merupakan 
standard minimum yang sesuai untuk komisi kebenaran 
untuk digunakan dalam menetapkan pertanggungjawaban 
individu. Standard yang lebih tinggi harus, bagaimanapun, 
dapat diterapkan di mana semua atau sebagian besar 
penyelidikan dilakukan secara rahasia, atau di mana 
pemberitahuan yang masuk akal dan kesempatan untuk 
menanggapi tidak diberikan, atau di mana akibat-akibat 
yang berpotensi menimpa orang yang disebutkan namanya 
sangat mengerikan.

Bagian 3: Pemberitahuan Maksud untuk Menyebutkan 
Nama: Waktu, Metode, dan Isi

Sebelum mempublikasikan laporan akhirnya, komisi kebenaran 
harus memberikan pemberitahuan kepada semua pihak yang 
akan dikenakan pertanggungjawaban individu oleh komisi atas 
pelanggaran-pelanggaran masa lalu. Seperti dibahas sebelumnya, 
penetapan pertanggungjawaban semacam itu dapat menimbulkan 
akibat-akibat yang sangat besar.60 Jika komisi kebenaran telah 



316

KOMISI-KOMISI KEBENARAN DAN KEPATUTAN PROSEDURAL

mengikuti prosedur-prosedur yang transparan dan dianggap 
sebagai sebuah badan yang imparsial, publik mungkin melihat 
penetapan pertanggungjawaban individu sama seperti putusan 
pengadilan. Juga, apabila komisi menikmati kekebalan hukum 
untuk isi dari laporan akhirnya, orang yang namanya disebut tidak 
akan dapat mencari upaya penyelesaian atas pencemaran nama 
baik yang ia alami. Perlindungan terhadap tuduhan palsu yang 
diberikan oleh pemberitahuan awal, oleh karena itu, merupakan hal 
yang penting. Satu anekdot mungkin cukup untuk menunjukkan 
apa yang dimaksud. Menguraikan proses pemberitahuan yang 
digunakan oleh KKR Afrika Selatan sebelum menyebutkan nama 
para tersangka pelaku, komisioner Richard Lyster menjelaskan, 
“Jika jawaban tertulis dari (tersangka) pelaku memang berisi materi 
atau informasi yang cenderung untuk mengubah temuan yang 
dimaksud, hal ini dilakukan, dan dalam sejumlah contoh, nama 
orang	tersebut	dikeluarkan	dari	daftar	para	pelaku.”61 

Pemberitahuan kepada individu-individu yang tersangkut 
sering kali merupakan aktivitas yang memakan waktu bagi komisi 
kebenaran. Pemberitahuan awal terdiri dari beberapa tahap: 
pertama, menemukan lokasi individu; kedua, mempersiapkan 
dokumen-dokumen dan menyampaikan pemberitahuan; dan 
ketiga, memproses jawaban-jawaban individu.62 

Komisi-komisi kebenaran mungkin kadang-kadang ber-
pendapat bahwa mereka dapat menyebutkan nama para pelaku 
tanpa pemberitahuan awal. Keputusan komisi mungkin didorong 
oleh sangat kurangnya sumber daya, atau oleh ketidakmungkinan 
untuk menemukan lokasi para pelaku yang telah bersembunyi 
atau meninggalkan negeri. Komisi mungkin juga didorong 
oleh keprihatinan bahwa pemberitahuan semacam itu dapat   
menimbulkan risiko-risiko keamanan bagi para korban atau 
anggota komisi,63 atau mungkin berakhir pada penghentian atau 
penghalangan penerbitan laporan akhir.64 Namun ketiadaan 
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pemberitahuan awal akan meningkatkan risiko menghukum 
individu-individu yang tidak bersalah dan membahayakan legitimasi 
komisi. Dengan demikian, lebih baik agar komisi-komisi kebenaran 
tidak menyebutkan nama individu kecuali telah ada upaya yang 
nyata untuk memberikan pemberitahuan. Memang, komisi tidak 
boleh menetapkan pertanggungjawaban individu apabila upaya 
tersebut tidak dilakukan dengan sungguh dan nyata. 

Anehnya, tidak ada mandat komisi kebenaran yang telah 
menyuarakan kewajiban untuk memberikan, atau berusaha untuk 
memberikan, pemberitahuan awal kepada para tersangka pelaku 
yang komisi hendak sebutkan namanya dalam sebuah laporan 
akhir publik. Terdapat jurisprudensi untuk hal tersebut. Pengadilan 
Divisi Banding Afrika Selatan menyatakan bahwa apabila KKR 
“bermaksud untuk membuat temuan melawan seseorang sehingga 
dapat merugikan orang tersebut dalam laporan, orang tersebut 
perlu diberitahukan mengenai keputusan yang dimaksud dan juga 
diberikan kesempatan untuk membuat pernyataan-pernyataan 
tertulis kepada Komisi.”65  Tidak dapat memenuhi persyaratan ini 
dalam beberapa kasus, KKR dipaksa untuk melepaskan sejumlah 
besar temuan positifnya yang terkait dengan pertanggungjawaban 
individu.66 Sponsor-sponsor komisi kebenaran di masa depan akan 
berhasil mempelajari kasus Afrika Selatan. Mereka juga dapat 
mengkaji statuta-statuta komisi penyelidikan Negara-Negara 
Persemakmuran untuk mendapatkan standard-standard yang 
tepat,67 dan juga jurisprudensi yang luas tentang prinsip audi alteram 
yang dibahas dalam Bab 2.

Waktu pemberitahuan

Pemberitahuan komisi kebenaran kepada individu yang tersangkut 
harus memberikan kesempatan yang luas kepada individu tersebut 
untuk menanggapi, bahkan jika hal ini memperlambat kerja 
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komisi. Lima kriteria harus mempengaruhi waktu pemberitahuan 
yang harus diberikan oleh komisi kebenaran kepada mereka yang 
disebutkan namanya:

1. Banyaknya waktu yang akan diperlukan oleh komisi untuk 
mempersiapkan pemberitahuan. Dalam beberapa kasus, dapat 
memakan waktu berminggu-minggu untuk mempersiapkan 
satu buah pemberitahuan. Fakta ini harus diingat jika 
pemberitahuan awal hendak disampaikan tepat waktu.

2. Banyaknya waktu yang akan diperlukan oleh komisi untuk 
menemukan pihak yang tersangkut. Adalah hal yang wajar 
untuk mengalami kesulitan dalam menelusuri jejak para 
tersangka pelaku, beberapa di antaranya mungkin telah 
berpindah tempat di dalam atau ke luar negeri untuk 
alasan-alasan yang sangat umum, yang lainnya mungkin 
telah berpindah tempat agar keberadaan mereka tidak               
dapat ditemukan.

3. Banyaknya waktu yang akan diperlukan oleh individu untuk 
menanggapi tuduhan. Beberapa orang yang tersangkut 
mungkin telah berpartisipasi pada tahap-tahap awal 
penyelidikan, baik dalam konteks dengar kesaksian publik 
atau pada saat membuat pernyataan pribadi kepada komisi. 
Jika demikian, waktu yang lebih sedikit mungkin diperlu-
kan oleh individu untuk menanggapi bukti dari komisi 
kebenaran. Jika tidak, komisi harus memberikan waktu 
yang lebih banyak untuk menanggapi, yang ditentukan oleh 
jumlah dan kerumitan bukti dalam kasus tersebut.

4. Banyaknya waktu yang komisi kebenaran perlukan untuk  
meninjau tanggapan individu atas tuduhan. Komisi harus 
menyediakan waktu yang cukup untuk meninjau jawaban 
individu. Komisi harus tidak menganggap bahwa tinjauan 
pro forma akan cukup. Individu yang tersangkut mungkin 
memberikan bukti yang sebelumnya tidak diketahui  sehingga 
komisi kebenaran perlu untuk mempertimbangkannya, dan 
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jawaban individu tersebut mungkin cukup panjang dan 
kompleks. Pilihan untuk melepaskan atau merumuskan 
kembali sebuah temuan dapat memakan waktu yang cukup 
banyak bagi komisi untuk memutuskan.

5. Kemungkinan bahwa individu akan mempublikasikan temuan-
temuan awal komisi kebenaran. Dalam beberapa kasus, para 
tersangka pelaku telah mengkritik kerja komisi karena 
mengetahui bahwa nama-nama mereka akan disebut. Hal 
ini pada akhirnya mengangkat kekhawatiran-kekhawatiran 
yang serius terhadap maksud komisi untuk memenuhi batas 
waktu pelaporannya. Juga, jika individu tersebut merupakan 
seorang tokoh masyarakat yang berkuasa, kritikan yang 
dilemparkan tersebut dapat merusak penerimaan atas 
laporan akhir komisi. Individu tersebut bahkan dapat 
menggunakan tindakan hukum untuk melarang komisi 
mengeluarkan laporannya atau menyebutkan namanya 
dalam laporan tersebut.68 Apabila skenario-skenario 
semacam itu dapat diduga, komisi dapat memutuskan 
untuk membatalkan pemberitahuan tertulis sama sekali 
dan alih-alih hanya mengundang tersangka pelaku untuk 
bertemu dan membicarakan tuduhan-tuduhan pada hari-
hari sebelum komisi menyelesaikan laporannya. 

Pada akhirnya, cara terbaik mungkin untuk memberikan 
pemberitahuan di awal (dan sering). Tetap saja, sebagaimana 
Mahkamah Agung Kanada tinjau dalam kasus penyelidikan federal 
atas sebuah skandal kesehatan publik, “Meskipun pemberitahuan-
pemberitahuan harus diberikan secepat mungkin, adalah tidak 
masuk akal untuk memaksakan agar pemberitahuan perbuatan       
jahat harus selalu diberikan di awal. Akan ada beberapa 
penyelidikan, seperti halnya penyelidikan ini, di mana Komisioner 
tidak dapat mengetahui temuan-temuan seperti apa yang mungkin 
ada sampai pada akhir proses atau sesaat sebelum proses berakhir... 
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Waktu pemberitahuan akan selalu bergantung pada keadaan-
keadaan. Ketika bukti yang tersedia luas dan kompleks, adalah 
tidak mungkin untuk memberikan pemberitahuan-pemberitahuan 
sebelum akhir acara dengar kesaksian. Dalam situasi-situasi yang 
lain, di mana isunya lebih jelas, mungkin untuk memberikan 
pemberitahuan mengenai temuan-temuan perbuatan jahat yang 
potensial di awal proses.”69

Metode penyerahan pemberitahuan

Rekomendasi dan analisis Bab 6, Bagian 2 (tentang metode untuk 
memberitahukan individu yang tersangkut mengenai acara dengar 
kesaksian publik yang direncanakan) berlaku, mutatis mutandis.

Isi pemberitahuan

Rekomendasi dan analisis Bab 6, Bagian 2 (tentang isi dari 
pemberitahuan komisi kebenaran kepada individu yang tersangkut 
mengenai acara dengar kesaksian publik yang direncanakan) 
berlaku, mutatis mutandis.

Rekomendasi:
•	 Sebelum menerbitkan temuan-temuan tentang per-

tanggungjawaban individu dalam sebuah laporan akhir, 
komisi kebenaran harus melakukan upaya yang masuk akal 
untuk memberikan pemberitahuan kepada semua orang 
yang namanya akan disebut. Komisi harus tidak menetapkan 
pertanggungjawaban individu jika upaya tersebut tidak 
dilakukan.

•	 Lima kriteria harus mempengaruhi waktu pemberitahuan: 
(1) banyaknya waktu yang akan diperlukan oleh komisi 
untuk mempersiapkan pemberitahuan, (2) banyaknya waktu 
yang akan diperlukan oleh komisi untuk menemukan pihak 
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yang tersangkut, (3) banyaknya waktu yang akan diperlukan 
oleh individu untuk menanggapi tuduhan, (4) banyaknya 
waktu yang akan diperlukan oleh komisi kebenaran untuk 
mempertimbangkan tanggapan individu, dan (5) risiko 
bahwa individu akan mempublikasikan temuan sementara 
komisi.

•	 Dalam seluruh aspek yang lain, rekomendasi-rekomendasi 
Bab 6, Bagian 2 (“Pemberitahuan kepada Orang-Orang 
yang Tersangkut: Waktu, Metode dan Isi”) berlaku, mutatis 
mutandis.

Bagian 4: Sifat dan Ruang Lingkup Hak Jawab

Seorang individu yang mungkin disebutkan namanya oleh 
komisi kebenaran karena dianggap bertanggung jawab atas 
pelanggaran-pelanggaran tertentu harus memiliki kesempatan 
untuk menanggapi tuduhan-tuduhan sebelum publikasi temuan-
temuan komisi.70 Memang, pemberitahuan maksud awal untuk 
menyebutkan nama akan menjadi tidak berarti jika tersangka 
pelaku tidak memiliki kesempatan untuk menanggapi isi dari 
tuduhan-tuduhan.

Bentuk	 jawaban	 dapat	 fleksibel,	 selama	 jawaban	 itu	
memberikan orang yang tersangkut kesempatan untuk 
mengemukakan isi pembelaannya. Umumnya, lebih baik bagi 
apabila para individu diwajibkan untuk memberikan jawaban-
jawaban mereka secara tertulis.71 Komisi juga harus memiliki 
hak untuk menetapkan batasan-batasan yang masuk akal untuk 
panjang jawaban.72 Individu yang tersangkut harus tidak diberikan 
hak untuk mengadakan pertemuan pribadi dengan komisi kecuali 
atas dasar diskresi komisi yang beralasan.73 

Pihak yang tersangkut tidak boleh diizinkan untuk 
menghalangi proses komisi kebenaran dengan menolak untuk 
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memberikan jawaban atas dakwaan-dakwaan. Sebagai konsekuensi, 
jawaban harus bersifat suka rela dan dianggap dilepaskan apabila 
tidak ada tanggapan.74 Hal ini, bagaimanapun, dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa individu telah menerima pemberitahuan yang 
masuk akal. Akan sungguh tidak pantas apabila komisi memberikan 
pemberitahuan yang tidak layak kepada individu, dan kemudian 
menganggap individu tersebut melepaskan hak jawabnya karena 
tidak ada tanggapan.

Akhirnya, individu yang tersangkut harus memiliki hak, 
sesuai hukum, untuk mencegah komisi secara merugikan menyebut 
namanya dalam sebuah laporan akhir, di mana individu tersebut 
dapat menunjukkan bahwa pemberitahuan yang diberikan tidak 
layak atau bahwa hak-hak mereka akan dilanggar oleh proses 
komisi.75

Rekomendasi:
•	 Individu yang akan dikenakan pertanggungjawaban oleh 

komisi kebenaran dalam laporan akhir harus memperoleh 
kesempatan awal untuk menanggapi bukti-bukti yang 
merugikan dan tuduhan-tuduhan.

•	 Orang yang tersangkut harus diberikan hak untuk 
memberikan pernyataan tertulis kepada komisi, bersama 
dengan bukti-bukti yang bertentangan atau membebaskan 
dari tuduhan yang dapat ia kemukakan. Pihak yang 
tersangkut tidak boleh diberikan hak untuk mengadakan 
pertemuan pribadi dengan komisi kecuali atas dasar 
diskresi komisi yang beralasan dan sesuai dengan kriteria 
yang ditetapkan. 

•	 Jawaban dari individu yang tersangkut harus bersifat suka 
rela dan dilepaskan secara diam-diam, dengan ketentuan 
bahwa komisi tidak dapat menarik kesimpulan apa pun 
dari kegagalan untuk menanggapi.
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•	 Individu yang tersangkut harus memiliki hak untuk 
menentang dan mungkin melarang komisi menetapkan 
pertanggungjawaban atas dirinya dalam laporan akhir, 
di mana dapat ditunjukkan bahwa pemberitahuan yang 
diberikan tidak layak atau bahwa hak-hak mereka akan 
dilanggar oleh proses komisi.

Bagian 5: Jawaban-Jawaban Penyelidikan

Komisi kebenaran harus menikmati diskresi yang besar dalam 
memperlakukan jawaban-jawaban. Komisi tidak boleh mengejar 
setiap petunjuk atau sumber informasi yang baru.76 Komisi 
harus, namun demikian, mempertimbangkan semua bukti yang 
bertentangan atau membebaskan dari tuduhan yang dapat dipercaya 
yang diberikan kepadanya. Memang, bukti yang membebaskan dari 
tuduhan harus mendapat perhatian yang sama dengan bukti yang 
memberatkan.

Komisi harus mengikuti prosedur yang konsisten untuk 
jawaban-jawaban. Komisi harus menimbang sedikitnya tiga faktor 
dalam	 menetapkan	 kebijakannya:	 konsekuensi-konsekuensi	 yang	
dapat diperkirakan dari penyebutan nama dalam laporan akhir, 
bobot bukti yang ada di tangan dalam menetapkan tanggung jawab, 
banyaknya sumber daya yang dimiliki (mengingat biaya-biaya yang 
terkait dengan penyelidikan). Apabila konsekuensi-konsekuensi 
potensial dari penyebutan nama berat, komisi harus melakukan lebih 
dari sekadar tinjauan singkat.77 Apabila konsekuensi-konsekuensi 
potensial tidak terlalu berat, lingkup penyelidikan mungkin 
dipersempit. Serupa dengan itu, apabila bukti yang dimiliki oleh 
komisi merupakan bukti penting dan secara konsisten menunjuk 
ke	satu	arah,	komisi	akan	lebih	mudah	menjustifikasi	penyelidikan	
singkat. Apabila bukti yang dimiliki oleh komisi kurang penting 
atau konsisten, penyelidikan tambahan harus dilakukan.
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Kemungkinan tidak ada komisi yang akan memilih untuk 
menyelidiki semua jawaban, karena beberapa di antaranya pasti 
lelucon. Jika dimungkinkan, bagaimanapun, komisi harus berusaha 
untuk mengevaluasi, melalui penyelidikan, kebenaran informasi 
yang dalam jawaban-jawaban yang dapat dipercaya. Komisi 
harus adil, bagaimanapun, dalam penyelidikannya terhadap 
jawaban-jawaban. Semua perkara dengan bukti yang kurang lebih 
mendukung dan menentang secara seimbang, harus mendapat 
perhatian yang seimbang dari komisi.

Rekomendasi:
•	 Komisi kebenaran memiliki kewajiban untuk menyelidiki 

setiap bukti baru dan bertentangan atau membebaskan 
dari tuduhan yang dapat dipercaya, yang diperoleh dari 
individu yang tersangkut sebelum secara publik menetapkan 
pertanggungjawaban individu kepada individu tersebut 
dalam laporan akhir. 

•	 Komisi harus menimbang sedikitnya tiga faktor di dalam 
menetapkan	 kebijakannya	 untuk	 mempertimbangkan	
jawaban-jawaban: (1) konsekuensi-konsekuensi yang dapat 
diperkirakan dari penyebutan nama dalam laporan akhir, 
(2) bobot bukti yang ada di tangan dalam menetapkan 
tanggung jawab, (3) banyaknya sumber daya yang dimiliki.

•	 Semua perkara dengan bukti yang kurang lebih mendukung 
dan menentang secara seimbang, harus mendapat perhatian 
yang seimbang dari komisi.

Bagian 6: Cara Penyebutan Nama dalam Laporan Akhir

Cara penyebutan nama individu pelaku dapat secara langsung atau 
tidak langsung, atau gabungan dari keduanya. Cara yang pertama 
menggambarkan pendekatan dengan mana komisi kebenaran 
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berbicara dengan suaranya sendiri, membuat temuan-temuan 
langsung terhadap pertanggungjawaban individu, baik untuk 
tindakan atau kelalaian.78 Temuan dapat dibuat publik dalam laporan 
akhir, sebagaimana kasus dengan komisi-komisi kebenaran di El 
Salvador, Chad (yang sampai sejauh ini memasukkan foto individu-
individu yang namanya disebut), Afrika Selatan, Sierra Leone, dan 
Peru. Sebagai alternatif, temuan-temuan dapat disampaikan dengan 
cara yang lebih rahasia, misalnya, dengan menyerahkan temuan-
temuan secara rahasia kepada sponsor komisi, sebagaimana yang 
dilakukan oleh komisi kebenaran di Argentina, Haiti dan Maroko.

Cara penyebutan nama yang kedua (yakni, penyebutan 
nama secara tidak langsung) adalah ketika komisi menyediakan 
dasar bagi publik untuk menyimpulkan pertanggungjawaban 
pelaku. Ini merupakan cara yang lazim digunakan di antara komisi-
komisi kebenaran yang tidak memiliki kewenangan yang tegas 
untuk menerbitkan temuan-temuan tentang pertanggungjawaban 
individu.79 Sebagai contoh, dalam laporan akhirnya, komisi 
kebenaran Argentina menerbitkan transkrip-transkrip saksi yang 
belum diedit yang di dalamnya menyebutkan nama para tersangka 
pelaku. Pada umumnya praktik ini tidak disarankan, karena 
mengaburkan perbedaan antara temuan-temuan komisi mengenai 
pertanggungjawaban dan tuduhan belaka. Apabila komisi 
mengambil langkah ini, komisi harus menegaskan bahwa kesaksian 
yang dikutip bukan merupakan temuan komisi.80 Komisi juga harus 
menunjukkan apakah kesaksian tersebut telah dibenarkan pada 
taraf tertentu; sekadar mengutip kesaksian para saksi tidak boleh 
menggantikan penilaian yang independen dari komisi kebenaran 
terhadap cerita para saksi. Akhirnya, komisi hanya dapat 
menerbitkan kutipan-kutipan dari kesaksian yang dipertimbangkan 
sangat dapat dipercaya. 

Cara lain untuk menetapkan pertanggungjawaban 
individu secara tidak langsung adalah dengan menetapkan 
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pertanggungjawaban kelompok sedemikian rupa sehingga           
menodai individu-individu tertentu. Sebagai contoh, komisi 
kebenaran di Cili tidak menyebutkan nama individu-individu yang 
bertanggung jawab atas kejahatan, tetapi sebaliknya memberikan 
informasi yang rinci mengenai beberapa kelompok, seperti unit-
unit atau lembaga-lembaga khusus militer. Komisi membiarkan 
para pembaca menarik kesimpulan mengenai tanggung jawab para 
individu yang mereka tahu menjadi anggota dari kelompok atau 
unit yang disebutkan. Komisi menyatakan bahwa selain kesimpulan-
kesimpulannya mengenai badan-badan kelompok, komisi “belum 
menyimpulkan bahwa wakil-wakil pemerintah terlibat di dalam 
kematian para individu.”81 Komisi-komisi yang lain telah menetapkan 
kejahatan-kejahatan tertentu dan kemudian, berdampingan dengan 
kejahatan-kejahatan	 tersebut,	 mendaftar	 individu-individu	 atau	
unit-unit yang, pada waktu yang relevan, bertanggung jawab atas 
wilayah di mana kejahatan terjadi.82 Pendekatan ini merupakan 
cara tidak langsung dalam menyebutkan nama para pelaku tingkat 
bawah dan mereka yang memiliki tanggung jawab “komando” atau 
”atasan” atas kejahatan-kejahatan yang terjadi.83 Dalam beberapa 
konteks, pendekatan ini mungkin mewakili pendekatan terbaik 
yang tersedia untuk penyebutan nama. Pendekatan ini juga dapat 
dipertahankan dengan alasan bahwa informasi tersebut, setidaknya, 
merupakan bagian dari ranah publik (yakni, komisi tidak, per se, 
mengatakan apa pun yang tidak diketahui). Tetapi pendekatan ini 
berisiko menetapkan kesalahan atas dasar adanya keterkaitan (guilt 
by association), kadang kala kepada individu-individu yang terkait 
dengan lembaga-lembaga kejahatan tapi mereka sendiri tidak 
bertingkah laku jahat, atau setidaknya tidak dapat dibuktikan telah 
melakukan tindak kejahatan. 

Pada akhirnya, keputusan untuk menentukan cara mana 
yang paling sesuai dan adil untuk penyebutan nama – baik secara 
langsung atau tidak langsung – akan ditentukan oleh mandat komisi, 
dan juga oleh pertimbangan-pertimbangan lain yang dibahas dalam 
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buku ini. Pada umumnya, bagaimanapun, penyebutan nama secara 
langsung harus lebih dipilih ketimbang cara penyebutan nama 
secara tidak langsung jika mandat mengizinkan demikian. Jika tidak 
terdapat cukup bukti bagi komisi kebenaran untuk secara langsung 
melandaskan temuan kesalahan, maka komisi harus mencegah 
perusakan reputasi pribadi dengan tuduhan atau sindiran yang 
halus.84

Cara mempublikasikan temuan tentang pertanggung-
jawaban individu tetap melibatkan pertimbangan-pertimbangan 
lain. Pertama, sifat bukti yang tepat untuk melawan setiap individu 
yang namanya disebut yang terkait dengan setiap kejahatan 
yang dikenakan harus disebutkan secara tegas dalam laporan 
akhir.85 Sebagai tambahan, komisi kebenaran harus secara hati-
hati membedakan antara tingkat dan jenis pertanggungjawaban. 
Sebagai contoh, komisi harus menjelaskan apakah individu 
yang disebutkan namanya memerintahkan, melakukan, atau 
menghasut dilakukannya pelanggaran-pelanggaran tertentu.86 
Menggabungkan pelbagai jenis tanggung jawab merusak standard 
kekhususan	 yang	 harus	 dijunjung	 oleh	 komisi	 kebenaran	 dalam	
menyebutkan nama.87 Penetapan tanggung jawab secara tidak 
tepat juga mengurangi integritas komisi sebagai penemu fakta, 
yang mungkin membahayakan legitimasinya yang diakui. Hal 
itu juga dapat berisiko merugikan hak-hak reputasi yang sah dari 
para tersangka pelaku, termasuk dengan mempersulit kemampuan 
mereka untuk mencari peninjauan hukum.88 Harus diakui, sifat 
kejahatan-kejahatan yang dipermasalahkan terkadang sulit untuk 
dipastikan. Namun demikian, sebagai sebuah aturan umum, 
penetapan pertanggungjawaban individu oleh komisi – jika harus 
ada	–	setidaknya	harus	spesifik	seperti	sebuah	dakwaan	pidana.89

 Mengenai perlakuan terhadap jawaban-jawaban dari orang 
yang tersangkut, tidak ada kewajiban bagi komisi untuk menerbitkan 
fakta-fakta versi mereka. Bagian dari tujuan komisi kebenaran 
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adalah untuk membuat rekaman fakta yang jelas sehingga konsensus 
nasional dapat tercapai. Laporan yang menghadirkan pelbagai 
tuntutan yang bertentangan mengenai topik utamanya melemahkan 
salah satu fungsi utama komisi. Sungguh tidak perlu sikap yang 
melekat pada keadilan. Jika komisi tidak yakin akan fakta-faktanya, 
maka sejak awalnya komisi tidak boleh mempublikasikan temuan 
tentang pertanggungjawaban individu. 

Tanpa mempedulikan pendekatan apa yang digunakan, 
komisi kebenaran yang menyebutkan nama-nama individu harus 
siap menghadapi tuduhan-tuduhan kesewenang-wenangan dan 
ketidakadilan. Seperti halnya pelaksanaan kewenangan penuntutan 
dalam konteks pelanggaran massal, penyebutan nama para 
tertuduh pasti tidak sempurna: tidak ada penuntut umum atau 
komisi kebenaran yang dapat menghukum atau mempermalukan 
semua	orang	yang	bersalah,	dan	oleh	karena	 itu	daftar	final	nama	
para pelaku akan cenderung mencerminkan yang paling jahat dari 
mereka yang tertangkap ketimbang para pelaku yang paling jahat. 
Akibatnya, komisi mungkin mempertimbangkan syarat ketentuan 
dalam laporan mereka yang menetapkan bahwa (1) tidak ada 
tuntutan karena telah menyebutkan nama setiap pelaku, dan (2) 
tidak disebutkan namanya tidak berarti terbukti tidak bersalah.

Dalam menggolongkan pertanggungjawaban dari individu-
individu tertentu, komisi harus dengan jelas dan tegas menyatakan 
bahwa penetapan pertanggungjawaban individual merupakan 
temuan-temuan fakta, bukan hukum, dan bahwa hanya pengadilan 
–  dengan pengamanan pembuktian dan proseduralnya yang 
tinggi – dapat membuat penetapan yang pasti terhadap kesalahan 
pidana atau sipil.90 Hal ini sangat penting bagi komisi kebenaran 
di dalam melakukan penyelidikan atas pelanggaran-pelanggaran 
yang	 didefinisikan	 sebagai	 kejahatan-kejahatan	 dalam	 hukum	
internasional atau domestik, seperti “penyiksaan” atau “genosida.” 
Dalam keadaan-keadaan semacam itu, batas antara temuan fakta 
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dan temuan hukum dengan cepat menjadi buram dan komisi 
kebenaran dapat, dalam pemikiran publik, dipersamakan dengan 
pengadilan atau juri yang ditetapkan secara sah. Untuk alasan 
ini, komisi kebenaran biasanya harus menghindari penggolongan 
hukum untuk pelanggaran-pelanggaran.91 Alih-alih, komisi 
mungkin secara sederhana dan netral menyimpulkan bukti yang 
memberatkan individu tertentu.92 

Apabila mandatnya mencakup kejahatan-kejahatan inter-
nasional yang jelas – yang dengan demikian menutupi perbedaan 
antara temuan fakta dan temuan hukum – komisi kebenaran dapat 
mempertimbangkan untuk menetapkan unsur-unsur hukum dari 
kejahatan-kejahatan tersebut bersama dengan bukti yang melawan 
individu yang namanya disebut, sementara menyerahkan kepada 
publik, dan kepada penuntut umum yang mungkin akan menetapkan 
sebuah dakwaan dalam kasus atas dasar penyelidikan-penyelidikan 
komisi dan mereka sendiri, penilaian mengenai persesuaian mereka. 
Komisi juga dapat mempertimbangkan membuat temuan-temuan 
tentang pertanggungjawaban “moral” atau “politik” – sebagai lawan 
dari pertanggungjawaban hukum – atas pelanggaran-pelanggaran 
semacam itu.93 Memang, akan sulit untuk menegur komisi 
yang  membatasi  dirinya sendiri  pada  temuan-temuan  tentang 
pertanggungjawaban politik atau moral dan yang menyerahkan 
temuan-temuan tentang pertanggungjawaban hukum atau pidana 
kepada pengadilan. Komisi juga dapat menegaskan dalam laporan 
akhirnya bahwa hukum acara dan pembuktiannya “sangat berbeda 
dari yang dipakai di pengadilan... [dan] mungkin tidak harus sama 
seperti apa yang akan dicapai di pengadilan.”94 

Dalam pengalaman beberapa komisi kebenaran, penetapan 
pertanggungjawaban individu telah menimbulkan dampak oleh 
karena kebocoran berita yang disengaja atau tidak disengaja.95 
Hal ini sangat mungkin terjadi ketika bagian-bagian dari laporan 
akhir (misalnya, sebuah lampiran rahasia di mana para pelaku 
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individu	 diidentifikasi)	 belum	 dipublikasikan.	 Jika	 kebocoran	
semacam itu terjadi, adalah penting agar komisi (atau apabila 
komisi telah dibubarkan, para mantan komisioner) dengan segera 
dan terbuka mengkritik tindakan publikasi. Dalam beberapa kasus 
–	misalnya,	di	mana	identifikasi	terhadap	seorang	tersangka	pelaku	
mungkin	 mengakibatkan	 tindakan-tindakan	 kekerasan	 fisik	 oleh	
atau terhadap individu – adalah tepat untuk membuang bagian 
terkait dari laporan yang diterbitkan.96 Komisi yang berniat untuk 
menyebutkan nama-nama individu dalam laporan-laporan rahasia 
harus, tentu saja, mengambil langkah-langkah pencegahan untuk 
meminimalkan kemungkinan adanya kebocoran berita sejak awal. 
Tetap saja, mengingat bahwa adalah mustahil untuk benar-benar 
mengawasi kebocoran-kebocoran berita, komisi kebenaran harus 
memenuhi syarat pembuktian yang tinggi bahkan ketika niatnya 
hanya	untuk	menyusun	sebuah	daftar	nama	pribadi.

Rekomendasi:
•	 Cara	 mengidentifikasi	 pelaku	 individu	 dapat	 secara	

langsung atau tidak langsung. Identifikasi langsung adalah di 
mana komisi kebenaran, berbicara dengan suaranya sendiri, 
membuat temuan tentang pertanggungjawaban individu 
secara langsung. Identifikasi tidak langsung adalah di mana 
komisi kebenaran menyediakan dasar untuk menarik 
sebuah kesimpulan tentang pertanggungjawaban individu, 
sebagai contoh, dengan menerbitkan transkrip-transkrip 
saksi yang menyebutkan nama para tersangka pelaku 
atau dengan menetapkan pertanggungjawaban kelompok 
sedemikian rupa sehingga secara tidak langsung menodai 
individu-individu tertentu. 

•	 Kecuali apabila mandat menghalangi komisi untuk 
secara tegas membuat temuan-temuan tentang per-
tanggungjawaban	 individu,	 identifikasi	 langsung	 harus	
lebih	 dipilih	 ketimbang	 identifikasi	 tidak	 langsung.	 Jika	
tidak terdapat bukti yang cukup bagi komisi kebenaran 
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untuk secara langsung melandaskan temuan kesalahan, 
maka komisi biasanya harus mencegah perusakan reputasi 
individu dengan sindiran.

•	 Sifat bukti yang tepat untuk melawan setiap individu yang 
namanya disebut untuk setiap pelanggaran tertentu harus 
disebutkan secara tegas dalam laporan akhir. Sifat ketepatan 
untuk keterlibatan pelaku dalam pelanggaran juga harus 
disebutkan.

•	 Komisi tidak memiliki kewajiban untuk menerbitkan fakta-
fakta versi individu yang namanya disebut.

•	 Karena komisi kebenaran biasanya tidak akan dapat 
menetapkan	sebuah	daftar	yang	menyeluruh	untuk	semua	
pelanggar, laporan akhirnya harus menjelaskan bahwa (1) 
tidak semua pelaku telah disebutkan namanya, dan (2) tidak 
disebutkan namanya tidak berarti terbukti tidak bersalah.

•	 Laporan akhir komisi harus menegaskan bahwa penetapan-
penetapan pertanggungjawaban individu merupakan 
temuan-temuan fakta, bukan hukum, dan bahwa penetapan-
penetapan tersebut tetap harus dibuktikan secara pasti di 
pengadilan.

•	 Apabila komisi kebenaran menetapkan pertanggung-
jawaban individu dalam sebuah laporan rahasia yang bocor 
kepada media dan pada akhirnya kepada publik, komisi 
(atau mantan anggota-anggotanya) harus dengan segera dan 
terbuka mengkritik tindakan publikasi dan, apabila sesuai, 
membuang bagian terkait dari laporan yang diterbitkan.

Bagian 7: Peninjauan Hukum (Judicial Review)

Tidak ada ketidakadilan alami di dalam memberikan komisi 
kebenaran kewenangan untuk menerbitkan temuan-temuan 
tentang pertanggungjawaban individu. Meskipun risiko kerugian 
terhadap reputasi individu tidak dapat dipungkiri, risiko tersebut 
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harus lebih berat kepada kepentingan publik yang bersaing untuk 
kebenaran. Sebagaimana Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa 
nyatakan dalam Fayed melawan Inggris:

Risiko kerusakan reputasi yang tak tergantikan tidak dapat 
dihindari jika para penyelidik independen, dalam keadaan-
keadaan seperti dalam kasus ini, memiliki kebebasan yang 
diperlukan untuk melaporkan tanpa rasa takut, tidak hanya 
kepada pejabat-pejabat yang berwenang tetapi juga dalam 
upaya terakhir kepada publik. Pada pokoknya adalah 
kewenangan pejabat-pejabat nasional untuk menetapkan 
pada taraf apa kepentingan individu dalam perlindungan 
penuh terhadap reputasinya harus mengalah pada 
persyaratan kepentingan masyarakat dalam penyelidikan 
independen yang bersentuhan dengan perusahaan-
perusahaan publik yang besar. Argumentasi para pemohon 
akan berujung pada pembacaan Pasal 6 ayat (1) (pasal 6-1), 
hak agar suatu laporan, seperti halnya laporan yang ada 
dalam kasus ini, tidak diterbitkan sampai setelah acara 
dengar kesaksian pengadilan yang lengkap mengulangi, 
yang tentunya memerlukan jangka waktu yang lebih lama, 
upaya pencarian fakta yang sama yang telah  dilakukan 
oleh para penyelidik. Hak semacam itu dapat secara 
efektif menghancurkan manfaat memberitahukan publik 
hasil-hasil  penyelidikan administratif berdasarkan bagian 
432(2) Undang-Undang Perusahaan tahun 1985. Setelah 
menemukan bahwa tujuan dari pembuatan dan penerbitan 
laporan-laporan penyelidik masuk akal, Mahkamah tidak 
dapat menerapkan tes perbandingan sedemikian rupa 
untuk membuat publikasi tidak dapat dilaksanakan.97

Namun demikian individu-individu yang namanya disebut 
harus diberikan hak untuk melakukan peninjauan hukum terhadap 
temuan yang memberatkan mereka yang diterbitkan oleh komisi 
kebenaran. Baik apakah hal ini murni hanyalah masalah hukum 
nasional. Setidaknya, tidak ada mandat komisi kebenaran yang 
menghalangi dilakukannya peninjauan hukum.
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Peninjauan hukum membantu memastikan bahwa komisi 
kebenaran telah mematuhi keadilan prosedural yang sangat 
penting. Peninjauan hukum akan sangat diperlukan apabila mandat 
komisi memberikan kekebalan pribadi bagi para komisioner dan 
staf komisi dari gugatan-gugatan sipil yang merugikan yang terkait 
dengan tindakan, pernyataan dan keputusan mereka. Ketiadaan 
hak atas peninjauan hukum dalam keadaan-keadaan semacam itu 
akan membiarkan individu yang namanya disebut tanpa bantuan 
hukum.98

Hak atas peninjauan hukum harus digunakan dalam batasan 
waktu yang pendek dan tetap setelah laporan akhir komisi resmi 
diterbitkan ke publik.

Alasan-alasan untuk peninjauan hukum harus dibatasi. 
Upaya penyelesaian melalui pengadilan  harus disediakan hanya 
ketika tindakan penyebutan nama melibatkan kekeliruan hukum 
yang nyata (komisi melampaui mandatnya), kekeliruan fakta 
yang fatal (contoh, kasus identitas yang salah), atau pelanggaran 
yang mendasar terhadap keadilan prosedural (contoh, pengabaian 
untuk mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan bukti yang 
membebaskan dari tuduhan).

Menyangkut keringanan yang ada di mana peninjauan  
hukum berhasil, pengadilan setidaknya harus dapat menyatakan 
bahwa penetapan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan 
hukum atau tidak sah dan memerintahkan komisi atau sponsornya 
untuk menarik kembali temuannya di depan umum. Peninjauan 
hukum tidak boleh meliputi hak atas penyingkapan komunikasi-
komunikasi pribadi yang berlangsung antara komisioner dan staf. 
Hal tersebut akan melanggar “prinsip kerahasiaan yang hati-hati 
yang melindungi para pengambil keputusan dari pengungkapan 
terhadap pertimbangan-pertimbangan yang mengarah pada 
keputusan.99 
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Tentu saja kualitas peninjauan hukum akan bergantung pada 
kualitas lembaga pengadilan di negara tertentu. Tetapi hal tersebut 
tidak boleh menghalangi ketersediaan upaya penyelesaian melalui 
hukum.

Rekomendasi:
•	 Orang-orang yang namanya telah disebutkan secara 

merugikan dalam laporan akhir komisi kebenaran yang 
diterbitkan harus memiliki hak atas peninjauan hukum.

•	 Hak atas peninjauan hukum wajib digunakan dengan 
segera.

•	 Alasan-alasan untuk peninjauan harus dibatasi pada 
keadaan-keadaan di mana terdapat kekeliruan hukum yang 
nyata, kekeliruan fakta yang fatal, atau pelanggaran yang 
penting terhadap keadilan prosedural.

•	 Pengadilan harus dapat menyatakan bahwa penetapan 
pertanggungjawaban tertentu tidak sesuai dengan hukum 
atau tidak sah, dan memerintahkan komisi atau sponsornya 
untuk meninjau atau mempertimbangkan kembali 
temuannya, apabila sesuai, secara resmi menarik kembali 
temuannya.
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Ringkasan Rekomendasi

Pengambilan Pernyataan

Publisitas dan Penetapan Kewajiban

•	 Secara umum dibutuhkan mandat komisi kebenaran untuk 
bisa mengangkat publisitas dan menetapkan kewajiban-
kewajiban komisi tersebut. 

•	 Ada atau tidaknya mandat untuk menetapkan kewajiban 
semacam itu, sebuah komisi perlulah proaktif menasihati 
lembaga publik tersebut tentang kapan, bagaimana, ke 
mana, dan mengapa ia akan mengambil pernyataan. 

•	 Publisitas kiranya disalurkan lewat media umum maupun 
swasta,	lewat	internet,	poster,	dan	pamflet.	

•	 Di mana sumber daya sudah mengalami keterbatasan 
secara akut, sebuah komisi sebaiknya memfokuskan diri 
pada komunitas-komunitas atau agama-agama di mana 
lazimnya kekerasan-kekerasan sudah diketahui secara 
umum. Kunjungan pada komunitas-komunitas atau agama-
agama semacam itu kiranya dipertimbangkan. 
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•	 Komisi kebenaran perlu mempertimbangkan partisipasi 
dari LSM-LSM yang memiliki konsern yang sama dan 
pelbagai aktor civil society lainnya dalam mempublikasikan 
proses pengambilan pernyataan. 

•	 Orang-orang yang berada di luar negeri, khususnya para 
pengungsi perlu diberitahu tentang proses pengambilan 
pernyataan komisi tersebut supaya mereka terlibat.

•	 Dalam karya publik, sebuah komisi perlu mengartikulasikan 
kegagalan dari konsekuensi material yang mungkin untuk 
menyediakan sebuah pernyataan. Secara khusus, di mana 
sebuah	komisi	diberi	mandat	untuk	mengembangkan	daftar	
para korban bagi persiapan masa depan atau kompensasi 
program, atau untuk merancang dan merekomendasikan 
program seperti itu, atau melaksanakan keduanya, 
komisi tersebut perlu menunjukkan apakah gagal untuk 
menyediakan sebuah pernyataan dapat secara bermusuhan 
berpengaruh terhadap kepenuhan syarat.

Aksesibilitas

•	 Pernyataan-pernyataan yang diambil harus dalam suatu 
lokasi, dan menggunakan metode–metode, bahwa secara 
fisik	 dan	 psikologis	 bisa	 diakses.	 Dengan	 demikian,	
pernyataan-pernyataan tersebut menjadi netral dan sesuai 
lokasi sepanjang waktu-waktunya mempertimbangkan 
jadwal deponen-deponen. 

•	 Sebuah komisi perlu memberikan pernyataan yang bisa 
diakses publik umumnya, dan para korban khususnya, lewat 
banyak media sebanyak mungkin. Ini mencakup apa pun 
seperti; pembuatan secara regional atau pada kantor-kantor 
daerah, penggunaan website [melaluinya pernyataan-
pernyataan dapat diperoleh secara langsung], dan membuat 
suatu kunjungan mensosialisasikan pernyataan-pernyataan 
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itu di komunitas-komunitas terpencil dan di rumah-rumah 
deponen. Pengecualiannya, akses efektif mungkin butuh 
pernyataan-pernyataan itu disesuaikan dengan lokasi-lokasi 
yang tertutup [lih. bagian 5: Penerimaan dan Penawaran dari 
Pernyataan-pernyataan yang anonim dan bisa dipercaya]

•	 Para deponen perlu mampu untuk membuat pernyataan-
pernyataan ke dalam bahasa daerah mereka.

•	 Komisi-komisi perlu mempertimbangkan ukuran-ukuran 
khusus untuk memfasilitasi pengambilan pernyataan bagi 
para lanjut usia dan yang cacat.

Informasi Mengenai Dampak yang Mungkin dalam 
Memberikan Pernyataan

•	 Sebuah komisi harus menginformasikan kepada deponen 
semua   kemungkinan lanjutan penggunaan pernyataannya 
demi tujuan yang konsisten dengan mandatnya. Penggunaan 
tersebut	mencakup	 daftar	 nama	 desponen	 dalam	 laporan	
akhir, kutipan bagian pernyataan desponen dalam laporan 
akhir, melanjutkan pernyataan kepada penuntut atau 
pengadilan, dan izinan akses publik terhadap pernyataan 
setelah pembubaran komisi.

•	 Bila tepat, komisi harus mendaptkan izin desponen 
terlebih	dahulu	demi	 signifikansi	 legal	 akan	pemanfaatan	
pernyataannya

Prosedur Pengambilan dan Perekaman Pernyataan

•	 Pernyataan dibuat dengan mengikuti sebuah format yang 
telah dirancang sebelumnya, dan pertanyaan-pertanyaan 
harus dibatasi pada wilayah yang berkaitan dengan mandat 
komisi.
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•	 Sebuah komisi harus mengambil langkah untuk menjamin 
bahwa pernyataan direkam secara konsisten, akurat dan 
lengkap demi pemanfaatan selanjutnya, dan dalam sebuah 
sikap hormat terhadap martabat deponent.

•	 Deponen harus diizinkan untuk untuk membuat pernyataan 
melalui orang maupun tulisan.

•	 Kondisi keamanan dan perizinanan sumber, pernyataan-
pernyataan dapat direkam dalam bentuk  audiotape ataupun 
videotape dengan izinan deponen.

•	 Para deponen umumnya diminta untuk memberikan upaya 
yang tulus perihal kebenaran dan kelengkapan pernyataan-
pernyataan mereka.

•	 Bila memungkinkan, pernyataan harus ditandatangani oleh 
deponen dan pengambil pernyataan, memperhatikan soal 
tanggal, waktu dan tempat, dan semua orang yang hadir 
selama wawancara, bila tidak ditandatangani, alasannya 
harus dicatat.

•	 Untuk menjamin partisipasi efektif, sebuah komisi 
kebenaran harus mengizinkan deponen untuk ditemani 
oleh temannya, keluarga atau penasihat.

•	 Pada umumnya, adalah lebih baik untuk mengambil 
pernyataan dalam seting privat ketimbang dalam seting 
kelompok. Meskipun demikian, pengambilan pernyataan 
dalam seting kelompok barangkali lebih baik dalam 
beberapa konteks tertentu, tergantung pada seting budaya 
tertentu dan hakikat pemanfaatan pernyataan selanjutnya 
oleh  komisi. 

•	 Sebuah komisi harus menjamin upaya dan dan pelatihan 
yang khusus untuk memfasilitasi wawancara yang efektif 
bagi deponen buta huruf dan anak di bawah usia, dan 
korban kekerasan seksual.
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Penerimaan dan Penjaminan Pernyataan Rahasia dan 
Pernyataan Anonim

•	 Komisi kebenaran harus menetapkan prosedur-prosedur 
dan kriteria-kriteria untuk menentukan bila hal-hal tersebut 
tepat bagi deponen untuk membuat pernyataan rahasia atau 
pun pernyataan anonim. Kriteria tersebut harus mencakup 
derajat	 risiko	 fisik,	 kebutuhan	 komisi	 akan	 informasi	
(berkaitan dengan informasi apa yang sudah ada di ranah 
publik dan informasi apa yang telah diamankan oleh komisi 
dari pemberi kesaksian (deponents) tentang ketidakrahasiaan 
berkaitan dengan kejadian partikular atau serangkaian 
fakta), relevansi dan nilai probatif intormasi, dan kapasitas 
komisi untuk mencegah penyingkapan secara langsung 
maupun tidak langsung identitas deponen.

•	 Pernyataan harus diperlakukan sebagai sesuatu yang 
rahasia dalam basis pengecualian tertentu. Dengan 
demikian, keinginan deponen untuk membuat pernyataan 
rahasia harus secara formal dimintakan untuk melakukan 
demikian.

•	 Terutama dalam mengambil pernyataan rahasia, sebuah 
komisi harus menjelaskan tentang rung lingkup kewajiban-
nya dan derajat kapasitas untuk menjaga kerahasiaan.

•	 Bila penting untuk menjaga kerahasiaan, sebuah komisi 
harus mempertimbangkan penggunaan pseudonyms atau 
penghapusan	 nama	 deponen	 dan	 semua	 indetifikasi	
informasi lainnya dari rekaman publik dari komisi.

•	 Pernyataan anonim secara inheren kurang valid (reliance) 
ketimbang pernyataan rahasia, tatapi pernyataan-
pernyataan tersebut dapat diizinkan atas persetujuan 
komisi, menetapkan bahwa percaya yang berlebihan 
tidak ditempatkan pada mereka demi tujuan pelimpahan 
tanggung jawab individu dalam sebuah publikasi laporan 
akhir. (Lihat Bab 7)
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•	 Sebuah	 komisi	 kebenaran	 harus	 menjaga	 file	 yang	 ter-
organisir dengan baik (well-organized files) dalam suatu lokasi 
yang aman, dengan sebuah sistem dalam sebuah tempat 
untuk  menjamin kerahasiaan bagi deponen tertentu. 

Dukungan dan Rujukan

•	 Perluasan sumber-sumber izinan, sebuah komisi harus 
memiliki, pada stafnya, orang untuk menyediakan dukungan 
dan bantuan medis, psikologis dan emosional bagi deponen 
pada saat mereka memberikan sebuah pernyataan.

•	 Staf komisi harus kompeten untuk memberikan saran/
nasihat kepada deponen terkait dengan ketersediaan 
pelayanan-pelayanan umum dan pribadi khususnya bagi 
sokongan medis, psikologis, emosi, dan ekonomis.

Wewenang Melakukan Perintah Menghadap Sidang 
Pengadilan (Subpoena Power)

Prosedur Pengeluaran dan Penyajian Subpoena

•	 Demi	 pertimbangan	 efisiensi,	 merupakan	 suatu	 hal	 yang	
paling baik bila komisi kebenaran memiliki wewenang 
subpoena secara langsung, ketimbang komisi disyaratkan 
untuk mengajukan permohonan kepada pihak kehakiman

•	 Subpoena dikeluarkan hanya sebagai sebuah upaya terakhir 
dalam suatu kejadian bahwa seseorang tidak secara suka 
rela memberikan kesaksian atau bukti yang oleh komisi 
dipertimbangkan sebagai hal yang relevan dan penting.

•	 Sebuah kuorum yang sah bagi para komisioner harus 
ditempuh terlebih dahulu sebelum mengeluarkan sebuah 
subpoena. Bila konsensus tidak dimungkinkan, keputusan 
dapat ditempuh melalui pemilihan suara terbanyak
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•	 Ketua komisi harus memiliki wewenang secara independen 
untuk mengeluarkan subpoena dalam basis khusus tertentu 
dan urgen.

•	 Staf komisi tidak boleh memiliki wewenang untuk 
mengeluarkan subpoena

•	 Idealnya, sebuah subpoena disampaikan secara personal 
kepada seseorang dalam bentuk pertanyaan. Ia harus 
disampaikan secara langsung di tempat tinggal seorang 
individu atau tempat bisnis, entahkah disampaikan oleh 
anggota staf komisi yang dirancang, ataupun, alternatifnya 
oleh petugas kepolisian yang kompeten ataupun staf 
pengadilan yang secara pribadi tidak terimplikasi dalam 
pokok persoalan subpoena tersebut. Sebuah subpoena dapat 
juga secara alternatif disampaikan lewat pos kepada alamat 
yang saat ini diketahui, atau kepada perwakilan legalnya. 

Isi dan Ruang Lingkup Subpoena

•	 Sebuah wewenang subpoena harus mampu diterapkan 
berhadapan dengan orang senyatanya (natural person) dan 
subjek hukum (legal person).

•	 Sebuah wewenang subpoena harus memampukan sebuah 
komisi untuk menghadirkan seseorang untuk memberikan 
testimoni atau menghasilkan dokumen-dokumen atau 
barang-barang lainnya dalam tempat tinggal seseorang 
seseorang atau yang relevan dan penting bagi subjek 
penyelidikan

•	 Sebuah subpoena bisa saja  ruang lingkupnya sangat luas, 
tetapi harus mampu membangun sebuah hubungan yang 
artikulatif antara kesaksian atau bukti yang dicari, dan 
subjek investigasi. Subpoena juga harus menginformasikan 
kepada penerima tentang hakikat dari setiap perlengkapan 
yang padanya ia harapkan untuk ditanyakan.
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•	 Sebuah subpoena bagi bukti yang terdokumentasi tidak 
boleh terlampau kabur. Ataupun juga bahwa ia tidak boleh 
terlampau luas, bahwa pemenuhan tersebut tidak terlalu 
membebankan. Subpoena  harus mengindikasikan akan 
waktu dan tempat yang tepat mengirimkan berbagai bukti. 

•	 Ruang lingkup dan isi sebuah subpoena bagi  kesaksian 
barangkali lebih umum ketimbang sebuah subpoena bagi 
bukti yang terdokumentasi (tertulis). Ia harus berisi 
waktu dan tempat di mana testimoni itu dilakukan dan 
mengindikasikan pokok persoalan testimoni yang relevan. 
Pihak penerima harus menerima pesan yang sah untuk 
menghadiri dan memberikan kesaksian.

•	 Sebuah subpoena harus menjelaskan konsekuensi-
konsekuensi yang mungkin akan ketidaktaatan, seperti 
misalnya prosedur yang harus diikuti jika seseorang tidak 
mampu atau tidak ingin untuk tunduk.

Pelaksanaan Wewenang

•	 Mandat sebuah komisi kebenaran harus menjadikan sebuah 
tuntutan atas sebuah kegagalan mematuhi subpoena tanpa 
sebuah alasan yang sah, untuk dengan sengaja mengubah 
atau menyembunyikan bukti yang relevan atau untuk komit 
dengan sumpah yang palsu

•	 Subpoena komisi kebenaran harus dapat dilaksanakan 
melalui prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, 
termasuk tuntutan yang dilakukan oleh otoritas publik, 
atau	pun	sertifikasi,	dari	komisi.

•	 Persidangan yang buruk harus disediakan terutama 
bagi pihak yang menolak untuk hadir, menolak untuk 
menghasilkan berbagai dokumen, bagi yang menolak untuk 
mengambil sumpah sebagai seorang saksi, dan bagi mereka 
yang menolak secara tidak tepat untuk menjawab berbagai 
pertanyaan.
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•	 Penerima subpoena harus diizinkan untuk mempertahankan 
dirinya berhadapan dengan persidangan yang buruk 
dengan pertimbangan sebagai berikut: tidak relevan, tidak 
mampu, privilese legal, beban yang tidak beralasan, atau 
pun pemberitahuan yang tidak cukup.

•	 Hukuman terhadap ketidaktaatan dengan sebuah subpoena 
harus mencakup denda, kurungan penjara dan  penggantian 
biaya komisi yang tidak sah.

Hak-Hak Penerima

•	 Seorang penerima subpoena  harus diizinkan akan haknya 
untuk membatalkan subpoena dengan dasar pertimbangan 
yang sama seperti ia bertahan untuk menolak, yaitu: tidak 
relevan, tidak mampu, privilese legal, beban yang tidak sah, 
atau pun pemberitahuan yang tidak cukup. Tetapi setiap 
pengajuan bagi judisial review terhadap sebuah subpoena 
diwajibkan untuk disampaikan secepatnya.

•	 Seorang penerima subpoena berhak atas kerahasian atau 
privasi, apalagi bila individu atau keluarga penerima 
tersebut dapat menunjukkan rasa takut yang kuat  terhadap 
kenyamaman	fisik	ataupun	terhadap	kemapanan	ekonomi.

•	 Izinan sumber-sumber, sebuah komisi harus menggantikan 
biaya-biaya yang sesuai dengan kepatuhan terhadap 
subpoena.

•	 Objek-objek dan dokumen-dokumen yang diperoleh melalui 
sebuah subpoena bagi bukti tertentu harus dikembalikan 
kepada penerima subpoena dalam waktu tertentu yang tepat. 
Tentang di mana, bagaimana objek-objek dan dokumen-
dokumen itu menyingkapkan bukti aktivitas kriminal, para 
penuntut harus memiliki kesempatan untuk menjamin 
penyimpanan terhadap bukti tersebut.
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Wewenang Melakukan Pemeriksaan dan Penyitaan

Prosedur Mengeluarkan Jaminan

•	 Ketika sistem judisial bersifat independen dan efektif,    
sebuah komisi kebenaran diwajibkan untuk memohon 
kepada seorang hakim untuk memberi jaminan sebelum 
melakukan operasi pemeriksaan dan penyitaan. 
Alternatifnya, ketika sistem juridisnya lemah, sebuah 
komisi kebenaran dapat bertindak sendiri secara langsung 
sendiri dengan  wewenang untuk melakukan pemeriksaan 
dan  penyitaannya, dalam kasus seperti ini, rekomendasi 
ini secara juridis memperoleh jaminan dan akan diterapkan 
sebagai mutatis mutandis.

•	  Sebuah jaminan dapat dikeluarkan hanya ketika ada alasan 
yang mendasar untuk meyakinkan bahwa  dalam sebuah 
bangunan atau tempat,  dokumen atau hal-hal yang relevan 
yang berkaitan dengan pokok penyelidikan.

•	 Ketika sebuah komisi memiliki wewenang untuk melakukan 
pemeriksaan, sebuah kuorum  komisioner yang sah harus 
terlebih dahulu mengeluarkan atau mencari  jaminan. Ketika 
konsesus tidak dicapai,  jaminan harus  diperoleh melalui 
pemilihan suara terbanyak

•	 Seorang ketua komisi, memiliki kuasa secara independen 
untuk mengeluarkan dan menemukan jaminan dalam 
sebuah basis  tertentu. 

•	 Staf komisi tidak boleh memiliki kuasa yang independen 
untuk mengisukan atau menemukan jaminan.

•	 Umumnya, sebuah jaminan dapat dikeluarkan atau 
diperoleh dalam penyelidikan yang lebih maju dalam 
konteks wilayah yang tata aturan hukumnya lemah. Meski 
demikian, dalam basis tertentu,  penyelidikan tanpa jaminan 
seharusnya diperbolehkan ketika (1) subjek pemeriksaan 
itu memperbolehkannya secara bebas; atau (2) ketika 
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jaminan yang diperoleh sebelumnya memalsukan maksud 
pemeriksaan, seperti dalam kasus tuntutan yang genuin 
atau kemungkinan penghancuran bukti, komisi diminta 
untuk mengeluarkan atau mencari jaminan dalam kurun 
waktu 24 jam  selama dalam pemeriksaan

Bidang atau Ruang Lingkup Jaminan

•	 Durasi sebuah jaminan tidak boleh berakhir terbuka (open 
ended). Durasinya harus dibatasi dalam batas waktu tertentu 
sehingga dapat memperoleh tujuan yang direncanakan.

•	 Sebuah jaminan memperbolehkan pemindahan atau 
retensi objek-objek dalam jangka waktu tertentu. Sebuah 
jaminan juga dapat memperbolehkan – selama dan sesudah 
pemeriksaan – inspeksi dan pengujian objek-objek tersebut, 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pihak 
yang diperiksa, mengkopi semua atau bagian-bagian 
tertentu dari berbagai dokumen/berkas yang ditemukan/
disita.

•	 Jaminan dapat diterapkan pada semua orang, biasa ataupun  
legal.

Prosedur Pelaksanaan Jaminan

•	 Idealnya, jaminan dilakukan oleh staf kepolisian yang 
berseragam, entah mereka itu bersifat independen maupun 
secara berkala dipakai oleh komisi. Seorang komisioner, atau 
seorang staf  senior komisi yang terancang harus menemani 
petugas polisi 

•	 Ketika petugas kepolisian gegabah atau berimplikasi 
pada subjek jaminan, anggota komisi kebenaran memiliki 
wewenang untuk melaksanakan jaminan, tanpa ditemani 
oleh	 polisi,	 dan	 menetapkan	 identifikasi	 informasi	 yang	
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tepat, misalnya sebuah komisi dengan lencana khusus 
dipekerjakan.

•	 Pelaksanaan jaminan tersebut harus mampu mengiden-
tifikasi	 diri	 mereka	 sendiri	 sebagaimana	 mestinya,	
kopian jaminan saat dan akhir pelaksanaan jaminan, dan 
mengajukan pertanyaan terkait  otoritas mereka dalam 
melaksanakan jaminan tersebut. Subjek jaminan tersebut 
harus diinformasikan secara tepat tentang konsekuensi 
yang potensial dari ketidakpatuhan. 

•	 Idealnya, operasi pemeriksaan dan penyitaan dilakukan 
dengan  izin dan kerja sama tim investigasi. Namun 
demikian, ketika izin tidak diberikan, pelaksanaan jaminan 
tersebut dapat dilakukan dengan penerapan kekuasaan 
legal/sah untuk masuk dalam sebuah bangunan atau tempat, 
menetapkan bahwa (1) pertama-tama mereka melakukan 
audit untuk dapat masuk dan (2)  seorang saksi independen 
untuk ikut masuk berada dalam premis-premis.

•	 Subjek pemeriksaan berhak menemani dalam tindakan 
pemeriksaan tersebut atau, sebagai alternatifnya adalah 
merancang orang lain untuk berperan sebagai saksi selama 
pemeriksaan.

•	 Umumnya, jaminan dilakukan pada siang hari dan atas 
pertimbangan yang cukup mendasar dapat dilakukan pada 
malam hari. 

•	 Tindakan-tindakan penyelidikan tersebut harus disertai 
dengan pembuatan catatan tertulis secara detail, dan setiap 
objek yang disita. Catatan tertulis tersebut ditandatangani 
oleh pihak yang melakukan penyelidikan, juga oleh subjek 
penyelidikan, serta saksi yang dipercayakan oleh subjek 
penyelidikan. Idealnya juga, pemeriksaan divideotapekan.

•	 Ketika selama penyelidikan subjek menolak untuk 
melakukan pemindahan hak milik dengan dasar 
pertimbangan bahwa hal tersebut berisi informasi yang 
privilese, permasalahannya harus dirujuk ke pengadilan, 
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hak milik tersebut harus disegel dan untuk sementara waktu 
ditempatkan pada pihak ketiga yang netral seperti hakim 
panitera ataupun panitera.

Hak Subjek Pemeriksaan

•	 Subjek pemeriksa memiliki hak untuk menentang dan 
membatalkan sebuah jaminan yang palsu, tetapi setiap 
pengajuan  judical review terhadap jaminan harus diberikan 
sesegera mungkin.  

•	 Subjek penyelidikan mempunyai hak atas remedi (upaya 
hukum) ketika tindakan penyelidikan dan penyitaan bersifat 
arbitrer dan tidak memiliki alasan yang mendasar.

•	 Ketika sebuah pemeriksaan dilaksanakan dengan sikap 
yang tidak bertanggung jawab dan arbiter, komisi kebenaran 
harus ambil peran. 

Acara Dengar Kesaksian Publik (Public Hearings)

Seleksi dan Persiapan bagi Mereka yang akan Tampil

•	 Komisi	 kebenaran	 harus	 memiliki	 kebijaksanaan	 yang	
penuh untuk menseleksi mereka yang akan tampil dalam 
acara dengar kesaksian publik.

•	 Harus ada sebuah asumsi umum tentang kompetensi bagi 
orang dewasa yang barangkali akan memberikan kesaksian 
dalam persidangan publik. Anak-anak dapat dianggap 
kompeten hanya dalam basis/ konteks tertentu.

•	 Sebuah komisi kebenaran harus memperoleh, dan menjamin 
derajat kebenaran, sejumlah pernyataan-pernyataan 
substansial sebelum membuat suatu keputusan sebab para 
korban memiliki kesempatan untuk untuk memberikan 
kesaksian dalam sebuah persidangan.
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•	 Kriteria seleksi bagi mereka yang akan memberikan 
kesaksian harus dipublikasikan kepada publik, dan mereka 
harus memikirkan tentang derajat objektif dalam mandat 
komisi kebenaran.

•	 Terkait dengan seleksi pihak ketiga atau tim saksi ketiga 
yang kesaksian publiknya terarah pada komisi kebenaran,, 
orang-orang tersebut pertama-tama orang tersebut dimohon 
untuk tampil secara suka rela. Ketika mereka membatasi 
dan	ketika	kesaksian	mereka	dianggap	signifikan,	relevan,	
dan penting, mereka dapat secara resmi dipanggil untuk 
hadir dalam sidang oleh komisi.

•	 Para korban yang memberikan kesaksian dalam persidangan 
publik	harus	ditetapkan	dengan	sebuah	briefing	sebelumnya	
di mana prosedur persidangan dan hak-hak yang terkait 
dengan	hal	tersebut	atau	tugas-tugas	perlu	dijelaskan

Notifikasi Terhadap Pihak yang Terkait/Terimplikasi

•	 Waktu: (1) Komisi harus melakukan upaya yang meyakinkan 
untuk memberitahukan seorang bahwa ia akan terimplikasi 
dalam sebuah pernyataan deponen kapan saja bahwa 
deponen telah diberikan kesempatan untuk memberikan 
kesaksian  dalam sebuah persidangan publik. Pemberitahuan 
sebelumnya yang sah harus dilakukan. (2)  Dalam konteks 
tertentu,	 komisi	 kebenaran	 dapat	 dijustifikasi	 pada	
pemberitahuan sebelumnya sebagai penngganti pemberian 
informasi kepada pihak yang terimplikasi setelah adanya 
fakta.	 Sebuah	 komisi	 juga	 dapat	 dijustifikasi	 dalam	 pada	
pemberitahuan sebelumnya ketika jadwal seseorang untuk 
memberikan kesaksian menyetujui untuk tidak membuat 
tuduhan individual dalam kesaksian publiknya. (3) Bila 
seseorang terimplikasi pertama kalinya dalam sebuah 
persidangan publik (khususnya, ketika seseorang tidak 
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terimplikasi dalam sebuah pernyataan deponen sebelumnya 
terhadap komisi), komisi dapat menangguhkan persidangan 
sampai pemberitahuan yang sah dapat ditetapkan dan 
tanggal persidangan baru ditetapkan

•	 Metode: Bentuk pemberitahuan harus tertulis. Pemberitahuan 
itu dapat disampaikan lewat mail kepada alamat pihak 
yang terimplikasi yang alamatnya sangat dikenal, lebih 
baik	 lagi	 mail	 yang	 terdaftar.	 Pemberitahuan	 dapat	
dikirim kepada pihak individu tersebut atau perwakilan 
legal yang ditentukan oleh pihak tersebut. Bila pelayanan 
lewat pos tidak nyaman, kurir atau pelayan pribadi dapat 
dipertimbangkan. Bila pihak individual yang terimplikasi 
tidak dapat ditemukan, atau ketika sumber pembatas 
sangat akut, komisi dapat mempertimbangkan membuat 
pengumuman publik di tempat-tempat yang tepat.

•	 Isi: Pemberitahuan kepada pihak yang terimplikasi harus 
mencakup detail yang cukup untuk memudahkan orang 
untuk memahami hakikat dan rung lingkup  pernyataan  
tanpa bukti yang merugikan. Pada level yang minimum,  
ringkasan sebuah pernyataan tanpa bukti bersama 
dengan	 daftar	 model-model	 bukti,	 harus	 disediakan.	
Informasi tentang sumber pernyataan tanpa bukti dapat di-
sembunyikan ketika komisi mempertimbangkan hal tersebut 
sebagai	sesuatu	yang	penting	atau	bijak	untuk	melakukan	
hal yang demikian. Pemberitahuan  harus mencantumkan 
lokasi, tanggal dan waktu rencana persidangan, pembatasan 
bagi pelaksanaan hak untuk memberi jawab.

Hakikat dan Ruang Lingkup Hak Jawab

•	 Seseorang yang terimplikasi sebelumnya, atau selama, 
sebuah persidangan publik memiliki hak jawab.

•	 Jawaban/balasan pihak yang terimplikasi harus bersifat  
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suka rela dan dilepaskan secara tenang, menetapkan 
bahwa jangka waktu minimal dan sah yang dibutuhkan 
sbelumnya komisi barangkali mengancam setiap hak jawab 
sebagaimana telah dilepaskan.

•	 Jawaban dapat dilakukan dengan berbagai cara, semua 
hal tersebut dapat digambarkan dalam mandat komisi 
kebenaran	 atau	 ditinggalkan	 berdasarkan	 kebijaksanaan	
pihak komisi

•	 Hak jawab seharusnya jarang terkait dengan pengujian 
silang.

•	 Bila pengujian silang diizinkan, komisi kebenaran harus 
memiliki wewenang untuk untuk mengeluarkan larangan 
dalam hal perluasan, hakikat dan garis pertanyaan sehingga 
menghindari setiap pelecehan atau intimidasi terhadap 
korban dan para saksi, memfokuskan perhatian khusus pada 
anak-anak dan korban kekerasan seksual yang memberikan 
kesaksian.

•	 Sebagai sebuah alternatif lain ke depan terkait dengan 
pengujian silang, individu yang terimplikasi dapat diizinkan 
untuk	 memberikan	 daftar	 pertanyaan	 yang	 barangkali	
dengan	 kebijaksanaan	 komisi,	 diberikan	 kepada	 korban	
sebelum, selama dan sesudah persidangan (hearing)

Sumpah dan Afirmasi

•	 Suatu	 sumpah	 atau	 afirmasi	 harus	 ditujukan	 pada	
setiap orang yang memberikan kesaksian dalam sebuah 
pemeriksaan publik sebuah komisi kebenaran. Dalam 
sebuah	kebijaksanaan	komisi	yang	sah,	pengecualian	dapat	
dilakukan terhadap anak-anak atau terhadap kategori 
orang yang hampir sama, atau ketika sebuah sumpah 
atau	 afirmasi	 menjadi	 kontraproduktif	 terhadap	 sebuah	
legitimasi objektif komisi.
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•	 Sumpah	atau	afirmasi	harus	berisi	janji	untuk	mengatakan	
kebenaran yang utuh.

•	 Para penginterpretasi dan penerjemah seharusnya juga 
dibutuhkan untuk memberikan sebuah sumpah atau 
afirmasi

Hak Representasi Legal

•	 Sebuah komisi harus mengizinkan seseorang untuk 
memberikan kesaksian  dalam sebuah persidangan publik 
untuk menyewa penasihat dan untuk menghadirkan 
penasihatnya	 dalam	 persidangan.	 Dalam	 kebijaksanaan	
yang mendasar dari suatu komisi, penasihat dapat diizinkan 
untuk berbicara di hadapan kepentingan pihak yang 
terlibat.

•	 Sebuah komisi kebenaran umumnya tidak disarankan untuk 
menyediakan penasihat kepada orang yang muncul pada 
saat persidangan publik. Meski demikian, penasihat dapat 
disediakan ketika orang tersebut adalah orang miskin dan 
tampil atas dasar kuasa untuk melakukan panggilan untuk 
hadir dalam sebuah persidangan (subpoena), dan ketika 
ada risiko substansial yang merugikan yang akan menjadi 
sesuatu yang sulit untuk membalikkannya.

•	 Orang yang tampil dalam persidangan publik harus 
diinformasikan secara tepat tentang ruang lingkup dan 
muatan/isi hak mereka  terhadap penasihatnya.

•	 Komisi kebenaran harus mengadopsi garis-garis penunjuk 
terkait dengan sikap yang dapat pantas bagi penasihat 
untuk menkontrol secara efektif persidangan, mencegah 
kebohongan yang tidak perlu, dan menghindari trauma bagi 
para korban  dan para saksi yang memberikan kesaksian.
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Bukti yang Dapat Diterima

•	 Komisi kebenaran harus secara luas mengadopsi pen-
dekatan yang permisif terhadap hal diterimanya bukti 
dalam persidangan publik. Relevan merupakan kriteria 
utama akan daya sahnya (hal diterimanya bukti)

•	 Sebagai tambahan dalam kesaksian oral, penerangan 
tentang	bukti	fisik	dan	tertulis	harus	diperbolehkan	dalam	
sebuah persidangan publik.

•	 Tak ada kebutuhan untuk mengumpulkan dokumen asli 
sebagai bukti suatu fakta.

•	 Kecuali	 dalam	 sebuah	 kebijakanan	 komisi	 yang	 sangat	
mendasar,  tidak akan ada hak untuk memanggil para saksi 
untuk hadir/muncul pada kepentingan seseorang dalam 
sebuah persidangan publik. Meski demikian, saksi diizinkan 
untuk membuat surat pernyataan resmi.

Privilese Berdasarkan Konteks dan Relasi Kerahasiaan

•	 Komunikasi antara pasangan, antara pengacara dan klien, 
antara pihak medis professional dan pasien, dan antara  
para religius dan umat harus dilihat sebagai privilese dan 
bebas dari penyingkapan yang diwajibkan.

•	 Privilese jurnalistik, orang tua-anak ataupun privilese 
eksekutif dapat diterapkan. Sebagai tambahan,  privilese 
dapat menyentuh intitusi institusi multilateral seperti 
Komite Internasional Palang Merah atau berbagai 
pengadilan kriminal intrnasional.

•	 Tak ada privilese yang bersifat mutlak. Privilese komunikasi 
harus dapat diterima dalam sebuah persidangan  (1) 
melalui izinan, atau (2) ketika orang yang secara suka 
rela menyatakan isi komunikasi kepada sebuah tim pihak 
ketiga yang kemudian memberikan bukti terkait dengan 
penyingkapan tersebut.
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Penggunaan Imunitas dan Privilese Berhadapan dengan 
Self-incrimination

•	 Sebuah komisi memiliki wewenang untuk memaksakan 
seseorang untuk membuat pernyataan yang memberatkan 
diri sendiri (self-incriminating) atau menyampaikan bukti-
bukti yang memberatkan diri sendiri, pokok dalam 
setiap privilese yang dapat diterapkan, dan menetapkan 
bahwa “penggunaan imunitas” tersentuh oleh hukum 
atau oleh mandat terhadap setiap kesaksian atau butki 
yang dipaksakan. Absennya jaring pengaman ini, sebuah 
komisi tidak akan memiliki wewenang untuk memaksa 
memberikan kesaksian atau bukti yang memberatkan diri 
sendiri

•	 Wewenang untuk memaksa seseorang untuk memberikan 
kesaksian atau bukti yang memberatkan diri sendiri 
dapat diterapkan hanya sejauh itu memiliki alasan yang 
mendasar, adil, dan sangat penting untuk melakukan hal 
yang demikian,  dan ketika tak muncul risiko keamanan 
bagi pihak yang dipaksakan tersebut. Penerapan wewenang 
tersebut dapat juga diinformasikan terlebih dahulu pada 
pemerintah yang bersangkutan/sesuai.

•	 Ruang lingkup penggunaan imunitas bagi pernyataan 
atau bukti yang memberatkan diri sendiri harus luas. 
Secara khusus, penggunaan pernyataan-pernyataan dan 
bukti-bukti tertentu harus dilarang dalam kaitannya 
dengan persidangan kasus kriminal selanjutnya, sipil 
dan administratif terhadap orang tersebut kecuali dalam 
tuntutan terhadap sumpah palsu terhadap pemberian bukti 
yang kontradiksi (khususnya, untuk tujuan dakwaan soal 
kredibilitas).

•	 Kesaksian  dan bukti paksaan yang memberatkan diri harus 
harus dapat diterima dalam persidangan legal berhadapan 
dengan pihak ketiga, seperti ko-konspirator.
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•	 Otoritas publik harus bebas dari penggunaan derivatif dari 
pernyataan dan bukti bagi investigasi selanjutnya terkait 
dengan pelanggaran-pelanggaran tertentu yang masing-
masing saling terkait,  kecuali hal tersebut dibuktikan 
bahwa bukti tersebut disampaikan secara utuh dalam 
pengadilan dapat ditemukan dengan alasan yang kuat dalam 
ketidakmunculan kesaksian dan bukti yang dipaksakan.

•	 Penggunaan imunitas menyentuh hanya pada kesaksian 
yang dipaksakan. Penggunaan imunitas tidak menyentuh 
kesaksian yang bersifat suka rela yaitu kesaksian yang 
memberatkan diri; kesaksian yang sifatnya suka rela 
bertindak sebagai pembatal privilese berhadapan dengan 
self-incrimination.

•	 Penggunaan imunitas secara otomatis menyentuh bukti 
atau kesaksian yang dipaksakan yaitu yang memberatkan 
diri (self-incrimination); konsekuensinya,  tak akan ada 
kewajiban bagi yang dipaksakan tersebut untuk secara 
afirmatif	memohon	privilese		berhadapan	dengan	hal	yang	
memberatkan diri, ataupun tak akan ada kewajiban bagi 
komisi untuk menetapkan sebab alasan tertentu.

•	 Penggunaan imunitas tidak boleh menyertakan semua bukti 
atau kesaksian yang dipaksakan, tetapi hanya pada tertentu 
yaitu yang self-incrimination, sebagaimana yang ditentukan 
oleh sebuah pengadilan.

Ukuran-Ukuran Protektif

•	 Dengan mengacu pada sumber-sumber yang tersedia, 
komisi harus melakukan atau menyusun ukuran-ukuran 
protektif	untuk	menjamin	kenyamanan	fisik	dan	privasi	tiap	
orang yang memberikan kesaksian secara publik dan pihak 
(atau keluarganya) yang akan menghadapi risiko keamanan 
yang	signifikan	terkait	dengan	kesaksian.
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•	 Komisi kebenaran harus menerima semua aplikasi terkait 
dengan ukuran protektif dengan dasar prima facie. Aplikasi 
bagi ukuran keamanan harus dilakukan dalam ruang 
pribadi (privat) oleh komisi. 

•	 Komisi Kebenaran mempunyai kewenangan untuk 
mempersiapkan atau menyangkal langkah protektif 
yang sesuai dengan kriteria yang ada agar mengenal dan 
menjamin kebutuhan publik dan kemananan individual, 
martabat saksi dan privasi dari saksi.

•	 Ada beberapa jalan untuk melindungi identitas atau 
penempatan ataupun kedua orang yang mungkin 
memberikan kesaksian pada acara dengar kesaksian 
publik. Cara itu meliputi pemakaian program perlindungan 
terhadap	saksi,	menghilangkan	nama	person	dan	identifikasi	
informasi lainnya dari catatan publik dari komisi, 
penggunanan pseudonim (nama samaran), memakai suara 
saksi dan perubahan alat suara, penggunaan peralihan 
video teknologi, penggunaan televisi sirkuit yang terdekat, 
membatasi siapa saja yang mencobai dan mengubah 
bagaimana sebuah suara dilaporkan secara publik. 

•	 Sebuah komisi berwenang melakukan acara dengar 
kesaksian secara rahasia (in camera) berdasarkan diskresinya 
yang sesuai dengan kriteria yang berlaku, yang menyatakan 
bahwa: (1)  setiap usaha yang dilakukan untuk mengadakan 
acara dengar kesaksian publik dengan menggunakan satu 
atau lebih langkah yang terdahulu untuk melindungi 
identitas dan penempatan kedua saksi, dan (2) sesuatu yang 
formal dalam acara dengar kesaksian secara rahasia (seperti 
wawancara pribadi) tidak cukup menjamin keadilan.

•	 Tidak ada informasi dari acara dengar kesaksian secara 
rahasia yang dapat dibuat sebagai konsumsi publik tanpa 
melihat person atau orang yang memberi saksi. Akan ada 
penghukuman untuk seseorang yang melanggar kerahasiaan 
dengar kesaksian yang rahasia.
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Emosi Korban dan Dukungan Psikologis

	 Konsisten dengan sumber-sumber dan rekomendasi dari 
sebuah Komisi Kebenaran, korban akan menerima peng-
obatan yang tepat, pelayanan psikologis, dan dukungan 
emosional untuk membantu orang-orang yang memberikan 
kesaksian secara efektif pada acara dengar kesaksian publik. 
Komisi juga akan mengikuti para korban setelah mereka 
menyampaikan kesaksian mereka untuk memastikan 
bahw keadaan mereka tidak dibahayakan sebagai akibat 
pemberian kesaksian mereka.

	 Bantuan alternatif seperti dukungan religius dan spiritual 
oleh para klerus dan orang yang lebih tua, saling membantu 
antara kelompok dan komunitas khusus atau dukungan 
keluarga, juga menjadi bahan pertimbangan. 

	 Dalam pelbagai hal, ringkasan “pengambilan pernyataan”  
berlaku secara mutatis mutandis. 

Publikasi Temuan Tanggung Jawab Individual

Model-Model Bukti

	 Komisi Kebenaran akan menguji dan menggunakan 
banyak sumber bukti sejauh memungkinkan sebelum 
mempublikasikan temuan tanggung jawab individual 
dalam sebuah laporan akhir. 

	 Setiap potongan fakta – apakah ditentukan secara internal 
atau secara eksternal – harus mencapai sebuah ambang yang 
minimum dalam hal relevansinya, nilai yang dapat disahkan 
dan	 kepercayaan	 terhadap	 justifikasi	 yang	 dipercayakan	
padanya untuk tujuan mengatribusi tanggung jawab 
individual. 

	 Dalam pelbagai hal, ringkasan “kesaksian publik” berlaku 
secara mutatis mutandis. 
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Standard Bukti

•	 Untuk memaksimalisasi ketepatan dan ketelitian, lebih baik 
jika berandalkan pada lebih dari satu sumber pembuktian 
yang langsung dan terpercaya sebelum membebankan 
tanggung jawab individual dalam sebuah laporan akhir. 
Dalam beberapa kasus hal itu mungkin dan dapat diterima 
berdasarkan panduan tunggal dan sumber yang dapat 
dipercaya. 

•	 Keseimbangan standard probabilitas dalam sistem common 
law, atau sesuatu yang sama dengan itu, adalah sebuah 
standard minimum yang tepat bagi komisi kebenaran untuk 
bekerja dalam membuat sebuah atribut bagi tanggung 
jawab individual. Sebuah standard yang lebih tinggi harus 
diaplikasikan di mana semua atau kebanyakan penyelidikan 
dilakukan	secara	konfidensial	(rahasia),	atau	di	mana	catatan	
yang beralasan dan sebuah peluang untuk menjawab tidak 
disediakan, atau di mana konsekuensi potensial untuk 
orang yang dimaksud ternyata sangat serius.

Pemberitahuan Maksud untuk Menyatakan: Waktu, 
Metode dan Isi

	 Sebelum	mempublikasikan	laporan	final	tentang	tanggung	
jawab individual, komisi kebenaran akan membuat sebuah 
usaha yang masuk akal untuk menyediakan catatan untuk 
semua hal yang hendak disebutkannya. Sebuah komisi tidak 
boleh mencantumkan tanggung jawab individual tanpa 
adanya usaha semacam itu.

	 Lima kriteria akan mempengaruhi waktu bagi sebuah 
pemberitahuan: (1) sejumlah waktu bagi komisi akan 
mengisyarakan penyediaan catatan, (2) sejumlah waktu 
bagi komisi akan mengisyaratkan untuk menemukan 
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pihak yang terlibat, (3) sejumlah waktu individual akan 
membutuhkan respon terhadap pernyataan tanpa bukti, (4) 
sejumlah waktu komisi akan mengisyaratkan pertimbangan 
terhadap jawaban individu-individu, dan (5) risiko bahwa 
individu akan merilis secara publik hasil temuan sementara 
dari  komisi kebenaran. 

	 Dalam pelbagai hal, ringkasan “Acara Dengar Kesaksian 
Publik” (bagian “Pemberitahuan kepada Individu yang 
Terimplikasi: Waktu, Metode dan Isi”) berlaku secara mutatis 
mutandis.

Hakikat  dan Ruang Lingkup  Hak Jawab

	 Seorang individu yang kepadanya sebuah komisi kebenaran 
bermaksud membebankan tanggung jawab individual 
dalam sebuah laporan akhir harus mempunyai kesempatan 
terdahulu untuk menjawab bukti dan tuduhan yang 
merugikan.

	 Pihak yang terimplikasi diusahakan untuk menyediakan 
kepada komisi pernyataan tertulis, bersamaan itu juga 
menyajikan bukti yang sebaliknya yang dapat ia berikan. 
Pihak yang terimplikasi diusahakan untuk tidak ikut 
pertemuan	 pribadi	 dengan	 komisi	 kecuali	 atas	 kebijakan	
khusus tertentu dengan berbagai kriteria yang telah 
ditetapkan.

	 Jawaban pihak yang terimplikasi harus diberikan secara 
suka rela  dan disampaikan dalam siatuasi yang tenang, yang 
menetapkan bahwa komisi tidak boleh menggambarkan 
tentang kesimpulan yang merugikan dari kegagalan untuk 
memberi jawab.

	 Pihak yang terimplikasi mempunyai hak untuk menyanggah  
dan mungkin juga meminta komisi untuk secara publik 
mengatribusikan tanggung jawab kepada dirinya di 
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dalam sebuah laporan akhir, di mana hal tersebut dapat 
didemonstrasikan bahwa pemberitahuan tertentu tidak 
akurat ataupun bahwa sebaliknya haknya dilanggar dalam 
proses komisi. 

Investigasi terhadap Jawaban

	 Komisi Kebenaran mempunyai tanggung jawab untuk 
menginvestigasi sebuah berita dan fakta yang dilihat 
kontradiktif yang diterima dari seorang individu yang 
terlibat sebelum secara publik menimpakan tanggung jawab 
terhadapnya dalam sebuah laporan akhir.

	 Sebuah komisi akan mempertimbangkan paling tidak 
tiga	 faktor	 yang	 menentukan	 dalam	 kebijakan	 untuk	
pertimbangan jawaban: (1) konsekuensi yang dapat terlihat 
yang disebutkan dalam laporan akhir, (2) keberatan bagi 
fakta dalam menetapkan tanggung jawab, 3) cakupan dari 
sumber-sumbernya.

	 Semua arsip kasus dengan keseimbangan bukti yang kira-
kira sama dengan atau terhadap mereka harus secara umum 
menerima pertimbangan yang sama dari sebuah komisi 
kebenaran.

Model Penamaan dalam Sebuah Laporan Akhir

•	 Cara	 untuk	 mengidentifikasi	 seorang	 pelaku	 kejahatan	
perseorangan dapat diungkapkan atau diimplisitkan. 
Identifikasi	 yang	 diungkapkan	 adalah	 di	 mana	 sebuah	
komisi kebenaran, yang berbicara dalam suaranya 
sendiri, membuat panduan langsung untuk tanggung 
jawab	 individual.	 Identifikasi	 yang	 terimplisit	 adalah	 di	
mana komisi kebenaran menyediakan basis kesimpulan 
untuk membebankan sebuah tanggung jawab individual,  



360

KOMISI-KOMISI KEBENARAN DAN KEPATUTAN PROSEDURAL

misalnya, dengan mempublikasikan transkrip saksi yang 
tidak diedit yang mencantumkan nama orang yang dituduh 
atau dengan mencantumkan tanggung jawab kolektif 
dengan sebuah cara yang secara tidak langsung menodai 
individu tertentu. 

•	 Kecuali kalau sebuah mandat menghalangi sebuah 
komisi dari pengeksplisitan temuan tentang kebersalahan 
individual,	 identifikasi	 yang	 diungkapkan	 akan	 lebih	
dirujuk	 ketimbang	 identifikasi	 yang	 terimplisit.	 Jika	 tidak	
ada fakta yang cukup untuk komisi kebenaran untuk 
mendasari sebuah ekspresi penemuan kesalahan, hal itu 
akan secara umum menghindari pendakwaan terhadap 
reputasi seorang individu. 

•	 Hakikat yang persis dari bukti yang menentang individu 
yang disebutkan untuk suatu kejahatan khusus akan 
dieksplisitkan dalam laporan akhir. Hakikat yang persis 
dari tuduhan keterlibatan seseorang dalam kejahatan juga 
akan menjadi catatan. 

•	 Sebuah komisi tidak diwajibkan untuk mempublikasikan 
versi fakta-fakta yang dituduhkan oleh individu yang 
tertera. 

•	 Karena komisi kebenaran umumnya tidak mampu untuk 
membuat	sebuah	daftar	yang	komprehensif	tentang	berbagai	
bentuk pelanggaran, laporan akhirnya harus menjelaskan 
bahwa (1) tidak setiap pelaku telah disebutkan namanya, 
(2) bahwa tidak dicantumkan nama pelaku tidaklah 
membuktikan ketidakbersalahan pelaku. 

•	 Sebuah laporan akhir komisi harus menekankan bahwa 
pembebanan tanggung jawab individual mengkonstitusikan 
temuan fakta-fakta, bukan hukum, dan bahwa mereka masih 
dapat	dibuktikan	secara	definitif	dalam	sebuah	pengadilan.

•	 Ketika sebuah komisi kebenaran mengatribusikan tanggung 
jawab individual dalam sebuah laporan rahasia yang lolos 
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dari tekanan dan akhirnya sampai kepada publik, komisi 
(atau anggota pembentuknya) harus dengan cepat dan 
secara publik mengkritik tindakan publikasi tersebut dan, 
bila tepat, membantah bagian yang relevan dari laporan 
yang dipublikasikan tersebut.

Peninjauan Hukum

•	 Pihak yang namanya telah dicatat di dalam laporan akhir 
sebuah komisi kebenaran memiliki cara lain bagi peninjauan 
hukum (judicial review).

•	 Setiap hak untuk peninjauan hukum diwajibkan untuk 
dilaksanakan secara tepat.

•	 Dasar atau alasan untuk peninjauan harus dibatasi terhadap 
kasus-kasus tertentu bila mana ada sebuah kesalahan yang 
jelas dalam suatu hukum, kesalahan dalam menyajikan 
berbagai	 fakta,	 atau	 sebuah	 kejahatan	 yang	 signifikan	
terhadap kepatutan prosedural.

•	 Sebuah pengadilan harus mampu mendeklarasikan sebuah 
atribusi atau pemberian partikular tentang tanggung jawab 
yang melanggar hukum atau tidak valid, dan meminta 
komisi atau pendukungnya untuk meninjau kembali atau 
mempertimbangkan kembali temuan-temuan dan, bila 
tepat, secara resmi membatalkannya.
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Laporan no. 107/1981 (2003); kasus Bamaca Velasquez v. Guatemala, Pengadilan 
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HAM Antar-Amerika, vol. 70, Seri C, paragraf 159-66 (25 November 
2000); kasus Srebenica, Sidang Hak Asasi Manusia (BiH), Kasus-Kasus No. 
CH/01/8365 dll., Putusan tentang Kedapatditerimaan dan Kelayakan (7 Maret 
2003), pada paragraf 191 dan 220 (4). Pasal 3 Konvensi Antar-Amerika tentang 
Penghilangan Orang-Orang secara Paksa tahun 1994, (1994) 33 ILM 1429, 
menyatakan bahwa delik penghilangan paksa “harus dipandang sebagai 
berkesinambungan atau permanen sepanjang nasib atau keberadaan para 
korban belum bisa ditentukan.” Pasal 32 dari Protokol Tambahan untuk 
Konvensi-Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, dan berkaitan dengan 
Perlindungan	Korban-Korban	dalam	Konflik	Bersenjata	Internasional	(Protokol	
I) 1977, 1125 UNTS 3, mengaskan “hak keluarga untuk mengetahui nasib atau 
keberadaan keluarganya.” Lihat juga pasal 33, yang mengharuskan para pihak 
yang	terlibat	dalam	konflik	internasional	untuk	melakukan	pencarian	terhadap	
orang-orang yang hilang. Lihat juga Prinsip 16 (I) dari Prinsip-Prinsip Panduan 
tentang Pengungsian Internal (Guiding Principles on Internal Displacement), 
UN doc. E/CN. 4/1998/53/Add. 2.

10 Lihat, misalnya, kasus Del Caracazo, Pengadilan HAM Antar-Amerika, vol. 
95, Seri C (Reparasi) (2002), pada paragraf 118; kasus Kurt v. Turkey, 24276/94 
[1998] Pengadilan HAM Eropa 44 (25 Mei 1998), pada paragraf 140.

11 Lihat, misalnya, kasus Bamaca Velasquez, Pengadilan HAM Antar-Amerika, 
vol. 91, Seri C (Reparasi), paragraf 79 (22 Februari 2002). Lihat juga “Undang-
Undang tentang Orang-Orang Hilang” (Law on Missing Persons), Bosnia dan 
Herzegovina, Official Gazette 50/04, paragraf 3.

12 Lihat, misalnya, kasus Ellacuria dan lain-lain v. El Salvador, Komisi HAM Antar-
Amerika, Kasus 10.488, OEA/ser. L/V/II. 106 (1999), pada paragraf 221.

13 Lihat, misalnya, kasus Ellacuria di atas, pada paragraf 223 dan 226; kasus Romero 
v. El Salvador, Pengadilan HAM Antar-Amerika, Kasus 11.481, OEA/ser. L/V/
II. 106 (2000), pada paragraf 144 (“Hak untuk mengetahui kebenaran adalah 
sebuah hak kolektif yang memampukan masyarakat untuk mendapatkan 
akses pada informasi yang esensial bagi pengembangan demokrasi.”); kasus 
Srebrenica, no. CH/01/8365 dll. [lihat catatan no. 9 di atas, paragraf 212]. Hak 
masyarakat atas kebenaran juga dikaitkan dengan hak atas akses terhadap 
informasi. Lihat, T.M. Antkowiak, “Truth as Right and Remedy in International 
Human Rights Experience” (2002) 23 Mich. J. Int’l. L. 977, pada hlm. 994. Lihat 
juga Orentlicher, “Updated Set of Principles”, [catatan 5 di atas], Prinsip 
2 (“Hak yang Tak Dapat Diabaikan untuk Mengetahui Kebenaran”) dan 3 
(“Kewajiban untuk Merawat Memori”).

14 Lihat, misalnya, kasus Cyprus v. Turkey, 25781/94 [2000] Pengadilan HAM Eropa 
327 (10 Mei 2001), pada paragraf 157-8; kasus Srebrenica, catatan  9 di atas, pada 
paragraf 191 dan 220 (4).
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15 Lihat, misalnya, kasus Srebrenica, catatan  9 di atas, pada paragraf 181 dan 220 
(3). Lihat juga UN docs. E/CN. 4/1435 dan E/CN. 4/1983/14, paragraf 134.

16 Lihat, misalnya, kasus Cyprus v. Turkey, catatan  14 di atas, pada paragraf 136.

17 Lihat, misalnya, kasus Parada Cea dkk. v. El Salvador (kasus 10.480), Komisi 
HAM Antar-Amerika, laporan no. 1/99, pada paragraf 152; kasus Aksoy v. 
Turkey, 26 European Court of Human Rights 2260 (1996), pada hlm. 2287; dan 
kasus Mentes dkk. v. Turkey, 59 European Court of Human Rights 2689 (1997), 
pada hlm. 2716. Lihat juga Komisi Afrika untuk Hak-Hak Asasi Manusia dan 
Hak-Hak Rakyat, “Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and 
Legal Assitance in Africa, DOC/OS (XXX) 247, Prinsip C.

18 Lihat, misalnya, kasus Monsignor Oscar Arnulfo Romero y Galdamez v. El Salvador 
(kasus 11.481), Komisi HAM Antar-Amerika, laporan no. 37/00, paragraf 147-8; 
kasus Myrna Mack Chang, Pengadilan HAM Antar-Amerika, vol. 101, Seri C, 
paragraf 274-5 (23 November 2003).

19 Untuk pembatasan-pembatasan semacam itu secara umum, lihat M. Freeman 
dan G. van Ert, International Human Rights Law (Toronto: Irwin Law, 2004), hlm. 
33-5.	Hak	atas	kebenaran	(untuk	mengetahui	kebenaran)	bisa	juga	berkonflik	
dengan hak-hak yang lain, termasuk hak atas privasi dan reputasi. Lihat Bab 2, 
Bagian 1.

20 (1988) I/A Pengadilan HAM Seri C, no. 4 [Velásquez Rodríguez].

21 OAS TS no. 36.

22 Lihat	catatan		5	di	atas.	Prinsip-Prinsip	Joinet	menspesifikasi	empat	hak:	“hak	
untuk tahu”, “hak atas keadilan”, “hak atas reparasi”, dan “hak atas jaminan 
akan ketakberulangan pelanggaran”.

23 Lihat catatan  5 di atas. Prinsip 3 dari Prinsip-Prinsip Bassiouni menyatakan: 
“Kewajiban untuk menghargai, menjamin penghormatan bagi dan 
pengimplementasian hukum hak asasi manusia internasional dan hukum 
humaniter internasional sebagaimana telah dinyatakan dalam badan-badan 
hukum yang terkait, termasuk, antara lain, kewajiban untuk: (a) Mengambil 
langkah-langkah legislatif dan administratif secara tepat dan pelbagai tindakan 
lainnya yang tepat untuk mencegah pelanggaran; (b) Menyelidiki pelanggaran 
secara efektif, cepat, menyeluruh dan imparsial dan, sejauh dipandang perlu, 
mengambil tindakan terhadap semua yang dituduh bertanggung jawab 
berkaitan dengan hukum domestik dan hukum internasional; (c) Memberikan 
kepada mereka yang mengklaim diri sebagai korban dari pelanggaran hukum 
hak asasi manusia atau hukum humaniter akses yang sama dan efektif 
pada keadilan, sebagaimana dinyatakan di bawah ini, tak tergantung pada 
siapa yang mungkin paling bertanggung jawab atas pelanggaran; dan (d) 
Menyediakan remedi yang efektif kepada korban, termasuk reparasi…”
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24 Lihat D. Orentlicher, “Promotion and Protection of Human Rights: Impunity”, 
UN doc. E/CN. 4/2004/88 (2004), pada bagian “Ringkasan”.

25 Lihat Bagian 4 dalam bab ini.

26 M. Freeman dan P. van Zyl, “Conference Report”, dalam Henkin, The Legacy 
of Abuse, hlm. 5. Lihat juga, A. Boraine, A Country Unmasked (Oxford: Oxford 
University Press, 2000), hlm. 434: “Dalam upaya menyikapi genosida, 
kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kekerasan-kekerasan massif lainnya, 
tidak hanya berarti bahwa diskursus moral kita mencapai batasnya, namun 
juga bahwa pertimbangan-pertimbangan biasa kita yang biasa kita gunakan 
dalam ranah keadilan pidana menjadi tidak memadai. Kekerasan abnormal 
(abnormal atrocities) menuntut pertimbangan atau tindakan-tindakan yang 
abnormal atau tidak biasa juga.”

27 Ini tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa komisi-komisi kebenaran 
menuntut perhatian universal. Negara-negara di bekas Blok Timur, yaitu 
negara-negara komunis, tidak (dengan pengecualian Jerman) mendirikan 
komisi-komisi	 kebenaran.	 Hal	 ini	 sering	 dijelaskan	 dengan	 faktor-faktor	
seperti ketidakpercayaan publik terhadap “kebenaran” resmi (setelah tahun-
tahun di bawah pemerintahan Soviet) dan kenyataan bahwa tanggung jawab 
dan viktimisasi menyebar hampir ke seluruh populasi. Lihat, misalnya, H. 
Steiner, ed., Truth Commissions: A Comparative Assessment (Cambridge, MA: 
Harvard Law School Human Rights Program, 1997), hlm. 39-41. Juga, “Dalam 
kasus di mana pemenang yang jelas muncul, tidak ada komisi kebenaran yang 
didirikan. Pemenang begitu saja menghukum yang kalah. Komisi-komisi 
kebenaran didirikan dalam situasi di mana tidak ada pemenang yang jelas” 
(Jose	Zalaquett,	dikutip	dalam	ibid., hlm. 70).

28 Lihat Teitel, Transitional Justice, hlm. 81-92. Teitel membedakan antara keadilan 
pidana (criminal justice), keadilan historis (historical justice), keadilan reparatoris 
(reparatory justice), keadilan administratif (administrative justice) dan keadilan 
konstitusional (constitutional justice). Secara singkat, keadilan historis mengacu 
pada persepsi korban dan masyarakat bahwa kejahatan terburuk dari masa 
lalu	telah	diidentifikasi	secara	memadai	dan	diakui.

29 Hasil-hasil seperti itu cenderung diduga-duga saja, dan bukannya diperiksa 
dengan cara yang serius. Untuk sebuah agenda usulan riset untuk memeriksa 
beberapa manfaat yang didapatkan dari penuturan kebenaran (story telling), 
lihat	P.	de	Greiff,	“Truth-Telling	and	the	Rule	of	Law”,	dalam	T.	A.	Borer,	ed.,	
Telling the Truths: Truth Telling and Peacebuilding in Post-Conflict Societies (Notre 
Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2005).

30	 Jose	Zalaquett,	dikutip	dalam	Steiner,	Truth Commissions, catatan  27 di atas, 
pada hlm. 30.
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31 Lihat, misalnya, pembukaan dari Promotion of National Unity and Reconciliation 
Act, 1995 (Afrika Selatan), yang membentuk Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi Afrika Selatan. Dikatakan dalam beberapa bagian dokumen itu: 
“Oleh karena Konstitusi Republik Afrika Selatan tahun 1993 (UU No. 200 tahun 
1993) memberikan sebuah jembatan sejarah antara masa lalu – dari sebuah 
masyarakat	 terbelah	 –	 yang	 ditandai	 dengan	 permusuhan,	 konflik,	 nestapa	
dan ketidakadilan yang tak terkatakan – dan masa depan yang didasarkan 
pada pengakuan akan hak asasi manusia, demokrasi dan hidup bersama 
secara rukun dan damai untuk seluruh warga “bangsa” Afrika Selatan, tak 
peduli apa pun warna kulitnya, ras, kelas, kepercayaan atau jenis kelaminnya 
… Dan oleh karena dipandang perlu untuk membentuk komisi kebenaran 
dalam kaitan dengan kejadian-kejadian masa lalu termasuk juga motif-motif 
dan lingkungan yang turut menyumbang terjadinya pelanggaran berat hak 
asasi manusia, dan untuk membuat temuan-temuan tersebut diketahui dalam 
rangka mencegah pengulangan kejadian dan tindakan serupa di masa depan 
…”

32 Ini adalah salah satu alasan yang membuat kita skeptis terhadap penggunaan 
umum istilah “rujuk-damai” (rekonsiliasi, reconciliation) dalam kegiatan 
sebuah komisi kebenaran. Beberapa komisi kebenaran sebenarnya berfokus 
lebih dalam pada isu rekonsiliasi (komisi di Timor-Leste menjadi salah satu 
pengecualian yang patut dicatat). Alih-alih, komisi-komisi kebenaran, baik 
oleh keniscayaan maupun oleh pilihan, cenderung lebih berfokus pada 
pengungkapan kebenaran sebagai hal yang paling utama dalam mandatnya.

33 P. Hayner, Unspeakable Truths: Facing the Challenge of Truth Commissions, edisi 
kedua (New York: Routledge, 2002), pada hlm. 14.

34 Dalam sebuah artikel yang lebih awal, Hayner memasukkan Komite Presiden 
Filipina	 tentang	Hak	Asasi	Manusia	 (the	Philippine	Presidential	Committee	
on Human Rights) sebagai sebuah komisi kebenaran terlepas dari fakta 
bahwa badan ini diberi mandat untuk menyelidiki bukan hanya pelanggaran-
pelanggaran masa lalu tetapi juga, untuk jangka waktu tertentu, pelanggaran-
pelanggaran masa depan. Lihat	P.	Hayner,	“Fifteen	Truth	Commissions	–	1974	
to 1994: A Comparative Study” (1994) 16 Human Rights Quarterly 597, pada hlm. 
620. Dalam buku Unspeakable Truths, Hayner tidak memasukkan lagi komite 
Filipina tersebut sebagai sebuah badan komisi kebenaran, tetapi dengan 
alasan yang lain [bukan karena alasan ia menyelidiki pelanggaran masa depan 
juga, ed.]. Kata Hayner, “Komite tersebut tidak diharapkan menghasilkan 
sebuah laporan menyeluruh tidak juga untuk mendokumentasi pola-pola 
pelanggaran masa lalu, namun lebih memfokuskan pekerjaannya dalam 
menanggapi kasus-kasus individual …”, ibid., hlm. 270. Ada keraguan tentang 
bagaimana mengkategorikan sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 
(KKR) di Republik Demokratik Kongo (DRC, Democratic Republic of Congo). 
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Didirikan pada tahun 2004, komisi ini diberi kewenangan untuk menyelidiki 
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi atau dilakukan antara 1960 hingga 
2006,	 ketika	 transisi	 politik	 formal	 negara	 tersebut	 dijadwalkan	 untuk	
diakhiri.	Dengan	menerapkan	definisi	Hayner,	KKR	di	Kongo	itu	tidak	akan	
dikelompokkan sebagai sebuah komisi kebenaran.

35	 Sebagaimana	 dijelaskan	 dalam	 Bagian	 3	 di	 bawah	 nanti,	 kebanyakan	
penyelidikan terhadap kasus khusus mencakupi keadaan-keadaan atau 
kejadian-kejadian yang melingkupinya, tetapi tidak menjadikannya sebagai 
penyelidikan pelanggaran “yang dilakukan melampaui suatu jangka waktu 
tertentu” dalam cara yang serupa dengan komisi kebenaran. Karena itu, penulis 
mempertanyakan deskripsi Hayner tentang komisi penyelidikan internasional 
tahun 1995 “untuk membangun fakta-fakta yang berkaitan dengan 
pembunuhan Presiden Burundi pada 21 Oktober 1993 [dan] pembantaian dan 
tindakan-tindakan kekerasan terkait lainnya yang menyusul” sebagai sebuah 
contoh komisi kebenaran. Hal ini harus dipertimbangkan sebagai sesuatu yang 
lebih dekat dengan penyelidikan terhadap sebuah kejadian tunggal ketimbang 
sebagai “pola-pola pelanggaran yang dilakukan selama jangka waktu 
tertentu”. Distingsi ini akan dibahas secara lebih mendalam lagi dalam bagian 
selanjutnya dalam bab ini. Tentang penyelidikan kasus Burundi, lihat Hayner, 
Unspeakable Truths, catatan  33, hlm. 67-8. Laporan lengkap penyelidikan ini 
tersedia	 di	 website:	 http://www.usip.org/library/tc/doc/reports/burundi_coi/
burundi_coi1996toc.html.	Penyelidikan	tersebut	 telah	didahului	dengan	dua	
penyelidikan lain yang diselenggarakan oleh PBB tentang masalah yang sama. 
Lihat UN docs.S/1995/157 (1995) dan S/1995/631 (1995).

36 Lihat	 juga	 Hayner,	 “Fifteen	 Truth	 Commissions,”	 catatan	 	 34	 di	 atas,	 pada	
hlm. 604: “… sebuah komisi kebenaran biasanya dilimpahkan beberapa 
kewenangan, oleh pendukungnya, yang memungkinkannya mendapat akses 
yang lebih besar pada informasi, keamanan yang lebih ketat atau perlindungan 
yang lebih aman untuk menggali beberapa isu yang sensitif, dan dampak 
yang lebih luas dengan laporannya.” Karakter resmi inilah dari sebuah komisi 
kebenaran – yang dikombinasikan dengan fakta bahwa rangkaian umum 
kekerasan masa lalu sudah diketahui – yang telah mengarahkan banyak 
pengamat pada keyakinan bahwa sebuah komisi kebenaran tidak lain tidak 
bukan untuk menemukan kebenaran sampai kemudian pengakuan akan 
kebenaran itu. Lihat, misalnya, ibid., hlm. 607; Hayner, Unspeakable Truths, 
catatan  33, hlm. 25 (“Di beberapa negara, para aktivis hak menekankan 
bahwa sebuah komisi kebenaran tidak menemukan kebenaran baru sebanyak 
ia menyibak tirai pengingkaran tentang kebenaran yang diketahui secara luas 
tetapi tak terbicarakan.”)

37 Hayner, Unspeakble Truths, catatan  33, hlm. 17. Tidak jelas mengapa Hayner 
mendaftar	elemen-elemen	ini	di	luar	definisinya	sendiri.
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38 Ibid. Hal ini logis, karena para tiran pada umumnya lebih memilih untuk tidak 
membuka-sebarkan catatan-catatan hak asasi manusia mereka ketimbang 
pemeriksaan independen sewaktu mereka masih berkuasa. Sebagaimana 
untuk konteks waktu perang, “Utilitas (pelayanan) sebuah komisi kebenaran 
dalam	konteks	di	mana	sedang	berlangsung	sebuah	konflik	bersenjata	yang	
intens bersifat … meragukan karena akan tidak mungkin untuk mencapai 
netralitas, atau untuk menjamin adanya partisipasi dan keamanan bagi para 
korban dan saksi. Selain itu, akses pada lokasi dan informasi kunci tampaknya 
sangat terbatas dalam konteks seperti itu.” M. Freeman dan P. Hayner, “Truth-
Telling,” dalam Reconciliation After Violent Conflict: A Handbook (Stockholm: 
Institute for Democracy and Electoral Assitance, 2003), hlm. 127.

39 Beberapa dari atribut tersebut yang dibahas di bawah sebenarnya sudah 
terkandung dalam analisis Hayner, namun belum dinyatakan secara eksplisit 
dalam	definisinya.

40 Salah satu pengecualian yang paling jelas adalah KKR di Kongo yang, sejak 
pembentukannya, terutama sekali berfokus pada kegiatan rekonsiliasi dan 
mediasi ketimbang penyelidikan. Namun demikian, dengan sedikit keraguan, 
komisi tersebut diperlakukan sebagai komisi kebenaran dalam buku ini; karena 
meskipun ia memilih membatasi kerja investigatifnya, mandatnya sendiri 
menjelaskan bahwa ia dimaksudkan untuk berfungsi sebagai sebuah komisi 
penyelidikan. Sama pentingnya, ia secara konsisten telah dikelompokkan 
sebagai sebuah komisi kebenaran – hanya saja sebuah contoh yang buruk. 

41 Lihat Bagian 4 di bawah. Mandat usang sebuah komisi kebenaran di Burundi 
telah memperkirakan pembelotan komisi tersebut dari sebuah badan 
investigatif ke sebuah bentuk yang menyerupai pengadilan dengan tujuan 
untuk menilai kerusakan-kerusakan yang dapat dibayarkan kepada para 
korban dari seorang tersangka pelaku. Dalam hal ini, ia berada di antara 
pengadilan dan komisi kebenaran itu sendiri, tanpa harus menjadi salah satu 
dari keduanya. Lihat UU no. 1/018 (2004) Tentang Misi, Komposisi, Organisasi 
dan Fungsi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (Burundi), Bab 
V (Law no. 1/018 (2004) Concerning the Mission, Composition, Organisation and 
Functioning of the National Truth and Reconciliation Commission.

42 Tentang pembedaan antara hukum hak asasi manusia internasional, hukum 
humaniter, dan hukum pidana, lihat Freeman dan van Ert, International Human 
Rights Law, catatan  19 di atas, hlm. 7.

43 Lihat, misalnya, Orentlicher, “Updated Set of Principles”, catatan  5 di atas, 
Prinsip 8 (d): “Komisi-komisi penyelidikan bisa saja memiliki jurisdiksi untuk 
mempertimbangkan semua bentuk pelanggaran terhadap hukum hak asasi 
manusia dan hukum humaniter. Penyelidikan mereka harus berfokus dengan 
prioritas pada kekerasan yang merupakan kejahatan serius berdasarkan 
ketentuan hukum internsional, termasuk secara khusus pelanggaran terhadap 
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hak-hak mendasar perempuan dan kelompok-kelompok rentan lainnya.” 
Untuk pandangan yang bertentangan tentang ketepatan berfokus pada 
kekerasan terhadap integritas tubuh, lihat, misalnya, M. Mamdani, Citizen and 
Subject (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996).

44 Lihat, misalnya, pasal 4 (a) tentang mandat dalam Undang-Undang Komisi 
Rekonsiliasi Nasional, 2002, UU 611 (Ghana) (National Reconciliation Commission 
Act), yang menegaskan bahwa komisi harus “menginvestigasi atau menyelidiki 
kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia 
yang berkaitan dengan pembunuhan, penculikan, penghilangan, penahanan, 
penyiksaan, perlakuan yang tidak patut dan pencaplokan harta milik yang dialami 
oleh orang-orang dalam jangka waktu tertentu” (penekanan ditambahkan 
oleh penulis). Lihat juga Laporan dari Gugus Tugas tentang Pembentukan 
Komisi Kebenaran, Keadilan dan Rekonsiliasi (Report of the Task Force on the 
Establishment of a Truth, Justice and Reconciliation Commission), Republik Kenya 
(2203), Rekomendasi 13: “Bahwa TJRC (Komisi Kebenaran, Keadilan dan 
Rekonsiliasi, Truth, Justice and Reconciliation Commission) memiliki kewenangan 
untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap 
hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.” Lihat juga Rekomendasi 18: “Bahwa 
TJRC diberdayakan untuk bernegosiasi dengan para pelaku kejahatan ekonomi 
untuk pengembalian properti yang dicuri dan memberikan uang sebagai ganti 
dari rekomendasi tentang amnesti dan imunitas yang terbatas.”

45 Lihat, misalnya, pembahasan Hayner tentang komisi kebenaran Jerman, 
Unspeakable Truths, hlm. 61-2. Lihat juga Nigeria: Judicial Commission of Inquiry 
for the Investigation of Human Rights Violations, Final Report (2002), Tinjauan 
Sinoptik, Bab 2, hlm. 58, di mana komisi tersebut memberi catatan bahwa 
ia menerima dan menyelidiki “lebih dari 600 memoranda atau catatan dari 
para pelayan masyarakat yang menyatakan bahwa pemerintah federal dan 
pemerintah pusat telah melanggar hak mereka untuk bekerja.”

46 Di Sierra Leone, KKR mendokumentasikan bukan hanya pemindahan yang 
dipaksakan (yang berjumlah hampir 20% dari pelanggaran-pelanggaran 
yang dilaporkan kepada komisi), tetapi juga penghancuran atas properti dan 
pencurian barang-barang. Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission Final 
Report (2004), vol. 2, Bab 2, paragraf 86-7.

47 Sebagai contoh, KKR di DRC (Kongo) bekerja tanpa mengindahkan fakta 
bahwa	konflik	bersenjata	 terus	 terjadi	di	 bagian-bagian	 tertentu	dari	 negeri	
itu.

48 Banyak komisi kebenaran juga telah memeriksa tanggung jawab negara-
negara asing. Sebagai contoh, komisi kebenaran Guatemala menyingkapkan 
keterlibatan Amerika Serikat dalam pelanggaran-pelanggaran yang sedang 
diselidiki, sementara KKR di Sierra Leone membuat temuan kritis terhadap 
pemerintah di Liberia, Libia, dan Inggris, termasuk juga PBB. Lihat Sierra Leone 
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Truth and Reconciliation Commission Final Report (2004), vol. 2, bab 2, paragraf 
364-72.

49 Hal ini bisa melibatkan penilaian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang 
dilakukan oleh negara yang mendukung dalam jurisdiksi yang bertetanggaan 
juga. Sebagai contoh, KKR Afrika Selatan menyelidiki kejahatan-kejahatan 
di Mozambik dan Namibia yang dilakukan oleh pemerintahan apartheid 
sebelumnya, dan KKR Chili memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang 
dilakukan di seluruh Belahan Bumi Selatan oleh pemerintahan militer 
sebelumnya. Lihat	 R.	 Mattarollo,	 “Komisi-Komisi	 Kebenaran”,	 dalam	
Bassiouni, Post-Conflict Justice, catatan  1, hlm. 297-8.

50 Diakui, sebuah komisi kebenaran di masa depan bisa dibentuk oleh lebih 
dari satu negara (misalnya, komisi kebenaran regional untuk negara-negara 
yang merupakan bagian dari bekas Yugoslavia). Mengingat bahwa kantor 
dan anggota komisi kebenaran terutama sekali atau secara khusus berada di 
dalam negara-negara yang terlibat (yang dilawankan dengan berada di negara 
ketiga),	hal	 itu	konsisten	dengan	definisi	komisi	kebenaran	dalam	buku	 ini.	
Yang seperti itu adalah Komisi Kebenaran dan Persahabatan antara Timor-
Leste dan Indonesia (Commission on Truth and Friendship between Timor-Leste and 
Indonesia). Komisi ini terdiri dari sepuluh anggota, lima dari masing-masing 
negara yang mendukungnya, yang bekerja dalam kedua negara pendukung 
tersebut. (Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa Komisi Kebenaran 
dan	Persahabatan	itu	adalah	sebuah	penyelidikan	atas	kejadian	yang	spesifik,	
bukanlah sebuah komisi kebenaran itu sendiri. Pasal 12 dari mandatnya 
menggariskan sasaran utamanya sebagai pembentukan “kebenaran konklusif 
berkaitan dengan kejadian-kejadian sebelum dan langsung setelah referendum 
tahun 1999.” Mandat tersebut tersedia secara online	di	http://www.etan.org/
et2005/march/06/10tor.htm.)

51 Sebagai contoh, komisi kebenaran Argentina, Chili, Guatemala, dan Maroko 
mengesahkan pernyataan yang diambil oleh kedutaan-kedutaan besar atau 
organisasi-organisasi asing. Pendekatan semacam itu memampukan anggota-
anggota dari sebuah diaspora nasional (termasuk para pengungsi) untuk 
berpartisipasi dalam kerja komisi kebenaran.

52 Komisi kebenaran El Salvador, dihadapkan pada masalah keamanan yang 
serius,	harus	memindahkan	secara	fisik	operasinya	di	luar	negeri	itu	selama	
kerjanya. Tentu saja kenyataan ini tidak menggantikan fakta bahwa komisi 
tersebut dibentuk untuk beroperasi di dalam El Salvador.

53 Sanak kerabat dari korban langsung bisa juga dikatakan sebagai korban itu 
sendiri, khususnya dalam kasus-kasus kematian atau penghilangan secara 
paksa. Lihat, misalnya, Prinsip 8 dari Prinsip-Prinsip Bassiouni, catatan  5 di 
atas.
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54 Hal ini mungkin saja karena pilihan (maksudnya, sebuah komisi kebenaran 
mungkin lebih memilih berfokus pada korban), bisa juga suatu keharusan 
(maksudnya, sebuah komisi berfokus pada korban karena para saksi 
independen dan pelaku pada umumnya menghindarinya), atau kombinasi 
keduanya.

55 Sebagai contoh, komisi kebenaran di Afrika Selatan dan Timor-Leste secara 
signifikan	memfokuskan	perhatiannya	pada	para	pelaku	yang	dituduh	–	KKR	
di Afrika Selatan melalui prosedur amnesti, komisi di Timor-Leste melalui 
panel-panel rekonsiliasi komunitasnya. Namun demikian, masing-masing 
komisi itu secara konsisten menamakan dirinya sendiri sebagai badan yang 
berpusat pada korban.

56 Lihat, misalnya, A Hard Journey to Justice: First Term Report by the Presidential Truth 
Commission on Suspicious Deaths of the Republic of Korea (2004), hlm. 60: “Badan 
utama yang menjalankan penyelidikan pencarian fakta harus independen 
dari kekuasaan pemerintah, karena pihak pemerintah itu sendiri berkait erat 
dengan kematian yang mencurigakan. Dalam hal ini, penyelidikan ulang oleh 
penuntut publik tidaklah direkomendasikan … Karena itu, bukanlah gagasan 
yang baik untuk membentuk sebuah komite atau tim khusus di dalam 
Majelis Nasional atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea. Akhirnya 
disepakati bahwa sebuah komisi independen yang khusus harus menjalankan 
penyelidikan.”

57 Lihat Bab 2, Bagian 3.

58 Penekanan ditambahkan oleh penulis.

59 Lihat Hayner, Unspeakable Truths, catatan  33, hlm. 60-4. Dalam sebuah artikel 
yang lebih awal, Hayner menentukan sebuah penyelidikan murni non-
pemerintahan di Rwanda sebagai sebuah komisi kebenaran. Lihat Hayner, 
“Lima Belas Komisi Kebenaran”, catatan  33, hlm. 629-32. Namun demikian, ia 
tidak	mendaftarnya	sebagai	komisi	kebenaran	dalam	Unspeakable Truths, karena 
“komisi ini pada dasarnya merupakan sebuah upaya non-pemerintah…” 
(271).

60	 Aspek	ini	dalam	definisi	Hayner	mungkin	berkaitan	dengan	alasan	mengapa	
beberapa orang terus saja mengacu pada penyelidikan lain yng bukan-negara 
yang meniru komisi-komisi kebenaran (misalnya, sebuah penyelidikan yang 
menghasilkan laporan Nunca Maís versi Brasil) sebagai komisi kebenaran. 
Lihat, misalnya, M. Minow, Breaking the Cycles of Hatred: Memory, Law, and 
Repair (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002) hlm. 24.

61	 Bandingkan	ini	dengan	definisi	serupa,	dan	yang	relatif	lengkap,	dari	komisi	
kebenaran yang ditemukan dalam Laporan Sekretaris Jenderal PBB, “The 
Rule	of	Law	and	Transitional	Justice	in	Conflict	and	Post-Conflict	Societies”,	
UN doc.S/2004/616 (2004): “Komisi kebenaran adalah lembaga yang resmi, 



374

KOMISI-KOMISI KEBENARAN DAN KEPATUTAN PROSEDURAL

sementara, pencarian-fakta non-judisial yang menyelidiki sebuah pola 
pelanggaran hukum hak asasi manusia atau hukum humaniter yang dilakukan 
selama	beberapa	tahun.”	Sebuah	definisi	yang	persis	serupa	ditemukan	dalam	
Orentlicher, “Updated Set of Principles”, catatan 5, hlm. 6.

62 Sebuah kasus untuk masalah ini adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 
yang tidak meyakinkan yang didirikan di Republik Federal Yugoslavia (FRY) 
(Serbia dan Montenegro). Meskipun komisi tersebut akhirnya tidak dipercayai, 
inisiatif tersebut (dan namanya) telah membantu memberi waktu bagi 
pemerintah dalam mendapatkan kelanjutan bantuan uang. Lihat M. Freeman, 
Serbia and Montenegro: Selected Developments in Transitional Justice (International 
Center for Transitional Justice, 2004), hlm. 7-9.

63 Mandat komite tersebut dicantumkan sebagai lampiran dalam Human Rights 
Watch, Truth and Justice on Hold: The New State Commission on Disappearances (9 
Desember 2003).

64 Dalam praktiknya, komite tersebut semata-mata beroperasi sebagai sebuah 
“titik temu” antara negara dan keluarga-keluarga orang yang hilang lebih 
dari sekadar sebagai penyelidik. Lihat Fédération Internationale des Ligues 
des Droits de l’Homme, Rapport: Les commissions de vérité et de réconciliation: 
L’expérience marocaine (Juli 2004), hlm. 53; International Center for Transitional 
Justice, Annual Report	(2003/4),	http:www.ictj.org,	hlm.	33.	Sebuah	kasus	tidak	
jelas lainnya berasal dari Lebanon. Pada Januari 2001, sebuah komite dibentuk 
untuk menyelidiki pengajuan dari keluarga-keluarga orang-orang yang 
dihilangkan yang mempunyai alasan yang kuat untuk percaya bahwa orang-
orang yang mereka cintai itu masih hidup. Komite tersebut diketuai oleh 
menteri dalam negeri dan termasuk sebagai anggotanya adalah antara lain 
penuntut umum, wakil dari bagian keamanan negara, dan beberapa pengacara 
yang ditunjuk oleh masyarakat hukum Beirut dan Tripoli. Kerjanya berakhir 
pada Juni 2002, namun hingga saat penulisan karya ini ia belum menerbitkan 
laporan tentang isu-isu yang berada dalam kewenangannya. Lihat Fédération 
Internationale des Ligues des Droits de l’Homme, Rapport, hlm. 52.

65 Komisi tersebut, yang diketuai oleh Monsinyur Valech, menyampaikan 
laporan akhirnya kepada Presiden Ricardo Lagos pada akhir 2004. Segera 
setelah itu, Kongres Cili memilih untuk memberikan reparasi kepada lebih 
dari	28.000	orang	yang	diidentifikasi	dalam	laporan	 tersebut	sebagai	orang-
orang yang selamat dalam dan dari tindakan penyiksaan tersebut. Hukum 
reparasi juga mencakupi sebuah klausa kontroversial yang membuat bukti 
yang dikumpulkan untuk laporan itu tetap menjadi rahasia selama lima puluh 
tahun. “Transitional	Justice	in	the	News”	(http://www.ictj.org),	15	November	
2004 dan 13 Januari 2005.

66 Mandat KKR dibatasi pada “… penghilangan setelah penangkapan, eksekusi, 
dan penyiksaan yang mengarahkan kepada kematian yang dilakukan oleh 
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agen-agen pemerintah atau orang-orang dalam pemerintahannya, termasuk 
juga penculikan dan upaya pembunuhan terhadap orang-orang tertentu 
yang dilakukan oleh para warga sipil karena alasan-alasan politik …”: pasal 
9. Namun demikian, KKR sendiri tidak mewawancarai para korban yang 
selamat dalam dan dari penyiksaan itu.

67 Dalam pelbagai dan begitu banyak berita yang meliput soal Komisi Penyiksaan 
di Cili ini, penulis tidak dapat menemukan sumber apa pun yang menguraikan 
atau melihat Komisi Penyiksaan itu sebagai sebuah komisi kebenaran.

68 Hayner, Unspeakable Truths, catatan 33, hlm. 54.

69 Hayner mengakui dalam bukunya bahwa komisi tersebut dimengerti sebagai 
“sebuah latihan politik.” Ibid.

70 Untuk latar belakang dari Komisi Perdamaian, lihat “Transitional Justice in the 
News” (http://www.ictj.org) 30 April 2003.

71 Hayner, Unspeakable Truths, catatan 33, hlm. 51-2.

72 Kenyataannya, seorang komisioner dari komisi tahun 1986 tersebut dengan 
jelas menulis bahwa komisinya itu merupakan komisi kebenaran “kedua” 
setelah Argentina. Hayner, Unspeakable Truths, catatan 33, hlm. 276. 
Penggantian yang sama dapat diharapkan terjadi juga di Zimbabwe. Di 
negara tersebut, ada sebuah komisi penyelidikan yang sangat terbatas yang 
digambarkan oleh Hayner sebagai sebuah komisi kebenaran. Ibid., hlm. 55. 
Namun, komisi tersebut tidak pernah dipandang secara luas sebagai sebuah 
komisi	kebenaran	dan	tidak	dimasukkan	dalam	daftar	komisi	kebenaran.

73 Dalam membuat penilaian tersebut, mungkin penting untuk membedakan 
dua tipe pemahaman: (1) pemahaman bahwa sebuah penyelidikan 
bukanlah sebuah komisi kebenaran, terlepas dari keterkaitannya yang jelas 
dengan	 definisi	 teknis;	 dan	 (2)	 pemahaman	 bahwa	 badan	 tersebut	 adalah	
sebuah komisi kebenaran, tetapi hanyalah sebuah versi yang cacat. Kita 
sudah membahas kasus yang pertama. Untuk yang kedua, persoalannya 
sangat langsung: ia adalah sebuah komisi kebenaran. Di sini terdapat baik 
koherensi internal maupun eksternal. Satu-satunya pertentangan yang ada 
bersifat normatif (yaitu bahwa keduanya hanya memperhatikan keburukan 
dan keutamaan yang dimengerti dari komisi kebenaran yang partikular); 
keduanya	tidak	bersifat	definisional.

74 Report of the Royal Commission on Tribunals of Inquiry, 1966 (Cmnd 3121 London). 
Sebelum pengesahan undang-undang tentang komisi penyelidikan di Inggris, 
kebanyakan penyelidikan tentang pelecehan publik dilakukan melalui Select 
Committees	of	Parliament.	Tribunal of Inquiry (Evidence) Act 1921 (Inggris) – baru-
baru ini digantikan oleh Inquiries Act, 2005 (Inggris) – disahkan dengan tujuan 
untuk menghilangkan unsur-unsur politis atau partisan dari penyelidikan 
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publik tentang kejadian-kejadian dan isu-isu kontroversial. L. Blom-Cooper, 
“Public Inquiries” (1993) 46 Current Legal Problems 204, hlm. 206. 

75 Lihat, misalnya, Public Inquiries Act Ontario, RSO 1990, yang telah 
diamendemen. Ini adalah sebuah contoh bentuk statuta komisi penyelidikan. 
Karena itu, referensi dibuat dengan mengacu padanya dalam bab-bab 
selanjutnya dari buku ini.

76 Lihat, misalnya, Konstitusi Ghana, pasal 278-83.

77 Komisi-komisi itu kadang-kadang juga bisa menggunakan kekuasaan untuk 
memeriksa dan menyita. Lihat secara umum Bab 4 sampai 7.

78 Sebagai contoh, di Kanada saja, selama lebih dari dua dekade terakhir telah 
terdapat begitu banyak penyelidikan federal dan provinsial untuk, antara 
lain, pemeriksaan kesalahan (misalnya, penyelidikan Donald Marshall Jr., 
penyelidikan Thomas Sophonow, penyelidikan Guy Paul-Morin), kekacauan 
di penjara (misalnya, kasus di Penjara Perempuan Kingston), penyiksaan 
(misalnya, deportasi dan penyiksaan ekstrateritorial erhadap maher 
Arar), dan pembunuhan (misalnya, penyiksaan dan pembunuhan seorang 
remaja lokal oleh seorang tentara Kanada penjaga perdamaian di Somalia, 
pembunuhan terhadap seorang pemrotes suku asli Dudley George oleh polisi 
di Ontario). Hak asasi manusia juga telah menjadi subjek dari komisi dalam 
cakupan yang lebih luas di Kanada, termasuk Komisi Penyelidikan tentang 
Kejahatan Perang (Commission of Inquiry on War Criminals) pada tahun 1980-
an dan Komisi Kerajaan untuk Orang-Orang Suku Asli (Royal Commission on 
Aboriginal Peoples) pada tahun 1990-an. Di Ontario saja, salah satu dari sepuluh 
provinsi di Kanada, lebih dari dua ratus komisi penyelidikan telah didirikan 
sejak tahun 1867. R. Centa dan P. Macklem, “Securing Accountability Through 
Commission of Inquiry: A Role for the Law Commission of Canada”, dalam 
A. Manson dan D. Mullan, eds., Commission of Inquiry: Praise of Peappraise? 
(Toronto: Irwin Law, 2003), hlm. 80.

79 Lihat umumnya Hayner, Unspeakable Truths,	catatan	33,	hlm.	50-1;	J.R.	Quinn,	
“The Politics of Acknowledgement: Truth Commissions in Uganda and Haiti”, 
disertasi	Ph.D,	McMaster	University,	2003,	hlm.	120-1	(penggandaan	file	atas	
ijin	pengarang).

80 Lihat umumnya Hayner, Unspeakable Truths, catatan 33, hlm. 55; R. Carver, 
“Zimbabwe: Drawing a Line Through the Past”, dalam Roht-Arriaza, Impunity 
and Human Rights in International Law and Practice, catatan 1, hlm. 258, 260-1.

81 Lihat Hayner, Unspeakable Truths, catatan 33, hlm. 57. Nepal bukan anggota 
negara Persemakmuran, namun ia memiliki sebuah komisi penyelidikan yang 
serupa dengan tradisi Persemakmuran karena pengaruh sejarah yang khusus 
dengan Inggris.
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82 Lihat ibid., hlm. 64-6.

83 Lihat ibid., hlm. 69-70, 265-66.

84 Ghana adalah sebuah kasus yang lebih rumit. Komisi kebenaran Ghana 
disebut dengan nama Komisi Rekonsiliasi Nasional (National Reconciliation 
Commission), dan ia dibentuk setelah undang-undangnya disahkan yaitu 
National Reconciliation Commission Act, 2002, 

85 Sebuah perbandingan langsung antara Commission Act, Act no. 8 tahun 1947 
(Afrika Selatan) dan Promotion of National Unity and Reconciliation Act, 1995 
(Afrika Selatan) tidak meninggalkan kesan lain apa pun lagi.

86 Yang lainnya adalah komisi kebenaran Uganda dan Sri Lanka.

87 Komisi kebenaran El Salvador juga merangsang perhatian luas pada saat 
pembentukannya tetapi tetap tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan 
KKR Afrika Selatan. Lihat	Hayner,	“Fifteen	Truth	Commissions”,	catatan	34,	
hlm. 598.

88 Penting untuk juga diakui di sini pengaruh khusus dari lembaga-lembaga 
ORNOP seperti International Center for Transitional Justice, yang menyediakan 
bantuan komprehensif dalam mempersiapkan dan menjalankan komisi-
komisi kebenaran yang efektif. Lembaga tersebut, bersama dengan para pakar 
lain, memberikan informasi dan panduan tentang yang mendukung dan 
menentang acara dengar-kesaksian publik, yang didasarkan pada pelajaran-
pelajaran yang didapat dari pengalaman KKR Afrika Selatan dan juga dari 
komisi-komisi lain yang telah menyelenggarakan acara dengar-kesaksian 
publik. Jadi, pada dasarnya ada banyak hal yang lebih dari sekadar pengaruh 
KKR Afrika Selatan di sini.

89 Guatemala adalah sebuah pengecualian yang lain dalam hal kecenderungan 
acara dengar-kesaksian publik. Ia juga mulai bekerja setelah KKR Afrika 
Selatan. Tetapi mandatnya dibentuk pada tahun 1994, satu tahun sebelum 
KKR Afrika Selatan.

90 Afrika Selatan juga menjadi sebuah preseden penting dengan adanya debat 
publik yang luas yang menyertai baik penyusunan kerangka acuan komisi 
kebenaran dan penunjukkan para komisionernya. Freeman dan Hayner, 
“Truth-Telling”, hlm. 129-30. Ditulis persis sebelum pendirian KKR Afrika 
Selatan, Hayner mencatat: “Kenyataannya, hingga sekarang ini tidak ada 
satu pun komisi kebenaran yang telah dibentuk melalui sebuah debat publik 
tentang hal tersebut.” Lihat	“Fifteen	Truth	Commissions”,	catatan	34,	hlm.	639.

91 Akan tetapi, ini tidak menghilangkan nilai penting dan pengaruh dari 
pengalaman-pengalaman komisi kebenaran Amerika Latin di Argentina, 
Cili, dan El Salvador, yang darinya KKR Afrika Selatan dan komisi-komisi 
setelahnya mengambil pelajaran-pelajaran penting.
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92 Prospek komisi kebenaran telah dibahas secara aktif, jika bukan secara 
konklusif, di beberapa tempat lain juga, seperti Algeria, Bahrain, Bosnia dan 
Herzegovina, Burundi, Kanada, Honduras, Irak, Meksiko, Namibia, Irlandia 
Utara, dan Spanyol.

93 Lihat Hayner, Unspeakable Truths, catatan 33, hlm. 33-4. Lihat lebih umum Nunca 
Más: The Report of the Argentine National Commission on the Disappeared, terj. E. 
Canetti	(New	York:	Farrar	Straus	Giroux,	1986).

94 KKR – atau lebih khusus lagi, Komite Amnesti di dalam KKR – memiliki 
kewenangan untuk memberikan amnesti kepada orang-orang yang mengakui 
keterlibatan mereka dalam kejahatan-kejahatan masa lalu yang didasari 
dengan dorongan politik. Untuk kejahatan-kejahatan serius pada khususnya, 
pihak pengaju amnesti disyaratkan untuk muncul dalam sebuah acara 
dengar-kesaksian publik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari KKR, 
dari para korban dan keluarganya, dan dari para pengacara mereka. Pengaju 
amnesti tidak perlu menyatakan penyesalan untuk mendapatkan amnesti. 
Freeman dan Hayner, “Truth-Telling”, hlm. 141. Setelah KKR Afrika Selatan 
itu, tidak ada lagi komisi kebenaran yang mengadopsi formula kebenaran-
untuk-amnesti,	 meskipun	 komisi	 di	 Fiji,	 sebagaimana	 ditunjukkan	 dalam	
tulisan ini, dapat dipertimbangkan sebagai komisi yang juga melakukan hal 
yang sama. Lihat juga pasal 8 (g) Law 04/018 (2004) Concerning the Organization, 
Powers and Functions of the Truth and Reconciliation Commission (DRC), yang 
memberikan kewenangan kepada KKR untuk “mengusulkan kepada pihak 
yang berkompeten untuk menerima atau menolak pelbagai permohonan 
amnesti baik individual maupun kolektif untuk kejahatan perang, kejahatan 
politik, atau kejahatan opini.” Diterjemahkan dari versi aslinya bahasa 
Perancis, dalam F. Borello, A First Few Steps: The Long Road to a Just Peace in the 
DRC (International Center for Transitional Justice, 2004), hlm. 43. Kewenangan 
amnesti KKR di Kongo (DRC) berbeda dari yang dimiliki KKR Afrika Selatan 
dalam dua hal utama berikut: pertama, kewenangan itu adalah kewenangan 
untuk mengajukan atau mengusulkan, bukan untuk memberikan, amnesti; 
kedua, amnesti disediakan untuk serangkaian kejahatan yang berbeda dan 
kurang serius (berat). Lihat juga An Act to Establish the Truth and Reconciliation 
Commission of Liberia (2005), pasal 26 (g); dan Terms of Reference for the Truth 
and Reconciliation Commission (Grenada), pasal 3 (d). Undang-undang untuk 
pembentukan KKR Indonesia (sudah dibatalkan oleh MK, ed.) juga memberikan 
kewenangan untuk merekomendasikan, bukan untuk memberikan, amnesti.

95 Sebenarnya, pengalaman Afrika Selatan tidak mendominasi debat-debat 
dan pendekatan-pendekatan lokal berkaitan dengan rancangan dan operasi 
sebuah komisi kebenaran atau acara dengar-kesaksian publiknya. Alih-alih, 
ia cenderung menyediakan sebuah titik tolak. Lebih khusus lagi, rancangan 
dan operasi sebuah komisi kebenaran yang baru dibentuk oleh studi terhadap 
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pengalaman banyak komisi kebenaran lainnya. Petikan pelajaran dari semua 
pengalaman ini kemudian diukur dalam pilihan dan batasan-batasan lokal.

96 Hukum utama (dahir) yang membentuk komisi kebenaran di Maroko 
dikeluarkan oleh raja, tetapi isinya diformulasikan oleh para anggota komisi, 
yang telah ditunjuk untuk mengisi posisi-posisi mereka beberapa bulan 
sebelumnya.

97 Dalam pernyataan yang mungkin paling luas diragukan tentang dukungan 
legal dan politik domestik untuk sebuah komisi kebenaran, mandat komisi 
kebenaran Timor-Leste dibentuk oleh badan sementara PBB, menyusul 
sebuah rekomendasi dari sebuah badan pra-pemerintahan yang disebut 
sebagai Dewan Nasional. Kemudian, hal itu dicantumkan dalam Konstitusi 
negeri itu. Apa yang lebih adalah: “Pemerintah, Parlemen, dan partai-
partai Politik, para tokoh politik utama, masyarakat sipil dan Gereja juga 
memberikan (kepada Komisi) kerja sama yang sangat memuaskan sepanjang 
waktu, baik secara moral maupun secara praktis. Hal seperti itu adalah kerja 
sama yang diberikan kepada Komisi yang bagaimanapun caranya (Komisi) 
harus mempertimbangkannya untuk menjalankan penyelidikannya berkaitan 
dengan kewenangan untuk memeriksa dan menyita.” Teks yang diungkapkan 
oleh Aniceto Guterres Lopes, ketua komisi kebenaran Timor-Leste, pada 
saat presentasi laporan akhir komisi kepada presiden Republik tersebut (31 
Oktober 2005).

98 Dalam sebuah formulasi yang sangat membingungkan, bagian 2.3 dari “Nota 
Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh 
Merdeka,” tanggal 15 Agustus 2005, menuntut supaya Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi Indonesia nantinya juga mencantumkan klausul tentang 
perlunya dibentuk sebuah komisi kebenaran khusus untuk Aceh “dengan 
tugas untuk memformulasikan dan menentukan pertimbangan-pertimbangan 
rekonsiliasi.” Komisi Aceh, jika nanti dibentuk, dikehendaki untuk beroperasi 
sebagai sebuah komite dengan sokongan Indonesia. Tugasnya yang semata-
mata “memformulasikan dan menentukan pertimbangan-pertimbangan 
rekonsiliasi” menimbulkan pertanyaan tentang apakah ia akan menjadi sebuah 
badan penyelidikan, dan dengan demikian apakah akan tepat dikelompokkan 
sebagai sebuah komisi kebenaran. “

99 Untuk sebuah apresiasi terhadap dukungan dan penolakan terhadap masing-
masing pendekatan, lihat, misalnya, Report of the Task Force on the Establishment 
of a Truth, Justice and Reconciliation Commission, Republik Kenya (2003), hlm. 27: 
“Banyak orang Kenya merasa bahwa komisi kebenaran harus dibentuk melalui 
sebuah undang-undang yang dihasilkan oleh parlemen. Mereka merasa bahwa 
membuat undang-undang untuk komisi kebenaran akan memberikannya 
kewenangan yang cukup dan melindunginya dari tindakan semena-mena 
eksekutif, sebuah keyakinan yang sudah terlalu sering terjadi dalam komisi 
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presidensial selama pemerintahan KANU. Tetapi mereka juga menginginkan 
sebuah komisi kebenaran yang dibentuk cepat dan segera. Karena itu, sebuah 
Gugus Tugas (Task Force) harus mendamaikan dua posisi ini. Gugus Tugas 
tersebut menolak rute legislatif karena ada pandangan bahwa parlemen 
Kenya mengeram terlalu banyak pertentangan di dalam dirinya, tuntutan, dan 
kepentingan melindungi diri sendiri, yang akan menunda, menghancurkan, 
atau memberikan kepada negeri ini sebuah komisi kebenaran yang akan sangat 
kekurangan dalam hal kewenangan dan kekuasaan yang sangat diperlukan.”

100 Kredibilitas semacam itu tidak ada dalam kasus Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi yang dibentuk pada tahun 2001 oleh mantan Presiden Kostunica 
di Republik Federal Yugoslavia. Komisi ini diam-diam dibekukan pada tahun 
2003. Lihat Freeman, Serbia and Montenegro, catatan 62, hlm. 7-9.

101 Praktik ini merupakan pengecualian yang luar biasa. Hal itu juga bisa 
memberikan efek negatif bagi kredibilitas komisi. Lihat, misalnya, Borello, A 
First Few Steps, catatan 94, hlm. 41-2.

102 Freeman dan Hayner, “Truth-Telling”, catatan 38, hlm. 129. Lihat juga 
Orentlicher, “Updated Set of Principles”, catatan 5, Prinsip 6: “Hingga pada 
kemungkinan yang paling besar, keputusan untuk membentuk sebuah komisi 
kebenaran, membuat kerangka acuan dan menentukan komposisinya harus 
didasarkan pada konsultasi publik yang luas di mana pandangan para korban 
dan orang-orang yang selamat secara khusus dikedepankan. Upaya-upaya 
khusus harus dibuat untuk menjamin bahwa pria dan wanita berperan-serta 
dalam pembahasan-perundingan ini berdasarkan prinsip kesetaraan.” Lihat 
juga Prinsip 7 (c): “Dalam menentukan keanggotaan, upaya-upaya terencana 
harus dibuat untuk memastikan keterwakilan yang memadai dari perempuan 
juga dari kelompok-kelompok tertentu lainnya yang anggotanya secara 
khusus merupakan orang-orang yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi 
manusia.” Hukum yang membentuk komisi kebenaran Liberia menerapkan 
prinsip ini secara langsung: “KKR harus terdiri dari sembilan (9) komisioner, 
dengan tidak kurang dari empat (4) perempuan yang menjadi bagian dari 
komposisinya.” An Act to Establish the Truth and Reconciliation Commission of 
Liberia (2005), pasal 7.

103 Lihat, misalnya, temuan-temuan dari Komisi HAM Antar-Amerika 
dalam Ellacuría, catatan 12, paragraf 78: “Dengan adanya metode ketat 
yang digunakan oleh Komisi Kebenaran (Salvador) dan jaminan akan 
ketidakberpihakannya dan niat tulus yang berangkat dari cara di mana para 
anggotanya diangkat (dan di mana Negara itu sendiri berpartisipasi), maka 
(Komisi) mempertimbangkan bahwa penyelidikannya ke dalam kasus ini 
dapat	dipercayai	dan	hal	seperti	itu	harus	dijadikan	pertimbangan,	bersama	
dengan fakta-fakta yang dituduhkan dan bukti-bukti lain yang diajukan. 
Selanjutnya, harus diperhatikan bahwa negara belum menyajikan tuduhan 
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dan bukti apa pun yang akan menimbulkan keraguan terhadap kesimpulan 
Komisi Kebenaran, yang dibentuk oleh Negara itu sendiri.”

104 Meskipun para komisioner cenderung berpendidikan baik, namun tidaklah 
selalu	 demikian.	 Sebagai	 contoh,	 daftar	 komisioner	 yang	 asli,	 dan	 pada	
akhirnya diabaikan, untuk komisi kebenaran Liberia mencakupi juga orang-
orang yang buta huruf.

105 Sebagai contoh, para anggota KKR Sierra Leone menerima bantuan dari Kantor 
Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB. Bahkan sebelum kerja dari komisi 
tersebut dimulai, Kantor Komisioner Tinggi itu telah memberikan dana tidak 
hanya untuk pendidikan publik dan kampanye penyadaran tentang KKR tetapi 
juga sebuah penyelidikan permulaan untuk memperoleh bukti-bukti awal 
tentang kejadian-kejadian kunci tertentu. Kantor Komisioner Tinggi itu juga 
secara langsung terlibat dalam seleksi anggota KKR. Lihat secara umum Sierra 
Leone Truth and Reconciliation Commission Final Report (2004), vol. 1, bab 2.

106 Sebagai contoh, sebuah Dewan Penasihat yang kecil dari tokoh-tokoh terkenal 
di tingkat nasional dan internasional membantu komisi kebenaran Timor-
Leste. Sama halnya juga, mandat komisi kebenaran Liberia mensyaratkan 
pembentukan sebuah “Komite Penasihat Internasional”. An Act to Establish the 
Truth and Reconciliation Commission of Liberia (2005), pasal 10.

107 Lihat Bab 2, Bagian 3.

108 Untuk alasan ini, independensi dan imparsialitasnya sangatlah penting. Di 
Sierra Leone, misalnya, hal ini menjadi sebuah isu, terlepas dari adanya sebuah 
proses konsultatif yang besar dalam hal seleksi komisioner. “[M]eskipun 
pemerintah secara khusus belum mendukung KKR, ada perhatian yang kuat 
di antara baik pakar Sierra Leone maupun pakar internasional bahwa para 
komisioner nasional KKR tersebut terlalu dekat dengan partai berkuasa di 
Sierra Leone, yaitu Partai Rakyat Sierra Leone (Sierra Leone People’s Party, 
SLPP). Sebagai contoh, Ketua KKR mendukung Presiden Sierra Leone, Kabbah, 
ketika ia menolak untuk meminta maaf atas nama negara karena terjadinya 
perang, dan pada sebuah kesempatan lain Ketua mengucapkan terima kasih 
kepada milisi pro-pemerintah, Pasukan Keamanan Sipil (Civil Defence Forces, 
CDF), karena telah ‘membela negeri tersebut’”. R. Shaw, “Rethinking Truth 
and Reconciliation Commissions: Lessons from Sierra Leone” (United States 
Institute for Peace, Februari 2005), hlm. 5-6.

109 Di Amerika Latin, komisi-komisi kebenaran cenderung diketuai oleh kaum 
intelektual; di negeri-negeri Persemakmuran, oleh hakim; dan di pelbagai 
jurisdiksi sejak adanya KKR Afrika Selatan, oleh para pejabat agama. Namun 
demikian, tidak ada aturan baku. Sebagai contoh, di Maroko, presiden komisi 
kebenaran adalah seorang mantan tahanan politik dan korban yang selamat 
dari tindakan penyiksaan.
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110 Bagian 34 dari An Act to Establish the Truth and Reconciliation Commission of 
Liberia (2005) secara khusus menyatakan: “… KKR harus memastikan dan 
menyetujui pertimbangan dan pilihan pada pengangkatan seorang wanita 
yang berkompeten sebagai Sekretaris Eksekutif …”

111 Pada puncaknya, komisi kebenaran Peru telah memiliki kurang lebih 500 
orang staf. International Center for Transitional Justice, Annual Report (2003/4), 
http://www.ictj.org.

112 Freeman dan Hayner, “Truth-Telling”, catatan 38, hlm. 132. Pada saat tulisan 
ini dimulai, Kanada berencana meluncurkan sebuah “proses Kebenaran dan 
Rekonsiliasi” untuk menyikapi warisan dari apa yang dikenal sebagai Indian 
Residental Schools (IRS), di mana puluhan ribu anak-anak suku asli pernah 
mengalami	 pelecehan	 fisik	 dan	 seksual	 secara	 sistematik	 dan	 kekerasan	
kultural dan hak-hak lainnya. Sebuah “Agreement in Principle” (Kesepakatan 
Prinsipil) antara pemerintah, gereja, dan kelompok-kelompok suku asli, dan 
penasihat hukum mereka mengajukan 60 juta dollar Kanada untuk sebuah 
proses kebenaran dan rekonsiliasi dalam rangka menyikapi warisan kekerasan 
IRS. Kesepakatan itu juga mengajukan hampir 2 juta dollar Kanada sebagai 
pembayaran reparasi bagi para korban dan orang-orang yang selamat. Lihat 
secara umum situs Perwakilan Federal (Federal Representative) tentang isu 
IRS:	http://www.iacobucci.gc.ca.

113 Ford Foundation dan Open Society Institute, misalnya, telah memberikan 
sumbangan langsung kepada komisi-komisi kebenaran juga kepada NGO-
NGO lokal yang bekerja untuk isu tersebut. “Truth Commissions and NGOs: 
The Essential Relationship” (International Center for Transitional Justice, April 
2004, tersedia di http://www.ictj.org, hlm. 26.

114 Kegiatan-kegiatan umum selama fase ini mencakupi “pengembangan sebuah 
rencana kebutuhan staf dan mempekerjakan staf; membuat draf untuk 
peraturan	 dan	 kebijakan	 internal;	 adopsi	 sebuah	 rencana	 kerja;	 rancangan	
dan instalasi sebuah basis data yang efektif untuk penyimpanan, organisasi 
dan pengembalian rekaman dan data; pencarian latar belakang permulaan; 
pengumpulan dokumentasi dari organisasi non-pemerintah (NGO) nasional 
dan internasional, PBB, pemerintahan asing dan sumber-sumber lain; 
rancangan dari sebuah kampanye pendidikan publik; dan pencarian dana dan 
persiapan anggaran.” Freeman dan Hayner, “Truth-Telling”, catatan 38, hlm. 
132-3.

115 Komisi Uganda bekerja dalam jangka waktu paling panjang dibandingkan 
dengan komisi mana pun. Ia berumur lebih dari delapan tahun, meskipun 
diselingi masa mogok (berhenti sementara) karena kekurangan sumber. 
Sebagaimana mungkin ditebak, pada saat komisi memberikan laporan, hal itu 
tidak berarti apa-apa lagi karena publik telah kehilangan minatnya. “Ketika 
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Laporan akhirnya dihasilkan … hal itu muncul tanpa sambutan gempita 
–	 rakyat	 telah	 melupakan	 Komisi	 yang	 sedang	 berjuang	 itu.”	 J.	 R.	 Quinn,	
“Constraint: The Un-Doing of the Ugandan Truth Commission” (2004) 26 
Human Rights Quarterly 401, hlm. 416.

116 Lihat Bagian 3 di bawah.

117 Freeman dan Hayner, “Truth-Telling”, catatan 38, hlm. 131.

118 Tentang risiko yang terdapat jika menekankan komisi kebenaran untuk 
berfokus pada kejahatan ekonomi, lihat P. Hayner dan L. Bosire, “Should Truth 
Commissions Address Economic Crimes? Considering the Case of Kenya”, 26 
Maret	2003,	tersedia	di	http://www.tikenya.org.

119 Beberapa dari komisi kebenaran awal terutama atau secara eksklusif berfokus 
pada kejahatan penghilangan paksa.

120 Lihat Hayner, Unspeakable Truths, catatan 33, hlm. 316-19.

121 Bahkan komisi-komisi kebenaran yang relatif lengkap dan memiliki sumber 
daya yang memadai, seperti komisi kebenaran di Guatemala dan Peru, 
hanya mendokumentasikan sedikit dari total jumlah yang diperkirakan dari 
pelanggaran-pelanggaran berat atas hukum hak asasi manusia atau hukum 
humaniter.

122 Keyakinan bahwa kebenaran akan mengantar ke rekonsiliasi atau bahwa 
kebenaran adalah sebuah prasyarat bagi keberhasilan atau capaiannya 
jarang diwujudkan dalam realitas. Lihat, misalnya, Freeman dan Hayner, 
“Truth-Telling”, catatan 38, hlm. 122-3. Namun demikian, kebanyakan 
komisi kebenaran kontemporer diharapkan sekurang-kurangnya membantu 
merangsang rekonsiliasi nasional.

123 Lihat Bab 4 dan 5.

124 Perhatikan juga bahwa pasal 41 dari undang-undang tentang pendirian KKR 
di Kongo menyatakan bahwa kapan saja seorang korban dan pelaku setuju atas 
sebuah perjanjian reparasi “dengan dukungan KKR”, maka hal itu memiliki 
nilai sebagai perjanjian yang mengikat. Lihat, Borello, A First Few Steps, catatan 
94, hlm. 44-5.

125	 Draf	 mandat	 sebuah	 komisi	 kebenaran	 yang	 direncanakan	 di	 Fiji	 juga	
bermaksud memberikan badan tersebut sebuah kewenangan untuk 
memberikan kompensasi secara langsung.

126 Sebagaimana Hayner menulis, “Tujuan utama dari sebuah komisi kebenaran 
bukanlah untuk terapi. Alih-alih, tugas paling pentingnya adalah untuk 
mengumpulkan informasi sedetail mungkin tentang jumlah korban supaya 
menghasilkan analisis yang akurat tentang pelanggaran selama jangka waktu 
tersebut.” Unspeakable Truths, hlm. 139.
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127 Akan tetapi, perlu dicatat bahwa dalam beberapa konteks, adalah ketiadaan, 
dan bukannya keberadaan, ancaman penuntutan yang malah mempengaruhi 
para pelaku untuk memberikan pernyataan atau bersaksi di dalam acara 
dengar-kesaksian publik. Hal seperti inilah yang, hingga taraf tertentu, terjadi di 
Sierra Leone, di mana partisipasi pelaku dalam KKR meningkat seiring dengan 
menurunnya penuntutan atau penyebaran informasi dengan Pengadilan 
Khusus yang paralel. P. Hayner, International Center for Transitional Justice, 
The Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission: Reviewing the First Year 
(Januari, 2004), hlm. 4. Lihat juga W. A. Schabas, “A Synergistic Relationship: 
The Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission and the Special Court 
for Sierra Leone,” dalam W. A. Schabas dan S. Darcy, eds., Truth Commissions 
and Courts: The Tension between Criminal Justice and Truth (Dordrecht: Kluwer, 
2004), hlm. 30, 41, 42.

128 Lihat, misalnya, R.A. Wilson, The Politics of Truth and Reconciliation in South 
Africa: Legitimizing the Post-Apartheid State (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2001); R. Slye, “Amnesty and Justice”, dalam C. Villa-Vicencio dan W. 
Verwoerd, eds., Looking Back, Reaching Forward: Reflections on the Truth and 
Reconciliation Commission of South Africa (Cape Town: University of Cape Town 
Press, 2000); Boraine, A Country Unmasked, catatan 26, hlm. 8.

129 Keadaan atau konteks-konteks tersebut mencakupi fakta bahwa bagian 
terbesar pelaku berada di negara lain (yaitu, Indonesia), bahwa proses tersebut 
diintegrasikan	dengan	model	resolusi	konflik	lokal	ala	masyarakat	tradisional	
di sana, dan bahwa banyak pelaku pada tingkat yang lebih rendah adalah 
para warga negara yang sedang bersiap untuk pulang ke negerinya, mengakui 
kejahatan mereka, dan ikut dalam perjanjian pelayanan komunitas. Akan 
tetapi, ketiadaan semua faktor ini tidak boleh menyurutkan penelitian dan 
pemindahan prinsip-prinsip dan sasaran-sasaran yang terdapat dalam model 
Timor-Leste itu. Secara lebih khusus, penekanan yang bertingkat-tingkat dari 
komisi tersebut terhadap partisipasi komunitas, reintegrasi pelaku, penuturan-
kebenaran (truth-telling), dan integrasi dari adat-adat lokal dan nilai-nilai 
spiritual layak untuk dipelajari secara serius oleh pelbagai masyarakat dalam 
proses	demokrasi	atau	transisi	setelah	konflik.

130	 M.	Freeman	dan	V.	Opgenhaffen,	Transitional Justice in Morocco: A Progress Report, 
International Center for Transitional Justice (November 2005), hlm. 10-14.

131 Lihat juga Hayner, Unspeakable Truths, catatan 33; Freeman dan Hayner, “Truth-
Telling”, catatan 38.

132 Komisi tersebut juga memanfaatkan para pemimpin tradisional lokal. 
Sejumlah perayaan rekonsiliasi dilakukan di mana para korban dan pelaku 
bertemu, dan di mana para pelaku yang mengakui kejahatan mereka kadang-
kadang secara ritual diampuni melalui upacara pembersihan sebelum diterima 
kembali ke dalam komunitas. International Center for Transitional Justice, The 
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Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, catatan 127, hlm. 5. Komisi 
itu juga berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah WITNESS untuk 
membuat versi video berdurasi satu jam dari laporan akhir berjudul “Witness 
to Truth”. Komisi tersebut juga bekerja dengan UNICEF untuk membuat versi 
anak-anak dari laporan akhir tersebut. Lihat	http://www.unicef.org/voy/media/
TRCCF9SeptFINAL.pdf.

133 Lebih dari 18.000 orang mengunjungi pameran tersebut selama delapan puluh 
hari pelaksanaannya. Lihat “Truth Commissions and NGO’s”, catatan 113, hlm. 
34. Komisi kebenaran di Timor-Leste juga menyelenggarakan sebuah pameran 
foto	 berkaitan	 dengan	 acara	 dengar-kesaksian	 publik	 atas	 konflik	 politik	
internal.

134 Sebagai contoh, komisi kebenaran di Maroko menyelenggarakan debat-
debat publik tentang masalah seperti hak dan kebebasan menulis di penjara 
(prison literature), kekerasan negara, pengertian kebenaran, dan pengadilan-
pengadilan politik. Lihat http://www.ier.ma. Komisi juga menyelenggarakan 
pementasan drama berkaitan dengan salah satu hal dari debat-debat publik 
tersebut.

135 Lihat CAVR Update, Juni-Juli 2003 (http://www.easttimor-reconciliation.org). 
Komisi tersebut juga menyelenggarakan sebuah lokakarya penyembuhan 
secara khusus bagi para wanita. Lihat CAVR Update, Desember 2003 – Januari 
2004.

136 B. Schwartz, “Public Inquiries”, dalam Manson dan Mullan, Commissions of 
Inquiry, catatan 78, hlm. 448.

137 J. Tepperman, “Truth and Consequences” (Maret/April 2002) Foreign Affairs 
128, hlm. 128.

138 Ini benar bahkan untuk beberapa komisi kebenaran yang lebih berhasil dalam 
mencapai sasarannya, seperti Peru. Lihat, misalnya, T. Bridges, “Critics: Truth 
Commission Wheels of Justice Are Slow”, Miami Herald, 9 Oktober 2004, yang 
menggambarkan pelbagai kekecewaan publik yang terjadi setelah selesainya 
pekerjaan KKR Peru pada tahun 2003. Kekecewaan tersebut terasa lebih 
mengagetkan dalam kasus Peru karena kontribusi KKR-nya melampaui 
semua yang ada di tempat lain. Sebagai contoh, penuntutan pidana telah 
mengalami kemajuan dalam beberapa kasus; ada akses publik terhadap 
arsip-arsip KKR; penggalian kuburan para korban pembantaian massal terus 
berlangsung; presiden telah menyampaikan permintaan maaf secara formal 
atas nama negara; ada penetapan suatu hari khusus sebagai Hari Rekonsiliasi; 
dan sebuah undang-undang reparasi korban telah disahkan.

139 Dalam sebuah kritik terhadap asumsi yang mendasari perlunya sebuah komisi 
kebenaran di Sierra Leone, seorang komentator bertanya, “Apakah teknik-
teknik	lokal	untuk	penyembuhan	pasca-konflik,	rekonsiliasi,	dan	reintegrasi	



386

KOMISI-KOMISI KEBENARAN DAN KEPATUTAN PROSEDURAL

memuaskan kebutuhan akan keadilan dan akuntabilitas? Di sini, saya 
tegaskan, sebuah pembedaan harus ditarik antara kebutuhan untuk membuat 
negara dan para pemimpin bertanggung jawab untuk kekerasan massa di 
satu sisi, dan perlakuan terhadap para prajurit biasa (rank-and-file) di sisi 
lain. Jika kebanyakan korban yang selamat dari kekerasan itu menginginkan 
beberapa bentuk keadilan retributif (penghukuman) terhadap para prajurit 
biasa itu, maka sebuah komisi kebenaran atau KKR tampaknya tidak mungkin 
menjadi sebuah respon yang memadai. Tetapi di Sierra Leone, sebagaimana di 
Mozambik, kebanyakan korban yang selamat menginginkan reintegrasi dan 
perdamaian. Di sini, sebuah komisi kebenaran – khususnya komisi kebenaran 
yang menyelenggarakan acara dengar-kesaksian publik – secara umum 
dirasakan sebagai sebuah proses yang destruktif.” Shaw, “Rethinking Truth 
and Reconciliation Commissions”, catatan 108, hlm. 11.

140 Lima hari setelah publikasi laporan akhir dari komisi kebenaran El Salvador, 
pembuat undang-undang (legislature) merumuskan “amnesti yang luas, 
absolut, tak bersyarat demi semua orang yang berpartisipasi di dalam 
tindakan kejahatan politik dengan pelbagai cara, kejahatan-kejahatan umum 
terkait lainnya dan kejahatan-kejahatan umum lainnya yang dilakukan oleh 
kelompok berjumlah tidak kurang dari 20 orang.” Ley de Amnistía General para 
la Consolidacón de la Paz, Keputusan Legislatif no. 486 (1993), pasal 1.

141 Sebagai contoh, “Testimony; para korban di Afrika Selatan telah membuatnya 
menjadi mungkin untuk menolak bahwa penyiksaan secara resmi dihukum dan 
bahwa hal itu terjadi dalam suatu bentuk yang menyebar luas dan sistematik. 
Komisi kebenaran di Cili dan Argentina memperlihatkan kekeliruan bahwa 
para penentang rejim militer lari meninggalkan negeri-negeri tersebut atau 
mencari persembunyian. Komisi-komisi yang ada di kedua negeri itu membuat 
kesimpulan bahwa para penentang rejim tersebut “dihilangkan” dan dibunuh 
oleh	para	anggota	pasukan	keamanan	sebagai	bagian	dari	sebuah	kebijakan	
resmi	rejim	bersangkutan.”	P.	van	Zyl,	“Transitional	Justice:	Conflict	Closure	
and Building a Sustainable Peace”, dalam (2003) Dispute Resolution Magazine, 
6, hlm. 7. Lihat juga Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission Final Report 
(2004), vol. 1, bab 1, paragraf 26: “Sementara mungkin tampak ilusif untuk 
berpikir bahwa badan-badan seperti komisi kebenaran bisa membuat sebuah 
rekaman historis yang lengkap, namun demikian mereka bisa menunjukkan 
bahwa	ada	kepalsuan	dan	kebohongan	tertentu	di	balik	konflik	yang	ada.	Jika	
mereka bisa melakukan hal ini saja, maka pekerjaan mereka bisa benar-benar 
memberikan kontribusi untuk membangun kembali sebuah iklim kehidupan 
masyarakat	yang	stabil	di	atas	reruntuhan	karena	konflik	dan	perang.”

142 Hakim-hakim dan para penuntut nasional dan internasional tidak termasuk 
dalam taksonomi, meskipun kebanyakan dari mereka menjalankan 
penyelidikan hak asasi manusia sebagaimana diyakini dalam buku ini. Lihat 
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Bagian 4 di bawah. Badan-badan atau lembaga lain yang kadang-kadang 
menjalankan penyelidikan yang berkaitan dengan hak asasi manusia (dan yang 
tidak dibahas di sini) memasukkan juga komisi-komisi amnesti (misalnya, di 
Brasil) dan komisi-komisi pengurangan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi 
(misalnya, Komisi Nasional Kolombia tentang Reparasi dan Rekonsiliasi yang 
dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Keadilan dan Perdamaian 
tahun 2005: UU No. 275/2005). Komisi yang disebutkan terakhir ini memiliki 
tanggung jawab dalam hal partisipasi korban, penuturan kebenaran, reparasi 
korban, dan reintegrasi para mantan kombatan.

143 Sebagai contoh, pada tahun 1993 di El Salvador, sebuah badan yang disebut 
Kelompok Kerja Gabungan (Joint Working Group) menyelidiki dan melaporkan 
aksi-aksi kelompok bersenjata ilegal yang dimotivasi oleh kepentingan politik. 
Kelompok Kerja Gabungan tersebut – yang tersusun dari lembaga ombudsman 
hak asasi manusia, dua wakil pemerintah yang independen, dan direktur 
Divisi Hak Asasi Manusia dari Misi PBB (ONUSAL) – dibentuk di El Salvador 
pada tahun 1993 setelah terjadinya pembunuhan dua pemimpin pemberontak 
(FMLN). M. Popkin, “El Salvador: A Negotiated End to Impunity”, dalam 
Roht-Arriaza, Impunity and Human Rights in International Law and Practice, 
catatan 1, hlm. 215.

144 Lembaga atau badan-badan non-pemerintah juga mungkin memiliki 
kekurangan akses yang serupa terhadap media nasional dan sumber-sumber 
negara. Lihat,	 L.	 Bickford,	 “Unofficial	 Truth	 Projects”	 (makalah	 yang	 tidak	
diterbitkan, naskahnya ada pada penulis).

145 Misalnya, Laporan Nunca Maís dari Keuskupan Agung São Paolo tentang 
penyiksaan di Brasil menciptakan kebencian publik yang besar atas 
penyiksaan untuk memaksa presiden negeri tersebut menandantangani 
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain 
yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat tahun 1984. L. 
Weschler, A Miracle, A Universe: Settling Accounts with Torturers, edisi ke-2 
(Chicago: University of Chicago Press, 1998), hlm. 75. Laporan yang sama juga 
menyebutkan nama-nama individu yang dituduh bertanggung jawab atas 
penyiksaan yang terjadi di negeri itu.

146 Misalnya, pada tahun 2004, sekelompok pemimpin sipil dari Greensboro, 
Karolina Utara (AS) membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 
Greensboro. Komisi tersebut menyelidiki sebuah peristiwa tunggal: peristiwa 
penembakan mati tahun 1979 terhadap lima orang yang melakukan aksi 
protes dan korban yang luka-luka oleh Ku Klux Klan dan Partai Nazi Amerika. 
Meskipun dikepalai oleh seorang hakim pengadilan distrik setempat, komisi 
tersebut tetaplah sebuah badan non-pemerintah. Situs internet International 
Center for Transitional Justice menggambarkan komisi tersebut sebagai 
sebuah “upaya untuk menerapkan metode komisi-komisi kebenaran dari 
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negara-negara lain untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia 
masa lalu di Amerika Serikat.” Lihat http://www.ictj.org/americas/us.asp. 
Tidak perlu dikatakan bahwa melulu adanya fakta bahwa sebuah badan 
penyelidikan menggunakan metode yang sama dengan yang digunakan oleh 
komisi kebenaran tidak membuatnya menjadi sebuah komisi kebenaran juga, 
sebagaimana halnya sebuah pengadilan (tribunal) publik yang tidak resmi 
yang menggunakan metode yang sama dengan yang digunakan oleh sebuah 
pengadilan pidana (resmi) tidak membuat pengadilan publik itu menjadi 
sebuah pengadilan pidana juga. Lihat pembahasan tentang Pengadilan 
Kejahatan Perang Internasional untuk Perempuan (Women’s International War 
Crimes Tribunal) di bawah.

147 Lihat umumnya W. Korey, NGOs and the Universal Declaration of Human 
Rights (London: St. Martin’s Press, 1998); M. E. Keck dan K. Sikkink, Activists 
Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics (Itacha, NY: Cornell 
University Press, 1998).

148 Lihat http://www.amnesty.org.

149 Lihat http://www.hrw.org.

150 Perhatikan juga laporan tidak resmi Brasilia, yang dibahas dalam catatan 145 
di atas, yang menggunakan judul yang sama: Nunca Maís [bahasa Portugis, 
sementara Nunca Más adalah bahasa Spanyol, dengan arti yang sama, catatan 
editor]. “Kendatipun tutur-kebenaran Brasil dan Uruguay tidak resmi, 
namun keduanya meniru penggambaran resmi di daratan tersebut, seperti 
yang dihasilkan Argentina, yang memperlihatkan bahwa bahkan laporan 
privat sekalipun akan diterima sebagai kebenaran sosial sepanjang hal itu 
mengikuti bentuk transisional yang otoritatif. Baik laporan Brasil maupun 
Uruguay mengambil gambaran yang sama dengan laporan pemerintah yang 
resmi … Kedua laporan tersebut nyata-nyata mengikuti laporan pertama 
Argentina yang serupa: dalam hal judul, susunannya, jangkauan mandat 
untuk menyelidiki apa yang terjadi selama pemerintahan sebelumnya, dan 
sumber-sumber bukti, yang diambil dari sumber-sumber pemerintah yang 
resmi.” Teitel, Transitional Justice, hlm. 80.

151 Freeman	dan	Opgenhaffen,	Transitional Justice in Morocco, catatan 130, hlm. 12.

152 Lihat http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/.

153 Lihat	Bickford,	“Unofficial	Truth	Projects”,	di	mana	penulis	membahas	pelbagai	
contoh tentang pusat-pusat seperti itu, termasuk Pusat Dokumentasi Kamboja 
(Documentation Center of Cambodia) dan Yayasan Memori Irak (Iraq Memory 
Foundation).

154 Lihat http://www.icrc.org/.
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155 Beberapa di antaranya adalah ORNOP juga. Lembaga atau kegiatan berbasis-
agama tidak berarti bahwa ia bukanlah ORNOP (misalnya, Kantor Hak Asasi 
Manusia dari Keuskupan Agung Guatemala, yang disebutkan di bawah).

156 Hayner, Unspeakable Truths, catatan 33, hlm. 237.

157 Mani, Beyond Retribution, catatan 1, hlm. 116.

158 Sebuah ringkasan dari laporan yang utuh tersedia dalam situs Kantor Hak 
Asasi Manusia Keuskupan Agung Guatemala di http://www.odhag.org.
gt/. Pemimpin proyek tersebut, Uskup Gerardi, dibunuh dua hari setelah 
peluncuran laporan akhir tersebut. Ibid., hlm. 117. Meskipun demikian, 
anggota-anggota proyek REHMI tersebut terus menjalankan pelbagai kegiatan 
termasuk lokakarya dan skit (tulisan atau pementasan singkat yang bernada 
menyindir),	penyebaran	pamflet	dan	poster,	dan	penyediaan	bantuan	hukum	
dan kesehatan mental untuk para korban. Lihat M. Ballengee, “The Critical 
Role of Non-Governmental Organzations in Transitional Justice: A Case Study 
of Guatemala” (2000) 4 UCLA J. Int’l L. & Foreign Aff. 477.

159 Sebagai contoh, Asosiasi Pengacara Internasional (International Bar 
Association) – yang terdiri dari 16.000 pengacara individual dan lebih dari 190 
asosiasi pengacara dan masyarakat hukum di seluruh dunia – melakukan misi 
pencarian fakta melalui Lembaga Hak Asasi Manusia-nya. Lihat	http://www.
ibanet.org.

160 Kerja ini biasanya terdiri dari tiga fase yang berbeda: penyelidikan awal, 
penelitian arkeologis, dan kerja laboratorium. Lihat secara umum website 
kelompok Argentina: http://www.eaaf.org/. Lihat	 juga	 J.	 R.	 Quinn	 dan	 M.	
Freeman, “Lessons Learned: Practical Lessons Gleaned from Inside the 
Truth Commissions of Guatemala and South Africa” (2003), 25 Human Rights 
Quarterly 1117, pada hlm. 1139-40.

161 Di Amerika Serikat, misalnya, program-program televisi seperti 60 Minutes 
(yang sangat diminati karena laporan-laporan investigatif mingguannya 
tentang kontroversi-kontroversi besar publik sehari-hari), para jurnalis radio 
seperti Robert Perry (yang dikagumi karena mengungkapkan kisah skandal 
Iran-Contra), dan jurnalis-jurnalis media cetak seperti Seymour Hersh (yang 
terkenal karena membeberkan pembantaian massal My Lai tahun 1968 dan 
penutup-nutupan rahasia itu selama Perang Amerika-Vietnam) adalah 
contoh-contoh utama tentang kerja-kerja investigatif para jurnalis. Lihat juga 
P. Rodríguez, “Un libro que fue clave para el arresto de Pinochet: Los zarpazos 
de una periodista” (http://www.pagina12.com.ar/2000/00-12/00-12-04/pag21.
htm), yang menggambarkan kerja seorang jurnalis Chili, Patricia Verdugo, 
yang memenangkan hadiah, dan yang bukunya berjudul Los Zarpazos del Puma 
sangat kritis terhadap penuntutan Jenderal Pinochet di Chili.
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162	 Sebagai	contoh,	film	dari	Barbara	Trent,	“The	Panama	Deception”,	menyelidiki	
klaim-klaim pemerintah Amerika Serikat tentang para korban sipil selama 
invasi Amerika Serikat ke Panama tahun 1989. NGO internasional, Human 
Rights	Watch,	menyelenggarakan	festival	film	tahunan	di	mana	banyak	film	
dokumenter penting yang terkait dengan hak asasi manusia ditayangkan. Juga 
ada	film-film	dokumenter	tentang	komisi-komisi	kebenaran	yang	mencakupi,	
misalnya, “Facing the Truth” karya Bill Moyer tentang proses KKR Afrika 
Selatan.

163 Sebagai contoh, Pusat Hak Asasi Manusia Internasional (Center for 
International Human Rights) di Fakultas Hukum Northwestern University 
menyelenggarakan sebuah Tribunal Opini yang tak resmi untuk menyelidiki 
dan “menghakimi” sebuah kasus pembantaian massal yang terjadi di Santo 
Domingo, Colombia, tahun 1998. Lihat http://www.northwestern.edu/depts/
clinic/ihr/.

164 Sebagai contoh, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, membentuk sebuah 
komisi historis untuk menyelidiki transaksi emas bank selama Perang Dunia 
Kedua untuk menentukan, antara lain, apakah bank tersebut menerima (dan 
gagal mengembalikan) emas yang dicuri dari para korban dan orang-orang 
yang selamat dalam peristiwa Holocaust. Lihat secara umum J. Steinberg, 
“Reflections	on	Intergenerational	Justice”,	dalam	Henkin,	The Legacy of Abuse, 
catatan 1. Beberapa bank swasta juga mendirikan kantor-kantor ombudsman 
untuk menyelidiki pengaduan-pengaduan para pelanggan yang mungkin 
melibatkan isu-isu hak asasi manusia seperti diskriminasi selama pelayanan-
pelayanan sebelumnya.

165 Hayner, Unspeakable Truths, catatan 33, hlm. 60-64.

166 Sebagai contoh, buku berjudul Neighbors (Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 2001) oleh sejarahwan Jan Tomasz Gross, memberikan dampak yang luar 
biasa terhadap kesadaran orang-orang Polandia menyangkut peran mereka 
dalam peristiwa Holocaust. Buku tersebut mendokumentasikan bagaimana 
pembantaian massal tahun 1941 terhadap orang-orang Yahudi di sebuah kota 
kecil di Polandia, Jedwabne, dilakukan secara suka rela oleh warga Polandia di 
kota itu, dan bukan oleh pasukan Jerman. Menurut seorang jurnalis Polandia 
yang meliput kisah tersebut secara besar-besaran di surat kabar nasional 
terbesar, “Sebelum Neighbors, pemikiran bahwa orang-orang Polandia 
membunuh orang-orang Yahudi selama perang merupakan pemikiran yang 
tidak mungkin … Pada awalnya tuduhan itu memancing kemarahan dan 
ketakutan yang besar. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan-perasaan 
itu pun ikut berlalu, dan banyak orang Polandia mulai menyadari bahwa buku 
Gross	 itu	 benar.”	Dikutip	 dalam	A.	 Barnett,	 “Recovery	Memory”,	Princeton 
Alumni Weekly (14 September 2005), hlm. 34-5.
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167 Pengadilan atau tribunal itu menylenggarakan acara dengar kesaksian di 
Tokyo (2000) dan Den Haag (2001). Para korban memberi kesaksian tentang 
penggunaan budak seks oleh tentara pendudukan Jepang selama Perang Dunia 
Kedua dengan perkiraan jumlah 200.000 wanita Korea dan Cina. Lihat “Japan 
Found ‘Gulity’ of Sex Slave Crimes”, BBC News World Edition (http://www.bbc.
co.uk), 4 Desember 2001. Serupa dengan itu, sebuah pengadilan yang terkenal, 
Permanent Peoples’ Tribunal, telah menyelenggarakan lebih dari tiga puluh 
pengadilan tidak resmi terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang telah 
dilakukan di negara-negara yang berbeda di seluruh dunia. Lihat http://www.
grisnet.it/filb/sentenze_eng.html.

168 Pemerintah Swedia menunjuk ketua (Richard Goldstone) dan wakil ketua (Carl 
Tham). Penunjukkan kesebelas anggota lainnya dilakukan melalui undangan 
dari ketua dan wakil ketua.

169 Lihat Independent International Commission on Kosovo, The Kosovo Report: 
Conflict, International Response, Lessons Learned (New York: Oxford University 
Press, 2000). Kerja komisi tersebut didasarkan seluruhnya pada dokumen-
dokumen yang tersedia di ranah publik.

170 Lihat secara umum L. Reif, “Building Democratic Institutions: The Role of 
National Human Rights Institutions in Good Governance and Human Rights 
Protection” (2000), 13 Harvard Human Rights Journal 1.

171 “Prinsip-Prinsip Paris” adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada GA 
res. 134, UN GAOR, 48th Sess., 85th mtg., UN doc. A/RES/48/134 (1993). Resolusi 
tersebut menggariskan prinsip-prinsip panduan berkaitan dengan, misalnya, 
kompetensi, tanggung jawab, independensi, dan metode operasional sebuah 
institusi hak asasi manusia nasional.

172	 Untuk	 sebuah	 daftar	 lengkap	 tentang	 komisi-komisi	 seperti	 itu,	 termasuk	
weblink-nya, lihat http://www.law.ualberta.ca/centres/ioi/eng/resources.
html. Perhatikan bahwa Komisi Hak Asasi Manusia di Filipina tumbuh dari 
sebuah badan yang menyerupai sebuah komisi kebenaran yang disebut 
Komite	 Presidensial	 untuk	Hak	Asasi	Manusia	 (Presidential	 Committee	 on	
Human Rights), yang berfungsi sebagai badan mandiri untuk penyelidikan 
dan pemberian nasihat kepada presiden. Lihat catatan 34. Executive Order 
no. 163 (1987) membubarkan komite tersebut dan tugasnya diambil alih atau 
digantikan oleh Komisi Hak Asasi Manusia. Untuk kerja komite tersebut, 
lihat B. Aquino, “The Human Rights Debacle in the Philippines”, dalam Roht-
Arriaza, Impunity and Human Rights in International Law and Practice, catatan 1, 
hlm. 232-3.

173 Sebagai contoh, di Kanada, mandat dari beberapa komisi hak asasi manusia 
di tingkat provinsi (negara bagian) terbatas pada penyelidikan atas tindakan 
diskriminasi, baik itu dilalukan di ranah publik maupun privat. Lihat Freeman 
dan van Ert, International Human Rights Law, catatan 19, hlm. 208-12.
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174 Reif, “Building Democratic Institutions”, catatan 170, hlm. 10-11.

175	 Untuk	 daftar	 lengkap	 kantor-kantor	 ombudsman,	 termasuk	 websites-nya,	
lihat http://www.law.ualberta.ca/centres/ioi/eng/resources.html.

176 The Parliamentary Commissioner for Administration (Sri Lanka), the Public 
Protector (Afrika Selatan), the Protecteur du Citoyen	 (Quebec,	 Kanada),	
Volksanwaltschaft (Austria), dan Difensore Civicio (wilayah-wilayah dan provinsi-
provinsi di Italia) adalah contoh beberapa kantor ombudsman dengan pelbagai 
namanya masing-masing. Reif, “Building Democratic Institutions”, hlm. 9.

177 Lihat Reif, “Building Democratic Institutions”, catatan 170, hlm. 2.

178 N. Roht-Arriaza, “Overview”, dalam Roht-Arriaza, Impunity and Human Rights 
in International Law and Practice, catatan 1, hlm. 154.

179 Hayner, Unspeakable Truths, catatan 33, hlm. 17-18. Laporan akhir tahun 1997 
diberi judul Bringing Them Home. Laporan akhirnya tersedia di http://www.
hreoc.gov.au/bth/text%5Fversions/. Kesimpulan komisi itu adalah bahwa 
antara	10	persen	dan	sepertiga	anak-anak	aborijinal	dicuri	dari	rumah	mereka	
selama waktu itu.

180 Comisión Nacional de Derechos Humanos,	 “Informe	 Especial	 Sobre	 las	Quejas	
en Materia de Desapariciones Forzadas Ocurridas en la Década de los 70 y 
Principios de los 80.” Lihat	 http://www.cndh.org.mx/Principal/document/
informe/inf1.htm.

181 Orentlicher, “Promotion and Protection of Human Rights Impunity”, catatan 
24, paragraf 62.

182 Lihat secara umum A Report on Local, Regional and International Documentation of 
War Crimes and Human Rights Violations in the Former Yugoslavia (International 
Center for Transitional Justice, 2002). Lihat juga website dari International 
Commission on Missing Persons: http://www.ic-mp.org. Komisi ini adalah 
sebuah organisasi antar-pemerintahan yang mengangkat isu-isu tentang 
orang-orang yang hilang di bekas Yugoslavia, terutama melalui penggunaan 
teknologi DNA. Negara-negara lain dengan komisi serupa untuk orang-orang 
yang hilang seperti di bekas Yugoslavia mencakupi Brasil (the Commission 
on the Death and Disappearance of Political Prisoners) dan Nepal (the 
Investigative Commission on Disappearances).

183 Pada tahun 2002, institut tersebut menerbitkan sebuah laporan setebal 1.500 
halaman di mana di dalamnya ia menyatakan, yang mengagetkan banyak 
pihak, bahwa sekurang-kurangnya tiga puluh pembantaian massal selama 
perang terhadap orang-orang Yahudi-Polandia dilakukan oleh warga lokal, 
dan bukannya oleh tentara pendudukan Nazi. Lihat “Poles Blamed for Wartime 
Massacres”, BBC News World Edition (http://news.bbc.co.uk), 2 November 
2002.
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184 Lihat secara umum Freeman dan van Ert, International Human Rights Law, 
catatan 19, hlm. 14-16.

185 Lihat ibid., hlm. 408-10. Komisioner Tinggi HAM PBB kadang-kadang 
membentuk dan mengirimkan sebuah misi pencarian fakta ad hoc sebagai 
respons terhadap kekejaman yang dituduhkan (misalnya, Togo tahun 2005). 
Lihat http://www.ohchr.org.

186 Ada tujuh badan perjanjian PBB: Komite Hak Asasi Manusia (Human Rights 
Committee, yang memonitor pelaksanaan Kovenan Internastional Hak Sipil 
dan Politik tahun 1966 dan protokol opsionalnya tentang hukuman mati), 
Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights yang memonitor pelaksanaan Konvenan Internasional Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1966), Komite Menentang Penyiksaan (yang 
memonitor pelaksanaan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau 
Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat 
tahun 1984 dan protokol opsionalnya), Komite Penghilangan Diskriminasi 
Rasial (yang memonitor pelaksanaan Kovenan Internasional tentang 
Penghilangan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial tahun 1966), Komite Hak 
Anak (yang memonitor pelaksanaan Konvensi tentang Hak-Hak Anak tahun 
1989 dan protokol-protokol opsionalnya), Komite Penghilangan Diskriminasi 
Menentang Perempuan (yang memonitor pelaksanaan Konvensi tentang 
Penghilangan Segala Bentuk Diskriminasi Menentang Perempuan tahun 1979 
dan protokol opsionalnya), dan Komite Perlindungan Hak Semua Pekerja 
Migran dan Anggota Keluarganya (yang memonitor pelaksanaan Konvensi 
tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya 
tahun 1990). Tentang peran mereka dalam melakukan peninjauan terhadap 
laporan-laporan kinerja negara, lihat Freeman dan van Ert, International Human 
Rights Law, catatan 19, hlm. 386-91; tentang peran mereka dalam penyelidikan 
terhadap kekerasan sistematik, lihat ibid., hlm. 391-3.

187 Prosedur ini, yang berfungsi dengan bantuan Komisi HAM PBB, menangani 
“pola-pola yang konsisten dari pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia 
yang tidak diragukan dan memiliki bukti-bukti yang kuat”; ECOSOC res. 1503 
(XLVIII) (1970) yang kemudian diamendemen dengan ECOSOC res. 2000/3 
(2000). Lihat secara umum Freeman dan van Ert, International Human Rights 
Law, catatan 19, hlm. 403-5.

188 Lihat secara umum Freeman dan van Ert, International Human Rights Law, 
catatan 19, hlm. 403-7. Lihat misalnya laporan tahun 2005 oleh Kelompok Kerja 
untuk Penghilangan Paksa atau Suka Rela, pada UN doc. E/CN.4/2005/65.

189 Lihat secara umum Freeman dan van Ert International Human Rights Law, 
catatan 19, hlm. 405-7. Telah ada monitor-monitor independen tentang topik-
topik yang merentang dari idependensi hakim dan pengacara ke kekerasan 
terhadap perempuan, ke pengungsi-pengungsi internal. Telah ada badan-
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badan monitor independen untuk negara-negara yang merentang mulai 
dari Irak, ke Haiti, ke Somalia. Monitor-monitor independen menjalankan 
penyelidikan di tempat dan sesuai topik dengan persetujuan dari negara yang 
dituju dan kemudian menyerahkan laporan hasil temuan mereka kepada 
Komisi HAM PBB. Pada tahun 2004, Sekretaris Jenderal PBB juga mendirikan 
kantor yang tidak terkait sama sekali dengan Komisi, yaitu kantor Penasihat 
Khusus untuk Pencegahan Genosida.

190 Ibid., hlm. 403-4. Lihat misalnya laporan tahun 2005 dari Kelompok Kerja 
tentang Segala Bentuk Perbudakan, UN doc. E/CN.4/Sub.2/RES/2004/19.

191  Lihat secara umum Freeman dan van Ert, International Human Rights Law, catatan 
19, hlm. 407-8. Lihat misalnya laporan komisi tentang “Situasi Perempuan dan 
Gadis di Afganistan”, UN doc./E/CN.6/2004/L/1/REV.1 (2004).

192 Majelis Umum PBB mendirikan komite tersebut dengan resolusi yaitu GA 
res.2443 (XXIII) (1968). Lihat secara umum http://www.unhchr.ch/html/
menu2/7/a/moatsc.htm.

193 Lihat misalnya, I. Martin, “Closer to the Victim: United Nations Human Rights 
Field Operations”, dalam Y. Danieli dan lain-lain, eds., The Universal Declaration 
of Human Rigths: Fifty Years and Beyond (Amityville, NY: Baywood Publishers, 
1999), Bab 8. Di El Salvador, Haiti, Guatemala, dan Sierra Leone, misi-misi 
lapangan PBB (ONUSAL, MICIVIH, MINUGUA, dan UNAMSIL secara 
berturut-turut) beroperasi bersama dengan komisi kebenaran, meskipun 
berfokus terutama pada kekerasan yang sedang terjadi, yang dilawankan 
dengan kekerasan masa lalu. Lihat	Mattarollo,	“Truth	Commissions”,	dalam	
Bassiouni, Post-Conflict Justice, catatan 1, hlm. 296-7.

194 Lihat secara umum Freeman dan van Ert, International Human Rights Law, 
catatan 19, hlm. 426-33.

195 Sekarang ini ada dua pelapor khusus yang permanen: Pelaporan untuk Hak-
Hak Perempuan, dan Pelapor Khusus untuk Kebebasan Berekspresi. Keduanya 
menjalankan misi penyelidikan di dalam suatu negara dan melaporkan hasil 
temuannya. Lihat ibid., hlm. 433. Juga ada Pelaporan Khusus ad hoc untuk 
Pekerja-Pekerja Migran dan Keluarga-Keluarga Mereka.

196 ETS no. 163. Piagam ini didahului oleh Piagam Sosial Eropa tahun 1961 (ETS 
no. 35), Protokol Tambahan untuk Piagam tahun 1988 (ETS no. 128), Protokol 
Amendemen terhadap Piagam Sosial Eropa tahun 1991 (ETS no. 142), dan 
Protokol Tambahan yang Menyediakan sebuah Sistem untuk Pengaduan 
Kolektif tahun 1995 (ETS no. 158). Tentang kerja komite tersebut, lihat Freeman 
dan van Ert, International Human Rights Law, catatan 19, hlm. 441-2; D. Harries, 
“Lessons from Reporting System of the European Social Charter”, dalam P. 
Alston dan J. Crawford, eds., The Future of UN Human Rights Treaty Monitoring 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2000).
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197 Lihat Freeman dan van Ert, International Human Rights Law, catatan 19, 
hlm. 442-3. Website komisioner tersebut adalah http://www.coe.int/T/E/
Commissioner.H.R.

198 Lihat Freeman dan van Ert, International Human Rights Law, catatan 19, hlm. 
443. Website komisi tersebut adalah http://www.coe.int/T/E/human_rights/
ecri/.

199 ETS no. 148. Tentang kerja komite tersebut, lihat Freeman dan van Ert, 
International Human Rights Law, catatan 19, hlm. 143-4.

200 ETS no. 157. Tentang kerja komite tersebut, lihat Freeman dan van Ert, 
International Human Rights Law, catatan 19, hlm. 144.

201 Lihat Freeman dan van Ert, International Human Rights Law, catatan 19, hlm. 
144. Website komite itu adalah http://www.cpt.coe.int/en/default.htm.

202 Lihat Freeman dan van Ert, International Human Rights Law, catatan 19, hlm. 
446. Dalam keadaan tertentu, seorang penyelidik independen bisa ditunjuk 
untuk menyelidiki suatu tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

203 Lihat ibid., hlm. 446. Website komisioner itu adalah http://www.osce.org/
hcnm/.

204 Lihat Freeman dan van Ert, International Human Rights Law, catatan 19, hlm. 
446. Website perwakilan itu adalah http://www.osce.org/fom/.

205 Lihat Freeman dan van Ert, International Human Rights Law, catatan 19, hlm. 
448-52.

206 Pada saat buku ini ditulis, terdapat pelaporan khusus untuk enam isu: 
penghukuman secara ekstrajudisial, sewenang-wenang, dan tembak mati 
di tempat; kondisi penjara; hak-hak perempuan; kebebasan berekspresi; 
situasi para pembela hak asasi manusia; dan pengungsi, pencari suaka, dan 
pengungsi internal. Lihat http://www.achpr.org.

207 Lihat Freeman dan van Ert, International Human Rights Law, catatan 19, hlm. 
452.

208 Lihat ibid., hlm. 455.

209 Lihat ibid., hlm. 455-6.

210 Lihat ibid., hlm. 458. Komisi itu dibentuk mengikuti Persetujuan Amerika Utara 
tentang Kerja Sama Buruh tahun 1993. 

211 Lihat ibid., hlm. 460-2.

212 Lihat ibid., hlm. 464-5. Persemakmuran secara periodik telah menyelidiki 
“pelanggaran berat dan persisten” hak asasi manusia di negara-negara 
anggota yang tertentu. Lihat http://www.thecommonwealth.org.
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213 Lihat misalnya, K. J. Greenberg dan J. L. Dratel, eds., The Torture Papers (New 
York: Cambridge University Press, 2005), yang memuat laporan dari pelbagai 
penyelidikan militer dan penyelidikan lain atas tuduhan atau dugaan 
pelanggaran militer Amerika Serikat terhadap tahanan Irak di Irak dan di 
pelbagai tempat.

214 Sebagai contoh, Bagian I dan II dari Undang-Undang Penyelidikan (Inquiries Act), 
RS 1985, c. I-11 (Kanada) secara eksplisit memperlihatkan penyelidikan jenis 
ini, sebagaimana juga dengan Undang-Undang Penyelidikan, 2005 (Inggris). 
Lihat Bab 2, Bagian 2.

215 Lihat Teitel, Transitional Justice, catatan 1, hlm. 94.

216 Lihat catatan 78.

217 “Pada tahun 1866, pada awal Januari, sebuah Komisi Kerajaan (Royal 
Commission) tiba dari Inggris untuk menyelidiki asal muasal dan kekejaman 
pemberontakan tersebut. Gubernur Eyre diberhentikan, dan ketua 
Komisi, Sir Henry Stokes, menjadi Gubernur sementara. Setelah menelisik 
permasalahannya, Komisi menemukan bahwa “pergolakan itu memiliki 
penyebab awalnya pada resistensi terencana pihak penguasa resmi; tetapi 
bahwa penghukuman yang dihasilkan selama pemberlakuan Martial Law 
(UU Darurat) bersifat eksesif; bahwa hukuman mati tidak sering terjadi; 
bahwa penghukuman dengan penyiksaan sering terjadi secara sembrono, 
dan kadang bersifat barbar; dan bahwa pembakaran 1.000 rumah sangatlah 
kejam dan menghancurkan. Eyre kemudian dipecat dan diberhentikan dari 
Pelayanan Imperial.: Jamaica Royal Commission Report 1866, HMSO, 2 jilid, 
London. Lihat juga A. Hochschild, King Leopold’s Ghost (New York: Mariner 
Books, 1998), hlm. 250-255, di mana penulis menggambarkan sebuah komisi 
penyelidikan tahun 1904 atas tuduhan pelanggaran sistematik dan meluas di 
Kongo-Belgia.

218 Pada Maret 1968, selama Perang Vietnam, pasukan Amerika Serikat 
dilaporkan telah membantai 400 hingga 500 petani Vietnam dan geriliawan 
Viet Kong di desa My Lai. Jenderal William R. Peers (dan yang lainnya) 
melakukan penyelidikan atas pembantaian tersebut dan informasi-informasi 
yang ditutup-tutupi oleh para perwira militer. Penyelidikan itu diselesaikan 
tahun 1970 tetapi tetap dirahasiakan sampai tahun 1974. Lihat Microfilm Guide 
to Vietnam War Research Collections: The Peers Inquiry of the Massacre at My Lai, 
Microfilm	DS	557.8	M9	P428	1996.

219 Report of the Kahan Commission of Inquiry, 1983 (Israel). Laporan lengkapnya 
tersedia di http://www.jewishvirtuallibirary.org/jsource/History/kahan.html.	
Lihat Bab 7, catatan 27, untuk pembahasan tentang laporan akhir komisi 
tersebut.
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220 Penyelidikan tersebut dibentuk pada tahun 1998 oleh Perdana Menteri 
Inggris Tony Blair di bawah ketentuan Tribunals of Inquiry (Evidence) Act, 1921 
(Inggris), yang telah direvisi. Tujuannya adalah untuk menyelidiki peristiwa 
tahun 1972 yang dikenal sebagai “Bloody Sunday” (Minggu Berdarah), 
ketika para pemrotes dibunuh di Londonberry, Irlandia Utara, oleh tentara 
Inggris. Lihat website penyelidikan di http://www.bloody-sunday-inquiry.org. 
Sebuah komisi penyelidikan yang dibentuk tahun 1972 untuk kejadian yang 
sama secara luas dipandang sangat bias. Lihat A. Hegarty, “Truth, Law and 
Official	Denial:	The	Case	of	Bloody	Sunday”,	dalam	Schabas	and	Darcy,	Truth 
Commissions and Courts, catatan 127, 199, hlm. 206-8, 212-14.

221 Komisi tersebut diberikan sebuah mandat yang lebih luas dari pada beberapa 
penyelidikan sebelumnya yang ditunjuk untuk menyelidiki kekerasan massal 
anti-Sikh tahun 1984, yang mengikuti pembantaian mantan perdana menteri 
Indira Gandhi. Komisi tersebut menghasilkan laporan akhir pada tahun 2005. 
Lihat “Transitional Justice in the News” (http://www.ictj.org), 15 Februari 
2005.

222 Nama komisi kebenaran terkesan tidak cocok, bukan hanya karena masalah 
yang menjadi perhatian komisi tersebut (yang mengharuskannya berfokus 
terutama pada kekerasan massal yang terjadi pada Juli 1983), tetapi juga karena 
komisi tersebut dibentuk delapan belas tahun setelah kejadian tersebut. Tidak 
mengherankan, para korban dan NGO-NGO di Sri Lanka terus menuntut 
dibentuknya sebuah komisi kebenaran nasional yang akan meliputi hampir 
dua puluh tahun perang saudara yang mengikuti kekerasan massal tahun 
1983 tersebut.

223 Komisi tersebut dibentuk oleh Dewan Nasional Republik Srpska (BiH) dalam 
sesi pertemuannya pada 25 Desember 2003, yang bertindak karena tekanan 
Kantor Dewan Perwakilan Tinggi. Laporan akhirnya menghasilkan suatu 
pengakuan yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang tanggung jawab 
penguasa Republik Srpska.

224 Lihat Royal Commission on Aboriginal Peoples, People to People, Nation to 
Nation: Highlights from the Report of the Royal Commission on Aboriginal Peoples 
(Ottawa:	 The	 Commission,	 1996).	 Komisi	 tersebut	menyelenggarakan	 acara	
dengar kesaksian publik selama 178 hari di sembilan puluh enam komunitas 
di seluruh Kanada. Pada beberapa acara dengar kesaksian publik tersebut, 
para	korban	yang	 selamat	dari	 kekerasan	fisik	dan	 seksual	di	 bekas	 Indian	
Residential Scools (IRS) dengan berani menuturkan pengalaman-pengalaman 
mereka. Sebagaimana telah dicatat sebelumnya, pada saat buku ini ditulis, 
Kanada sedang mempertimbangkan sebuah proses komisi kebenaran dan 
rekonsiliasi sebagai bagian dari paket politik yang komprehensif untuk 
menangani warisan kejadian IRS.

225 Lihat	A.	C.	Pinto,	 “Settling	Accounts	with	 the	Past	 in	 a	Troubled	Transition	
to Democracy: The Portugese Case”, dalam A. Brito dan lain-lain, eds., The 
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Politics of Memory and Democratization (Oxford: Oxford University Press, 2001), 
hlm. 81. Komisi tersebut terdiri dari para intelektual dan politisi republikan 
dan kiri-sosialis. Ia memiliki akses terhadap arsip-arsip pemerintahan diktator 
sebelumnya dan akhirnya bisa menerbitkan lusinan buku tentang kekejaman 
masa lalu di Portugal.

226 “Laporan dewan, yang dirilis bulan ini, mengatakan hal-hal yang hampir tak 
terkatakan, memicu sebuah reaksi yang tajam. Sebagai contoh, laporan tersebut 
menyatakan bahwa jika perjanjian Lausanne tahun 1923 – yang menjadi dasar 
dari negara Turki dan hubungan luar negerinya – telah diimplementasikan 
secara penuh, maka pertikaian berdarah antara bangsa Turki dan Kurdi 
barangkali bisa dihindari… Laporan itu juga mengatakan bahwa pasal-pasal 
yang dipahami untuk melindungi minoritas non-Muslim telah dibaca secara 
sangat sempit: selain mengacu pada minoritas Yahudi, Armenia dan Yunani, 
pasal-pasal tersebut juga harus diterapkan untuk, misalnya, orang-orang 
Kristen Ortodoks Syria. Yang masih kontroversial adalah bahwa laporan 
tersebut menganjurkan untuk menggantikan istilah “Turki” (Turk) dengan 
sebuah kata yang lebih inklusif untuk mencakupi semua kelompok etnis 
dan umat beriman, seperti “Turkiyeli” – dari nama Turkey. Itu lebih dari yang 
bisa diterima oleh orang-orang Turki (Turk). Bahkan ketika Ibrahim Kaboglu, 
seorang juri (hakim) yang mengepalai dewan itu, sedang membacakan laporan 
tersebut pada sebuah konferensi pers, seorang anggota dewan tersebut tiba-
tiba merenggutnya dan merobek-robeknya menjadi serpihan-serpihan kecil. 
Baik Mr. Kaboglu dan Baskin Oran, seorang ilmuwan politik yang menuliskan 
laporan tersebut, telah diserbu dengan telepon dan surat yang mengancam 
… Para penuntut umum di Ankara sedang menyelidiki sebuah kemungkinan 
tuntutan bahwa kedua akademisi tersebut mungkin telah melakukan sesuatu 
yang mengganggu dan mengancam keamanan negara. Ilker Basbug, seorang 
jenderal tingkat atas, bergabung dalam gerakan itu, dan mengatakan bahwa 
kesatuan Turki tidak boleh dikorban. Pemerintah, karena ketakutan atas reaksi 
tersebut, mencuci tangannya dari laporan tersebut dan menyangkal bahwa 
pemerintah bertanggung jawab atas hal tersebut”: “Trouble over Turkish 
History”, The Economics, 11 November 2004, hlm. 56-7.

227 Hampir selalu akan ada implikasi politik bagi pemerintah yang membentuk 
sebuah	penyelidikan	 sosiohistoris,	 tetapi	 hal	 itu	 biasanya	kurang	 signifikan	
dibandingkan dengan implikasi penyelidikan ke dalam masa-masa kekerasan 
dan kekejaman yang lebih belakangan.

228 Kongres Amerika Serikat membentuk komisi tersebut melalui H.R. 5499 (1982). 
Komisi tersebut mendengar dari ratusan saksi dan menyelenggarakan acara 
dengar kesaksian publik di beberapa kota di Amerika Serikat. Komisi tersebut 
merekomendasikan bahwa pemerintah meminta maaf dan menyediakan 
reparasi untuk para para tahanan yang masih hidup, yang akhirnya dilakukan 
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juga oleh pemerintah. Lihat laporan Personal Justice Denied: Report of the 
Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians	(Seattle:	University	
of Washington Press, 1997). Laporan aslinya dikeluarkan tahun 1983.

229 Lihat secara umum Teitel, Transitional Justice, catatan 1, hlm. 94.

230 Nama Komisi tersebut dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Spanyol, adalah 
Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en la República 
Argentina (CEANA). Komisi tersebut menelusuri pengiriman emas curian 
Nazi, menentukan seberapa banyak penjahat perang yang tiba di Argentina, 
dan menemukan bukti keterlibatan pemerintah dalam membantu para 
penjahat perang dan kolaborator Nazi untuk menetap di Argentina tidak lama 
setelah masa Perang Dunia Kedua. Laporan lengkap Komisi tersebut dapat 
diperoleh di http://www.ceana.org.ar/.

231 Hakim Spanyol Baltasar Garzón mengajukan tuntutan untuk pembentukan 
komisi seperti itu. Lihat “Spain’s Garzon Calls for ‘Truth Commission’ on 
Franco”, Reuters (http://www.reuters.com), 27 Februari 2005.

232 Dalam sistem civil law, penyelidikan kematian biasanya dilakukan oleh polisi, 
hakim (magistrate), atau penuntut umum sebagai bagian dari penyelidikan rutin 
atas kejahatan. Tidak seperti pemeriksaan penyebab kematian, penyelidikan-
penyelidikan semacam itu dilakukan dalam ranah privat, kendatipun 
kesimpulannya	bisa	ditampilkan	secara	publik.	P.	Matthews,	Jervis on Coroners, 
12th ed. (London: Sweet & Maxwell, 2002), hlm. 11, 477, 486-9.

233 Freeman dan van Ert, International Human Rights Law, catatan 19, hlm. 366-7: 
“Pemeriksan penyebab kematian dan pemeriksa kesehatan tidak menyelidiki 
semua kematian; hanya kematian yang tampak tidak lazim, tidak diharapkan, 
tak terjelaskan, atau penyelidikan kematian untuk alasan-alasan lain.”

234 Ibid., hlm. 367.

235 Meskipun pada dasarnya setiap penyelidikan dilakukan oleh seorang juri, 
sekarang	 ini	 kebanyakan	 penyelidikan	 dilakukan	 tanpa	 hakim.	 Matthews,	
Jervis on Coroners, catatan 232, hlm. 218.

236 Prosedur yang sama terjadi dalam jurisdiksi pemeriksa kesehatan, kendatipun 
mereka	sering	dijalankan	oleh	seorang	hakim	yang	bertindak	tanpa	seorang	
juri.

237	 Matthews,	Jervis on Coroners, catatan 232, hlm. 465-6. Bukti dari penyelidikan 
penyebab kematian seperti ini tidak dapat diterima dalam sebuah pengadilan. 
Ibid., hlm. 466.

238 Ibid., hlm. 83 dan 218.

239 Lihat, misalnya, Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the 
United Nations Secretary-General (2005), paragraf 6: “Komisi ini tidak diberikan 
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kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh seorang penuntut umum 
(khususnya, ia tidak bisa memanggil saksi, atau memerintahkan penyelidikan 
atau penyitaan, ia juga tidak bisa meminta seorang hakim untuk mengeluarkan 
perintah penangkapan kepada tersangka).”

240 Lihat Laporan yang Disajikan pada Konferensi Perdamaian Pertama, 29 Maret 
1919, dicetak ulang dalam (1920) 14 AJIL 95. Komisi tersebut menemukan 
bukti yang cukup untuk penuntutan terhadap 20.000 penjahat perang. M. 
C. Bassiouni, “The United Nations Commission of Experts on the Former 
Yugoslavia”, dalam Bassiouni, Post-Conflict Justice, catatan 1, hlm. 433-6. Komisi 
kejahatan perang inernasional utama lainnya dari paruh pertama abad yang 
lalu adalah apa yang dikenal sebagai Komisi Kejahatan Perang PBB (United 
Nations War Crimes Commission) yang dibentuk tahun 1943. Lihat ibid., hlm. 
436-8.

241 Lihat Laporan Akhir Komisi Komisi Ahli PBB yang Dibentuk Mengikuti 
Resolusi Dewan Keamanan 780 (United Nations Commissions of Experts 
Established Pursuant to Security Council Resolution 780) yang dibentuk pada 
tahun 1992, 27 Mei 1994. Laporan lengkapnya tersedia di http://www.un.org/
Docs.sc/missionreports/5700e.pdf. “Komisi ini bekerja selama dua tahun, 
yang mana selama itu ia melakukan tiga puluh lima penyelidikan, membuat 
database yang paling ekstensif untuk mengumpulkan bukti dan informasi 
tentang	pelanggaran	hukum	humaniter	internasional,	mengindentifikasi	lebih	
dari 800 tempat penahanan, memperkirakan 50.000 kasus penyiksaan dan 
200.000 kematian, memperkirakan dua juta orang yang dipindahkan secara 
paksa sebagai akibat dari pembersihan etnis yang didokumentasikan berkaitan 
dengan 2.000 kota dan kampung di mana tindakan-tindakan itu dilakukan, 
dan menjalankan penyelidikan yang paling pertama dan paling esktensif di 
dunia untuk pemerkosaan yang sistematik”: M. C. Bassiouni, “Appraising 
UN Justice-Related Fact-Finding Missions” (2001) 5 Wash U. J. L. & Pol’y 35, 
hlm. 46-7. Kejahatan-kejahatan yang dikutip di dalam laporan komisi tersebut 
jelas-jelas memperlihatkan kemiripan yang kuat dengan kejahatan-kejahatan 
yang didokumentasikan oleh sebuah penyelidikan serupa yang dibentuk oleh 
Carnegie Endowment for International Peace tahun 1913 untuk menyelidiki 
kejadian-kejadian dalam Perang Balkan Pertama dan Kedua masing-masing 
tahun 1912 dan 1913. Bassiouni, “The United Nations Commissions of Experts 
on the Former Yugoslavia”, catatan 240, hlm. 438-9.

242 Lihat Sekretaris Jenderal PBB, “Final Report of the Commission of Experts 
Established Pursuant to Security Council Resolution 935 (1994)”, UN doc. 
S/1994/1405 (1994). Komisi tersebut bekerja selama tiga bulan dan hanya 
melakukan sebuah kunjungan selama satu minggu ke Rwanda. Ia hampir-
hampir tidak melakukan upaya pencarian fakta. Tujuan utama dari komisi ini 
mungkin dimaksudkan untuk membeli waktu ekstra bagi Dewan Keamanan 
untuk menerapkan mandatnya dalam pengadilan yang sudah direncanakan 
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yaitu Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR). Lihat Bassiouni, 
“Appraising UN Justice-Related Fact-Finding Missions”, catatan 241, hlm. 
42-5.

243 Lihat catatan 35.

244 Lihat Laporan Komisi HAM PBB pada Sesi Khususnya yang Keempat, UN doc. 
E/CN.4/1999/167/Add. 1, E/1999/23/Add. 1 (1999). Laporan lengkap komisi 
tersebut tersedia di http://www.unhchr.ch. Komisi tersebut dibentuk oleh 
Sekretaris Jenderal PBB berdasarkan rekomendasi dari Komisi HAM PBB. 
Komisi tersebut menemukan bahwa telah terjadi “pelanggaran berat hak asasi 
manusia dan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter” yang dilakukan 
oleh tentara Indonesia dan milisi-milisi terkait dengannya. Komisi itu bekerja 
selama total tujuh minggu.

245 Lihat Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United 
Nations Secretary-General (2005). Tujuan komisi ini adalah untuk menyelidiki 
pelanggaran terhadap hukum hak asasi manusia dan humaniter, menentukan 
apakah	telah	terjadi	genosida	atau	bukan,	dan	mengidentifikasi	para	pelaku.

246 M. C. Bassiouni, “Accountability for Violations of International Humanitarian 
Law and Other Serious Violations of Human Rights”, dalam Bassiouni, Post-
Conflict Justice, catatan 1, hlm. 31.

247 M. C. Bassiouni, “The Commission of Experts Established Pursuant to Security 
Council Resoluition 780: Investigating Violations of International Humanitarian 
Law in the Former Yugoslavia” (1994), 5 Crim. L. Forum 279, hlm. 300.

248 PBB dan Organisasi Persatuan Afrika (sekarang bernama Uni Afrika, African 
Union) membentuk sebuah komisi penyelidikan yang diberi tugas untuk 
“memverifikasi	kebenaran	tuduhan	atas	ratusan	penghukuman	mati	di	 luar	
pengadilan (extra-judicial executions), yang disangkakan terjadi di Togo selama 
tahun 1998, yang dibuat oleh laporan Amnesty International yang diterbitkan 
pada 5 Mei 1999.” Dalam laporan akhir yang dibuat pada tahun 2001, komisi 
tersebut menguatkan “adanya pelanggaran hak asasi manusia yang sistematik 
di Togo selama tahun 1998.” Pemerintah Togo kemudian membentuk sebuah 
komisi penyelidikan nasional untuk menyelidiki kejadian yang sama.

249 Komisi ini dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB tahun 2004 berdasarkan 
permintaan Presiden Pantai Gading yaitu Laurent Gbagbo. Komisi ini 
memeriksa pelanggaran yang terjadi belum lama berselang yang dilakukan 
oleh kedua pihak dalam pertikaian internal di negara tersebut. Dalam sebuah 
lampiran rahasia dari laporan tersebut (yang kemudian dibuka juga kepada 
pers), terdapat nama 95 individu yang dituduh bertanggung jawab atas 
kejahatan berat, termasuk di dalamnya adalah istri sang presiden. Lihat “Ivory 
Coast First Lady Leads Death Squad, Report Alleges”, Washington Post, http://
www.washingtonpost.com, 29 Januari 2005.
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250 Komisi prosedur penyelidikan ILO biasanya melibatkan acara dengar 
kesaksian di Jenewa juga di negeri-negeri yang diselidiki. Komisi tersebut 
mempersiapkan sebuah lapoan akhir yang berisikan kesimpulan dan 
rekomendasi, yang diajukannya kepada Badan Pelaksana ILO. Pemerintah 
dari negeri yang diselidiki itu bisa menerima rekomendasi-rekomendasi atau 
mengajukan banding kepada Mahkamah Internasional (international Court of 
Justice),	yang	keputusannya	bersifat	final.	Lihat, misalnya, Laporan Juli 1998 
dari “Komisi Penyelidikan yang Ditunjuk berdasarkan Konstitusi ILO Pasal 26 
untuk Memeriksa Pelaksanaan oleh Burma atas Konvensi tentang Kerja Paksa 
(no. 29) tahun 1930.” Tersedia di http://www.ilo.org/public/english/standards/
relm/gb/docs/gb273/myanmar.htm.

251 1125 UNTS 3, mulai berlaku pada 7 Desember 1978.

252 Pasal 90 (2) (a) dari Protokol I menyatakan: “Negara-Negara Pihak Utama 
pada	 saat	 penandatanganan,	 ratifikasi	 atau	 penerimaan	 terhadap	 Protokol,	
atau pada waktu-waktu lain sesudahnya, bisa menyatakan bahwa mereka 
mengakui secara faktual (ipso facto) dan tanpa perlu perjanjian khusus lagi, 
dalam kaitan dengan pelbagai pihak dari Negara-Negara Pihak Utama yang 
menerima kewajiban yang sama, kompetensi [komisi] untuk menyelidiki 
tuduhan oleh Pihak lain seperti itu, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal ini.” 
Website dari Komisi tersebut adalah http://www.ihffc.org/.

253 Laporan akhir komisi tersebut, Rwanda: The Preventable Genocide, dipublikasikan 
pada tahun 2000. Rigkasannya tersedia di http://www.iss.org.za/AF/profiles/
rwanda/IPEPRwanda.pdf.

254 Laporan akhir komisi tersebut (tertanggal 1 Juli 2002) tersedia di http://www.
oas.org/OASpage/Haiti_situation/cpinf4702_02_eng.htm. Komisi HAM Antar-
Amerika juga mengumumkan pada tahun 2005 bahwa ia akan membuka 
kembali sebuah penyelidikan terhadap pembantaian massal tahun 1981 atas 
ratusan petani di El Mozote, El Salvador. Lihat I. Urbina, “OAS to Reopen 
Inquiry into Massacre in El Salvador in 1981”, New York Times, 8 Maret 2005.

255 Seorang duta besar Swedia mengepalai komisi tersebut. Dalam laporan 
akhirnya, komisi tersebut mengakui ketidakmampuannya untuk menentukan 
nasib pasti dari orang-orang yang diculik atau orang-orang hilang lainnya 
karena kurangnya kerja sama dari para pegawai pemerintah setempat. 
Informasi yang dikumpulkan oleh komisi tersebut diajukan ICTY. Sebuah 
salinan laporan akhir pada Juli 2002 ada pada penulis.

256 Lihat Bagian 1.

257 Ambillah kasus Argentina: “Permintaan kompensasi dalam bentuk uang 
diajukan kepada Kantor Hak Asasi Manusia di Kementerian dalam Negeri. 
Para pengaju petisi harus menyatakan di bawah sumpah bahwa mereka telah 
ditahan di bawah kondisi yang diperkuat oleh hukum di suatu tempat antara 
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6 November 1974 dan 10 Desember 1983. Kriteria yang luas untuk bukti 
kemudian dibuat, seperti bahwa penahanan bisa dibuktikan dengan petisi 
habeas corpus atau hukuman-hukuman yang terkait, dokumen-dokumen dari 
arsip-arsip [komisi kebenaran], dari arsip-arsip judisial dan administratif, dan 
dokumen-dokumen yang diberikan kepada Komisi HAM Antar-Amerika 
dan Pengadilan HAM Antar-Amerika. Dokumen-dokumen yang ditemukan 
dalam organisasi-organisasi hak asasi manusia nasional dan internasional, 
materi-materi	 jurnalistik,	 dan	materi-materi	 bibliografis	 dievaluasi	 bersama	
dengan bukti lain yang diajukan. Cedera berat bisa dibuktikan dengan riwayat 
klinis dari tempat penahanan, sebuah salinan dari hukuman judisial, atau 
riwayat klinis atau medis yang dibuat pada waktu penahanan oleh sebuah 
institusi kesehatan resmi. Jika perlu, dapat dilakukan sebuah panel medis, 
dengan tujuan-tujuan di mana sekretaris hak asasi manusia bisa masuk dalam 
kesepakatan dengan rumah sakit-rumah sakit publik. Penolakan parsial atau 
lengkap atas permintaan kompensasi berupa uang sesuai ketentuan hukum 
yang ada bisa diajukan banding kepada National Administrative Appellate 
Chamber.”	P.	de	Greiff,	“Reparations	Efforts	in	International	Perspective:	What	
Compensation Contributes to the Archievement of Imperfect Justice”, dalam 
C. Villa-Vicencio dan E. Doxtader, eds., To Repair the Irreparable (Cape Town: 
New Africa Books, 2004).

258 Tidak perlu dikatakan bahwa terdapat pengecualian untuk hal ini. Sebagai 
contoh, sebuah pengadilan kompensasi hak asasi manusia Maroko – Instance 
d’Arbitrage Indépendante – menyiapkan sebuah laporan akhir dari hasil 
kerjanya. Tetapi seperti pengadilan-pengadilan kompensasi lainnya, semua 
proses persidangannya dilakukan secara privat.

259 Pengadilan kompensasi Maroko memberikan hampir 100 juta dollar Amerika 
Serikat kepada korban-korban penahanan sewenang-wenang dan kepada 
keluarga dari orang-orang yang dihilangkan secara paksa dalam 3.700 kasus 
selama	empat	 tahun	masa	kerjanya	 (1999-2003).	Freeman	dan	Opgenhaffen,	
Transitional Justice in Morocco, catatan 130, hlm. 10, 11. Kendatipun komisi 
tersebut tidak dibentuk sebagai sebuah pengadilan banding untuk keputusan-
keputusan pengadilan sebelumnya, ia benar-benar menolak beberapa hasil 
temuannya dalam kasus-kasus individual.

260 Lihat misalnya R. Zweig, German Reparations and the Jewish World: A History of 
the Claims Conference (Boulder, CO: Westview Press, 1987); A. Baker, Unifinished 
Business: Compensation and Restitution for Holocaust Survivors (New York: 
American	Jewish	Committee,	1997);	C.	Pross,	Paying for the Past: The Struggle 
over Reparations for Surviving Victims of the Nazi Terror, terjemahan B. Cooper 
(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998).

261 Lihat secara umum Hayner, Unspeakable Truths, catatan 33, hlm. 172-4. Pada 
tahun 2005, sebagai respon terhadap Komisi Penyiksaan yang dibahas dalam 
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Bagian 2, parlemen Cili membentuk sebuah paket reparasi yang komprehensif 
(kendatipun kurang memadai) untuk para korban yang selamat dari tindakan 
penyiksaan yang tidak pantas dimasukkan ke dalam program untk keluarga 
dari orang-orang yang hilang dan dibunuh.

262 Lihat ibid., hlm. 174-8. Lihat juga M. J. Guembe, “Economic Reparations for 
Grave Human Rights Violations: The Argentine Experience”, dalam P. de 
Greiff,	 ed.,	 The Handbook of Reparations (Oxford: Oxford University Press, 
2006).

263 Lihat I. Cano dan P. Ferreira, “The Reparations Program in Brazil”, dalam de 
Greiff,	Handbook of Reparations, catatan 262.

264 Lihat D. Cammack, “Reparations in Malawi”, dalam ibid.

265 Lihat E. Yamamoto, “Report on Redress: The Japanese-American Internment”, 
dalam ibid., berkaitan dengan program Amerika Serikat. Lihat Freeman dan 
van Ert, International Human Rights Law, catatan 19, hlm. 373-4 berkenaan 
dengan program Kanada.

266 Sebagai contoh, Denmark, Inggris, dan Kanada telah membentuk badan-badan 
semacam itu. Mandat mereka yang biasa adalah menyediakan kompensasi di 
luar pengadilan bagi para korban kejahatan privat.

267 Lihat secara umum D. Shleton, Remedies in International Human Rights Law 
(Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 337-45. Lihat	jua	H.	van	Houtte	
dan lain-lain, “The United Nations Compensation Commission”, dalam de 
Greiff,	Handbook of Reparations, catatan 262. Website komisi tersebut adalah 
http://www2.unog.ch/uncc/.

268 Website pengadilan tersebut adalah http://www.iusct.org/background-english.
html.

269 Lihat Laporan Sekretaris Jenderal PBB, “The Rule of Law and Transitional 
Justice”, catatan 61, hlm. 17-18. Lihat juga M. Freeman, Making Reconciliation 
Work: The Role of Parliaments, yang diterbitkan oleh Inter-Parliamentary Union 
dan Institute for Democracy and Electoral Assistance (2005), http://www.idea.
int, hlm. 16.

270 Lihat secara umum R. David, “Transitional Injustice? Criteria for Conformity 
of Lustration to the Right to Political Expression” (2004) 56 Europe-Asia Studies 
789; C. Gonzales-Enriquez, “De-communization and Political Justice in Central 
and Eastern Europe”, dalam Brito dan lain-lain, The Politics of Memory and 
Democratization, catatan 225, hlm. 218-47.

271 Badan-badan lustrasi kadang-kadang “menyebut nama” di hadapan publik, 
sama seperti yang dilakukan komisi-komisi kebenaran. Misalnya, di bawah 
undang-undang lustrasi Hongaria, para “kolaborator” bisa diminta untuk 
berhenti dari jabatan mereka dalam waktu tiga puluh hari atau berisiko bahwa 
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bukti keterlibatan mereka sebagai kolaborator akan dipublikasikan oleh media 
massa negara. Lihat secara umum G. Halmai dan K. L. Scheppele, “Living Well 
Is the Best Revenge: The Hungarian Approach to Judging the Past”, dalam 
McAdams, Transitional Justice and the Rule of Law in New Democracies, catatan 1, 
hlm. 171-8.

272 Lihat misalnya C. Nino, Radical Evil on Trial (New Haven: CT: Yale University 
Press, 1996), hlm. 10-11.

273 Tiga belas juta orang Jerman diwajibkan untuk mengisi formulir-formulir 
pemeriksaan untuk menentukan tingkat kesalahan mereka dalam kaitan 
dengan partisipasi mereka dalam Nazi. Dalam keseluruhan proses itu, kurang 
lebih 600.000 orang dikenakan sejumlah sanksi, termasuk pemberhentian 
dari pekerjaan, penurunan jabatan, pengurangan pendapatan dan pensiun, 
penyitaan aset, pembayaran wajib kepada badan dana kompensasi, dan 
pelbagai pelarangan terhadap pekerjaan publik. “Implementation of the Nazi 
War Crimes Disclosure Act: An Interim Report to Congress”, Oktober 1999, 
tersedia di http://www.archives.gov.

274 Di Perancis, hampir 11.000 orang yang dituduh berkolaborasi dengan rejim 
Vichy dikenakan beberapa bentuk sanksi atas kegiatan-kegiatan mereka selama 
masa perang. Hampir 1.000 politisi, 6.000 guru, dan 500 diplomat dipindahkan 
dari posisi mereka. Para hakim yang dengan entusiastik mengimplementasikan 
kebijakan	penguasa	pendudukan	Nazi	juga	dipecat	dari	jabatan	mereka.	Lihat 
Nino, Radical Evil on Trial, catatan 272, hlm. 11-13.

275 Di Yunani, mengikuti kegagalan junta militer tahun 1970-an, pemerintah 
suksesor memecat lebih dari 100.000 orang dari posisi mereka di militer dan 
pemerintahan. Secara khusus, pemerintah yang baru memecat, memindahkan, 
atau memberikan hukuman disipliner kepada semua pimpinan kantor 
yang senior di bawah junta militer itu, termasuk juga kebanyakan manajer-
manajer senior yang dipekerjakan oleh junta tersebut dalam badan-badan 
dan perusahaan-perusahaan publik. Pemerintah juga mempensiunkan atau 
menurunkan pangkat beberapa perwira militer senior yang telah menjadi 
bagian dari junta tersebut. Lihat N. Alivizators dan P. Diamandouros, “Politics 
and the Judiciary in the Greek Transition to Democracy”, dalam McAdams, 
Transitional Justice and the Rule of Law in New Democracies, catatan 1, hlm. 39-40.

276 Lihat, misalnya, M. Ellis, “Purging the Past: The Current State of Lustration 
Laws in the Former Communist Bloc” (1996) 59 Law & Comtemp. Probs. 181; 
R.	Boed,	“An	Evaluation	of	the	Legality	and	Efficacy	of	Lustration	as	a	Tool	of	
Transitional Justice” (1999) 37 Colum. J. Transnat’l L. 357.

277 Lihat, misalnya, E. Stover dan lain-lain, “Bremer’s ‘Gordian Knot’: Transitional 
Justice and the US Occupation of Iraq” (2005) 27 Human Rights Quarterly 830, 
yang mengkritik apa yang disebut sebagai proses “debaathication” di Irak.
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278 Sebuah Komisi Ad Hoc untuk Pembersihan Angkatan Bersenjata (Ad Hoc 
Commission	on	the	Purification	of	the	Armed	Forces)	dibentuk	sebagai	bagian	
dari kesepakatan damai tahun 1991. Komisi tersebut, yang terdiri dari tiga 
orang warga negara El Salvador, merekomendasikan pemberian pensiunan dini 
kepada lebih dari 100 perwira militer senior (termasuk menteri pertahanan) 
berdasarkan keterlibatan mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia di 
masa lalu. Lihat Popkin, “El Salvador: A Negotiated End to Impunity?”, catatan 
278, hlm. 198; Mani, Beyond Retribution, catatan 1, hlm. 115.

279	 Usai	konflik	bersenjata	Bosnia	 (1992-1995),	dua	program	penyelidikan	masa	
lalu	yang	signifikan	dibentuk:	satu	diarahkan	untuk	kepolisian,	yang	lainnya	
untuk para hakim dan penuntut umum. Penyelidikan terhadap polisi dilakukan 
antara tahun 1999 dan 2002 dan melibatkan pemeriksaan terhadap hampir 
24.000 orang polisi. Misi PBB di Bosnia dan Herzegovina (BiH) menjalankan 
program tersebut dengan orang-orang lokal. Prosesnya melibatkan tiga tahap: 
pengisian formulir registrasi yang diwajibkan, pemeriksaan awal untuk 
tujuan penerimaan atau penolakan otorisasi temporer untuk melanjutkan 
kerja,	 dan	keputusan	 atas	 sertifikasi	 atau	desertifikasi	 final	 terhadap	dasar-
dasar pengecekan latar belakang pidana dan penilaian kinerja. Berkaitan 
dengan penyelidikan terhadap para hakim dan penuntut umum, pada tahun 
2002 tiga Dewan Pengadilan Tinggi dan Penuntutan yang permanen dibentuk 
untuk memeriksa penunjukkan hampir 1.000 hakim dan penuntut umum. 
Dewan-dewan tersebut, yang anggotanya terdiri dari warga nasional dan 
internasional, mempunyai jurisdiksi untuk menunjuk, memindahkan, melatih, 
mengirimkan, dan mendisiplinkan para hakim dan penuntut umum. Orang-
orang yang mencari penunjukkan (pengangkatan) atau penunjukan kembali 
untuk posisi hakim atau penuntut umum mengajukan formulir aplikasi yang 
melibatkan penyingkapan secara detail tentang masalah-masalah seperti 
kegiatan mereka selama masa perang. Data-data ini, bersamaan dengan 
informasi yang diperoleh dari sumber-sumber eksternal, ditinjau ulang 
oleh dewan-dewan itu sebelum pengambilan keputusan untuk penunjukan 
atau pengangkatan. Dewan-dewan itu terus bekerja sebagai badan-badan 
penunjukan atau disipilin yang permanen untuk para hakim dan penuntut 
umum	dan	sekarang	secara	eksklusif	dijalankan	oleh	warga	negara	BiH.	Lihat 
Freeman, Bosnia and Herzegovina, catatan 223, hlm. 12-14. 

280 Lihat http://www.ictj.org.

281 Lihat “Monitor hak asasi manusia multilateral yang permanen dan ad hoc” 
(Standing and ad hoc multilateral human rights monitor) di atas.

282 Juga terdapat pelbagai ragam prosedur pengaduan antar-negara. Pengaduan-
pengaduan jenis ini jarang digunakan, dan tidak dimasukkan dalam bahasan 
kita di sini.
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283 Tentang prosedur petisi individual dan NGO, lihat Freeman dan van Ert, 
International Human Rights Law, catatan 19, hlm. 393-7.

284 Ibid., hlm. 406.

285 Ibid., hlm. 422-3.

286 Ibid., hlm. 457.

287 Pengadilan HAM Antar-Amerika dibahas dalam Bagian 4 di bawah.

288 O. A. S. Res. XXX, disahkan dalam Konferensi Negara-Negara Amerika yang 
Kesembilan (Ninth International Conference of American States) tahun 1948, 
dicetak ulang dalam Basic Documents Pertaining to Human Rights in the 
Inter-American System, OEA/Ser. L. V/II. 82 doc. 6 rev. 1, hlm. 17 (1992).

289 Lihat secara umum Freeman dan van Ert, International Human Rights Law, 
catatan 19, hlm. 426-33.

290 Ibid., hlm. 441-2. Pengadilan HAM Eropa dibahas dalam Bagian 4 di bawah.

291 Ibid., hlm. 448-52. Pengadilan Afrika untuk HAM dan Hak-Hak Rakyat dibahas 
dalam Bagian 4 di bawah.

292 Ibid., hlm. 452.

293 Secara khusus, laporan-laporan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan 
dalam bagian 116 (d) dan 502B (b) dari Undang-Undang Bantuan Asing 
tahun 1961, sebagaimana telah diamendemen, dan bagian 504 dari Undang-
Undang Perdagangan tahun 1974, sebagaimana telah juga diamendemen. 
Menteri Dalam Negeri diminta untuk memberikan kepada Juru Bicara 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Komite Senat untuk Hubungan Luar Negeri 
“sebuah laporan lengkap dan utuh menyangkut status hak asasi manusia yang 
diakui secara internasional, dalam arti sub-bagian (A) di negara-negara yang 
menerima bantuan di bawah bagian ini, dan (B) di semua negara asing lainnya 
yang adalah anggota PBB dan yang tidak termasuk subjek dari laporan hak 
asasi manusia berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.” Departemen Luar 
Negeri Amerika Serikat sering kali memasukkan laporan tentang negara-
negara tambahan yang tidak termasuk dalam kategori-kategori ini.

294 Namun demikian, terdapat beberapa penyelidikan hak asasi manusia yang 
dievaluasi sendiri oleh Departemen Luar Negeri yang didirikan di luar proses 
“laporan tentang suatu negeri tertentu” (country reports). Sebuah contoh yang 
berlawanan adalah penilaian departemen tentang implikasi laporan akhir 
komisi	kebenaran	El	Salvador	tentang	kebijakan	luar	negeri	Amerika	Serikat.	
Lihat Departermen Luar Negeri Amerika Serikat, Report of the Panel on El 
Salvador (1993).

295 Lihat Bassiouni, “The United Nations Commissions of Experts on the Former 
Yugoslavia”, catatan 240, hlm. 450.
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296 Lihat “MpsRap UN over Darfur Death Toll”, BBC News World Edition (http://
www.bbc.co.uk), 31 Maret 2005.

297 Lihat secara umum Freeman dan van Ert, International Human Rights Law, 
catatan 19, hlm. 468-74.

298 Lihat ibid., hlm. 474-7.

299 Lihat ibid., hlm. 477-83.

300  Lihat ibid., hlm. 484-5.

301 Lihat ibid., hlm. 485-7.

302 Lihat ibid., hlm. 487-8.

303 Lihat Freeman, Bosnia and Herzegovina, catatan 223, hlm. 4-5. Persis setelah 
sebuah misi penilaian yang dilakukan PBB tahun 2004, sebuah pengadilan 
hibrida – “Sidang Khusus” – telah direkomendasikan juga untuk Burundi. 
Lihat UN SC res. 1606 (2005).

304 Lihat Freeman dan van Ert, International Human Rights Law, catatan 19, hlm. 
484.

305 Lihat N. Kritz, “Where We Are and How We Go Here: An Overview of the 
Developments in the Search for Justice and Reconciliation”, dalam Henkin, The 
Legacy of Abuse, catatan 1, hlm. 31.

306 Lihat Freeman dan van Ert, International Human Rights Law, catatan 19, hlm. 477. 
Lihat juga “Transitional Justice in the News” (http://www.ictj.org), 31 Januari 
2005: “Pengadilan-pengadilan Gacaca tradisional Rwanda, yang dibentuk 
untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang dilakukan selama genosida tahun 
1994, telah melakukan penyelidikan sistematik di seluruh negeri. Dalam 
fase penyelidikan terbaru, komunitas-komunitas melakukan pertemuan-
pertemuan	publik	di	mana	para	penduduknya	mengidentifikasi	para	korban	
dan tersangka. Dalam fase pengadilan, para korban dan tersangka akan 
berhadapan satu sama lain dan berbicara di hadapan sebuah panel yang terdiri 
dari para hakim lokal yang dipilih secara khusus, yang akan mengeluarkan 
putusan.” 

307 Lihat Freeman dan van Ert, International Human Rights Law, catatan 19, hlm. 
497-500.

308 Lihat ibid., hlm. 417-19.

309 Lihat ibid., berturut-turut hlm. 434-7 dan 438-41.

310 Lihat ibid., hlm. 447-8.

311 Lihat ibid., hlm. 500-6.

312 Lihat secara umum J. M. Nolan-Halley, Alternative Dispute Resolution in a 
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Nutshell, edisi ke-2 (St. Paul, MN: West Publishing Co., 2001). Di beberapa 
jurisdiksi (misalnya, Kanada), penggunaan ADR sebagai langkah awal sering 
dilakukan sebagai bagian dari proses pra-peradilan.

313 Lihat, misalnya, B. Galaway dan J. Hudson, eds., Restorative Justice (Monsey, 
NY: Criminal Justice Press, 1996).

314 Namun demikian, acara dengar kesaksian publik yang dilakukan dalam 
komisi kebenaran bisa mengambil bentuk seperti pengadilan. Lihat Bab 6 buku 
ini.

315 Mandat-mandat dari banyak komisi kebenaran sering kali secara eksplisit 
menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan judisial. Lihat, 
misalnya, Supreme Decree no. 0065-2001-PCM (Peru), sebagaimana telah 
diamendemen, Pasal 3: “[K]omisi tidak memiliki kekuasaan jurisdiksional, 
karena itu ia tidak menggantikan fungsi dari Kekuasaan Judisial dan Pelayanan 
Publik (Judicial Power and the Public Ministry)” (Terjemahan tidak resmi dari 
bahasa aslinya, Spanyol, oleh Lisa Magarrell.) Lihat juga Kesepakatan Damai 
Meksiko (1991), Ketentuan-Ketentuan yang Menciptakan Komisi Kebenaran 
El Salvador, S. 5: “Komisi tidak boleh berfungsi dengan cara seperti sebuah 
badan judisial.” Lihat juga Presidential Executive Order Establishing the Truth 
and Justice Commission, 1995 (Haiti), Pasal 9.

316 R. May dan M. Wierda, International Criminal Evidence (Ardsley, NY: Transitional 
Publishers, 2003), hlm. 14-15.

317 Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional 1998, 2187 UNTS 3, pasal 
7 (2). Lihat juga Statuta Roma Pasal 8 (1), yang menegaskan bahwa tindakan-
tindakan yang dilarang (misalnya, penyiksaan) harus telah dilakukan “sebagai 
bagian	dari	sebuah	rencana	atau	kebijakan	atau	sebagai	bagian	dari	perbuatan	
berskala besar dari kejahatan-kejahatan tersebut” agar menjadi sebuah 
kejahatan perang.

318 Sebagai contoh, dalam acara dengar kesaksian korban dalam KKR Afrika 
Selatan, para komisioner menyambut para korban dengan bunga ketika mereka 
memasuki tempat untuk memberikan testimoni, kadang-kadang mereka 
memeluk para korban. Para korban “diperbolehkan untuk mengungkapkan 
segala keluh kesah mereka, menangis, dan berteriak. Meskipun para komisioner 
benar-benar	 menanyakan	 pertanyaan-pertanyaan	 klarifikasi	 tertentu,	 yang	
kadang-kadang dimaksudkan sebagai upaya untuk mengorek nama-nama 
pelaku dan saksi-saksi yang mendukung, para saksi tersebut bukanlah subjek 
dari pemeriksaan silang.” Kadang-kadang musik tradisional juga dimainkan. T. 
G. Phelps, Shattered Voices: Language, Violence, and the Work of Truth Commissions 
(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004), hlm. 109-10.

319 Komisi-komisi kebenaran dan pengadilan bisa sama-sama berkontribusi juga 
pada sasaran lain, seperti penjeraan, rekonsiliasi, dan konsolidasi perdamaian 
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dan demokrasi. Namun demikian, sasaran-sasaran ini kurang diperhatikan. 
Sebuah analisis yang menyeluruh tentang sasaran-sasaran ini berada di luar 
jangkaun buku ini.

320 Lihat, misalnya, Robert Jackson, Pidato Pembukaan, The Trial of German Major 
War Criminal by the IMT Sitting at Nuremberg (HMSO, 1946), hlm. 4: “Belum 
pernah ada sebelumnya upaya yang dilakukan dalam cakupan suatu litigasi 
tunggal, pengembangan, yang meliputi keseluruhan sebuah benua, dan yang 
melibatkan seluruh bangsa, individu-individu yang tak terhitung jumlahnya, 
dan kejadian-kejadian yang tak terbilang.” Lihat juga May dan Wierda, 
International Criminal Evidence, catatan 316, hlm. 13, di mana ditekankan bahwa 
“persidangan dalam Pengadilan Tokyo terdiri atas 1.200 halaman total: 1.050 
halamannya dipersembahkan untuk sebuah analisis yang rinci tentang sejarah 
bangsa Jepang dari tahun 1928 hingga 1945, sementara hanya tujuh (7) halaman 
dihabiskan untuk menggambarkan persidangan terhadap para terdakwa dan 
82 halaman untuk putusan-putusan terhadap individu tertentu.”

321 Lihat secara umum H. Arendt, Echmann in Jerusalem: A Report on the Banality of 
Evil (New York: Penguin Books, 1963).

322 Lihat, misalnya, D. Singer, “France on Trial”, The Nation, 24 Februari 1999; R. 
Faurisson, “The Papon Trial” (May/June 1998) 17 Journal for Historical Review 
3, hlm. 14. “Pengadilan bohong-bohongan” (show trial) jenis ini tidak harus 
diratapi. Mark Osiel menganjurkan bahwa pengadilan dalam konteks transisi 
harus merangsang diskusi publik. Mengingat pengadilan bisa menjamin 
proses hukum, ia mengajukan bahwa “pengadilan harus dirancang sebagai 
sebuah tontotan yang monumental.” Ia mengklaim bahwa hal ini juga bisa 
memfasilitasi pembangunan suatu memori kolektif dan bisa juga sebuah 
identitas nasional. M. Osiel, Mass Atrocity, Collective Memory, and the Law (New 
Brunswick, NJ: Transaction, 1997), hlm. 3.

323 Orentlicher, “Promotion and Protection of Human Rights: Impunity”, catatan 
316, paragraf 16: “Sebuah keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung 
Argentina yang dinyatakan pada 13 Agustus 1998, yang mengatur bahwa 
pengadilan-pengadilan kurang memiliki jurisdiksi untuk menyelenggarakan 
persidangan sebagai akibat dari hukum amnesti, yang mengarah pada 
pengajuan sebuah kasus kepada Komisi Antar-Amerika. Dalam sebuah 
penyelesaian yang memuaskan terhadap kasus ini, Pemerintah Argentina 
menerima dan berjanji menjamin “hak atas kebenaran, yang melibatkan 
pemanfaatan secara maksimal semua sarana untuk memperoleh informasi 
tentang di mana lokasinya orang-orang yang hilang”. Sebagai hasilnya, 
pengadilan-pengadilan	 Argentina	 diijinkan	 untuk	 melangsungkan	
pengadilan-pengadilan kebenaran dan sebuah Komisi Penuntut ad hoc untuk 
proses pemeriksaan kebenaran dibentuk untuk menyelidiki kasus-kasus yang 
ada. Pada Juli 2001, kurang lebih 3.570 kasus hak asasi manusia diselidiki.” 
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Pengadilan-pengadilan tersebut didasarkan pada hak-hak keluarga korban 
dan masyarakat sebagai keseluruhan untuk mengetahui kebenaran, dan hak 
keluarga untuk menguburkan dan berduka atas keluarga atau korban yang 
mati (derecho a duelo).

324 Meskipun mantan presiden Chili Patricio Aylwin terkena dengan penekanan 
dari teori ini, namun hampir tidak diperlukan sebuah ekspresi yang formal. 
Kecuali kalau sebuah amnesti secara eksplisit menampik jurisdiksi pengadilan 
untuk melakukan penyelidikan, sebuah pengadilan tidak mempunyai pilihan 
kecuali melakukan hal demikian, dalam rangka memastikan atau menentukan 
apakah amnesti berlaku dalam sebuah kasus tertentu yang partikular. Variasi-
variasi dari doktrin Aylwin telah diterapkan oleh pengadilan-pengadilan di 
Guatemala, Peru, Argentina, dan Ghana. Lihat N. Roht-Arriza dan L. Gibson, 
“The Developing Jurisprudence on Amnesty” (1998) 20.4 Human Rights 
Quarterly 843.

325	 Aturan	61	dari	Hukum	Acara	dan	Prosedur	ICTY	mengijinkan	para	penuntut	
ICTY untuk menghadirkan sebuah dakwaan, bersama dengan semua buktinya, 
di hadapan sebuah Sidang Pengadilan di pengadilan terbuka dan tanpa 
kehadiran si terdakwa. Jika Sidang Pengadilan merasa cukup dengan adanya 
dasar-dasar yang masuk akal dari kesalahan si terdakwa, maka ia mengelurkan 
pernyataan jaminan penangkapan secara internasional. Jika negara asal si 
terdakwa gagal atau menolak bekerja sama, pengadilan dapat melaporkan hal 
ini kepada Dewan Keamanan untuk tindakan lebih lanjut. Jika si terdakwa 
kemudian ditangkap, pengadilan dapat dimulai lagi dengan sebuah Sidang 
Pengadilan yang baru, dan temuan-temuan dari Aturan 61 tidak memainkan 
bagian apa pun dalam hal memutuskan bersalah atau tidak bersalah. Terdapat 
lima acara dengar kesaksian Aturan 61 yang dilakukan pada tahun-tahun awal 
dari pengadilan tersebut, termasuk yang dilakukan pada pemimpin masa 
perang Serbia-Bosnia, Radovan Karadzic, dan jenderalnya, Ratko Mladic. 
Tidak ada acara dengar kesaksian Aturan 61 yang telah dilakukan sejak tahun 
1996 karena meningkatnya jumlah kasus ICTY. Lihat Freeman dan M. Wierda, 
“The ICTY and the Pursuit of Justice in the Balkans”, dalam G. Stamkoski, ed., 
With No Peace to Keep, edisi kedua (London: Volatile media, 2002), hlm. 259.

326 Juri-juri agung pada dasarnya adalah juri penyelidikan. Tanggung jawab 
mereka adalah untuk menerima penuntutan dalam masalah-masalah pidana, 
mendengarkan kesaksian negara, dan kemudian menentukan apakah suatu 
putusan harus dikeluarkan terhadap seorang individu yang menjadi sasaran. 
Lihat secara umum S. S. Beable, ed., Grand Jury Law and Practice, edisi kedua 
(Minneapolis: West Group, 1997).

327 Penuntut khusus telah ditunjuk dalam banyak negara yang berbeda untuk 
merespon tuduhan-tuduhan kejahatan yang berkaitan dengan hak asasi 
manusia, yang meliputi Amerika Serikat, Colombia, Etiopia, dan Meksiko, 
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sekadar untuk menyebutkan beberapanya. Lihat, misalnya, Hayner, Unspeakable 
Truths, catatan 33, hlm. 20, berkaitan dengan Kantor Penuntut Khusus 
di Etiopia, yang berupaya (namun tidak sukses) untuk menggabungkan 
penuturan kebenaran dengan penuntutan dalam sebuah proses tunggal. 
Lihat juga P. Seils, A Promise Unfulfilled? The Special Prosecutor’s Office in Mexico 
(International Center for Transitional Justice, 2004).

328 Dengan menghindari tuntutan akan sebuah pengadilan, kesediaan mengaku 
bersalah juga membantu menghemat waktu dan pengeluaran yang 
penting. Dengan tiadanya pengakuan bersalah, biaya yang terkait dengan 
penyelenggaraan pengadilan – biaya untuk ruang pengadilan, staf, keamanan, 
dewan pembela untuk orang-orang yang tak mampu, penjara, dan seterusnya 
– umumnya akan menjadi lebih tinggi. Dalam sistem civil law, yang biasanya 
kurang memiliki tradisi kesediaan mengaku bersalah, kemiripan yang 
paling dekat adalah “pengadilan sumir” (summary trial) dan/atau “perintah 
penghukuman sumir” (summary penal order). Pengadilan sumir berbeda dari 
“kesediaan mengaku bersalah” (plea bargain); ia tidak menghindari pengadilan, 
tetapi hanya membatasinya. Juga, pengadilan sumir bisa berlangsung secara 
eksklusif dalam bentuk tertulis (misalnya, “pengadilan dengan kumpulan 
dokumen” di Italia). Baik pengadilan sumir maupun perintah penghukuman 
sumir tidak tersedia bagi kejahatan berat, melainkan hanya untuk pelanggaran-
pelanggaran kecil. Tentang pengadilan-pengadilan sumir, lihat R. Schlesinger 
dan lain-lain, Comparative Law (New York: Foundation Press, 1998), hlm. 529-
30. Tentang perintah penghukuman sumir, lihat ibid., hlm. 528. Lihat juga S. 
C. Thaman, Comparative Criminal Procedure (Durham, NC: Carolina Academic 
Press, 2002), hlm. 152-3 dan 159-61.

329 Sebagai contoh, Biljana Plavsic, mantan presiden Republik Srpska (BiH), 
mengaku bersalah atas tuduhan dalam penuntutan di hadapan ICTY. Sebagai 
gantinya, penuntut ICTY menghilangkan dakwaan-dakwaan lain terhadapnya 
“dengan pilihan sengaja”. Kesepakatan itu dibuat dengan suatu pemahaman 
bahwa Plavsic akan mengakui secara publik tanggung jawab personal pada 
acara dengar publik untuk penghukuman itu, yang benar-benar dia lakukan. 
Lihat Freeman, Bosnia and Herzegovina, catatan 223, hlm. 3. Namun demikian, 
perhatikan bahwa dalam kasus Plavsic – sebagaimana halnya di mana pun 
juga – kebenaran dari kesediaan mengaku bersalah hanyalah bersifat parsial. 
Kebenaran dari pelbagai fakta yang tidak dicakup dalam pengakuan bersalah 
(misalnya, kebenaran dari pelbagai dakwaan yang dihilangkan dalam kasus 
Plavsic) tidak mendapatkan perhatian publik.

330 Pemeriksaan (discovery) merupakan sebuah prosedur yang dengan itu seorang 
pembela perkara perdata bisa memperoleh informasi dari pihak lawan untuk 
membantu persiapan pengadilan. Alat-alat pemeriksaan meliputi pernyataan 
resmi para pihak (deposition), hasil interogasi secara tertulis, dan produksi 
dokumen.
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331 Hakim pemeriksaan awal (investigative magistrate) dalam sistem civil law 
adalah seorang pegawai yang menjalankan sebuah studi yang imparsial dan 
independen tentang bukti-bukti yang menjadikan seseorang sebagai tertuduh 
(incriminating evidence) dan bukti-bukti yang melepaskan seseorang dari 
tuduhan (exculpatory evidence) dalam kasus-kasus pidana. (Dalam beberapa 
jurisdiksi sistem civil law, para penuntut umum adalah pihak yang lebih 
banyak menjalankan pekerjaan ini dari pada para hakim pemeriksaan awal.) 
Penyelidikan, yang bisa jadi berlangsung selama beberapa tahun, biasanya 
menuntut pernyataan tersumpah dari saksi dan pemeriksaan ketat secara 
rahasia terhadap saksi. Tujuan penyelidikan adalah untuk memutuskan 
apakah membawa tersangka ke pengadilan. Jika para hakim itu memutuskan 
pengadilan diharuskan, maka sebuah laporan lengkap (dossier) diberikan 
kepada sidang pengadilan (trial chamber). Lihat, misalnya, M. Glendon dan 
lain-lain, Comparative Legal Traditions, edisi kedua, (St. Paul, MN: West, 1999), 
hlm. 99-100; May dan Wierda, International Criminal Evidence, catatan 316, hlm. 
250; Thaman, Comparative Criminal Procedure, catatan 328, hlm. 38.

332  Lihat May dan Wierda, International Criminal Evidence, catatan 316, hlm. 43-4.

333 Jurisprudensi ICTY, misalnya, membentuk suatu pandangan historis yang 
sangat	komprehensif	tentang	konflik	utama	di	bekas	Yugoslavia.

334 Seorang pakar menulis, “Pengadilan-pengadilan pada umumnya tidak 
memadai untuk menangani tugas menyediakan suatu sejarah lengkap dari 
pelanggaran masa lalu. Hal ini persis secara khusus merupakan hasil dari 
hakikatnya yang berseberangan di mana kewajiban atau tugas penuntut 
umum berfokus pada fakta-fakta terbatas yang relevan dengan kesalahan 
individu tertentu di depan pengadilan, dan tugas pembela adalah menantang 
atau menolak keberterimaan dari suatu informasi yang esensial.” Bassiouni, 
“Accountability for Violations of International Humanitarian Law and Other 
Serious Violations of Human Rights”, catatan 246, hlm. 32.

335 Phelps, Shattered Voices, catatan 318, hlm. 63.

336	 M.	 Ignatieff,	 “Article	 of	 Faith”	 (1996)	 5	 Index on Censorship, hlm. 113. “Di 
Argentina, kerja [dari komisi kebenaran] telah membuat tidak mungkin untuk 
mendaku, misalnya, bahwa militer memang telah melempar korban setengah 
hidup setengah mati ke laut dari helikopter. Di Cili, tidak lagi memungkinkan 
untuk menyatakan di publik bahwa rejim Pinochet tidak menyembelih ribuan 
orang-orang tak berdosa.” Ibid.

337	 Dalam	 kenyataannya,	 laporan-laporan	 final	 hanya	 dari	 beberapa	 komisi	
kebenaran yang berisi sebuah rekomendasi untuk membentuk sebuah badan 
tindak lanjut untuk meneruskan penyelidikan. Tindakan serupa oleh sebuah 
pengadilan susah dibayangkan. Pengadilan harus membentuk kebenaran 
“final”	terhadap	semua	kasus.
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338 Lihat Bab 6.

339 Kemampuan komisi kebenaran untuk memberikan (share) informasi yang 
nonkonfidensial	 tentang	 pembebasan	 dari	 tuduhan	 bersalah	 bahkan	 lebih	
jarang lagi diakui. Dengan memberikan informasi seperti itu dengan 
pengampu kewenangan judisial dan penuntutan, komisi kebenaran bisa 
membangkitkan alasan untuk pengadilan, tepatnya dengan membantu 
mencegah penyalahgunaannya.

340 Sebagai contoh, pemenang hadiah Nobel Rigoberta Menchú Tum memasukkan 
sebuah kasus di Spanyol menentang mantan pemimpin militer Guatemala 
José	 Ríos	 Montt	 atas	 kekejian	 yang	 terjadi	 di	 Guatemala	 selama	 masa	
pemerintahannya. Ia mengajukan laporan akhir komisi kebenaran Guatemala 
sebagai bukti dalam kasus tersebut. P. Seils, “The Limits of Truths Commissions 
in the Search for Justice: An Analysis of the Truth Commissions of El Salvador 
and	Guatemala	and	Their	Effects	 in	Achieving	Post-Conflict	 Justice”,	dalam	
Bassiouni, Post-Conflict Justice, catatan 1, hlm. 791. Demikian juga, laporan 
akhir komisi kebenaran Chad telah digunakan dakwaan-dakwaan yang 
ditujukan terhadap bekas tiran Chad, Hisseine Habré.

341 Teitel, Transitional Justice, catatan 1, hlm. 88-9. Kadang-kadang, komisi-komisi 
penyelidikan Persemakmuran juga telah berfungsi sebagai awalan yang patut 
diperhitungkan ke arah penuntutan, yang sering kali berlaku sebagai sejenis 
“proses penemuan ‘pra-peradilan’ yang disponsori negara”. R. A. Macdonald, 
“Interrogating Inuquiries”, dalam Manson dan Mullan, Commissions of Inquiry, 
catatan 78, hlm. 478.

342 KKR Peru merupakan yang pertama membentuk sebuah unit “yang 
dibebani dengan tugas menyusun kasus-kasus hukum terhadap para pelaku 
individual	 yang	 spesifik”	 sehingga	 kasus-kasus	 tersebut	 bisa	 dihadirkan	
untuk penuntutan. Komisi tersebut membuat keputusan untuk membentuk 
unit tersebut hanya setelah berlangsungnya acara dengar kesaksian publik, di 
mana para korban menuntut keadilan pidana. E. G. Cueva, “The Contribution 
of the Peruvian Truth and Reconciliation Commission to Prosecutions”, dalam 
Schabas dan Darcy, Truth Commissions and Courts, catatan 127, 55, pada hlm. 
62.

343 Jika pilihan penuntutan dibatalkan oleh KPU, komisi tersebut kemudian 
memfasilitasi apa yang disebut sebagai sebuah “Proses Rekonsiliasi Komunitas” 
(PRK) bagi para pengaju pengakuan, yang melibatkan sebuah acara dengar 
kesaksian publik dan kemudian pembentukan sebuah “Kesepakatan 
Rekonsiliasi Komunitas” (KRK) antara para pengaju pengakuan dengan 
suatu “Komunitas Penerima”. Proses PRK dirancang untuk memfasilitasi 
penerimaan terhadap para pelaku untuk kembali ke komunitas yang telah 
terluka itu. KRK, yang bisa mencakupi sebuah kewajiban untuk melakukan 
pelayanan komunitas atau membayar reparasi, diregister pada pengadilan 
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distrik yang relevan. Jika pelaku telah memenuhi kewajibannya di bawah 
KRK, ia kemudian dinyatakan kebal dari proses persidangan pidana dan 
perdata yang timbul dari tindakan-tindakan merusak yang telah diakuinya itu. 
Sementara sistem PRK  pada umumnya bekerja dengan baik (mendekati 1.380 
pelaku pelanggaran kecil menyelesaikan proses tersebut), terdapat banyak 
kesulitan dengan penuntutan kejahatan berat/serius. Juga, “Banyak individu 
yang ditolak keterlibatannya dalam sebuah PRK dengan dasar bahwa KPU 
bermaksud melakukan penuntutan tidak pernah didakwa.” Lihat M. Hirst dan 
H. Varney, Justice Abandoned? An Assessment of the Serious Crimes Process in East 
Timor (International Center for Transitional Justice, 2005), http://www.ictj.org.

344 Analisis komisi-komisi tersebut tentang peran para hakim telah membantu 
mempromosikan suatu “pemahaman yang kaya tentang perlunya suatu 
kedaulatan hukum (rule of law)”, suatu pemahaman yang menolak konsep 
bahwa hukum dan politik terpisah. Lihat	de	Greiff,	“Truth-Telling	and	the	Rule	
of Law”, catatan 29.

345 Popkin, “El Salvador: A Negotiated End to Impunity”, catatan 143, hlm. 210-
11, 214-15.

346 Lihat, misalnya, temuan-temuan Komisi HAM Antar-Amerika dalam Ellacuría, 
catatan 12, hlm. 229. Komisi tersebut mengamati bahwa “terlepas dari 
adanya kontribusi penting yang dibuat oleh Komisi Kebenaran (El Salvador) 
dalam penemuan fakta seputar kejahatan-kejahatan berat, dan dalam 
mempromosikan rekonsiliasi nasional, peran yang dimainkannya, kendatipun 
sangat relevan, tidak dapat dipertimbangkan sebagai sebuah pengganti 
yang sesuai bagi prosedur judisial yang sebenarnya sebagai sebuah metode 
penemuan kebenaran.”

347 Lihat, misalnya, Seils, “The Limits of Truth Commissions in the Search for 
Justice”, catatan 340, di mana pengarang memeriksa dampak-dampak yang 
terbatas dari komisi kebenaran di El Salvador dan Guatemala terhadap upaya-
upaya keadilan setelah itu.

348 Mantan ketua KKR Afrika Selatan, Uskup Desmond Tutu, secara masyhur 
menggambarkan komisi kebenaran sebagai sebuah “jalan ketiga” antara 
amnesia nasional dan keadilan pidana. Lihat secara umum D. Tutu, No Future 
Without Forgiveness (New York: Doubleday, 1999).

349 J. D. Tepperman, “Truth and Consequences”, hlm. 145. Tepperman 
menambahkan, “Para kritikus komisi kebenaran terlalu sering menjadikan 
diri mereka sebagai musuh kebaikan dan mereka bingung memikirkan antara 
bagaimana dunia seharusnya dengan dunia senyatanya. Tentu saja komisi-
komisi	 kebenaran	 merefleksikan	 kompromi-kompromi	 di	 antara	 pelbagai	
tujuan dari sebuah demokrasi yang baru, dan tentu saja hasilnya tidaklah 
sempurna. Tetapi itu karena tujuan itu sendiri … pada dasarnya sering tidak 
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dapat diperdamaikan satu sama lain. Ketidaksempurnaan komisi muncul 
dari situasi yang tidak sempurna di mana mereka muncul.” Ibid. Lihat juga 
P. Burgess, “Justice and Reconciliation in East Timor”, dalam Schabas dan 
Darcy, Truth Commissions and Courts, catatan 127, hlm. 134: “Timor Timur, 
sebagaimana demokrasi baru lainnya yang ringkih, tidak memiliki kemewahan 
bekerja selain hanya dengan  ideal-ideal teoretik yang tinggi tentang keadilan 
dan rekonsiliasi … Pilihan-pilihan yang tersedia adalah tidak melakukan apa 
pun, dengan berpegang erat tak lepas-lepas pada sebuah kitab aturan yang 
“sakral”, atau menghadapi tantangan-tantangan nyata dan menemukan cara-
cara baru untuk membuat beberapa perubahan, menciptakan momentum, 
keseimbangan dan semangat sambil terus bergerak ke samping dan kadang-
kadang ke belakang, dengan mata tetap menatap tajam dan terpaku ke 
depan.”

350 Di Perancis, Spanyol, dan Argentina, orang yang menjadi korban bisa 
menjadi pihak yang bertindak sebagaimana layaknya seorang penuntut. Jika 
penuntutan berhasil, pengadilan bisa memerintahkan pembayaran ganti rugi 
perdata	 kepada	pihak	 yang	dirugikan	 itu	 pada	 keputusan	final	 pengadilan	
pidana; tidak diperlukan suatu pengaduan perdata yang terpisah. Schlesinger 
dan lain-lain, Comparative Law, catatan 328, hlm. 532-9; M. Glendon dan lain-
lain, Comparative Legal Traditions, catatan 331, hlm. 101.

351 Lihat secara umum http://www.icc-cpi.int/vtf.html.

352 Tidak lama setelah komisi kebenaran Guatemala mengeluarkan laporan 
akhirnya, mantan presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, mengakui bahwa 
dukungan Amerika sebelumnya untuk kekuatan militer lokal yang represif 
dan unit-unit inteligen adalah sesuatu yang “salah”. “Clinton: Backing 
Dictators Was Wrong,” BBC News (http://www.bbc.co.uk), 11 Maret 1999.

353  Misalnya, Komisi HAM Uganda, “eksis sebagai suatu hasil langsung dari kerja 
[komisi	 kebenaran	Uganda].”	 J.	 R.	Quinn,	 “Dealing	with	 a	 Legacy	 of	Mass	
Atrocity: Truth Commissions in Uganda and Chile” (2001) 19.4 Netherlands 
Quarterly of Human Rights 383, hlm. 401.

354 Hayner, Unspeakable Truths, catatan 33, hlm. 30. Komisi-komisi kebenaran 
bisa merekomendasikan sejumlah reformasi, termasuk “pengabaian warga 
negara yang meningkat oleh agen-agen inteligen dan militer; pengaturan 
baru, penguasaan dan aturan disipliner bagi lembaga kehakiman; pendirian 
sebuah kantor penuntut yang independen dan memiliki kemapanan dalam hal 
keuangan; desain ulang sistem pemilihan umum dan sistem politik; reformasi 
agraria; dan program-program pelatihan hak asasi manusia yang baru bagi 
para polisi dan angkatan bersenjata.” Freeman dan Hayner, “Truth-Telling”, 
catatan 38, hlm. 126.
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355 KKR Afrika Selatan melihat debat publik sebagai suatu elemen dari kebenaran 
itu sendiri, atau secara lebih khusus, dari apa yang disebut sebagai “kebenaran 
sosial”. Komisi itu membedakan kebenaran ini dari tiga jenis kebenaran 
lainnya: kebenaran faktual (yaitu, forensik), kebenaran personal (yaitu, 
naratif), dan kebenaran menyembuhkan (yaitu, restoratif). Boraine, A Country 
Unmasked, catatan 26, hlm. 288-91.

356 Lihat Bab 6.

357 “Program-program layanan lapangan yang efektif bersifat esensial untuk 
menjamin bahwa (a) warga negara sadar akan dan memahami perkembangan 
penting tentang penuntutan atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat; 
(b) para warga negara paham mengapa penuntut umum telah melakukan 
penuntutan terhadap beberapa tindak kejahatan atau pelanggaran tetapi 
tidak yang lainnya; (c) para pegawai kehakiman atau pengadilan sadar 
tentang bagaimana penuntutan hak asasi manusia dipahami oleh para warga 
negara; dan (d) penerimaan publik tentang penuntutan tidak didistorsi 
entah sebagai akibat dari kurangnya informasi atau karena para pegawai 
pengadilan gagal mengatasi interpretasi revisionis tentang penuntutan. 
Inisiatif-inisiatif yang diambil oleh [Pengadilan Khusus Sierra Leone] 
menjadi contoh dari upaya-upaya semacam itu. Panitera telah mendirikan 
sebuah Unit Pelayanan Lapangan (Outreach Unit) yang berupaya menjamin 
pemindahan informasi secara tepat waktu ke dan dari setiap distrik negeri 
tersebut terlepas dari adanya kenyataan soal infrastruktur komunikasi 
yang buruk.” Orentlicher, “Promotion and Protection of Human Rights: 
Impunity”, catatan 24, paragraf 40.

358 Lihat, misalnya, Nino, Radical Evil, catatan 272, hlm. 146.

359 P. van Zyl, “Dilemmas of Transitional Justice: The Case of South Africa’s Truth 
and Reconciliation Commission” (1999) 52 Journal of International Affairs 647, 
hlm. 647. Sebuah kritik umum tentang pengadilan adalah bahwa pengadilan 
mengijinkan	sebuah	masyarakat	yang	jelas-jelas	mentolerir	atau	mendukung	
pelanggaran hak asasi manusia masa lalu untuk tidak melakukan introspeksi. 
Hanyalah orang-orang yang diadili yang dilihat bertanggung jawab atas 
pelanggaran berat di masa lalu.

360 Pengecualian yang jelas adalah komisi kebenaran Afrika Selatan dan Timor-
Leste. Komisi kebenaran di Sierra Leone dan Ghana juga bermaksud untuk 
mengatur kesaksian publik para pelaku yang jumlahnya sangat tinggi.

361 ICC telah mengadopsi atau mengesahkan sebuah variasi dari model partie 
civile. Para korban diminta untuk membuat pengajuan/pengaduan secara 
langsung ke pengadilan atau, bisa juga melalui penasihat.

362 Lihat, misalnya, S. Bandes, “Empathy, Narrative, and Victim Impact Statements” 
(1996) 63 U. Chi. L. Rev. 361.
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363	 Sebagai	 contoh,	 kebijakan	 komisi	 kebenaran	 Maroko	 adalah	 untuk	 tidak	
mengajukan pertanyaan apa pun kepada korban yang memberikan kesaksian 
pada acara dengar kesaksian publik. Peran tunggalnya adalah untuk 
mendengarkan.

364 Fokus korban bisa berlanjut melampaui acara dengar kesaksian juga. Beberapa 
komisi kebenaran menawarkan dukungan emosional tindak lanjut kepada 
orang-orang yang memberikan kesaksian pada acara dengar kesaksian publik. 
Lihat Bab 6.

365 Lihat,  misalnya, R. Brody, “Justice: The First Casuality of Truth?” The Nation, 
30 April 2001.

366 Tepperman, “Truth and Conesquences”, catatan 137, hlm. 131.

367 Lihat P. Seils, “Reconciliation in Guatemala: The Role of Intelligent Justice” 
(2002) 44 Race and Class 33. Lihat juga Tepperman, “Truth and Consequences”, 
catatan 137, hlm. 144.

368 Lihat Bab 7. Lihat	 juga	Matthews,	Jervis on Coroners, catatan 232, hlm. 231, di 
mana pengarang menjelaskan bahwa seorang pemeriksa peristiwa kematian 
di Inggris harus secara umum menghentikan suatu penyelidikan ketika 
ada suatu pengadilan pidana yang sedang berlangsung saat itu di mana 
kebersalahan seorang individu tertentu dalam sebuah kasus kematian sedang 
diperiksa.

369 Hingga tahap tertentu, ini adalah kasus Afrika Selatan (tentang penggunaan 
imunitas), Chad (dalam hal pemeliharaan bukti), dan El Salvador (tentang 
kerahasiaan, kendatipun tentu saja tidak ada pilihan lain).

370 Lihat, misalnya, UN SC res. 1593 (2005). Dalam pengajuannya tentang situasi 
di Darfur, Sudan,  kepada penuntut umum ICC – pengajuan pertamanya 
kepada mahkamah tersebut – Dewan Keamanan menekankan “kebutuhan 
untuk mempromosikan penyembuhan dan rekonsiliasi dan karena itu 
mendorong pembentukan institusi-institusi, yang melibatkan semua sektor 
dari masyarakat Sudan, seperti komisi kebenaran dan/atau rekonsiliasi, dalam 
rangka melengkapi proses judisial dan dengan begitu mengukuhkan kembali 
upaya-upaya untuk merestorasi perdamaian yang tak berkesudahan, dengan 
dukungan Uni Afrika dan internasional sejauh perlu …” Lihat juga SC res. 
1470 (2003) berkaitan dengan Sierra Leone.

371 Lihat secara umum Hirst dan Varney, Justiciable Abandoned, catatan 343.

372 Kesepakatan tersebut tersedia dalam bahasa Inggris di http://www.cverdad.
org.pe.

373 Menurut seorang pendukung komisi kebenaran BiH yang diusulkan itu, 
perhatian ICTY adalah: “(1) KKR harus sesuai dengan kerja ICTY, termasuk 
melalui tindakan investigasi yang tumpang tindih. (2) Pernyataan-pernyataan 
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berganda oleh individu yang sama kepada kedua badan tersebut mungkin 
berisikan ketidakkonsistensian yang bisa digunakan oleh pembela terdakwa 
untuk melawan testimoni saksi di hadapan ICTY. (3) KKR bisa menjadi sebuah 
sumber kompetisi bagi sumber-sumber daya internasional dan perhatian 
lokal. (4) Kombinasi dari ICTY dan KKR akan membingungkan bagi mereka 
yang terpaksa harus hidup dengan warisan masa lalu dalam kehidupan 
sehari-hari.” N. Kritz, “Progress and Humility: The Ongoing Search for Post-
Conflict	 Justice”,	 dalam	 Bassiouni,	 Post-Conflict Justice, catatan 1, hlm. 62. 
Hayner mengemukakan perhatian tambahan dari ICTY: “bahwa temuan-
temuan komisi tentang tanggung jawab politik tidak boleh dibedakan di 
mata publik dari tanggung jawab pidana, yang karena itu mengarah kepada 
tuntutan tidak masuk akal bagi penuntutan; bahwa akan ada bahaya yaitu 
komisi dan Tribunal (ICTY) bisa sampai pada kenyataan berupa temuan yang 
saling bertolak belakang, di mana standard pembuktian komisi kebenaran 
lebih rendah … dan bahwa Tribunal sudah menyediakan kebenaran historis, 
sehingga sebuah komisi kebenaran tidak diperlukan”: Unspeakable Truths, 
catatan 33, hlm. 208.

374 Lihat teks lengkap pidato oleh presiden ICTY, Claude Jorda, Mei 2001, tersedia 
online di http://www.icty.org.	 Jorda	mengidentifikasi	empat	bidang	tindakan	
yang, dalam pandangannya, bisa lebih baik ditangani oleh sebuah komisi 
kebenaran BiH dari pada oleh ICTY: berkaitan dengan “eksekutor yang 
kedudukannya lebih rendah”, reparasi korban, analisis historis, dan “kerja 
dari ingatan yang tak tertundukkan”.

375 Lihat secara umum Freeman, Bosnia and Herzegovina, catatan 223. Pada saat 
buku ini dalam proses penulisan, prospek sebuah komisi kebenaran BiH 
sedang dalam pertimbangan resmi.

376 Penuntut umum v. Sam. Hinga Norman (Kasus No. SCSL-2-3-08-PT), Pengadilan 
Khusus Sierra Leone, Sidang Banding (28 November 2003). Latar belakang 
dan muatan dari persidangan tersebut dibahas secara rinci dalam Schabas, 
“A Synergistic Relationship”, catatan 127, hlm. 40-50. Menurut Schabas, 
“pertengkaran	 tentang	 testimoni	 oleh	 para	 narapidana	 yang	 telah	 dijatuhi	
hukuman	 adalah	 satu-satunya	 pertentangan	 yang	 signifikan	 antara	 Komisi	
Kebanran dan Pengadilan Khusus.” Ibid., hlm. 5. Sebagaimana telah 
ditegaskan oleh laporan akhir KKR Sierra Leone, “Komisi menemukan bahwa 
kedua institusi itu sendiri [yaitu KKR dan Pengadilan Khusus] mungkin telah 
memberikan pertimbangan yang lebih bagi pengaturan atau sebuah nota 
kesepahaman untuk mengatur hubungan mereka.” Sierra Leone Truth and 
Reconciliation Commission Final Report (2004), vol. 2, bab 2, paragraf 590.

377 Lihat T. Cruvellier dan M. Wierda, The Special Court for Sierra Leone: The First 
Eighteen Months (International Center for Transitional Justice, 2004), hlm. 
12. Hal ini terjadi terlepas dari fakta bahwa kedua badan tersebut “secara 
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berulang-ulang menjelaskan kepada orang-orang Sierra Leone bahwa tidak 
ada kerja sama antara kedua badan tersebut, tetapi bahwa mereka menghargai 
peran dari lembaga lain dan menghormati kontribusinya bagi keadilan pasca-
konflik.”	Schabas,	A	Synergistic	Relationship”,	catatan	127,	hlm.	5.

378 Pasal 17 (1) menyatakan: “Dengan mengingat ayat 10 dari Mukadimah ini 
dan Pasal 1, Mahkamah menetapkan bahwa suatu kasus tidak dapat diterima 
kalau: (a) Kasusnya sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu Negara yang 
mempunyai jurisdiksi atas kasus tersebut, kecuali kalau Negara tersebut 
tidak bersedia atau benar-benar tidak dapat melakukan penyelidikan atau 
penuntutan; (b) Kasusnya telah diselidiki oleh suatu Negara yang mempunyai 
jurisdiksi atas kasus tersebut dan Negara itu telah memutuskan untuk tidak 
menuntut orang yang bersangkutan, kecuali kalau keputusan itu timbul 
dari ketidaksediaan atau ketidak-mampuan Negara tersebut untuk benar-
benar melakukan penuntutan; (c) Orang yang bersangkutan telah diadili 
atas perbuatan yang merupakan pokok pengaduan itu, dan suatu sidang 
oleh Mahkamah tidak diperkenankan berdasarkan pasal 20, ayat 3; (d) 
Kasusnya tidak cukup gawat untuk membenarkan tindakan lebih lanjut oleh 
Mahkamah.”

379  Pada saat buku ini ditulis, penuntut umum ICC sedang melakukan penyelidikan 
formal terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi di DRC (Kongo), Uganda, 
dan Sudan. Yang disebutkan terakhir, yaitu Sudan, merupakan sebuah negara 
yang ditunjuk menjadi tujuan misi kunjungan Dewan Keamanan PBB.

380 Pasal 53 (1) menyatakan sebagian: “Penuntut Umum setelah mengevaluasi 
informasi yang tersedia kepadanya, dapat memulai suatu penyelidikan 
kecuali kalau ia menentukan bahwa tidak ada dasar yang masuk akal untuk 
melanjutkannya berdasarkan Statuta ini. Dalam memutuskan apakah akan 
memulai suatu penyelidikan, Penuntut Umum harus mempertimbangkan 
apakah: (a) Informasi yang diberikan kepada Penuntut Umum menyediakan 
suatu alasan yang kuat untuk percaya bahwa sebuah kejahatan dalam jurisdiksi 
Mahkamah telah atau sedang dilakukan; (b) Kasus itu sedang atau sekiranya 
bisa diterima berdasarkan pasal 17; dan (c) Mengingat beratnya kejahatan dan 
kepentingan korban, betapa pun ada banyak alasan untuk percaya bahwa 
suatu penyelidikan kiranya tidak melayani kepentingan keadilan.”

381 Lihat P. Seils dan M. Wierda, The International Criminal Court and Conflict 
Mediation (International Center for Transitional Justice, 2005), hlm. 13-14. Lihat 
juga H. Kaul, “Construction Site for More Justice: The International Criminal 
Court	After	Two	Years”	(2005)	99	AJIL 370, hlm. 375.

382 Lihat Hayner, Unspeakable Truths, catatan 33, hlm. 209. Penting untuk 
diperhatikan dalam hal ini yaitu bahwa sebuah komisi kebenaran di DRC 
(Kongo) saat ini bekerja pada waktu yang bersamaan sebagai sebuah tim-
untuk-sebuah negara dari dewan penyelidik ICC.
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Bab 2:
Kepatutan Prosedural

1 Tentang aturan-aturan hukum internasional yang berkenaan dengan 
pelimpahan tanggung jawab kepada negara, lihat M. Freeman dan G. van Ert, 
International Human Righs Law (Toronto: Irwin Law, 2004), hlm. 343-4. Lihat 
juga	 Draft	Articles	 on	 Responsibility	 of	 States	 for	 Internationally	Wrongful	
Acts 2001 (Draf Pasal-Pasal tentang Tanggung Jawab Negara untuk Tindakan 
yang secara Internasional Dinyatakan Salah) (selanjutnya disebut Draf Pasal-
Pasal, Draft Articles), UN doc.A/CN.4/L.602/Rev. 1 (2001), Pasal 4.

2 Statuta tersebut adalah bagian dari Piagam PBB 1945, 59 Stat. 1031, TS 993, 3 
Bevans 1153.

3 Lihat secara umum Freeman dan van Ert, International Human Rights Law, hlm. 
54-5, dan 68.

4 Sebagai contoh, hak menentang penjatuhan kejahatan terhadap diri sendiri 
(self-incrimination) tidak secara eksplisit didapati dalam Konvensi Eropa 
tentang Hak Asasi Manusia tahun 1950. Namun demikian, Pengadilan Eropa 
tentang Hak Asasi Manusia telah menemukan bahwa hak tersebut menjadi 
bagian tak terpisahkan dari pasal 6 yang memuat ketentuan tentang prosedur 
yang patut. Murray v. United Kingdom (1996) 22 EHRR 29, pada paragraf 45; 
Saunders v United Kingdom 91997) 23 EHRR 313, pada paragraf 68.

5 Namun demikian, perhatikan bahwa masing-masing dari hukum yang terkait 
dengan bidang-bidang hak asasi manusia ini paling banyak mencakupi 
hak asasi manusia yang digambarkan dalam bagian ini, termasuk hak-hak 
dalam proses persidangan pidana (yaitu pasal 75(4)-(7) dari Protokol I dari 
Konvensi-Konvensi Jenewa tahun 1949), hak milik (yaitu pasal 13 dan 14 dari 
Konvensi PBB Berkaitan dengan Status Pengungsi tahun 1951), perlindungan 
dari diskriminasi (yaitu Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan/
Kedudukan) tahun 1958 (no. 111)), dan hak untuk mendapatkan remedi (yaitu 
pasal 91 Protokol I dari Knvensi-Konvensi Jenewa tahun 1949).

6 2187 UNTS 90, mulai berlaku (entered into force) pada 1 Juli 2002.

7 Namun demikian, perhatikan bahwa hukum acara dari badan-badan monitor 
dan supervisi hak asasi manusia multilateral pada umumnya menawarkan 
sesuatu yang kurang banyak relevansinya dengan buku ini.

8 GA res. 217A (III), UN doc.A/810 pada hlm. 71 (1948). Meskipun pada awalnya 
dibuat sebagai deklarasi yang tidak mengikat secara hukum (nonbinding), 
sekarang ini hampir seluruh ketentuan dalam DUHAM telah mendapatkan 
status sebagai hukum kebiasaan (customary status).
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9 999 UNTS 171, mulai berlaku pada 23 Maret 1976. Sekarang ini ada 155 Negara 
Pihak dari perjanjian ini.

10 993 UNTS 3, mulai berlaku pada 3 Januari 1976. Sekarang ini ada 105 Negara 
Pihak dari perjanjian ini.

11 999 UNTS 302, mulai berlaku pada 23 Maret 1976. Sekarang ini ada 155 Negara 
Pihak dari perjanjian ini. Ada juga sebuah Protokol Opsional yang kedua untuk 
Kovenan Hak Sipil dan Politik yang Bertujuan untuk Penghapusan Hukuman 
Mati tahun 1989, UN doc. A/44/49, mulai berlaku 11 Juli 1991. Protokol ini 
memiliki 56 Negara Pihak sekarang ini.

12 660 UNTS 195, mulai berlaku pada 4 Januari 1969. Sekarang ini ada 170 Negara 
Pihak dari perjanjian ini.

13 GA res. 34/180, 34 UN GAOR Supp. (no. 46) pada hlm. 193, UN doc. A/34/46, 
mulai berlaku pada 3 September 1981. Sekarang ini ada 180 Negara Pihak dari 
perjanjian ini.

14 Protokol Opsional untuk CEDAW tahun 1999, GA res. 54/4, lampiran, 54 UN 
GAOR Supp. (no. 49) pada hlm. 5, UN doc. A/54/49 (Vol. I) (2000), mulai berlaku 
pada 22 Desember 2000. Sekarang ini ada 76 Negara Pihak dari perjanjian ini.

15 GA res. 39/46, lampiran, 39 UN GAOR Supp. (no. 51) pada hlm. 197, UN doc. 
A;39/51 (1984), mulai berlaku pada 26 Juni 1987. Sekarang ini ada 141 Negara 
Pihak dari perjanjian ini.

16 Protokol Opsional untuk CAT tahun 2002, GA res. A/RES.57/199, yang diadopsi 
pada 18 Desember 2002 (dicetak kembali dalam 42 I.L.M. 26 [2003]). Sekarang ini 
ada 16 Negara Pihak dari perjanjian ini.

17 GA res. 44/25, Lampiran, 44 UN GAOR Supp. (no. 49) pada hlm. 167, UN 
doc. A/44/49 (1989), mulai berlaku pada 2 September 1990. Sekarang ini ada 192 
Negara Pihak dari perjanjian ini.

18 Protokol Opsional untuk Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, 
pelacuran	anak,	dan	pornografi	anak	 tahun	2000,	GA	res.	 54/263,	Lampiran	
II, 54 UN GAOR Supp. (no. 49) pada hlm. 6, UN doc. A/54/49, Vol. III (2000), 
mulai berlaku pada 18 Januari 2002; Protokol Opsional untuk Konvensi Hak 
Anak	tentang	keterlibatan	anak-anak	dalam	konflik	bersenjata	tahun	2000,	GA	
res. 54/263, Lampiran I, 54 UN GAOR Supp. (no. 49) pada hlm. 7, UN doc. 
A/54/49, Vol. III (2000), mulai berlaku pada 12 Februari 2002. Sekarang ini secara 
berturut-turut ada 103 dan 104 Negara Pihak dari kedua perjanjian tersebut.

19 OAS Res. XXX, diadopsi oleh Konferensi Internasional Kesembilan Negara-
Negara Amerika tahun 1948, yang dicetak kembali dalam Basic Documents 
Pertaining to Human Rights in the Inter-American System, OEA/Ser.L.V/II. 82 
doc. 6 rev. 1, pada hlm. 17 (1992).
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20 OAS TS no. 36.

21 Protokol Tambahan untuk ACHR dalam Bidang Hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya tahun 1988, OAS TS no. 69; dan Protokol untuk ACHR untuk 
Menghapus Hukuman Mati tahun 1990, OAS TS no. 73.

22 OAS TS no. 67.

23 (1994) 33 ILM 1534.

24 (1994) 33 ILM 1429.

25 OAS GA res. 1608 (1999).

26 ETS no. 5. Teks ECHR diamendemen dengan Protokol no. 3(ETS no. 45), 5 
(ETS no. 55), 8 (ETS no. 118), dan 11 (ETS no. 155), yang mulai berlaku secara 
berturut-turut pada 21 September 1970, 20 Desember 1971, 1 Januari 1990 dan 
1 November 1998.

27 Ada empat belas protokol untuk ECHR. Protokol-protokol tersebut meliputi, 
antara lain, hak atas harta milik dan hak atas pemilihan yang bebas (Protokol 
1), hak untuk bergerak dan kebebasan untuk tidak dipenjara karena hutang 
(Protokol 4), dan hak untuk mengajukan banding dalam kasus-kasus pidana 
dan untuk menerima kompensasi atas tuduhan yang keliru atau salah 
(Protokol 7).

28 ETS no. 163. EurSC 1996 didahului oleh Piagam Sosial Eropa (EurSC) tahun 
1961 (ETS no. 35), Protokol Tambahan pada Piagam tersebut tahun 1988 
(ETS no. 128), Protokol yang Mengamendemen Piagam Sosial Eropa tahun 
1991 (ETS no. 142), dan Protokol Tambahan yang Menyediakan suatu Sistem 
Pengaduan Kolektif tahun 1995 (ETS no. 158). Tujuan dari EurSC adalah 
untuk membuat semua revisi yang disesuaikan dengan konteks sekarang dan 
memperkenalkan hak-hak yang baru seperti hak atas perumahan (pasal 31) 
dan hak atas perlindungan terhadap pelecehan seksual di tempat kerja (pasal 
26).

29 ETS no. 126. Telah ada dua protokol untuk Konvensi tersebut: Protokol 1 (1993) 
ETS no. 151; dan Protokol 2 (1993) ETS no. 152.

30 ETS no. 148.

31 ETS no. 157. Tentang hak-hak minoritas di Eropa pada umumnya, lihat P. 
Cumper dan S. Wheatley, eds., Minority Rights in the “New” Europe (The Hague: 
M.	Nijhoff,	1999).

32 Disahkan pada 29 Oktober 2004, Catatan no. 2004/C310/01.

33 OAU doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5.

34 Protokol untuk AfrCHPR tentang Hak-Hak Perempuan di Afrika tahun 2003 
(Protokol Perempuan untuk AfrCHPR), AU doc. CAB/LEG/23.18. Protokol ini 
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belum	berlaku	[saat	buku	ini	diterbitkan	tahun	2006,	ed.].	Lima	belas	ratifikasi	
diperlukan untuk pemberlakuannya.

35 OAU doc. CAB/LEG/24.9/49.

36 DUHAM (UDHR) pasal 29 (2) menyatakan: “Dalam menjalankan hak-hak dan 
kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-
pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-
mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap 
hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-
syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum 
dalam suatu masyarakat yang demokratis.” AmDR pasal 28 menyatakan 
bahwa semua hak yang dideklarasikannya “dibatasi oleh hak-hak orang lain, 
oleh keamanan untuk semua, dan oleh adanya tuntutan akan kesejahteraan 
umum dan pengembangan demokrasi.” Piagam Uni Eropa tentang Hak 
pasal 112 (1) juga memasukkan sebuah klausa pembatasan umum. Klausa-
klausa pembatasan umum ini adalah hal yang tidak biasa dalam perjanjian. 
Kebanyakan perjanjian hanya memberikan pembatasan tentang hak-hak yang 
spesifik, yang dilawankan dengan semua hak. Lihat, sebagai contoh, ICCPR pasal 
12 (3), yang memberikan izin kepada negara untuk membatasi kebebasan 
bergerak dan bertempat tinggal dan hak untuk meninggalkan atau kembali ke 
sebuah negara asal seseorang manakala “perlu untuk melindungi keamanan 
nasional, tatatan publik, kesehatan publik atau moral atau hak-hak dan 
kebebasan orang lain …”

37 Pengurangan harus bersifat sementara, yang sepadan dengan tingkat 
kedaruratan, dan tidak diskriminatif dalam penerapannya. Tidak seperti 
sebuah klausa pembatasan yang umum – yang berlaku untuk semua hak 
yang dideklarasikan dalam sebuah instrumen internasional – pengurangan 
diizinkan hanya pada hak-hak asasi manusia yang terbatas. Misalnya, 
Negara-Negara Pihak untuk ICCPR tidak diizinkan untuk mengurangi hal-
hal berikut: pelarangan genosida (pasal 6); pembatasan hukuman mati (pasal 
6); kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, 
tidak manusiawi atau merendahkan martabat (pasal 7); kebebasan dari 
perbudakan (pasal 8); hak untuk tidak dipenjarakan karena utang (pasal 11); 
pelarangan atas hukum yang bersifat ex post facto [hukum yang berlaku surut 
dari waktu pembentukan dan pengesahannya] (pasal 15); hak atas kedirian 
(personhood) (pasal 16); dan hak atas kebebasan berpikir (pasal 18). Bandingkan 
dengan ECHR pasal 15 dan ACHR pasal 27 (2).

38 Mengenai anak-anak yang menghadapi persidangan pidana, ICCPR pasal 
14(4) mengizinkan negara-negara pihak untuk mempertimbangkan usia 
mereka dan keinginan untuk mempromosikan rehabilitasi bagi mereka. Lihat 
juga CRC pasal 40(1) dan (2).  

39 Lihat juga Piagam Uni Eropa tentang Hak-Hak Mendasar pasal 107.
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40 Piagam Uni Eropa tentang Hak-Hak Mendasar pasal 108(1) juga menegaskan 
praduga tak bersalah. 

41 Catat juga bahwa CRC pasal 3(1) mewajibkan semua tindakan negara yang 
berkenaan dengan anak-anak – “baik yang dilakukan oleh institusi-institusi 
kesejahteraan sosial publik atau privat, pengadilan-pengadilan, pejabat-
pejabat administratif atau badan-badan legislatif” – untuk beroperasi dalam 
kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak-anak.  

42 Perlindungan privasi dalam konteks proses persidangan pidana (misalnya, 
ICCPR pasal 14(1)) sudah dicatat di atas. 

43 Pasal 67 Piagam Uni Eropa hampir sama. Pasal 67 memberikan hak kepada 
setiap orang “untuk menghormati kehidupan pribadi dan keluarga, rumah-
tangga dan komunikasinya.”

44 Lihat, misalnya, DUHAM pasal 27(2); ICESCR pasal 15(c); AmDR pasal 13. 

45 Lihat, misalnya, ICCPR pasal 47; ICESCR pasal 25. 

46 ETS No. 9. 

47 Lihat, sebagai contoh, CEDAW pasal 4(1).  

48 Lihat juga ICCPR pasal 2(1). 

49 Lihat juga Piagam Uni Eropa tentang Hak-Hak Mendasar pasal 80, 81 dan 83.

50 Catatan 25 di atas. 

51 Catatan 31 di atas. 

52 Catatan 34 di atas. 

53 Pasal ini juga menetapkan kompensasi bagi para tanggungan korban 
penyiksaan dalam hal di mana korban meninggal dunia. 

54 Lihat juga Piagam Uni Eropa tentang Hak-Hak Mendasar pasal 107.

55 Lihat juga draf Konvensi Internasional untuk Perlindungan terhadap Semua 
Orang dari Penghilangan Paksa, UN doc. E/CN.4/2005/WG.22/WP.1/REV.4 
(23 September 2005), pasal 3, 12, dan 24(3). Pasal 12(1) menetapkan: “Setiap 
Negara Pihak harus menjamin bahwa setiap individu yang menduga bahwa 
seseorang telah dihilangkan secara paksa memiliki hak untuk melaporkan 
fakta-fakta kepada pejabat-pejabat yang berwenang, yang harus memeriksa 
dugaan tersebut secara cepat dan tidak memihak…” Pasal 12(2) mengharuskan 
penyelidikan terhadap pengaduan yang dapat dipercaya mengenai 
penghilangan paksa, bahkan dalam ketiadaan pengaduan resmi.    

56 1 Bevans 230. 

57 36 Stat. 2199, TS no. 536. 

58 Pasal 9 kedua Konvensi. 
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59 Sebagai contoh, pasal 14, 21, 25, dan 26 Konvensi tahun 1907. 

60 Sebagai contoh, pasal 19 Konvensi tahun 1907.  

61 Sebagai contoh, pasal 23 Konvensi tahun 1907.   

62 Sebagai contoh, pasal 25 dan 26 Konvensi tahun 1907.  

63 Sebagai contoh, pasal 27 dan 28 Konvensi tahun 1907.  

64 Sebagai contoh, pasal 33, 34, dan 35 Konvensi tahun 1907.  

65 Pasal 9 kedua Konvensi menetapkan bahwa mekanisme komisi penyelidikan 
hanya meliputi “sengketa-sengketa yang bersifat internasional yang tidak 
melibatkan kehormatan ataupun kepentingan-kepentingan vital.” Dugaan-
dugaan pelanggaran hak asasi manusia pasti melibatkan kehormatan dan juga 
mungkin kepentingan-kepentingan vital.    

66 Hal ini memang benar, sebagian besar pada tingkat internasional, tidak pada 
tingkat nasional. 

67 Lihat Bab 1, Bagian 3. 

68 Lihat Bab 1, Bagian 3. 

69	 GA	res.	A/RES/46/59	(1991).	Bagian	2	Deklarasi	mendefinisikan	pencari	fakta	
sebagai “setiap aktivitas yang dirancang untuk memperoleh pengetahuan 
terperinci mengenai fakta-fakta yang relevan dari setiap sengketa atau situasi 
yang badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kompeten perlukan 
untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka secara efektif dalam kaitan 
dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.” Bagian 3 
menetapkan bahwa pencari fakta harus “komprehensif, objektif, imparsial 
dan tepat waktu.” Laporan-laporan pencari fakta dalam bidang ini akan 
“dibatasi pada sebuah presentasi mengenai temuan-temuan yang bersifat 
faktual” (bagian 17). Sebagai jaminan atas independensi mereka, para anggota 
misi pencari fakta akan diberikan “seluruh kekebalan dan fasilitas yang 
diperlukan untuk melaksanakan mandat mereka, khususnya kerahasiaan 
penuh dalam kerja-kerja mereka dan akses ke semua tempat dan orang yang 
relevan…” (bagian 23).    

70 Lihat http://pca-cpa.org/ENGLISH/BD/inquiryenglish.htm.  

71 UN doc. E/1989/89 (1989). 

72 Prinsip 10. 

73 Ibid. 

74 Prinsip 11. Prinsip 11 juga menetapkan: “Secara khusus, mereka [anggota-
anggota komisi, pen.] harus independen dari setiap lembaga, badan atau 
orang yang mungkin menjadi subjek penyelidikan. Komisi harus memiliki 
kewenangan untuk memperoleh seluruh informasi yang diperlukan untuk 
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penyelidikan dan harus melakukan penyelidikan sebagaimana ditetapkan 
berdasarkan Prinsip-Prinsip ini.”  

75 Prinsip 15. Bandingkan dengan draf Konvensi Internasional untuk Perlindungan 
terhadap Semua Orang dari Penghilangan Paksa, UN doc. E/CN.4/2005/
WG.22/WP.1/REV.4 (23 September 2005), pasal 12(4): “Setiap Negara Pihak 
harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan 
menghukum tindakan-tindakan yang menghalangi pelaksanaan penyelidikan. 
Negara Pihak secara khusus harus menjamin bahwa orang-orang yang diduga 
melakukan pelanggaran penghilangan paksa tidak berada pada posisi untuk 
mempengaruhi proses penyelidikan dengan menggunakan tekanan atau 
tindakan-tindakan intimidasi atau tindakan balasan yang ditujukan pada 
pelapor, saksi, keluarga dari orang hilang atau pembelanya, atau pada orang-
orang yang berpartisipasi dalam penyelidikan.  

76 Prinsip 16. 

77 Prinsip 17. 

78 Ibid. 

79  Tersedia di http://www.mnadvocates.org/4Jun20046.html. 

80 Pasal 2. 

81 Dalam praktiknya, komisi-komisi kebenaran – dan komisi-komisi penyelidikan 
pada umumnya – jarang memiliki kekuasaan untuk mengamendemen 
kerangka acuan mereka. 

82 Pasal 3. 

83 Pasal 6.

84 Pasal 10 juga mengakui bahwa dalam beberapa peristiwa, kerahasiaan penuh 
boleh jadi diperlukan untuk mendorong kesaksian. Dalam peristiwa semacam 
itu “komisi akan mendengarkan para saksi secara pribadi, informal dan tanpa 
merekam kesaksian.”  

85 Pasal 12.

86 Pasal 13.

87 Ibid. 

88 Pasal 14

89 Ibid. 

90 UN doc. E/CN.4/Sub.2/1996/18 (1996). 

91 Diane Orentlicher, “Promotion and Protection of Human Rights: Impunity,” UN 
doc. E/CN.4/2004/88 (2004).
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92 Diane Orentlicher, “Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of 
Human Rights Through Action to Combat Impunity”, UN doc. E/CN.4/2005/102/ 
Add.1 (2005). 

93 Dengan Resolusi 2005/66 (“Hak atas Kebenaran”), Komisi Hak Asasi Manusia 
hanya mengemukakan “penghargaannya” terhadap Prinsip-Prinsip yang 
diperbarui.  

94 Prinsip 10. 

95 Prinsip 12. 

96 Prinsip 7(c). 

97 Prinsip 8. 

98 Prinsip 18.  

99 GA res. 55/89 (2000). 

100 GA res. 40/34 (1985). 

101 Dilampirkan pada UN GA res. A/C.3/60/L.24. 

102 Di Kanada, sebagai contoh, istilah “kepatutan prosedural” sering digunakan 
untuk melukiskan gagasan mengenai kepatutan yang melampaui batas-batas 
keadilan alamiah tradisional. Lihat secara umum D. Mullan, Administrative Law 
(Toronto: Irwin Law, 2001). 

103 Demikian juga halnya setiap pembahasan mendalam mengenai teori-teori 
terkait seperti konsep John Rawls mengenai “keadilan prosedural”. Lihat J. 
Rawls, A Theory of Justice (Cambrige, MA: Harvard University Press, 1971).  

104  17 Joh. 

105  3 Car. I c.1. Petisi ini dikirim oleh Parlemen kepada Raja Charles I, mengeluhkan 
serangkaian pelanggaran hukum. Petisi ini mencari pengakuan terhadap 
pelbagai prinsip, termasuk prinsip bahwa tidak boleh ada pemenjaraan tanpa 
sebab. Raja Charles menerima petisi ini. 

106 I Wm. & Mary, rapat kedua. (1689) c.2. Judul lengkap Undang-Undang 
ini adalah “Undang-Undang yang Menyatakan Hak-Hak dan Kebebasan-
Kebebasan Pokok dan Menetapkan Penggantian Mahkota” (An Act Declaring 
the	 Rights	 and	 Liberties	 of	 the	 Subject	 and	 Settling	 the	 Succession	 of	 the	
Crown). Undang-Undang ini menyatakan, inter alia (antara lain), bahwa 
“jaminan yang berlebihan tidak boleh diwajibkan, ataupun membebankan 
denda yang berlebihan; ataupun mengenakan penghukuman yang kejam dan 
tidak lazim.”   
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107 Deklarasi ini dilampirkan pada Konstitusi Perancis tahun 1791. Pasal 7 
Deklarasi menetapkan pada sebagian: “Tidak seorang pun dapat dituduh, 
ditangkap, atau dipenjara kecuali dalam kasus-kasus dan menurut cara-cara 
yang ditentukan oleh Undang-undang.”

108 “Dalam semua penuntutan pidana, terdakwa harus menikmati hak atas 
persidangan yang cepat dan terbuka, oleh juri yang imparsial dari Negara atau 
wilayah di mana kejahatan telah dilakukan, yakni wilayah yang sebelumnya 
telah ditegaskan oleh hukum, dan untuk diberitahu mengenai sifat alami 
dan alasan dakwaan; untuk dihadapkan dengan saksi-saksi yang melawan 
dirinya; untuk menjalani proses wajib untuk memperoleh saksi-saksi yang 
meringankan dirinya, dan untuk mendapatkan Bantuan Konsultasi untuk 
pembelaannya.” 

109 “Dalam gugatan-gugatan pada common law, di mana nilai yang diperdebatkan 
melebihi dua puluh dolar, hak persidangan oleh juri harus dipertahankan, 
dan tidak ada fakta yang diuji oleh juri, sebaliknya harus diperiksa kembali 
di Pengadilan mana pun di Amerika Serikat, selain menurut aturan-aturan 
common law.”  

110 “Jaminan yang berlebihan tidak boleh diwajibkan, ataupun membebankan 
denda yang berlebihan; ataupun mengenakan penghukuman yang kejam dan 
tidak lazim.”  

111 Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, hak untuk didengarkan akan tentu saja 
menjadi sebuah prinsip yang lemah. 

112 Lihat secara umum J. Orth, Due Process of Law: A Brief History (Lawrence, KS: 
University Press of Kansas, 2003); Human Rights First, What Is a Fair Trial?: 
A Basic Guide to Legal Standards and Practice (2000), tersedia di http://www.
humanrights	first.org/pubs/descriptions/fairtrialcontents.htm.	

113 363 US 420, 442 (1960). 

114 71 Stat. 634, 42 U.S.C. 1975-1975e.

115 Hannah v. Larche, catatan kaki 113, hlm. 441. 

116 Ibid., hlm. 442-4. 

117 Ibid., hlm.448. 

118 Ibid. 

119 Ibid., hlm.448-9. 

120 Ibid., hlm. 451. 

121 Ibid., hlm. 487-8. 

122 Ibid., hlm. 508. 
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123 Lihat, sebagai contoh, Cafetaria Workers v. McElroy, 367 U.S. 886 (1961), hlm. 
894-5 (“Amendemen Kelima tidak mewajibkan dengar kesaksian sejenis 
persidangan dalam setiap kasus yang mungkin mengenai penghancuran 
pemerintah terhadap kepentingan privat… Sifat yang paling alami dari proses 
hukum menegasikan konsep apa pun mengenai prosedur-prosedur yang 
tidak	fleksibel	 yang	berlaku	 secara	universal	untuk	 setiap	 situasi	 yang	ada.	
[P]ertimbangan mengenai prosedur-prosedur apa yang mungkin dibutuhkan 
oleh proses hukum di bawah serangkaian keadaan yang ditentukan harus 
mulai dengan sebuah penentuan terhadap sifat yang tepat dari fungsi 
pemerintah yang terlibat dan juga kepentingan privat yang telah dipengaruhi 
oleh tindakan pemerintah.”); Morrissey v. Brewer, 408 U.S. 471 (1972), hlm. 481 
(“Apakah perlindungan-perlindungan prosedural seharusnya tergantung pada 
sejauh mana seorang individu akan “dihukum untuk mengalami kehilangan 
yang sangat berat’… Persoalannya tidak sekadar ‘bobot’ kepentingan individu, 
tetapi apakah sifat alami dari kepentingan tersebut masuk dalam perenungan 
mengenai bahasa ‘kebebasan atau harta benda’ dalam Amendemen Keempat 
Belas… Segera setelah ditetapkan bahwa proses hukum berlaku, masalah 
yang tinggal adalah proses hukum apa yang tepat. Telah sangat sering 
dikatakan oleh Pengadilan ini dan pengadilan-pengadilan lainnya agar tidak 
mengharuskan kutipan pada putusan sebelumnya, bahwa proses hukum itu 
fleksibel	 dan	meminta	 perlindungan-perlindungan	prosedural	 semacam	 itu	
sebagaimana keadaan khusus menghendaki… Untuk mengatakan bahwa 
konsep	proses	hukum	fleksibel	tidak	berarti	bahwa	para	hakim	bebas	untuk	
menerapkannya pada suatu atau semua hubungan. Fleksibilitasnya ada dalam 
ruang lingkupnya segera setelah ditetapkan bahwa beberapa proses hukum 
tepat; adalah suatu pengakuan bahwa tidak semua keadaan yang meminta 
perlindungan prosedural meminta prosedur yang sama.”); Board of Curators, 
Univ. Of Mo. V. Horowitz, 435 U.S. 78 (1978) (“Kami telah menekankan berulang 
kali bahwa ‘[s]ifat yang paling alami dari proses hukum menegasikan konsep 
apa	 pun	 mengenai	 prosedur-prosedur	 yang	 tidak	 fleksibel	 yang	 secara	
universal berlaku untuk setiap keadaan yang ada’… proses apa yang tepat 
akan berbeda ‘menurut konteks-konteks faktual yang khusus’.”).      

124 Seorang sarjana menjelaskan dasar pemikiran untuk aturan-aturan common 
law yang eksklusionaris sebagai berikut: “[S]istem yang bertentangan dalam 
perbedaannya yang modern diilhami sampai pada taraf tertentu oleh sikap 
curiga terhadap pejabat-pejabat publik dan tuntutan yang melengkapinya 
mengenai perlindungan-perlindungan terhadap penyalahgunaan. Sesuai 
dengan itu, sistem yang bertentangan itu cukup toleran terhadap rintangan-
rintangan yang nyata yang membatasi pencarian kebenaran karena ketakutan 
terhadap penyalahgunaan kekuasaan pemerintah.” M. Damaska, “Evidentiary 
Barriers to Conviction and Two Models of Criminal Procedure” (1973) 121 U. 
Pa. L. Rev. 506, hlm. 583.     
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125 Menurut beberapa sarjana, istilah yang lebih baik untuk menggambarkan 
persidangan-persidangan pidana dalam sistem civil law adalah “non-
adversarial.” Istilah “inkuisitorial” tampaknya berasal dari peran aktif yang 
secara komparatif dimainkan oleh hakim dalam persidangan-persidangan 
semacam itu. Lihat M.A. Glendon, dkk., Comparative Legal Traditions, edisi ke-2 
(St. Paul, MN: West, 1999), hlm. 99.   

126 Lihat, sebagai contoh, bagian 139 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Perdata Jerman, yang telah disebut “Magna Carta” prosedur yang patut. Kitab 
Undang-Undang tersebut mengharuskan seorang hakim untuk mengangkat 
masalah hukum dan fakta yang tidak diperkenalkan oleh pihak mana pun 
kepada persidangan, dengan begitu membantu untuk menjamin bahwa 
kasus-kasus diputus berdasarkan kepatutan mereka, dan tidak berdasarkan 
kualitas para pengacara yang tampil. Lihat juga Piagam IMT pasal 24(f), yang 
memberikan kuasa kepada Pengadilan Nuremberg untuk “mengajukan 
pertanyaan apa pun kepada saksi dan terdakwa mana pun, setiap saat.” Di 
bawah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Perancis (bagian 310), 
hakim ketua dapat “mengambil semua langkah yang ia percaya berguna 
untuk mengungkapkan kebenaran… Selama jalannya persidangan ia dapat 
memanggil, atau jika ia hendak memanggil paksa, dan mendengarkan semua 
orang atau mengajukan setiap bukti baru yang ada di hadapannya, menurut 
perkembangan-perkembangan di pengadilan, untuk menjadi bermanfaat 
untuk penentuan kebenaran…” Dikutip dalam S.C. Thaman, Comparative 
Criminal Procedure (Durham, NC: Carolina Academic Press, 2002), hlm. 178-9. 
Catat, namun demikian, bahwa dalam beberapa jurisdiksi civil law (contoh, 
Meksiko), penyelidikan-penyelidikan pra-persidangan dan pemeriksaan-
pemeriksaan persidangan dikendalikan oleh penuntut umum, ketimbang oleh 
hakim.                    

127 Mengenai perbedaan-perbedaan antara persidangan-persidangan pidana 
dalam tradisi civil law dan common law secara umum, lihat Glendon, dkk., 
Comparative Legal Traditions, catatan 125, cc. 3 dan 4; R. May dan M. Wierda, 
International Criminal Evidence (Ardsley, NY: Transnational Publishers, 2003), 
hlm. 17-18.

128 Lihat secara umum R. Schlesinger, dkk., Comparative Law (New York: Foundation 
Press, 1998), hlm. 509-39. 

129 Ibid., hlm. 285, 526-9. Tatap muka antara kedua tradisi juga benar-benar hadir 
dalam bidang hukum pidana internasional. Pengadilan-pengadilan pidana 
internasional telah mengadopsi pendekatan campuran yang meminjam dari 
kedua tradisi. Lihat secara umum May dan Wierda, International Criminal 
Evidence, catatan 127 di atas.

130 Karena kolonialisme, “hampir setiap sistem hukum kontemporer memiliki 
beberapa karakteristik yang menghubungkannya dengan common law atau 
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civil law atau keduanya.” Schlesinger, dkk., Comparative Law, catatan 128, hlm. 
287. Adalah benar bahwa banyak sistem hukum (khususnya di Afrika dan 
Asia) mempertahankan komponen-komponen penting hukum non-Eropa. 
Juga, di dunia Arab, banyak hukum terus didasarkan sebagian pada hukum 
Islam. Tetapi civil law dan common law tetap menjadi standard tradisi-tradisi 
hukum, dengan beberapa pengecualian yang nyata, seperti Cina dan Korea 
Utara.   

131 M.C. Bassiouni, “Human Rights in the Context of Criminal Justice: Identifying 
International Procedural Protections and Equivalent Protections in National 
Constitutions” (1993) 3 Duke J. Comp. & Int’l L. 235, hlm. 274. 

132	 Dalam	kenyataannya,	konstitusi-konsttusi	negara	yang	berlainan	benar-benar	
memperlihatkan komitmen yang tumpang tindih pada standard-standard 
proses hukum atau persidangan yang patut. Analisis tahun 1993 terhadap 139 
konstitusi menyingkap “sebuah penegasan yang luar biasa” terhadap hak-
hak penting semacam itu yakni hak atas hidup, kebebasan, dan keamanan 
seseorang (51 negara); hak atas pengakuan di depan hukum dan perlindungan 
hukum yang sama (108 negara); hak untuk bebas dari penahanan sewenang-
wenang (119 negara); hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau 
penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat 
manusia (81 negara); hak untuk diduga tidak bersalah (67 negara); hak atas 
persidangan yang patut (38 negara); hak atas bantuan pembela (65 negara); 
hak atas persidangan yang cepat (43 negara); hak atas banding (46 negara); 
hak untuk dilindungi dari risiko yang berlipat ganda (51 negara); dan hak atas 
perlindungan terhadap undang-undang ex post facto (96 negara). Studi yang 
sama lebih lanjut mencatat, “Jika hak atas persidangan yang patut (39 negara) 
dipertimbangkan bersama dengan hak atas pembelaan (45 negara), akan ada 
penegasan yang kuat terhadap hak atas kepatutan umum dalam pemeriksaan-
pemeriksaan pidana. Sejumlah konstitusi yang relatif sangat banyak yang 
menjamin hak atas pemberitahuan (51), atas pembela pilihan (47), atas 
persidangan yang cepat (47), atas banding (59), dan atas perlindungan terhadap 
risiko yang berlipat ganda (59) juga menunjukkan bahwa ada penerimaan 
internasional yang luas terhadap aspek-aspek yang lebih konkret dari hak atas 
persidangan yang patut.” Ibid., hlm. 292. Tanpa keraguan, tumpang tindih 
ini sangat terkait dengan pengaruh yang kuat terhadap perjanjian hak asasi 
manusia tentang sistem-sistem domestik. 

133 Prinsip ini suatu hari secara konstitusional mungkin berakar dalam hukum 
Eropa. Lihat, sebagai contoh, Piagam Uni Eropa tentang Hak-Hak Mendasar 
pasal 101(2), dalam mana “hak atas pemerintahan yang baik” mencakup “hak 
setiap orang untuk didengarkan, sebelum tindakan individu apa pun yang 
akan mempengaruhinya secara merugikan diambil.” Mungkin hak tersebut 
tidak akan, namun demikian, menghalangi pemeriksaan-pemeriksaan perdata 
ex parte. 
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134 Dalam hukum Inggris, keputusan Majelis Tinggi (House of Lords) dalam Ridge 
v. Baldwin [1963] 2 All ER 66, menandai titik balik yang menentukan. Dalam 
menolak suatu pendekatan yang fokus pada pengelompokkan pemeriksaan 
baik judisial (di mana keadilan alamiah berlaku) atau non-judisial (di mana 
keadilan alamiah tidak berlaku), Majelis Tinggi berpendapat bahwa prinsip-
prinsip keadilan alamiah meliputi setiap badan pembuat keputusan yang 
mempengaruhi hak-hak individu.        

135 Dalam jurisdiksi-jurisdiksi common law, misalnya, pengadilan-pengadilan 
administratif pada umumnya tidak diwajibkan untuk mengikuti aturan 
pembuktian, aturan-aturan mengenai rumor, atau aturan-aturan mengenai 
bukti pendapat.  

136 G.A. Flick, Natural Justice: Principles and Practical Application, edisi ke-2 (Sydney: 
Butterworths,	1984),	hlm.	36.	Keadilan	alamiah	mungkin	juga	tidak	berlaku	di	
mana ada kebutuhan untuk mengambil tindakan segera (ibid., hlm. 37, 40-1) 
atau di mana ada hak atas banding (ibid., hlm. 37, 41-3).  

137 Sekali lagi, seseorang harus mencatat pengecualian-pengecualian dari Afrika 
Selatan (dengan kekuasaan sui generis untuk memberikan amnesti), Timor-Leste 
(dengan kekuasaan sui generis untuk menyusun kontrak-kontrak layanan dan 
reparasi masyarakat antara para pelaku dan komunitas), dan Maroko (dengan 
kekuasaan sui generis untuk memberikan kompensasi). Masing-masing dari 
komisi ini membuat penetapan-penetapan terhadap hak dan kewajiban sipil 
individu).   

138 Flick, Natural Justice, catatan 136, hlm. 43-4. 

139 Mullan, Administrative Law, catatan 102, hlm. 395.  

140 Flick, Natural Justice, catatan 136, hlm. 26-7.  

141 D. Basu, Comparative Administrative Law	 (Calcutta:	 Sarkar	 and	 Sons,	 1969);	
Mullan, Administrative Law, hlm. 158. Dalam beberapa jurisdiksi, seperti 
Kanada, pembedaan judisial/kuasi-judisial tidak lagi diberlakukan oleh 
pengadilan. Pembedaan tersebut digantikan oleh sebuah pendekatan 
“fungsionalis” yang mengesampingkan kategori-kategori semacam itu 
dan sebaliknya, fokus pada karakter dan isi pemeriksaan dan kepentingan-
kepentingan yang menjadi taruhan.   

142 Flick, Natural Justice, catatan 136, hlm. 29.   

143 Ibid., hlm. 30-1. Lihat juga B. Jones dan K. Thompson, “Administrative Law in the 
United Kingdom”, dalam R. Seerden dan F. Stroink, editor, Administrative Law of 
the European Union, Its Member State and the United States (Antwerp: Intersentia/
Metro, 2002), hlm. 247. 

144 Lihat, sebagai contoh, Re Webb and Ontario Housing Corporation (1978), 93 DLR 
(3d) 187 (Mahkamah Banding Ontario), di mana orang-orang yang menerima 
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manfaat dari bantuan sosial berhak atas langkah keadilan alamiah pada saat 
peluang mereka yang berkelanjutan terhadap bantuan tersebut berada dalam 
bahaya.    

145 Flick, Natural Justice, catatan 136, hlm. 33-6; Mullan, Administrative Law, catatan 
102, hlm. 177-86 dan 321-49.    

146 Kasus klasik dari Inggris mengenai bentuk bias seperti ini tetap Dimes v. 
Grand Junction Canal Properties (1852) 3 House of Lords Cases 759 HL. Kasus 
tersebut secara khusus diterapkan oleh Majelis Tinggi dalam Regina v. Bow 
Street Stipendiary Magistrate and Others Ex Parte Pinochet Ugarte (no. 2) [1999] 1 
All ER 577 (H.L.), di mana mantan presiden Chili Augusto Pinochet ditangkap 
di Inggris mengikuti permintaan dari seorang hakim Spanyol. Pinoche 
menantang penangkapan tersebut atas dasar bahwa, sebagai mantan kepala 
Negara, ia menikmati kekebalan dari penangkapan dan ekstradisi. Majelis 
Tinggi pada awalnya menolak tuntutannya, tetapi putusan tersebut terpaksa 
dibatalkan karena salah seorang hakim dalam panel adalah direktur divisi 
amal Amnesty International, yang adalah pihak yang turut campur tangan di 
dalam pemeriksaan.      

147 Putusan awal dapat mengambil setidaknya dua bentuk: pendapat-pendapat 
yang dipertimbangkan, atau fungsi-fungsi penyelidikan dan ajudikatif yang 
bercampur dalam satu orang atau tubuh. Flick, Natural Justice, hlm. 177. Lihat 
juga Basu, Comparative Administrative Law, catatan 141, hlm. 179.     

148 Flick, Natural Justice, catatan 136, hlm. 148. 

149 Ujian standard di Inggris tetap menjadi apa yang oleh “orang yang layak” 
(misalnya, hakim) akan pikirkan. Mullan, Administrative Law, catatan 102, hlm. 
327-8.     

150 Hak atas dengar kesaksian dipertimbangkan sebagai prinsip umum dari 
Komunitas Hukum Eropa dalam Transocean Marine Paint Association v. 
Commission [1974] E.C.R. 1063 (“seseorang yang kepentingan-kepentingannya 
dengan jelas terpengaruh oleh keputusan yang diambil oleh seorang 
pejabat publik harus diberikan kesempatan untuk membuat pendapatnya 
diketahui”).   

151 Tidak perlu untuk menguraikan kesimpulan-kesimpulan sementara kepada 
orang yang bersangkutan dalam rangka memberikan kepadanya kesempatan 
untuk menyangkal keputusan-keputusan tersebut. Mungkin cukup untuk 
menggambarkan apa yang telah dikatakan oleh orang-orang lain melawan 
dirinya atau dalam dokumen-dokumen. Maxwell v. Department of Trade and 
Industry	[1974]	1	Queen	s	Bench	523	(Mahkamah	Banding).

152 Flick, Natural Justice, catatan 136, hlm. 67. Mullan menyatakan, “[S]yarat-
syarat pemberitahuan akan menjadi lebih kaku apabila sifat alami dari proses 
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pengambilan keputusan yang dipertanyakan bergerak semakin dekat kepada 
perkiraan skema jenis kasus yang muncul dalam litigasi pidana dan perdata 
biasa.” Administrative Law, catatan 102, hlm. 233.    

153 Flick, Natural Justice, catatan 136, hlm. 14-18; Mullan, Administrative Law, 
catatan 102, hlm. 245. Dalam Kindler v. Canada (Departemen Kehakiman) [1991] 
2 SCR 779, Mahkamah Agung Kanada berpendapat bahwa bahkan ekstradisi 
dapat dilakukan semata-mata atas dasar pernyataan-pernyataan tertulis. 
Dalam kasus selanjutnya, Baker v. Canada (Departemen Kewarganegaraan dan 
Imigrasi) [1999] 2 SCR 817, Mahkamah dengan cara yang sama berpendapat 
bahwa sebuah pernyataan tertulis akan cukup dalam kasus seorang warga 
negara asing yang tinggal di Kanada melewati jangka waktu visanya dan yang, 
atas dasar kemanusiaan, mencari izin untuk melamar hak tinggal permanen 
tanpa perlu meninggalkan Kanada.     

154 Lihat, sebagai contoh, amendemen-amendemen tahun 1994 terhadap Undang-
Undang Prosedur-Prosedur Kekuasaan Konstitusional Ontario (Statutory 
Powers Procedures Act), RSO 1990, c.S.5.2 (sebagaimana diamendemen oleh SO 
1994, c.27 dan SO 1997, c.23). 

155 Lihat, sebagai contoh, Pergamon Press Ltd [1971] 1 Chancery 388 (Mahkamah 
Banding), hlm. 400, di mana inspektur-inspektur yang ditunjuk berdasarkan 
Undang-Undang Perusahaan Inggris dipandang sebagai “pemilik dari 
prosedur mereka sendiri” dan karenanya tidak terikat untuk memberikan hak 
atas pemeriksaan silang terhadap “seseorang yang berisiko akan dikritik” oleh 
mereka.  

156 Mullan, Administrative Law, catatan 102, hlm. 287-90.  

157 Flick, Natural Justice, catatan 136, hlm. 179. 

158 Mullan, Administrative Law, catatan 102, hlm. 262.  

159 Lihat Thaman, Comparative Criminal Procedure, catatan 126, hlm. 189. 

160 “Pembelaan yang paling umum terhadap posisi ini adalah argumentasi 
dengan cara membandingkan situasi di pengadilan-pengadilan umum. 
Apabila pengadilan-pengadilan itu sendiri tidak harus memberikan 
pertimbangan-pertimbangan	 sebagai	 justifikasi	 terhadap	 putusan-putusan	
mereka, dipastikan tidak ada dasar untuk pemaksaan syarat semacam itu 
terhadap forum-forum ajudikatif lainnya, membiarkan mereka memenuhi 
penggunaan diskresi-diskresi yang luas berdasarkan undang-undang.” 
Mullan, Administrative Law, catatan 102, hlm. 306-7. Tetapi lihat, sebagai contoh, 
bagian 33(2) Konstitusi Afrika Selatan, yang menetapkan: “Setiap orang yang 
hak-haknya telah dipengaruhi secara merugikan oleh tindakan administratif 
memiliki hak untuk diberikan pertimbangan-pertimbangan tertulis.” Lihat juga 
Piagam Uni Eropa tentang Hak-Hak Mendasar pasal 101(2), di mana “hak atas 
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administrasi yang baik” meliputi “kewajiban administrasi untuk memberikan 
pertimbangan-pertimbangan untuk keputusan-keputusannya.”      

161 Lihat Jones dan Thompson, “Administrative Law in the United Kingdom”, 
catatan 143, hlm. 248. 

162 Ibid., hlm. 248-9; Flick, Natural Justice, catatan 136, hlm. 117. Kewajiban untuk 
memberikan pertimbangan-pertimbangan ditegaskan dalam kasus Baker v. 
Canada (Departemen Kewarganegaraan dan Imigrasi), catatan 153 di atas. Di 
Eropa kontinental, kewajiban untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan 
dilihat sebagai “jaminan terhadap keadilan yang sewenang-wenang.” Thaman, 
Comparative Criminal Procedure, catatan 126, hlm. 207.   

163 Lihat Mullan, Administrative Law, catatan 102, hlm. 309-10, di mana ia 
menguraikan perkara terkini di Inggris tentang hal ini.  

164  Lihat Bab 1, Bagian 2. 

165 Inovasi komisi-komisi kebenaran yang utama, khususnya dalam konteks 
dengar kesaksian publik, adalah untuk membuat peran para pengacara jauh 
lebih tidak penting dengan tetap memelihara kekhidmatan dan legalitas 
pemeriksaan.    

166 Fakta ini juga membantu menjelaskan mengapa komisi-komisi kebenaran 
cenderung menjadi operasi-operasi yang jauh lebih besar ketimbang komisi 
penyelidik Persemakmuran yang standard. Komisi-komisi kebenaran, 
khususnya yang kontemporer, sering mendirikan pelbagai kantor dan 
mempekerjakan lebih banyak staf. Secara bertentangan, komisi-komisi 
kebenaran cenderung jauh lebih murah ketimbang komisi-komisi penyelidik 
Persemakmuran	–	sesuatu	yang	kurang	dijelaskan	oleh	perbedaan-perbedaan	
dalam hal keuangan ketimbang oleh peran penasihat hukum yang lebih 
terbatas dalam komisi-komisi kebenaran. Biaya penasihat hukum cenderung 
meliputi kategori pengeluaran terbesar dari komisi-komisi penyelidik 
Persemakmuran yang khas.

167 Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tahun 2000 (Sierra Leone), 
pasal 7(2); Undang-Undang 04/018 (2004) mengenai Kelembagaan, Kekuasaan dan 
Fungsi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (DRC), pasal 5.

168 Lihat Bab 1, Bagian 3. 

169 Sejak tahun 1990, sebagai contoh, hanya empat yang telah dibentuk: 
Penyelidikan Shipman [Shipman Inquiry] (Departemen Kesehatan), 
Penyelidikan Minggu Berdarah [Bloody Sunday Inquiry] (Kantor Irlandia 
Utara), Penyelidikan Publik terhadap Penembakan di Sekolah Dasar 
Dunblane (Kantor Skotlandia), dan Penyelidikan Kekerasan Anak di Wales 
Utara (Kantor Welsh).   
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170 L. Blom-Cooper, “Public Inquiries” (1993) 46 Current Legal Problems 204, hlm 
207. 

171 Tinjauan komisi-komisi kebenaran yang berorientasi pada pembaruan telah 
dilakukan di banyak negara Persemakmuran. Di Kanada sendiri, lihat, sebagai 
contoh, Komisi Pembaruan Hukum Kanada, Kertas Kerja 17, Administrative Law: 
Commissions of Inquiry	 (Ottawa:	The	Commission,	 1977);	Komisi	Pembaruan	
Hukum Ontario, Laporan tentang Penyelidikan-Penyelidikan Publik (Toronto: The 
Commission 1992); dan Alberta Law Reform Institute, Laporan no. 62, Proposals 
for the Reform of the Public Inquiries Act (Edmonton: The Institute, 1992).   

172	 R.	Scott,	“Procedures	at	Inquiries:	The	Duty	to	be	Fair”	(1995)	11	LQR 596, hlm. 
601. Lihat juga Laporan Konsultasi untuk Undang-Undang Penyelidikan, 2005 
(Inggris), paragraf 83.  

173 Lihat, sebagai contoh,	Z.	Segal,	“The	Power	to	Probe	into	Matters	of	Vital	Public	
Importance” (1983-4) 58 Tul. L. Rev. 941, hlm. 944-5; Komisi Pembaruan 
Hukum Kanada, Administrative Law; Du Preez and Another v. Truth Reconciliation 
Commission (Mahkamah Agung Afrika Selatan), 1997 (3) SA 204, hlm. 218.  

174 Laporan Komisi Kerajaan tentang Pengadilan-Pengadilan Pemeriksaan, 1966 (Cmnd 
3121 London), paragraf 30.  

175 Lihat, sebagai contoh,	A.	Hegarty,	 “Truth,	 Law	 and	Official	Denial:	 The	Case	 of	
Bloody Sunday,” dalam W.A. Schabas dan S. Darcy, editor, Truth Commission and 
Courts: The Tension between Criminal Justice and Truth (Dordrecht: Kluwer 2004), 199 
hlm. 237, di mana penulis mencatat sebagai berikut mengenai penerapan prinsip-
prinsip pokok Salmon dalam Penyelidikan Minggu Berdarah: “Selagi Penyelidik 
memandang dirinya sebagai inkuisitorial, dengar kesaksian yang diselenggarakan 
dalam kenyataannya sangat adversarial, dengan konsekuensi bahwa beberapa 
orang saksi telah memperoleh kerugian-kerugian dari kedua pendekatan 
tersebut dan keuntungan-keuntungan tidak dari keduanya.” Ia kemudian 
mencatat, “Untuk banyak saksi warga sipil yang bersaksi di hadapan Penyelidik, 
pengalamannya traumatis, mengerikan. Mereka tidak dapat datang dan sekadar 
‘menceritakan kisah mereka’: mereka disela dengan pertanyaan-pertanyaan 
dan dihadapkan dengan transkrip-transkrip wawancara yang diberikan pada 
tahun-tahun yang lalu. Ingatan-ingatan mereka yang tidak sempurna, perbedaan-
perbedaan sekecil apa pun dari pernyataan-pernyataan yang dibuat pada saat 
atau bertahun-tahun kemudian kepada para jurnalis, dengan cerdik diajukan 
sebagai pertimbangan-pertimbangan untuk tidak mempercayai bukti-bukti 
mereka. Beberapa orang saksi meninggalkan Penyelidikan dengan perasaan yang 
lebih buruk dari sebelumnya.” Ibid., hlm., 242. 

176	 Scott,	“Procedures	at	Inquiries,”	catatan	172,	hlm.	603.		

177 Blom-Cooper, “Public Inquiries,” catatan 170, hlm. 215. 
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178	 Scott,	“Procedures	at	Inquiries,”	catatan	172,	hlm.	605.	

179 Ibid.,	 hlm.	 609.	 Pada	 halaman	 610,	 Scott	mengusulkan	 alternatif	 yang	 lebih	
tidak ekstrem: “Pemberitahuan atas setiap bukti yang merugikan dan 
kesempatan untuk mereka yang terpengaruh untuk memberikan bukti mereka 
sendiri sebagai jawaban, digabungkan dengan kesempatan untuk membuat 
gambaran-gambaran, termasuk bukti lebih lanjut, tentang kesimpulan 
merugikan apa pun yang diusulkan, akan, menurut pendapat saya, terdapat 
dalam kebanyakan kasus perlindungan prosedural yang memadai melawan 
ketidakpatutan.”	Pada	halaman	612,	Scott	membahas	kasus	Pergamon Press Ltd 
[1971] 1 Ch. 388 (Mahkamah Banding), di mana Denning M.R. berpendapat 
bahwa orang-orang yang terlibat dalam suatu penyelidikan korporasi tidak 
boleh melihat transkrip-transkrip yang merugikan, atau memeriksa silang 
saksi-saksi, atau melihat bagian-bagian dalam laporan akhir.      

180 Blom-Cooper, “Public Inquiries,” catatan 170, hlm. 216: “Pemeriksaan silang 
oleh pihak-pihak saksi tidak pernah menjadi hak, tetapi hanya keistimewaan 
untuk digunakan di bawah pengawasan badan penyelidik.  

181	 Scott,	“Procedures	at	Inquiries,”	catatan	172,	hlm.	599.	

182 Kebanyakan komisi penyelidikan Commonwealth berusaha mengumpulkan 
bukti sebanyak mungkin pada saat dengar kesaksian publik sebagaimana 
yang mereka lakukan di luar dengar kesaksian. “Penyelidikan-penyelidikan 
publik umumnya bekerja dengan format ‘persidangan’: sebuah proses 
yang bekerja dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan lisan kepada 
seorang saksi dan kemudian pemeriksaan silang, semua dilakukan di 
tengah kehadiran hakim ketua… ‘Format persidangan’ cenderung menjadi 
cara-cara pengumpulan dan penyajian informasi yang sangat lamban dan 
membosankan… Akan menjadi mungkin bagi penyelidikan-penyelidikan 
untuk melakukan setidak bagian pertama dari penyelidikan mereka dengan 
pertama-tama mengumpulkan serangkaian dokumen yang komprehensif 
dan pergi dan secara terpisah dan serempak mewawancarai pelbagai saksi.” 
B. Schwartz, “Public Inquiries,” dalam A. Manson dan D. Mullan, editor, 
Commissions of Inquiry: Praise of Reappraise? (Toronto: Irwin Law, 2003), hlm. 
452. Sebagai pembanding, komisi-komisi penyelidikan yang melakukan 
dengar kesaksian publik secara khas mengumpulkan sebagian besar bukti 
mereka sebelum, dan di luar, proses dengar kesaksian. Dengar kesaksian itu 
sendiri, dalam hal ini, terutama sekali merupakan sebuah bentuk pengungkapan 
kebenaran ketimbang pencarian kebenaran.     

183 Ilustrasi yang sempurna adalah apa yang disebut Penyelidikan Saville, diberi 
nama seturut ketuanya, Rt. Hon.  Saville. Penyelidikan tersebut dibentuk  
pada tahun 1998 oleh Perdana Menteri Tony Blair berdasarkan Undang-
Undang Pemeriksaan (Bukti) tahun 1921 (Inggris), sebagaimana diamendemen. 
Tujuannya adalah untuk menyelidiki kejadian tahun 1922 yang dikenal sebagai 
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“Minggu Berdarah”, di mana 14 orang pemrotes dibunuh di Londonberry, 
Irlandia Utara. Pernyataan pembuka dari penasihat penyelidikan berlangsung 
selama 176 jam. Secara keseluruhan, lebih dari 900 orang saksi memberikan 
bukti lisan, dan biaya penyelidikan mencapai sekitar 155 milyar poundsterling 
Inggris. Dengar kesaksian akhir dititup pada tahun 2004. “The Growth of 
Public Inquiries,” The Economist, 12 Februari 2004, hlm. 51.       

184 HL Bill 7 (2004), pembukaan. 

185 Catatan-catatan yang bersifat menjelaskan (explanatory notes) untuk pasal ini 
menjelaskan lebih lanjut: “Setiap keputusan untuk menerima bukti, untuk 
mengadakan dengar kesaksian, atau untuk mengizinkan perwakilan hukum 
menambah biaya penyelidikan.” Lihat juga Pasal 20(4)(d) Undang-Undang 
tersebut, yang memungkinkan komisi atau menteri yang mendukungnya 
untuk membatasi akses publik terhadap penyelidikan jika tidak melakukan 
hal	tersebut	akan	mungkin	“menyebabkan	penundaan	atau	merusak	efisiensi	
atau efektivitas penyelidikan, atau… berakibat pada penambahan biaya (baik 
kepada dana publik atau saksi-saksi atau yang orang-orang yang lain).”     

186 Pasal 15(1). Ketiadaan batas waktu yang pasti adalah ciri yang disesalkan dari 
banyak komisi-komisi penyelidikan Persemakmuran di Inggris dan di mana 
saja. Sulit untuk menjelaskan praktik yang terus berlangsung ini mengingat 
masalah-masalah yang timbul, termasuk ketidakmampuan untuk mengatur 
biaya-biaya (yang akhirnya dibebankan kepada pembayar pajak), kebutuhan 
untuk mencari perpanjangan waktu yang berulang-ulang dari sponsor politik, 
dan risiko kehilangan perhatian publik dari waktu ke waktu. Praktik komisi 
kebenaran tampak superior dalam hal ini. Kendati peningkatan pengaruh yang 
singkat adalah hal biasa, komisi-komisi kebenaran sungguh jarang bertugas 
tanpa batas waktu yang pasti. Sebagai tambahan, perpanjangan waktu biasanya 
dipertimbangkan dalam kerangka acuan komisi kebenaran (misalnya, komisi 
boleh jadi diberikan waktu 18 bulan untuk bertugas dengan perpanjangan 
waktu paling lama 6 bulan). Hayner mencatat pentingnya batas waktu dalam 
sebuah artikel tentang komisi-komisi kebenaran: “Komisi kebenaran harus 
diberikan batas waktu tertentu untuk menyimpulkan laporannya. Walaupun 
harus dapat diperpanjang dengan perjanjian, jangka waktu ini tidak boleh 
pernah terbuka.” Lihat	P.	Hayner,	“Fifteen	Truth	Commissions	–	1974	sampai	
1994: A Comparative Study” (1994) 16 Human Rights Quarterly 597, hlm. 652.    

187 Departemen untuk Kertas Konsultasi Masalah-Masalah Konstitusional Inggris 
(Department	for	Constitutional	Affairs	Consultation	Paper),	Effective Inquiries, 
Mei 2004, paragraf 82. 

188 Sebagaimana dicatat di depan, biaya-biaya hukum cenderung mencakup 
bagian yang paling penting dari toal biaya komisi-komisi penyelidikan 
Persemakmuran. Masalah ini agak berbeda dengan komisi-komisi kebenaran.  
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189 Mengingat juga	 Prinsip	 11	 dari	 Principles	 on	 the	 Effective	 Prevention	 and	
Investigation of Extra-Legal, Arbitrary and Summary Executions (Prinsip-
Prinsip tentang Pencegahan Efektif dan Investigasi atas Eksekusi di Luar 
Hukum, Sewenang-wenang dan Sumir) (1989), UN doc. E/1989/89, yang 
mana mendesak pemerintah untuk melaksanakan suatu penyelidikan dengan 
menggunakan ”komisi penyelidikan independen atau prosedur serupa” 
di mana negara tidak dapat melaksanakan investigasi yang terpercaya 
melalui organisasi-organisasi yang ada. Lihat juga	Principles	on	the	Effective	
Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment (Prinsip-Prinsip tentang Penyelidikan 
dan Dokumentasi Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang 
Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat), GA res. 55/89 (2000), 
Prinsip 5A. 

190 Beberapa komisi kebenaran telah menemukan dirinya pada situasi ini, 
termasuk yang ada di Uganda, Chad dan DRC. Di Sri Lanka, sebuah 
komisi kebenaran (dibentuk sebagai interkoneksi tiga subkomisi) terus 
melangsungkan pekerjaannya bahkan bersamaan dengan dimulainya 
kembali	konflik	bersenjata	yang	terbuka.”	Perang	yang	sedang	berlangsung	
memperlemah komisi-komisi, khususnya ketika presiden tergantung pada 
dukungan militer saat perang sedang berlanjut, dan karena itu jelas tidak 
mau mengkritik atau menolak rekaman hak asasi manusia dari angkatan 
bersenjata.” P. Hayner, Unspeakable Truths: Facing the Challenge of Truth 
Commissions, 2d. ed. (New York: Routledge, 2002), hlm. 65.

191 Lihat, misalnya, Undang-Undang Komisi Rekonsiliasi Nasional, 2002, Undang-
Undang 611 (Ghana), bagian 8 (1) (a): “ Komisi harus, dalam pelaksanaan 
fungsi-fungsinya, menjadi mandiri dan tidak tergantung pada arahan atau 
konrol dari orang atau otoritas: Lihat juga Sebuah Undang-Undang untuk 
Menetapkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Liberia (2005), s. 39 (a): ”Komisi, 
komisioner-komisioner dan semua anggota stafnya, harus berfungsi tanpa bias 
politik atau biasa apa pun atau intervensi dan seharusnya, kecuali undang-
undang ini menetapkan lain, menjadi mandiri dan terpisah dari pihak lain, 
pemerintah, administrasi, atau badan fungsioner atau badan tertentu yang 
langsung atau tidak langsung mewakili kepentingan entitas tertentu.” Lihat 
juga prinsip-prinsip pencegahan efektif dan penyelidikan hukum tambahan, 
keputusan pengadilan dan rangkuman eksekusi-eksekusi (1989), UN doc. 
E/1989/89, Prinsip 11, di mana dinyatakan bahwa anggota-anggota komisi 
pemeriksaan ”haruslah institusi yang berdiri sendiri, agensi atau orang yang 
menjadi tujuan dari pemeriksaan.”  

192 Sebagai contoh, komite penyelidikan yang dibentuk di Algeria dan Libanon 
untuk menentukan keberadaan dari orang yang hilang (keduanya telah 
dibahas di Bab 1) telah di pertimbangkan hanya sebagai “persambungan” 
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antara masyarakat dan pemerintah. Mereka telah dianggap lebih sebagai agen 
negara dari pada badan sponsor negara yang bekerja sebagai perpanjangan 
tangan dari sponsor mereka. Inilah yang menjadi alasan mengapa mereka 
tidak dilihat sebagai komisi-komisi kebenaran; hakikat kemandiriannya tidak 
terlihat.

193 Sebagai contoh, di Jerman dua pertiga dari anggota-anggota komisi kebenaran 
adalah orang-orang parlemen, mewakili proporsi dari partai politik mereka. 
Sisanya adalah ahli-ahli dari luar parlemen. Tidak ada satu pun dari hal ini 
tampak sebagai hal yang telah menegasikan adanya kemandirian di mata 
publik.

194 Lihat  “Akuntabilitas” di bawah.

195 Undang-Undang tentang Promosi Persatuan Negara dan Rekonsiliasi, 1995 
(Afrika Selatan), Bab 2, s. 7 (7). Lihat juga D. Orentlicher, “Updated Set of 
Principles”, Prinsip 7 (b): ”Kedua aturan ini harus dimasukkan dengan syarat 
independensi mereka, khususnya soal irremovability anggota-anggota komisi 
selama masa keanggotaannya masih berlaku, kecuali mereka tidak memiliki 
kapasitas dan berperilaku buruk sehingga tidak layak untuk mengemban 
tugas tugas-tugasnya ...” dan ”Belgrade Minimum Rules of Procedure for 
International Human Rights Fact-Finding Missions” (1981) 75 AJIL 163, Aturan 
6: ”Barang siapa yang ditunjuk menjadi anggota Misi Pencarian Fakta tidak 
boleh diberhentikan dari dari jabatannya kecuali karena alasan-alasan tidak 
adanya kapasitas atau perilaku yang sangat buruk anggota komisi tersebut.”

196 Lihat, misalnya, Orentlicher, “Updated Set of Principles”, Catatan 92, Prinsip 
ke-7.

197 Lihat, misalnya, Pasal 13 (7) Undang-undang Penyelidikan (Inquiries Act), 2005 
(UK)

198 Sebagai contoh, KKR Sierra Leone dimandatkan untuk menunjuk perwakilan 
khusus Sekretaris Jenderal PBB sebagai “koordinator pemilihan” dan 
perwakilan tersebut meminta nominasi dari masyarakat secara umum. Selain 
itu, panel pemilihan dibentuk dengan perwakilan yang ditunjuk oleh Presiden, 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, mantan kelompok perlawanan, dewan 
kelompok non-pemerintah yang menangani isu antar-agama (interreligious 
group), serta koalisi lembaga non-pemerintah (NGO). Panel ini melakukan 
wawancara dan mengurut para kandidat dan mengajukan rekomendasinya 
kepada koordinator panitia seleksi, yang kemudian memilih 4 orang kandidat 
komisi. (Komisi ini juga terdiri dari 3 orang komisioner internasional. Lalu 
Komisioner Tinggi HAM PBB memilih para calon anggota komisi). Di tahap 
akhir,	daftar	kandidat	nasional	maupun	internasional	diserahkan	ke	Presiden	
untuk mendapatkan persetujuan. Lihat juga Undang-Undang Pembentukan 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Liberia (2005), s.9
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199 Di Afrika Selatan, sebagai contoh, proses pemilihan komisioner dilakukan 
melalui konsultasi tingkat tinggi, termasuk meminta nominasi nama-nama 
kandidat dari masyarakat (public nominations) dan mewawancarai seluruh 
kandidat.	 Namun,	 untuk	 mencapai	 keseimbangan	 geografis	 dan	 politis,	
Presiden Mandela menambahkan dua anggota yang tidak lulus proses seleksi 
ke KKR. M. Freeman dan P. Hayner  ”Truth-Telling, in Reconciliation After 
Violent Conflict: A Handbook (Stockholm: Institute for Democracy and Electoral 
Assistance, 2003), halaman 129 – 130.

200 Tapi, lihat Dixon melawan Canada (Komisi Penyelidik tentang Pengiriman Pasukan 
Kanada ke Somalia)(1997), 149 DLR(ke-4), 269, di mana Pengadilan Tinggi 
Federal menyatakan bahwa lamanya mandat komisi masih berada dalam 
kontrol pihak yang mensponsorinya, dan keputusan itu tergantung pada 
lamanya masa jabatan prosedur politik yang tidak diukur secara legal, sebagai 
konsekuensinya. 

201 Lihat, misalnya Pasal 14(1) Undang-Undang Penyelidikan, 2005 (UK), yang 
menyatakan: “Menteri dapat kapan saja, dengan pemberitahuan kepada 
ketua, menangguhkan penyelidikan sampai periode tertentu yang telah 
ditetapkan baginya untuk (a) penyelesaian investigasi lain yang terkait dengan 
penyelidikan yang saat ini sedang dilakukan, atau (b) putusan pengadilan sipil 
atau kriminal (termasuk putusan dihadapan disciplinary tribunal) yang muncul 
dari masalah ini.” 

202 Ingat Prinsip ke-10 dari Prinsip ke-3 tentang Pencegahan secara Efektif dan 
Investigasi terhadap Eksekusi di Luar Pengadilan, yang Sewenang-wenang 
dan Seketika (1989), Dokumen PBB No. E/1989/89, yang menyatakan bahwa 
badan-badan penyelidik mensyaratkan “seluruh kebutuhan keuangan dan 
sumber daya secara teknis untuk menjalankan investigasi yang efektif.” Lihat 
juga Prinsip ke-3 dari Prinsip-Prinsip Investigasi dan Dokumentasi yang 
efektif tentang Penyiksaan, dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang 
Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, GA res.55/89 
(2000). 

203 T. Witelson, “Deklarasi Kemerdekaan: Penetapan Kemerdekaan oleh Penyelidik 
Publik Federal (Federal Public Inquiries),” dalam Manson dan Mullan, Komisi 
Penyelidik, seperti catatan 182, hlm. 314. 

204 Praktik ini, bagaimanapun juga, sangat jarang terjadi pada kasus Komisi 
Kebenaran	 dan	 hanya	 dapat	 dijelaskan	 sebagian	 pada	 komisi	 yang	 hanya	
mendapatkan dana dari badan dana internasional. Secara khusus, mandat 
komisi tidak terkait dengan masalah-masalah anggaran atau dengan kata lain, 
komisi hanya berwenang mengajukan rujukan secara umum atas anggaran-
angaran komisi. Lihat, misalnya “Ketentuan Akhir” Putusan Mahkamah 
Agung (Supreme Court) no. 0065-2001-PCM (Peru), hasil amendemen: 
“Sumber daya Komisi Kebenaran adalah: (a) Siapa saja yang ditugaskan 
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oleh Kementerian Ekonomi dan Kementerian Keuangan”, (b) Siapa saja yang 
kemungkinan ditempatkan pada Keuangan Umum Republik untuk periode 
fiskal	 selanjutnya.	 (c)	 Siapa	 saja	 yang	mendapatkan	 bantuan	 langsung	 dari	
Kerja sama Internasional, (d) lainnya, yang berasal dari berbagai donasi.” 
(terjemahan tidak resmi oleh Lisa Magarrell.)

205 Lihat, misalnya, D. Orentlicher, “Prinsip-Prinsip yang telah Diperbarui,” 
catatan 92, Prinsip 11(b): “Komisi harus difasilitasi dengan dana yang 
transparan untuk menjamin kemandiriannya, tanpa diragukan lagi…” Lihat 
juga “Transparansi”seperti	yang	dijelaskan	di	bawah	ini.

206 Ini adalah salah satu kasus, misalnya dengan Komisi Kebenaran El-Salvador 
dan Timor-Leste. Lihat juga Perjanjian Damai Komprehensif Tahun 2003 antara 
Pemerintah Liberia dengan Persatuan Rakyat Liberia untuk Rekonsiliasi dan 
Demokrasi (LURD) dan Gerakan untuk Demokrasi Liberia (MODEL) dan 
partai-partai Politik, Pasal XIII (4): “… Partai-partai meminta agar komunitas 
Internasional menyediakan bantuan keuangan yang diperlukan dan 
bantuan teknis untuk beroperasinya Komisi.” Lihat juga “Undang-Undang 
Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Liberia (2005), s. 36 yang 
meminta Pemerintah Liberia untuk membiayai kerja-kerja Komisi.

207 Misalnya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Guatemala menerima bantuan 
keuangan dari berbagai pemerintah, termasuk Pemerintah Amerika Serikat. 
Keadaan ini dapat membatasi independensi Komisi, namun pada laporan 
akhirnya, komisi meminta pertangungjawaban Pemerintah Amerika. Komisi 
ini menemukan bahwa selama berpuluh-puluh tahun Amerika Serikat, telah 
diketahui memberikan dana, berbagai pelatihan dan berbagai dukungan 
vital lain kepada Angkatan Bersenjata (militer) Guatemala yang melakukan 
berbagai	pelanggaran	sebagai	bagian	dari	kebijakan	resmi	negara.

208 Lihat, misalnya, D. Orentlicher, “Prinsip-prinsip yang telah dikembangkan” 
catatan 92, Prinsip 11(b): “Komisi seharusnya disediakan bahan-bahan yang 
cukup dan sumber daya manusia untuk memastikan kredibitasnya supaya 
tidak	diragukan.”	Dalam	bab	1	dijelaskan	bahwa	anggaran	komisi	kebenaran	
sementara ini ada sekitar US$ 5-10 juta.

209 Banyak komisi kebenaran mengalami kekurangan dana. Dengan mengambil 
contoh dari Komisi Kebenaran Uganda: “Komisi sangat kekurangan dana dan 
terpaksa menunda beberapa dengar pendapat publik (public hearing). Pada 
bulan Februari 1998 Ford Foundation memberikan dana bantuan sehingga 
memungkinkan CIVHR melakukan dengar pendapat publik. Laporan 
Komisioner mengalami keterbatasan karena lemari cabinet (filing cabinet), 
ATK (pada tingkat tertentu, beberapa kesaksian (testifying) yang diberikan 
di hadapan para anggota komisi/komisioner meminta anggota komisi untuk 
menyiapkan kertas-kertas mereka sendiri, arsip dan ballpoint agar kesaksian 
yang mereka berikan dapat direkam), staf dan trasportasi. Konsekuensinya, 
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Komisi hanya bekerja secara paruh waktu di CIVHR. Hambatan-hambatan 
semacam	ini	memaksa	komisi	untuk	menunda	pelaporannya	…”	J.R.	Quinn,	
“Dealing with a Legacy of Mass Atrocity: Truth Commissions in Uganda and 
Chile”(2001), 19.4, Netherlands Quarterly of Human Rights 383, pada 393-4.

210 Pada beberapa pengalaman komisi kebenaran di Amerika Latin (misalnya di 
Chili), para komisioner tidak menerima gaji. Lihat, misalnya, Pasal 9 tentang 
Keputusan Pendirian Komisi Nasional tentang Kebenaran dan Rekonsiliasi, 
Dekrit Mahkamah Agung N0. 335, 1990 (Chili), dicetak ulang oleh N. Kritz, 
editor, Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regime, 
Volume ke-3, yang menyatakan bahwa komisioner memenuhi tugas-tugasnya 
secara ad honorem.

211 Lihat, misalnya, s.12 dari “An Act to Establish the Truth and Reconcialiation 
Commission of Liberia (2005). Anggota KKR harus digaji oleh Pemerintah 
Liberia dan harus memberikan pelayanan secara penuh waktu dan menerima 
gaji dalam jumlah tertentu dan tidak boleh kurang dari gaji yang diterima oleh 
para Hakim Mahkamah Agung di Liberia.” Namun perlu dicatat, pada tahun 
2004, para pendukung Komisi Kebenaran BIH menyatakan bahwa dalam 
rangka mendorong kemandirian, anggota komisi harus menerima gaji yang 
sama seperti para hakim. Ini ledakan yang seharusnya tidak terjadi (backfired). 
Banyak kelompok korban memandang bahwa usulan ini merupakan upaya 
para pendukung komisi – yang beberapa di antaranya ingin diangkat sebagai 
komisioner – untuk memperkaya diri mereka sendiri.

212 Lihat secara umum Witelson, “Declaration of Independence”  (Pernyataan 
Kemerdekaan) catatan 203, pada 322-34.

213 Lihat, misalnya, Perjanjian Arusha (Arusha Accord) (2000), pasal 8(3) menyangkut 
tentang Komisi Kebenaran Burundi: “Komisi harus mempunyai peluang 
untuk bekerja secara independen, inter alia, melalui kemandirian mengelola 
sumber daya material dan keuangan yang dialokasikan untuk hal tersebut.”

214 Hal ini ditegaskan dengan penggunaan kedua istilah tersebut pada 
kebanyakan perjanjian internasional. Lihat, misalnya, UDHR, Pasal 10 dirujuk 
pada “Tribunal yang independen dan imparsial.” Lihat juga CRC, pasal 40(2)
(b)(iii), AmDR pasal 18 dan 26, ACHR pasal 8(1) dan 8(5), ECHR pasal 6(1) dan 
AfrCHPR pasal 7(1) dan 26. 

215 Lihat juga, Pasal 10(1) Undang-Undang Penyelidikan, 2005(UK), yang 
menyatakan bahwa: “Menteri tidak boleh memilih seorang sebagai anggota 
panel penyelidik jika ia menyadari bahwa seorang tersebut (a) berkepentingan 
secara langsung dalam kasus yang sedang diselidiki, atau (b) mempunyai 
hubungan dekat dengan salah satu pihak yang berkepentingan, kecuali, 
selain kepentingan seseorang atau hubungannya dengan salah satu pihak 
yang sedang diselidiki, maka pengangkatan anggota panel penyelidik tidak 
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dapat dianggap mempengaruhi imparsialitas dari panel penyelidik.” Lihat 
juga	Statuta	Roma,	Pasal	41	yang	mendiskualifikasi	hakim	dari	pemeriksaan	
sebuah kasus di mana ia “sebelumnya telah terlibat pada kasus tersebut di 
hadapan Pengadilan atau kasus pidana yang terkait di tingkat nasional yang 
melibatkan orang-orang yang sedang dalam tahap investigasi atau dalam 
proses	 dakwaan.”	 Hal-hal	 lain	 yang	 terkait	 dengan	 diskualifikasi	 dapat	
ditemukan pada Aturan 34(1) tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana ICC 
(ICC Rules of Procedures and Evidence). 

216  Lihat, contoh	kasus	Furundzija	(21	Juli	2000),	Kasus	No.	IT-95-17/I-T,	Pengadilan	
Banding ICTY, di mana imparsialitas seorang hakim ICTY dipertanyakan 
karena selama ini ia telah bertindak sebagai perwakilan negaranya di 
Komisi PBB tentang Status Perempuan (UNCSW). Pengadilan Banding 
ICTY mengatakan, pada paragraf 200-2: “[M]eski dikatakan bahwa Hakim 
Mumba secara nyata menguraikan tentang maksud dan tujuan UNCSW … 
dalam memajukan dan melindungi hak-hak perempuan, yang cenderung … 
membedakan kecenderungan pelaksanaan maksud dan tujuan dalam kasus 
tertentu. Dengan demikian, ia masih dapat memeriksa kasus ini dan secara 
imparsial memutuskan hal-hal yang terkait dengan isu perempuan. [M]eski 
Hakim Mumba berkehendak mengimplementasikan tujuan dari UNSCW 
yang relevan, namun tujuan-tujuan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan 
umum PBB, dan disetujui oleh Resolusi Dewan Keamanan sebagai pihak 
yang memutuskan agar Pengadilan ini didirikan … Mengingat pencapaian 
kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, sebagai salah satu prinsip yang 
direfleksikan	 pada	 Piagam	 PBB,	 tidak	 dapat	 dianggap	 sebagai	 cara	 untuk	
melakukan putusan awal (pre-judgement) dalam pengadilan yang memeriksa 
kasus-kasus	 perkosaan	 di	 masa-masa	 mendatang.	 Untuk	 menjustifikasi	
pandangan bahwa perkosaan adalah kejahatan yang keji and karenanya pihak 
yang bertanggung jawab harus diseret ke pengadilan, dan berbagai hambatan 
hukum	tidak	boleh	mendiskualifikasi	kasus	tersebut.”	Klaim	imparsialitas	yang	
didasarkan pada kerja-kerja penegakan hak asasi manusia, bagaimanapun 
juga, sulit mencapai keberhasilannya jika seseorang yang kritis terus-menerus 
diserang oleh pemerintah, dan mereka gagal mengkritik pelanggaran HAM 
serius lain yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya kelompok pemberontak.

217 Pengalaman bekerja dengan korban, faktanya dalam banyak kasus lebih 
disukai, sejauh dapat meningkatkan komitmen kompetensi secara keseluruhan. 
Lihat “Kompetensi” di bawah ini. 

218 H. Steiner, ed., Truth Commission: A Comparative Assessment (Cambridge, MA: 
Fakultas Hukum Universitas Harvard untuk Program Hak Asasi Manusia, 
1997),	hlm.	 21.	Mantan	Komisioner	KKR	 Jose	Zalaquett	 sering	menekankan	
bahwa seluruh anggota komisi KKR adalah manusia biasa. Sehingga, tidak 
ada jaminan pasti bahwa jumlah orang bisa menyelamatkan sebuah komisi 
yang terdiri dari orang-orang tidak bermoral dengan pikiran tertutup.
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219 Lihat, misalnya, Pembentukan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi 
di Timor-Timur,” UNTAET/REG/2001/01 hasil amendemen, pada bagian 4.1: 
“Komisi harus terdiri dari lima sampai tujuh Komisioner Nasional. Komisioner 
nasional haruslah orang yang mempunyai karakter moral yang baik, imparsial 
dan memiliki integritas serta kompetensi untuk menangani kasus-kasus di 
bawah	Aturan	yang	ada	dan	tidak	harus	seorang	yang	mempunyai	profil	politik	
yang tinggi, dan menunjukkan komitmen atas penegakan prinsip-prinsip 
HAM. Tidak boleh seorang pun dari Komisioner Nasional yang mempunyai 
hubungan darah atau merupakan pasangan langsung dari anggota komisioner 
nasional lainnya. Setidaknya 30% Komisioner nasional adalah perempuan.”

220 Hakim hampir selalu menjadi ketua komisi penyelidik Negara-negara 
Persemakmuran. Pelibatan hakim yang menangani perkara (sitting judges) 
pada komisi penyelidik dapat, bagaimanapun juga, memberikan perhatian 
yang tinggi pada kemandirian kehakiman dan prinsip-prinsip pemisahan 
kekuasaan. T. Witelson, “Wawancara dengan Bapak Justice Gilles Letourneau, 
Ketua Komisi Somalia”, di Manson dan Mulan, Komisi Penyelidik, catatan 182, 
hlm. 371. 

221 Memilih anggota komisi dari warga negara asing secara potensial dapat 
menjadi aspek yang merusak (detrimental aspects). Dengan mengambil contoh 
komisi kebenaran dan rekonsiliasi El Salvador, salah satu penulis menguraikan 
bahwa: “Pada sisi negatif, orang asing, khususnya staf, yang tidak tahu banyak 
tentang El Salvador, tidak cukup dapat menyesuaikan diri dengan secara 
baik dalam menangani kasus-kasus serta masalah dan berbagai konsekuensi 
atas keputusan dan rekomendasi mereka. … Lebih lanjut, sifat Komisi yang 
terdiri dari berbagai macam orang asing (international nature) dapat menjadi 
target serangan dari pihak-pihak yang tidak puas dengan pelbagai temuan 
dan rekomendasi komisi. …” M. Popkin, “El Salvador: A Negotiated End 
to Impunity,” dalam N. Roht-Arriaza, ed., Impunity and Human Rights  in 
International Law and Practice (New York, Penerbit Universitas Oxford, 1995), 
hlm. 207. 

222 Lihat, misalnya, UU No.04/018 (2004) tentang Organisasi, Kekuasaan dan Fungsi-
fungsi Komisi Kebenaran dan Rekonsialiasi (DRC), pasal 50. Lihat secara umum 
tulisan T. Frank dan H.S. Fairley, “Proses Prosedural dalam Pencarian Fakta 
Kasus-Kasus Pelanggaran HAM oleh Badan-Badan Internasional” (1980) 74 
AJIL, 308, hlm. 314-315. 

223 Lihat, misalnya Undang-undang Komisi Rekonsiliasi Nasional, 2002, UU 611 
(Ghana), pasal 6(5): “Apabila seorang anggota komisi, selama pertemuan 
atau proses pemeriksaan Komisi, menemukan bahwa anggota komisi lain 
mempunyai kepentingan ekonomi (keuangan) atau kepentingan pribadi 
pada	 kasus	 yang	 diperiksa	 di	 Komisi	 yang	 dapat	 mengakibatkan	 konflik	
kepentingan pada anggota komisi tersebut, maka : (a) anggota tersebut harus 
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mengungkap secara utuh sifat kepentingan tersebut (nature of interest) dan ia 
tidak boleh hadir dalam proses pengambilan keputusan kasus tersebut; dan 
(b) pengungkapan itu harus dimasukkan dalam rekaman proses pemerikasan, 
(c) Seorang anggota komisi yang tidak tunduk dengan sub-seksi ke-5, maka 
ia dapat dipecat dari Komisi.” Lihat juga Undang-undang Pembentukan Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi Liberia (2005), s. 23; UU No.04/018 (2004) tentang 
Organisasi, Kekuasaan dan Fungsi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (DRC), 
Pasal 45. 

224 Lihat, misalnya, Tentang Pembentukan Komisi Resepsi, Kebenaran dan 
Rekonsialiasi di Timor-Timur, “UNTAET/REG/2001/01 hasil amendemen, 
s.5.1.; “Selama penunjukkan, setiap Komisioner Nasional harus bersumpah 
(atau menyatakan secara sungguh-sungguh) di hadapan Administrator 
Transisi: “Saya bersumpah (dengan sesungguhnya), bahwa dalam menjalankan 
tugas-tugas yang diamanatkan kepada saya sebagai seorang anggota Komisi, 
saya akan melaksanakan tugas-tugas itu secara independen dan imparsial. 
Setiap saat, saya, dalam  kaitannya dengan pemegakan martabat kinerja saya, 
mengharuskan …” 

225 Misalnya, Komisi Kebenaran di Chad (Afrika) dinamakan Commission d’Equete 
sur les Crimes et Deteurnements Commis par l’Ex-President Habre, ses co-Auters et/
ou Complices (Commision of Inquiry on the Crimes and Misappropriations 
Committed	by	 the	Ex-President	Habre,	His	Accomplices	 and/or	Acessories)	 /	
(Komisi Penyelidik Kejahatan dan Tindakan Sewenang-wenang yang dilakukan 
oleh mantan Presiden Habre, Pelaku Penyerta dan Pelaku Pembantu). Lihat juga 
Franck dan Fairley, “Procedural due Process in Human rights Fact Finding (Tatacara 
Pelaksanaan Pencarian Fakta atas Kasus Pelanggaran HAM,” hlm. 315-316, di mana 
penulisnya mendiskusikan tentang kerangka acuan untuk Investigasi Awal 
pihak terdakwa atas pelanggaran hukum humaniter internasional di Israel 
dan Afrika Selatan. Penulisnya mengatakan, “Dalam setiap contoh-contoh ini, 
kerangka acuan resolusi yang mendesak agar dilakukan misi ini – mencakupi 
kesimpulan yang secara jelas terkait dengan integritas proses pencari fakta 
dengan cara menegasikan garis marka antara asumsi politik dan masalah-
masalah imparsialitas yang telah ditetapkan.” Pada halaman 344 artikel tersebut, 
para penulis menyimpulkan: “Sebuah misi pencari fakta seharusnya tidak boleh 
memulai kerjanya tanpa ada kerangka acuan yang jelas tentang referensi  yang 
membatasi wilayah misi tersebut dilakukan. Kerangka Acuan ini harus secara 
netral disebutkan dalam bentuk berbagai pertanyaan kerja misi pencari fakta,” 
Lihat juga Pasal 2, Manual PBB tentang Pencegahan Efektif dan Investigasi 
tentang Eksekusi di Luar Pengadilan, Sewenang-wenang dan Seketika (1991), 
yang meminta agar komisi penyelidik bertindak secara netral sehingga mereka 
tidak memberikan usulan-usulan berdasarkan praduga-praduga awal, dan 
mereka harus “menyatakan secara tepat, peristiwa mana dan masalah apa yang 
sedang diinvestigasi serta yang akan diangkat dalam laporan akhir komisi.”
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226 Komisi Kebenaran di Panama membuahkan kontroversi. Dekrit Presiden 
Mireya Moscoco menetapkan agar komisi kebenaran mempunyai kewenangan 
untuk memeriksa pelanggaran HAM masa lalu yang dilakukan selama 
pemerintahan militer di Panama: “Dari Kudeta (coup d’etat) pada bulan 
Oktober	 1968	 yang	membawa	Omar	 Torijos	 ke	 kekuasaan	 sampai	 hari-hari	
akhir kekuasaannya pada tahun 1989, pada saat Manuel Noriega memimpin 
negara tersebut. Mandat itu secara implisit menegasikan pemeriksaan 
pelanggaran HAM yang kemungkinan dilakukan oleh pasangan Presiden 
itu (yang merupakan Presiden sipil terakhir sebelum kudeta tahun 1968) atau 
invasi Amerika Serikat setelah itu di Panama pada bulan Desember 1989. Lihat 
Dekrit Presiden No. 2 yang berisi pembentukan “Komisi Kebenaran,” 2001 
(Panama). Mandat Komisi Kebenaran Ghana juga bernuansa kontroversi yang 
sama dengan mensyaratkan fokus khusus pada periode pemerintahan militer. 
Lihat, misalnya, Proses Rekonsiliasi adalah Proses Partisan – Keuskupan,” 
Ghanaian Times, 9 Januari 2003. 

227 Lihat juga “Nondiskriminasi” di bawah.

228 Lihat, misalnya “Pembentukan Komisi Resepsi, Kebenaran dan Rekonsiliasi 
di Timor-Timur,” UNTAET/REG/2001/01 hasil amendemen, bagian 5.1. dan 
11.5. Lihat juga Komite Eropa Menentang Penyiksaan, Hukum Acara (Rules of 
Procedure) (1997), Aturan 46(1): “Anggota Komite, para ahli dan orang-orang 
yang membantu Komite seperti yang dipersyaratkan, selama dan setelah masa 
jabatannya, diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan atas fakta atau informasi 
yang diketahuinya secara sadar dalam masa kerjanya.”

229 Lihat, misalnya, seksi 7 dari UU Pengadilan HAM (Tribunal of Inquiry Act), 1966, 
ch. 447, Hukum Federasi Nigeria. Lihat Juga Kitab UU Acara Pidana ICC, dok.
PBB.PCNICC/2000/1/add.1 (2000), Aturan No. 6.

230 Lihat, misalnya, UU No.04/018/2004 Tentang Organisasi, Kekuasaan dan Fungsi 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (DRC), Pasal 13.

231 Lihat, contohnya, UU Promosi tentang Persatuan Nasional dan Rekonsiliasi, 
1995 (Afrika Selatan), s.41(2): “Tidak seorang pun dari (a) komisioner, (b) 
anggota staf komisi; atau (c) orang-orang yang menjalankan tugas-tugas 
komisi, dituntut pertanggungjawabannya dalam hal apa pun yang termuat 
dalam laporan, temuan, pandangan rekomendasi yang dibuat dengan niat 
baik dan dimasukkan atau dibuat berdasarkan Undang-Undang ini.” Lihat 
juga UU 04/018 (2004)  Tentang Organisasi, Kekuasaan dan Fungsi-Fungsi 
Komisi Kebebaran dan Rekonsiliasi (DRC), Pasal 47; Undang-Undang Komisi 
Penyelidik, 1968, volume 23 UU Negara Israel, s. 24, yang menyatakan bahwa 
komisioner	“mempunyai	imunitas	yang	dijamin	oleh	hukum	melalui	putusan	
pengadilan.”

232 Lihat, misalnya, Fayed versus United Kingdom (1701/90) [1994] ECHR 27(21 
September 1994), pada paragraf 81.  
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233 Lihat, misalnya, UU Komisi Rekonsiliasi Nasional, 2002, UU 611 (Ghana), s.25: 
“(1) Komisi harus menjaga pembukuan akuntansi keuangan dan catatan-
catatan keuangan lainnya dalam bentuk yang ditentukan oleh General Auditor. 
(2) Dalam waktu tidak lebih dari tiga bulan setelah memasukkan laporannya, 
komisi harus melaporkan keuangan kepada General Auditor, buku-buku 
catatan dan rekaman catatan keuangan. 

234 Lihat, misalnya, bagian 9 (1) tentang UU Penyelidikan (Inquiry Act), 2005 (UK), 
yang menyatakan: “Dalam memilih anggota panel penyelidik, Menteri harus 
mempertimbangkan (a) perlunya untuk memastikan bahwa panel penyelidik 
(secara keseluruhan) harus mempunyak keahlian yang diperlukan untuk 
mengemban tugas-tugas penyelidikan …”

235 Lihat, misalnya, D. Orentlitcher, “Prinsip-prinsip yang telah dikembangkan”, 
Catatan 92, Prinsip 7(a), “[Komisi kebenaran dan komisi penyelidik lainnya] 
harus memiliki kriteria kompetensi dan imparsialitas di anggota-anggotanya 
yang jelas bagi publik, termasuk keahlian anggotanya di bidang HAM dan jika 
relevan, tentang hukum humaniter.”

236 Tindakan sebaliknya dapat berakibat pada pelanggaran atas diskresi. Lihat 
Mullan, Administrative Law, catatan 102, hlm. 100-32.

237 Lihat, misalnya, Piagam HAM Uni Eropa (EU Charter of Rights), Pasal 10(1) 
(“Hak Atas Administrasi yang baik”), yang menyatakan hak seseorang untuk 
diselesaikan masalahnya “dalam waktu yang wajar” oleh institusi UE (Uni 
Eropa).

238 Ingat Prinsip 10 dan 11 tentang Prinsip-Prinsip Pencegahan Efektif dan 
Investigasi Eksekusi di Luar Pengadilan, Sewenang-Wenang dan Seketika, 
Dokumen PBB. E/1989/89 (1989), yang menyatakan bahwa badan-badan 
penyelidik harus “mempunyai kekuasaan untuk mendapatkan seluruh 
informasi yang diperlukan  bagi penyelidikan,” termasuk kekuasaan untuk 
mengeluarkan surat paksaan bagi pelaku yang didakwa (alledged perpetrator) 
untuk bersaksi dan memberikan bukti. Lihat juga  Prinsip ke-3 dari Prinsip-
Prinsip tentang Investigasi Efektif dan Pendokumentasian tentang Penyiksaan, 
dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi 
dan Merendahkan Martabat Manusia, Resolusi Majelis Umum PBB (GA res 
no.55/89 (2000).

239 Lihat Freeman dan Van Ert, International Human Rights Law, catatan 1, hlm. 283-6.

240 “Pembentukan Komisi Resepsi, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor-Timur,” 
UNTAET/REG/2001/01., s.35.1(b).

241 Kasus Linguistik Belgia (No. 2) (1979) 1 EHRR 252, pada paragraf 32. 

242  Lihat, misalnya, Andrew melawan Masyarakat Hukum British Colombia (1989) 1 SCR 
143 (Mahkamah Agung Kanada), hlm. 174: “[D]iskriminasi dapar diuraikan 
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sebagai pembedaan, baik secara sengaja atau tidak, namun didasarkan pada 
hubungan karakteristik personal terhadap individu atau kelompok, yang 
berdampak pada terjadinya beban, kewajiban, atau kerugian-kerugian yang 
dirasakan oleh individu atau kelompok tersebut, namun tidak terjadi pada 
orang lain, atau yang menahan atau membatasi akses terhadap kesempatan, 
berbagai	manfaat/benefits	dan	banyak	keuntungan	lainnya	terhadap	anggota	
masyarakat lainnya.” (Dengan penekanan tambahan). 

243 Lihat, misalnya, “Pendirian Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran di Timor 
Timur,” UNTAET/REG/2001/01 sebagaimana diamendemen, s. 13.3: “Pada 
saat didirikan, Komisi tersebut seharusnya mempublikasikan kenyataan 
bahwa ia didirikan dan membuat ruang lingkup pertanyaan yang dikenal oleh 
keseluruhan cara-cara yang mungkin.” Artikel 50 bagian 1 dari Perjanjian yang 
mengesahkan konstitusi bagi Eropa, yang diadopsi 29 Oktober 2004, dengan 
nomor 2004/C310/01, akan membuat transparansi menjadi sebuah prinsip 
aksi-aksi Uni Eropa yang fundamental.

244 Meskipun mandat-mandat komisi secara progresif memuat informasi yang 
detail tentang aturan-aturan prosedur, banyak mandat melanjutkan untuk 
meninggalkan detail-detail untuk komisioner yang mengikuti kesepakatan 
mereka, ketika mereka mengevaluasi besarnya tugas-tugas. 

245 Banyak Komisi Kebenaran diaudit selama dan setelah periode mereka. 
Laporan auditor tentang pengeluaran secara normal akan menjadi bagian 
public record (perhatian publik). Namun demikian, beberapa komisi (seperti 
Peru dan Timor Leste) telah mempublikasikan gaji bagi pekerja bahkan tanpa 
audit.

246 Lihat secara umum bab 3.

247 Lihat, misalnya, Undang-Undang Pembentukan Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi Liberia (2005), s. 43: “KKR seharusnya menyerahkan laporan akhir 
yang berisi rekomendasi pada akhir tenure-nya kepada Legislatif Nasional dan 
mempunyai penemuan-penemuan penting pada laporan yang dipublikasikan 
secara bersamaan dengan presentasinya didalam paling tidak tiga surat kabar 
lokal dalam pencapaian transparansi dan tujuan kepentingan publik.”

248 Ketika tulisan ini memfokuskan tentang proporsionalitas sebagai sebuah 
komponen kemerataan prosedur, prinsip proporsionalitas juga menjadi 
keterbatasan ruang lingkup-nya (contoh, tingkatan kemerataan komisi 
kebenaran yang dapat diharapkan untuk tersampaikan seharusnya menjadi 
proporsional bagi tujuannya, kekuasaan, sumber daya, dan seterusnya).

249 Hal ini jarang dilakukan. Tetapi lihat “Pendirian komisi bagi resepsi komisi 
kebenaran dan rekonsiliasi di Timor Timur, “UNTAET/REG/2001/01 
sebagaimana diamendemen, s. 28.2, yang mensyaratkan bahwa pernyataan 
apa saja dari pelayanan komunitas yang didorong oleh komisi kebenaran dan 
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diformalkan didalam kesepakatan komisi kebenaran menjadi proporsional 
(reasonably proportionate) pada tindakan-tindakan kriminal yang diungkapkan 
dalam pengakuan pelaku. 

250 Mandat komisi kebenaran di Afrika Selata dan Timor-Leste mengenali hal ini. 
Lihat Promosi Undang-Undang Persatuan Nasional dan Rekonsiliasi, 1995 
(Afrika Selatan), s. 35. 1 (a), yang menyatakan bahwa semua orang “seharusnya 
diperlakukan dengan baik dan hormat bagi martabat mereka…” Mandat 
Komisi kebenaran Timor Leste pada dasarnya menetapkan bahwa “semua 
orang seharusnya diperlakukan dengan baik dan hormat bagi martabat mereka 
.” Pada pendirian Komisi bagi resepsi komisi kebenaran dan rekonsiliasi di 
Timor Timur,” UNTAET/REG/2000/01 sebagaimana diamendemen, s. 35.1 (a). 
Perhatikan juga Undang-Undang pendirian Komisi Kebenaran dan Rekon-
siliasi Liberia (2005), s. 26 (r). Ingat juga Prinsip PBB, Deklarasi Prinsip-Prinsip 
Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasasaan 
nomor 4, GA res. 40/34 (1985): “korban seharusnya diperlakukan dengan 
baik dan hormat bagi martabat mereka” ; dan Prinsip 10 dari Prinsip-Prinsip 
Bassiouni, catatan 101, yang mendeklarasikan bahwa korban seharusnya 
diperlakukan “dengan kemanusiaan dan hormat bagi martabat mereka dan 
hak asasi manusia.”

251 Perhatikan, contoh, Promosi Undang-undang Persatuan Nasional dan 
Rekonsiliasi, 1995 (Afrika Selatan), ch. 2, 2. 11 (f). Perhatikan juga Undang-
undang Pendirian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Liberia (2005), 2. 26(r)(iii): 
“KKR seharusnya mengambil ukuran-ukuran secukupnya untuk membiarkan 
korban mengkomunikasikan pilihan-pilihan mereka dalam bahasa mereka 
sendiri.” Lihat juga artikel 67(1)(f) Statuta Roma untuk Pengadilan Kriminal 
Internasional 1998, yang memberikan hak kepada orang yang dihukum untuk 
mempunyai, “kebebasan dari semua pembiayaan apa pun, bantuan penerjemah 
yang berkompeten dan penerjemah seperti itu memang sangat dibutuhkan 
untuk memenuhi syarat-syarat keadilan, jika catatan atau dokumen-dokumen 
yang dipresentasikan ke hadapan pengadilan bukan merupakan bahasa yang 
dimengerti dan bukan bahasa lisan yang digunakan orang yang dihukum. 

252 Lihat, contoh Surat Keputusan Pengadilan Tinggi nomor 065-2001-PCM (Peru) 
sebagaimana diamendemen, s.6(f): Komisi kebenaran seharusnya membuat 
jaringan komunikasi dan mekanisme bagi partisipasi rakyat, khususnya 
mereka yang terkena dampak kekerasan.” (Terjemahan tidak resmi oleh Lisa 
Magarrell.)

253 Perhatikan secara umum J. F. O’Connor, Good Faith in International Law 
(Brookfield,	VT:	Dartmouth,	991).

254 Ibid., hlm. 124. 
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255 Perhatikan, contoh, Undang-Undang Pendirian Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi Liberia (2005) s.39(d)(i): “Meskipun pendapat pribadi apa saja, 
pilihan	utama	atau	afiliasi	pihak	 sebelumnya,	merupakan	non-partisan	dan	
mandiri dan menunjukkan tugas-tugas-nya dalam good faith dan tanpa rasa 
takut, keberpihakan, bias ataupun prasangka.”

256 Ingat, dalam hal ini, kovenan internasional hak-hak politik dan sipil artikel 
14(I): “semua orang seharusnya sama di depan pengadilan dan tribunal. 
Dalam penentuan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, hak-
hak dan kewajiban-nya sesuai hukum, setiap orang seharusnya berhak 
terhadap public hearing dan keadilan oleh tribunal yang non-partisan, mandiri 
dan berkompeten yang ditetapkan oleh hukum. Publik dan media massa 
tidak diikutsertakan dari semua bagian pengadilan untuk alasan moral, 
ketertiban publik (ordre public) atau keamanan nasional dalam masyarakat 
yang demokratis, atau ketika kepentingan kehidupan pribadi para pihak 
sangat dibutuhkan atau pada batasan tertentu menjadi penting secara ketat 
dalam pendapat pengadilan dalam kesempatan khusus di mana publisitas 
akan mempuyai prakonsepsi kepentingan keadilan; tetapi praduga apa saja 
yang	dijatuhkan	dalam	kasus	kejahatan	atau	sesuai	hukum	seharusnya	dibuat	
publik kecuali di mana kepentingan kaum remaja sebaliknya membutuhkan 
atau catatan yang berhubungan dengan perselisihan dalam perkawinan atau 
perwalian anak-anak.” 

257 Lihat diskusi awal dari Hannah v. Larche.

258 Bagaimanapun, situasi tersebut meningkatkan komisi kebenaran sebagai hasil 
bantuan dari organisasi-organisasi ahli seperti International Center for Transitional 
Justice. Sebaliknya, komisi penyidikan multilateral (seperti yang didirikan oleh 
Dewan Keamanan PBB) tidak muncul menjadi lebih baik sekarang dari pada 
yang ada di masa lalu. M. C. Bassiouni, yang pernah mengepalai Komisi ahli 
PBB yang menginvestigasi kejahatan perang yang dilakukan oleh Negara 
bekas Yugoslavia, menegaskan, “Setelah lima tahun, tidak ada standar yang 
mengoperasikan prosedur bagi misi-misi pencarian fakta. Diakui, standar 
apa saja yang mengoperasikan prosedur butuh disesuaikan dengan situasi. 
Tetapi tidak ada manual yang ada untuk menggambarkan bagaimana 
sebuah investigasi seharusnya dilakukan dan tidak ada standar, meskipun 
dapat diterapkan, program komputer untuk memasukkan data yang telah 
dikumpulkan. Yang paling buruk dari semuanya adalah keberlanjutan. 
Singkatnya, tidak ada panduan, instruksi, atau bantuan bagi kepala dan 
petugas yang ditunjuk untuk misi-misi ini tentang bagaimana cara untuk 
melaksanakan mandat mereka lebih baik. Hal ini menambah keyakinan 
seseorang bahwa dalam lima belas tahun aspek-apek yang paling dasar dari 
organisasi, rencana, dokumentasi dan laporan yang telah distandarkan belum 
berkembang. Oleh sebab itu, setiap misi harus menemukan kembali roda dan, 
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dalam istilah organisasi, harus menemukan kembali dirinya sendiri sebagai 
sebuah misi.” M.C. Bassioni, “Appraising UN Justice-Related Fact-Finding 
Missions” (2001) 5 Wash.u. J. L. and Pol’y 35, hlm. 40-41. 

259  Perhatikan contoh deskripsi Alex Boraine pada minggu pertama kerja di KKR 
Afrika Selatan: “Parlemen telah memilih untuk mendirikan komisi, Presiden 
mengumumkan nama-nama komisioner, tetapi dihentikan. Namun, karena 
kita tidak mempunyai bajet, kantor, staf, bakan tidak mempunyai paper clip. 
Kita tidak mempunyai apa-apa. Pada pertemuan pertama, ditentukan bahwa 
saya akan bertanggung jawab dengan tanggung jawab untuk mendapatkan 
logistik pada tempatnya, membentuk pelengkap staf, dan menginisiasi 
pencarian anggota-anggota staf kunci. Hal ini merupakan tugas yang benar-
benar sulit … Kita mencoba menemukan satu bangunan kosong untuk 
menemukan kantor di tengah-tengah Cape Town yang akan mungkin kecil dan 
akan membuat suasana di mana pengunjung merasa nyaman. Kita akhirnya 
menemukan sebuah bangunan yang kelihatannnya seperti vast barn, tanpa 
dinding dalam dan lantai yang baik dan langit-langit atap. Kita memanggil 
perusahaan untuk membuat rencana dan merenovasi bangunan dengan 
segera. Sembari kerja ini berlangsung, saya mengunjungi sejumlah pabrik 
furniture dan, bekerja dari sekian banyaknya ketidaktahuan, menempatkannya 
sehingga komisioner paling tidak mempunyai sebuah meja, sebuah kursi, dan 
kekurangan kebutuhan-kebutuhan lain untuk membantu mereka dengan kerja 
mereka. “A Country Unmasked (Oxford: Oxford University Press, 2000), pada 
83. Lihat juga Nigeria, Komisi Judicial penelitian untuk investigasi pelanggaran 
hak-hak asasi manusia, Laporan Akhir (2002), volume 1, bab 2, paragraf 2.110: 
“Komisi harus menghadapi sejumlah masalah logistik dan administratif dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya. Masalah-masalah tersebut, yang dikelilingi 
dengan pembentukan staf yang bagus, sekretariat yang memberikan upah dan 
fungsional … memperlambat dimulainya pekerjaan komisi.” 

260 “Ketika dinamakan, pada banyak kesempatan para komisioner tersebut 
mungkin tidak mengenal satu sama lainnya, dan akan menemukan bagi 
mereka sendiri dinamika kerja dan hubungan yang integral. Pada saat yang 
sama, penulis sering kali menemukan dirinya sendiri ‘bekerja melawan waktu’ 
dalam usaha mereka untuk mendapatkan komisi off the ground.”	J.	R.	Quinn	
dan M. Freeman, “Lessons Learned: Practical Lessons Gleaned from Inside the Truth 
Commissions of Guatemala and South Africa”(2003) 25 Human Rights Quarterly 
1117, hlm. 1129.

261 Contohnya, Mandat Komisi kebenaran El Salvador terdiri dari 14 ketentuan 
yang sangat pendek. Lihal juga Perjanjian Perdamaian Mexico (1991), 
“Ketentuan Pendirian Komisi kebenaran El Salvador.” Mandat Komisi 
kebenaran Argentina juga sama pendeknya.

262 Perhatikan KKR Sierra Leone dan EP Salvador.
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263 Lihat Bab 7.

264 Kompetensi tidak menjamin hasil-hasil yang akurat juga; ia hanya 
meningkatkan kemungkinan akurasi.

265 Ingat Pinsip 9 dari Prinsi-prinsip Pencegahan dan Investigasi Ekstra-Legal 
yang efektif, Arbitrary and Summary Executions (1989), PBB dokumen E/1989/89 
(1989), yang mensyaratkan investigasi “mendalam, tepat waktu dan non-
partisan.”

266	 Perhatikan,	 contoh,	 Quinn	 dan	 Freeman,	 “	 Lessons Learned,” catatan 260, 
hlm. 1117. Bahkan komisi kebenaran di Korea, yang menginvestigasi hanya 
83 kasus, memberikan pengecualian bagi ketidaklengkapan investigasi-nya 
karena “kekurangan waktu.” A Hard Journey to Justice: Frist Term Report by the 
Presidential Truth Commission on Suspicous Deaths of the Republic of Korea (2004), 
halaman 106 dan 120.

267 Lihat, misalnya, Laporan Komisi Internasional tentang Penelitian Darfur 
kepada Sekretaris Umum PBB (2005), paragrap 18-19.

268	 Lihat	Hayner,	“Fifteen	Truth	Commission,”	catatan	186,	pada	624.

269 Perhatikan Si M Pa Rele (If Don’t Cry Out): Report of the National Commission of 
Truth and Justice, Haiti (1996). 

270 Lihat secara umum Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sierra 
Leone (2004), volume I, pada bagian Pendahuluan.

271 Lihat catatan nomor 183 di atas, yang berhubungan dengan penelitian kejadian 
Minggu berdarah.

272 Pada praktiknya, kebanyakan komisi mengumpulkan bukti-bukti tentang 
fraksi keseluruhan jumlah kasus yang nyata. Disamping itu, kebanyakan 
komisi dapat menguji secara detail hanya sebagian kecil kasus-kasus yang 
mempunyai informasi. Komisi kebenaran El Salvador, contohnya, menunjuk 
32 kasus dari beribu-ribu kasus yang mempunyai bukti. P. Seils, “The Limits of 
Truth Comission in the Search for Justice: An Analysis of the Truth Comissions of El 
Salvador and Guatemala and Their Effect in Achievibg Post-Conflict Justice,” dalam 
M. C. Bassiouni, ed., Post-Conflict Justice (Ardsley; NY: Transnational, 2002), 
halaman 780.

273 Lihat, sebagai contoh Franck dan Fairley, “Procedural Due Process in Human 
Rights Fact-Finding,” catatan 222, hlm. 310, yang menggambarkan pada 
awal badan penemuan fakta-fakta PBB: “Ini merupakan posisi pengarang 
bahwa penemuan fakta-fakta harus non-partisan dan adil bagi seluruh pihak 
sebagaimana aturan bukti dan prosedur dapat dilakukan tanpa membuat 
tugas-tugas penelitian menjadi mungkin, tidak hanya bagi alasan-alasan etis 
tetapi juga untuk memaksimalkan kredibilitas dan dampak fakta-fakta yang 
ditemukan.”
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274  Korban-korban, nyatanya, mengharapkan tidak kurang. Sebagaimana seorang 
pengarang menyatakan, “Psikolog dan sarjana keadilan prosedur yang belajar 
tentang korban pada Holocaust, represi dan kekerasan negara mencatat bahwa 
korban memberikan kepuasan yang lebih dari cara prosedur itu dilaksanakan 
dan nilai simbolik dari pada hasil nyatanya. “R. Mani, Beyond Retribution: 
Seeking Justice in the Shadow of War (Malden, MA: Polity, 2002), hlm. 90. Lihat 
juga E. A. Lind dan T. R. Tyler, The Social Psychology of Procedural Justice (New 
York: Plenum Press, 1988), yang menguji dampak psikologi terhadap prosedur 
yang mengaspirasikan untuk memberikan pemikiran tentang martabat, 
hormat, dan suara. Tetapi lihat juga M. Basoglv dan yang lainnya, “Psychiatric 
and	Cognitive	 Effects	 of	War	 in	 Former	 Yugoslavia:	Association	 of	 Lack	 of	
Redress for Trauma and Postraumatic Stress Reactions” (2005) 294 Journal of 
the American Medical Association 523, yang menemukan bahwa post-traumatic 
stress disorder (PTSD) dan depresi dalam perang, survivor kebanyakan mandiri 
dalam artian ketidakadilan. Takut akan ancaman keamanaan dan hilang kontrol 
terhadap hidup muncul menjadi factor-faktor yang paling berpengaruh dalam 
PTST dan depresi. 

Bab 3:
Pengambilan Pernyataan 

1 Beberapa komisi telah membiayai NGO-NGO untuk mencari pernyataan 
yang	 signifikan	 untuk	 kepentingan	 Komisi	 Kebenaran.	 Contohnya	 KKR	
Afrika Selatan yang membayar dan melatih untuk “merancang pengambilan 
pernyataan”. Orang-orang ini mengambil pernyataan dari basis komunitas 
dan organisasi-organisasi non-pemerintahan. Total mereka mengumpulkan 
hampir 4.000 pernyataan. A. Boraine, A Country Unmasked (Oxford: Oxford 
University Press, 2000), hlm. 108 di Ghana, sebuah NGO lokal (CDD-Ghana) 
membantu Komisi Kebenaran untuk mendapat pernyataan di daerah-daerah 
yang terisolasi. Ghana National Reconciliation Comission Final Report (2004), 
Bagian, 2. 3. 2. 3. 

2 Lihat, misalnya, Boraine, A Country Unmasked, pada catatan 1 di atas, hlm. 
109, yang merujuk ke KKR Afrika Selatan: “Lebih dan lebih lagi, penyelidik 
akan ke kantor polisi untuk mencari dan memeriksa informasi, hanya untuk 
menemukan bahwa tidak ada catatan yang tidak tepat atau catatan-catatan 
yang kelihatan telah dirusak.” Lihat juga, R. Mani, Beyond Retribution: Seeking 
Justice in the Shadow of War (Malden, MA: Polity, 2002), hlm. 106, di mana 
pengarang mencatat bahwa militer Amerika Serikat secara ilegal menganggap 
dan kemudian menolak dokumen-dokumen, videotape, dan foto-foto dari 
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Haiti yang dapat membuktikan kejahatan, yang telah menjadi sumber 
informasi yang tak terhingga nilainya untuk Komisi Kebenaran di sana. Komisi 
memohon realisasinya pada banyak kesempatan, tetapi tidak sukses. Situasi 
serupa dialami oleh Komisi Kebenaran di Panama, yang tidak dapat mencapai 
ribuan dokumen yang dirampas dan yang dipindahkan oleh  pasukan Amerika 
Serikat selama mereka melakukan intervensi militer terhadap negara itu pada 
tahun 1989.

3 Lihat, misalnya, Kayishema dan Ruzindana, Putusan, Sidang Pengadilan ICTR, 
21 Mei 1998 pada paragraf 65. “[O]rang-orang yang mengorganisir dan para 
pelaku kejahatan atau pembunuhan besar-besaran yang terjadi di Rwanda 
tahun 1994 meninggalkan sedikit dokumentasi di belakangnya.” Lihat juga, 
International Center For Transnational Justice, “Transitional Justice in the 
News” (http://www.ictj.org), 15 Maret 2004 (“Brazil: Government Burned All 
Documents Related to 1970s Counterinsurgency”) dan 15 November 2003 
(“Iraq: Key Evidence of Human Rights Violations Lost”).

4 Contoh, Komisi Kebenaran di Argentina, Haiti, Afrika Selatan, Peru, Ghana 
dan Timor-Leste menerima sekitar 7.000, 5.500, 23.000, 17.000, 4.000, dan 
7.900 pernyataan-pernyataan individual. Hal ini adalah tantangan terbesar 
yang sungguh riil dalam mengorganisasi, membaca, membagi-bagikan, dan 
perubahan yang sungguh berarti melalui informasi. Kebanyakan Negara yang 
mengalami sejumlah kekerasan nyata lebih besar dari pada yang dilaporkan 
kepada Komisi Kebenaran. Lihat	P.	Hayner,	“Fiften	Truth	Comissions	–	1974	
hingga 1994: A Comparative Study” (1994) 16 Human Rights Quarterly 597, hlm. 
646.  

5 Lihat, misalnya, Bagian 8 (1) (c) dari The Truth and Reconciliation Act 2000 (Sierra 
Leone), yang memberikan kekuasaan kepada komisi “untuk mewawancarai 
seorang individu, sekelompok orang atau sejumlah organisasi atau insititusi 
dan, berdasarkan kewenangan komisi, untuk menjalankan wawancara secara 
pribadi.” Bandingkan dengan komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika, 
Hukum Acara (2002), Aturan 55(a),  yang mengizinkan anggota-anggotanya 
yang menjalankan misi untuk mewawancarai bebarapa orang, kelompok-
kelompok, entitas-entitas atau institusi-institusi yang bebas dan secara pribadi.” 
Aturan 55(d) menyediakan hal yang serupa: “Keanggotaan komisi khusus 
akan mengakses ke penjara-penjara dan semua tempat penahanan lainnya 
dan melakukan interogasi dan harus mampu melakukan wawancara secara 
pribadi dengan orang-orang yang berada dalam tekanan atau tahanan.”  

6 Seperti yang dicatat pada Bab 1, orang-orang demikian mungkin menganggap 
diri mereka sendiri sebagai korban dalam beberapa kasus. Lihat, misalnya, 
Prinsip 8 dari Prinsip-Prinsip Bassiouni: “Sejauh dipandang tepat, dan sesuai 
dengan hukum domestik, istilah ‘korban’ juga mencakup keluarga dekat 
atau tanggungan bagi korban langsung dan orang-orang yang menderita 
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kekerasan ketika menolong korban yang berada dalam keadaan bahaya atau 
untuk mencegah viktimisasi.”

7 Seseorang mungkin, tentu saja, masuk pada lebih dari satu kategori (misalnya, 
seorang yang selamat dari penyiksaan yang menyaksikan penyelewengan 
terhadap para tahanan di penjara, atau seorang tentara anak yang secara paksa 
direkruit oleh tentara pemberontak dan kemudian melakukan kejahatan 
perang).

8 Contohnya, komisi kebenaran Timor-Leste melakukan “wawancara riset” 
dengan tokoh-tokoh tingkat tinggi yang terpilih dari semua sisi sebelum 
konflik.	 Sama	 halnya,	 Komisi	 Kebenaran	 di	 Peru	 mewawancarai	 para	
pemimpin partai poltik, kelompok teroris dan gerakan sosial yang dianggap 
penting.

9 Misalnya, seorang anggota Komisi Kebenaran dari negara Srilangka 
berkomentar: “Kesaksian polisi dan pejabat militer adalah pokok penting 
karena komentar mereka dapat berbicara kepada kita tentang struktur 
komando yang bersifat vertikal. Warga Negara hanya dapat berbicara tentang 
polisi lokal mereka yang berpangkat sersan atau tentara pribadi. Struktur 
vital menjadi transparan hanya ketika orang yang berada dalam sistem 
mendatangi	 kita.”	Manouri	Muttetuwegama,	 dikutip	 dalam	H.	 Steiner,	 ed.,	
Truth Commission: A Comparative Assesment (Cambridge, MA: Harvard Law 
School Hummand Rights Program, 1997), hlm. 54.

10 Contohnya, KKR Cili yang menerima ribuan pernyataan dari korban dan 
keluarga mereka tetapi sedikit komentar dari pejabat militer yang datang 
memberi pengakuan. Rendahnya tingkat pelaku kejahatan korporasi  adalah 
hal yang lazim. P. Hayner, Unspeakable Truths: Facing the Chalange of Truth 
Comissions, edisi kedua (New York: Routledge, 2002), hlm. 113. Sebuah 
pengecualian terhadap aturan tersebut adalah KKR di Sierra Leone yang 
mencatat partisipasi tingkat tinggi yang luar biasa oleh pelaku kejahatan, KKR 
dari pelaku kejahatan. Lihat P. Hayner, International Center for Transitional 
Justice, “The Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission: Reviewing 
the Firth Year” (Januari 2004), hlm. 3-4. Masih seperti laporan akhir KKR: 
“Pelaku kejahatan diam-diam berbicara kepada komisi untuk berbagai alasan. 
Alasan utama mereka adalah ketakutan yang terindikasi oleh Pengadilan 
Khusus atau yang disebut kesaksian oleh Pengadilan dan ketakutan akan 
pembalasan dendam dari komunitas.” Sierra Leone Truth and Reconciliation 
Commission Final Report (2004) vol.1, paragraf 123. Komisi Kebenaran di Afrika 
Selatan dan Timor-Leste juga merupakan pengecualian terhadap aturan 
umum akan partisipasi pelaku yang rendah.

11 M. Freemen dan P. Hayner, “Truth-Telling,” dalam Reconciliation after Violent 
Conflict: A Handbook (Stockholm: Institute for Democracy and Electoral 
Assistance, 2003), hlm. 137. “Kemungkinan lainnya adalah bahwa para 
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pendukung Komisi Kebenaran bisa menentukan suatu kejahatan baru yang 
dapat dihukum menyangkut kegagalan saksi (tetapi bukan korban) untuk 
datang ke hadapan komisi dengan membawa informasi tentang kejahatan 
masa lalu. Ibid.

12 Presidential Executive Order Establishing the Truth and Justice Commission, 
1995 (Haiti), Pasal 11.

13 Bagian 12. Bagian 13.3 dari mandat lebih lanjut menyatakan: “Setelah dibentuk, 
Komisi akan mempublikasikan fakta bahwa ia telah dibentuk dan membuat 
jangkauan penyelidikannya diketahui dengan semua cara yang mungkin. 
Sejauh dipandang tepat, ia harus mengundang pihak-pihak yang tertarik 
untuk membuat pernyataan atau memberikan informasi kepada Komisi dan 
menyediakan bantuan kepada orang yang ingin memberikan pernyataan 
kepada Komisi.”

14 Laporan akhir komisi mencatat hal berikut tentang fase persiapannya: 
“Seorang Komisioner, yang ditemani oleh staf relawan, menghabiskan waktu 
rata-rata satu minggu di setiap distrik, dengan melakukan pertemuan dan 
berinteraksi dengan para warga, komunitas dan organisasi yang terpercaya.” 
Sierra Leone Truth and Reconciliation Comission Final Report (2004), vol 1. bab 
2, paragraf 49. Lebih jauh dicatat dalam paragraf 53: “Kunjungan-kunjungan 
tersebut memberikan kepada para Komisioner begitu banyak masalah yang 
harus dipecahkan dan ditangani oleh Komisi. Untuk banyak orang, ini adalah 
pertama kalinya sebuah institusi yang bekerja sama dengan Pemerintah 
melakukan kunjungan terhadap mereka dan komunitas mereka.

15 Juga mempertimbangkan	Pasal	11	dari	UN	Manual	on	the	Effective	Prevention	
and Investigation of Extra-Legal, Arbitrary and Summary Execution (1991), 
yang menyatakan bahwa publik harus beritahu tentang pembentukan komisi 
penyelidikan melalui kampanye publik yang luas dan mengundang untuk 
menyajikan informasi yang relevan atau kesaksian yang relevan.

16 Kritz menulis, “Untuk mencapai tujuannya, sebuah komisi kebenaran 
harus melakukan lebih dari sekadar memeriksa dan mendokumentasikan 
fakta-fakta. Jika itu saja yang dilakukannya, sebuah komisi kebenaran bisa 
menghasilkan sebuah laporan yang sungguh-sungguh akurat dan objektif 
yang hanya akan dipandang sebagai karya akademis belaka. Alih-alih, sebuah 
proses komisi kebenaran yang efektif perlu merangkum dan mengkonfrontasi 
keseluruhan masyarakat dalam sebuah pemeriksaan dan dialog nasional yang 
memerihkan untuk mencapai suatu pemahaman yang dalam tentang apa 
yang mereka lakukan terhadap satu sama lain, dan apa yang harus dilakukan 
terhadap hal itu.” N. Kritz, “Progress and Humility: The Ongoing Search for 
Post-Conflict	Justice,”	dalam	M.	C.	Bassiouni,	ed.,	Post-Conflict Juctice (Ardsley, 
NY: Transnational, 2002), hlm. 61.
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17 Lihat, misalnya, Tribunal of Inquiry Act of 1966, Instrument Constituting 
a Judicial Commission of Inquiry for the Investigation of Human Rights 
Violations, yang dipublikasikan dalam koran pemerintah Republik Federal 
Nigeria 86: 56 (Statutory Instrument 8, tahun 1999). 

18 Contohnya, pasal 6 (f) dari mandat Supreme Decree no. 0065-2001-PCM (Peru), 
sebagaimana telah diamendemen, menyatakan bahwa KKR Peru “harus 
membentuk saluran-saluran komunikasi dan mekanisme bagi partisipasi 
penduduk, khususnya yang dipengaruhi oleh kekerasan.” (Terjemahan tidak 
resmi oleh Lisa Magarrell.)

19 Metode yang dipakai oleh Komisi Kebenaran Guatemala, sama seperti yang 
dipakai oleh proyek REMHI yang telah dibahas dalam bab 1. Lihat M. Ballangee, 
“The Critical Rule of Non-Governmental Organization in Transitional Justice: A 
Case Study of Guatemala” (2000) 4 UCLA J. Int’l L. Foreign Aff. 477, hlm. 492, 495.

20 Kesepakatan tersebut tersedia di: http://www.cverdad.org/peru

21 CAVR terkini, Agustus-Sepetember 2003 (http://www.easttimor-reconciliation.
org

22 Freeman dan Hayner, “Truth-Telling”, catatan 11, hlm. 133. Secara lebih umum, 
lihat “Truth Comissions and NGOs: The Essential Relationship” (International 
Center for Transnation Justice, April 2004, tersedia di http://www.ictj.org)

23  Komisi Kebenaran di Srilangka membuat lebih dari 5000 catatan. Final Report 
of Commission of Inquiry into Involuntary Removal or Disappearance of Persons in 
the Western Southern and Sabaragamuwa Provences, September 1997, pada Bagian 
1 bab 1, A(2).  

24 Selama tahap persiapan, Komisi Kebenaran El Salvador mengiklankan dalam 
surat	 kabar	 dan	 radio	 dan	 televisi	 tentang	 kebijakannya,	 “pintu	 terbuka”	
untuk menerima pernyataan-pernyataan dari publik. T. G. Phelps, Shattered 
Voices: Language, Violance, and the Work of Truth Commissions (Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 2004), hlm. 98. Komisi Kebenaran Panama 
secara regular dipublikasikan dalam koran utama negara itu untuk informasi 
tentang kasus-kasus itu. Informe Final de la Comision de la Verdad de Panama 
(2002), hlm. 8.

25 Komisi Kebenaran Argentina menyelenggarakan lebih dari tiga kali konfrensi 
pers  dan melakukan ratusan wawancara pers, radio atau televisi. Lihat Nunca 
Más: The Report of Argentine National Comission on the Disappeared, terj. E. 
Canneti (New York: Farrar Straus Giroux, 1986), Bagian 4, hlm. 432.

26 Lihat	J.	R.	Quinn	dan	M.	Freeman,	“Lessons	Lerned:	Practical	Lessons	Gleaned	
from Inside the Truth Commissions of Guatemala and South Africa” (2003) 25 
Human Rights Quarterly 1117, hlm. 114 (menggambarkan kerja dari departeman 
penghubung media dalam KKR Afrika Selatan).
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27	 Untuk	daftar	website	dari	komisi	kebenaran	yang	aktif,	lihat:	http://www.ictj.
org.

28 Komisi Kebenaran di Sierra Leone dan Grenanda tidak membuat website. 
Selain itu, saat buku ini ditulis, Komisi Kebenaran di Paraguai, Kongo, dan 
Liberia tidak membuat website. 

29 Namun demikian, upaya pelayanan khusus mungkin diperlukan untuk untuk 
mendorng partisipasi yang lebih dari perempuan dalam konteks kekerasan 
sexual yang lebih luas. Laporan oleh perempuan dalam konteks seperti itu 
adalah sebuah problem yang pervasif. Hayner, Unspekable Truths, catatan 10, 
hlm. 77-9.

30 Untuk mencapai tujuan itu, Komisi Kebenaran harus menempatkan 
pengumuman-pengumuman dan iklan-iklan dalam surat kabar komunitas dan 
media massa lainnya di negara-negara di mana para ekspatriat kebanyakan 
tinggal.

31 Kedutaan-kedutaan besar nasional, konsulat, dan komisi-komisi tinggi 
biasanya membantu dalam menerima dan memberi pernyataan-pernyataan 
dari ekspatriat kepada komisi. Lihat Law 04/018 (2004) Concerning the 
Organization, Powers and Functions of Truth and Reconciliation Commission (DRC), 
pasal 34, yang memampukan Komisi Kebenaran Kongo untuk mendapatkan 
informasi dari sumber-sumber asing melalui saluran diplomasi resmi.

32 Lihat, misalnya, tugas KKR Afrika Selatan, yang menyatakan bahwa komisi 
“harus membuat rekomendasi kepada Presiden berkaitan dengan hal-hal 
berikut:	 (i)	 kebijakan	 yang	 harus	 diikuti	 atau	 ukuran	 yang	 akan	 dipakai	
dalam	kebijakan	menyangkut	pemberian	 reparasi	 kepada	para	 korban	 atau	
mengambil tolok ukur lain yang bermaksud merehabilitasi dan merestorasi 
martabat manusia dan warga yang menjadi korban; (ii) tolok ukur yang harus 
diambil untuk memberikan reparasi sementara yang urgen kepada korban. 
Selain itu, Bagian 15 menyatakan: “(1) Ketika Komite (Kekerasan Hak Asasi 
Manusia) menemukan bahwa sebuah pelanggaran HAM yang berat telah 
dilakukan dan jika Komite berpandangan bahwa seseorang adalah korban 
dari pelanggaran tersebut, ia harus mengajukan masalah tersebut kepada 
Komite Reparasi dan Rehabilitasi untuk menjadi bahan pertimbangannya ...” 
Promotion of National Unity and Reconciliation Act, 1995 (Afrika Selatan) s. 4 (f). 
Lihat juga, An Act to Establish the Truth and Reconciliation Commission of Liberia 
(2005), s. 38: “KKR harus membentuk menciptakan badan penyandang dana 
yang menguntungkan para korban dan surivivor dari krisis tersebut; menunjuk 
orang yang bertugas mengelola dana tersebut dan menentukan para penerima 
sebagai bagian dari hasil persidangan, temuan dan rekomendasi dari KKR 
pada akhir masa kerjanya.
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33 Namun demikian, harap diperhatikan bahwa dalam dua kasus yang terkemuka 
– program reparasi korban-korban yang berada di Chili dan Argentina – 
program-program tersebut dibuat setelah komisi menyelesaikan kerja mereka 
dan tanpa kepastian sebelumnya soal reparasi. Hayner, Unspeakable Truths, 
catatan 10, hlm. 173 dan 175.

34 Di Afrika Selatan, KKR diumumkan secara publik bahwa hanya korban yang 
terdapat	dalam	daftar	resminya	akan	berhak	mendapat	paket	reparasi	yang	
akhirnya akan direkomendasikan oleh Komisi itu. Ibid., hlm. 178.

35 Lihat, misalnya, D. Orentlicher, “Promotion and Protection of Human Rights 
Impunity” UN Doc.E/CN. 4/2004/88 (2004), pada paragraf 19(c).

36 Rekomendasi tentang reparasi korban yang dibuat KKR pada laporan akhirnya 
tahun 1998 tidak diimplementasikan sampai tahun 2004. Pembayaran, yang 
total berjumlah 97 miliar dollar, berkurang banyak dari 441 miliar dollar 
yang direkomendasikan oleh KKR. Sebanyak 22.000 korban yang layak telah 
menerima pembayaran sekali sebesar 4.400 dollar untuk masing-masing. Lihat 
International Center for Transitional Justice, “Transitional Justice in the News”, 
30 November 2004. Dalam konteks yang lain, termasuk Chad dan Nigeria, 
rekomendasi reparasi yang dibuat oleh masing-masing komisi kebenaran di 
kedua negeri itu tetap tidak diimplementasikan.

37 Satu-satunya pengecualian dalam pembahasan ini, sebagaimana telah 
dijelaskan	 dalam	 bab-bab	 sebelumnya,	 adalah	 Maroko.	 Komisi	 Kebenaran	
negara itu memiliki kewenangan untuk secara langsung memberi kompensasi 
kepada korban yang dapat dipilih.

38 Pengalaman masa lalu di El Salvador – di mana rekomendasi Komisi Kebenaran  
untuk perbaikan tetap tidak diimplementasikan – menyajikan sebuah kisah 
yang memberikan peringatan tentang hal ini. 

39 Di Liberia, Komisi Kebenaran itu sendiri dapat mendeklarasikan kematian 
seseorang yang hilang, meskipun Komisi tersebut tidak dapat mengeluarkan 
dokumen legal apa pun. Lihat An Act to Establish the Truth and Reconciliation 
Commission of Liberia (2005). s. 29: “Berdasarkan penyidikan dan penyelidikan 
yang tepat, KKR mungkin kapan pun, pada saat sebelum masa kerjanya 
yang sementara (ad interim) berakhir, mengumumkan orang-orang hilang 
dan korban lainnya akibat pembunuhan masal, perbuatan keji dan 
merekomendasikan agen yang tepat bagi pemerintah untuk mengeluarkan 
sertifikat	 yang	 disaksikan	 sebagai	 sebuah	 bentuk	 	 pembebasan,	melakukan	
tindakan mendamaikan dan reparasi bagi para korban dan keluarganya. 

40 Di Argentina, Pemerintah menciptakan status bagi “dihilangkan secara 
paksa” lebih dari pada mengumumkan orang yang mati. Hal ini sebanding 
dengan	sebuah	sertifikat	kematian,	dan	hal	 itu	diaplikasikan	kepada	semua	
korban yang didokumentasikan oleh komisi Kebenaran Argentina. Hayner, 
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Unspeakable Truths, catatan 10, hlm. 28-29, 177. Komisi Kebenaran di Uruguai 
merekomendasikan pembentukan suatu status yang ekuivalen”. Peace 
Commission Final Report (10 April 2003), paragraf 76.

41 Kekurangan ruang kantor memaksa komisi kebenaran Chad yang kekurangan 
uang “untuk membangun markas utama di pusat bekas tahanan Satuan 
Keamanan, di mana beberapa tindakan penyiksaan dan pembunuhan yang 
paling brutal terjadi, yang karenanya menghalangi banyak bekas korban 
untuk datang memberikan kesaksian.” Hayner, Unspeakable Truths, catatan 10, 
hlm. 58.

42 CAVR terkini, February-Maret 2003 (http://www.reconciliation.org). Bangunan 
tersebut dibayangkan sebagai sebuah pusat dan memorial hak asasi manusia 
di masa depan.

43 Hayner, Unspeakable Truths, catatan 10, hlm. 149.

44 Lihat juga, tugas Komisi Kebenaran Timor-Leste, yang menyatakan: “Komisi 
akan membentuk enam Kantor Cabang Komisi di daerah-daerah. Detail 
dari masing-masing Kantor Cabang, termasuk lokasi dan wilayah tanggung 
jawabnya, diterbitkan dalam Surat Kabar resmi pemerintah Timor Timur.” 
“On Esthablishment of a Commission for Reception, Truth and Reconciliation 
in East Timor”, UNTAET/REG/2001/01 sebagaimana diamendemenkan, 10.1.

45	 Quinn	and	Freeman,	“Lessons	Learned”	catatan	26,	hlm.	1121-1123.

46 Lihat, misalnya, Boraine, A Country Unmasked, catatan 1, hlm. 108, yang 
melukiskan pendekatan yang proaktif untuk mengambil pernyataan yang 
diadopsi oleh KKR Afrika Selatan. Staf dakan Proyek REMHI di Guatemala 
(yang dibahas dalam Bab 1) mengambil pernyatan di paroki-paroki, rumah-
rumah atau di mana saja para korban ingin berbicara. Lihat Ballengee “Critical 
Role of Non-Governmental Organizations”, catatan 19, hlm. 492.

47 Freemen dan Hayner, “Truth-Telling”, catatan 11, hlm. 142. Contoh yang 
kontras, dan patut disayangkan, tergambar dari komisi kebenaran di Chad, 
yang ada dalam laporan akhirnya: “[K]ekurangan transportasi … menghalangi 
kerja komisi selama waktu tertentu. Pada permulaan, komisi diperlengkapi 
dengan dua kendaraan kecil pada daerah urban, sebuah kendaraan suzuki tipe 
504 dan kecil, sementara semua kendaraan daerah sangat dibutuhkan untuk 
melakukan perjalanan ke provinsi-provinsi … Pada 25 Agustus 1991, sebuah 
kendaraan lapangan Toyota diberikan kepada komisi. Tetapi sayangnya, 
selama peristiwa 13 oktober 1991, Toyota dan Suzuki kecil itu diambil oleh 
para kombatan … Inilah sebabnya mengapa komisi tidak mampu mengirim 
penyelidik ke daerah pedalaman selama periode awal.” Dikutip dalam 
Hayner, Unspeakable Truths, catatan 10, hlm. 58. Lihat secara umum Report of the 
Commission of Inquiry  on the Crimes and Misappropriations Committed by the Ex-
President Habre, His Accomplices and/or Accessories (1992), yang diringkas dalam 
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N. Kirtz, ed., Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former 
Regimes (Washington, DC: US Institute for Peace Press, 1995), vol. 3, hlm. 51-
93. Program serupa dilaporkan oleh Komisi Kebenaran Sierra Leone: “Setiap 
tim distrik melaporkan problem-problem dengan kendaraan atau sopir-sopir 
yang diperbantukan untuk komisi. Karena sering macet, Komisi mengakhiri 
sewa kendaraan dan memperluas kemungkinan cakupan penyedia. Hal-hal 
menyangkut rekaman audio dan tape-tape sangat sulit untuk diperoleh. Komisi 
tidak mampu memperoleh digital video kamera untuk dipakai pengambil 
pernyataan  sampai akhir bulan untuk kepentingan pengamblan pernyataan.” 
Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission Final Report (2004) vol. 1, Bab 4. 
hlm. 84.

48 Phelps, Shattered Voices, catatan 24, hlm. 84.

49 Lihat From Madness to Hope: The Twelve-Year War in El Salvador: Report of 
the Commission on the Truth for El Salvador, UN doc. S/25500, Annex, 1993. 
Ringkasan dari laporan akhir komisi kebenraran El Salvador dimasukkan 
dalam Apendiks 2 dalam buku ini.

50 Dalam beberapa bulan setelah pembentukannya, Komisi Kebenaran Maroko 
menerima ribuan surat personal dari para korban dan keluarga mereka di 
seluruh negeri.

51 Mandat KKR Afrika Selatan menyatakan bahwa  “prosedur untuk menangani 
aplikasi	oleh	para	korban	haruslah	efektif	dan	efisien,	jujur,	tidak	mahal	dan	
mudah diakses.” Promotion of National Unity and Reconciliation Act, 1995 (Afrika 
Selatan), s. 11 (f).

52	 Ketidak-dapat-aksesan	 karena	 konflik	 terjadi	 secara	 terus	menerus	 dalam	
beberapa contoh, termasuk di Uganda, Sri Langka, dan Kongo. Lihat juga 
J.R.	Quinn,	“Dealing	with	a	Legacy	of	Mass	Atrocity:	Truth	Commission	in	
Uganda and Chile” (2001) 19. 4. Netherlands Quartely of Human Rights 383, 
hlm. 394. Lihat juga Final Report of Commission of Inquiry into Involuntary 
Removal or Disappearance of Persons in the Northern and Eastern Privinces, 
September 1997, Bab 1, s. 1.3: “Tidak seperti Komisi-Komisi lain, Komisi 
ini melakukan penyelidikan dalam daerah operasi militer. Komisi itu 
harus membatalkan tugas atau menundanya karena kondisi-kondisi yang 
tidak tentu yang disebabkan oleh situasi yang mendasarinya. Pada satu 
kesempatan	di	Batticaloa,	Komisi	menemukan	karang	yang	menanjak	di	atas	
Sirkuit Bungalow di mana Komisi berada dan mendengar deru tembakan 
senjata api selama beberapa jam.

53 Sebagaimana dicatat sebelumnya, entah pemerintah itu menempati janjinya 
untuk memberikan reparasi yang adil dan yang sungguh bermakna kepada 
mereka	yang	namanya	muncul	dalam	daftar	adalah	persoalan	lain.
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54 Lihat, misalnya, Rules of Procedure of the International Humanitarian 
Fact-Finding Commission (1992), Aturan 29: “Tak ada data pribadi yang 
dipublikasikan tanpa adanya izin dari orang tersebut.” Lihat juga European 
Committee	Against	Torture,	Rules	of	Procedure	(1997),	Aturan	45	(2).

55 Meskipun persoalan tersebut tidak diuraikan di sini, tetapi penting untuk 
dicatat bahwa sebuah komisi kebenaran juga memiliki diskresi untuk 
meneruskan informasi tertentu kepada badan-badan penyelidikan yang 
memeriksa kinerja masa lalu seorang personel pada institusi publik seperti 
tentara, polisi dan kehakiman.

56 Surat Keputusan 187/83 (1983) yang membentuk National Commission on 
Disappeared Persons, Pasal. 2 (a). Lihat,	R.	Mattarollo,	 “Truth	Commission”	
dalam Bassiouni, Post Conflict-Justice, catatan 16, hlm. 317.

57 Polisi Uganda bertanggung jawab terhadap penyelidikan persoalan kriminal 
yang dirujukkan padanya oleh komisi kebenaran. Jika, mengikuti penyelidikan, 
sebuah kasus dinyatakan layak untuk dilakukan penuntutan, ia dilimpahkan 
kepada direktur penuntut umum. Pada akhirnya, hanya beberapa kasus yang 
diadili. Lihat Hayner, Unspeakable Truths, catatan 10 di atas, hlm. 94.

58 Pasal 2 dari Supreme Decree 355 (1990) yang membentuk Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi.

59 Perintah Eksekutif Presidensial yang Mendirikan Komisi Kebenaran dan 
Keadilan (Truth and Justice Commission), 1995 ( Haiti), pasl 12.

60 Pasal 25 dari  Special Act to Reveal the Truth Regarding Suspicious Deaths, 
Act. No. 6170 , 17 Januari 200, sebagaimana diamendemenkan. Komisi juga 
memiliki hak untuk menarik setiap putusan penuntut umum untuk tidak 
menuntut kasus yang dirujuk. Pasal 32.

61 Mandat KKR Pemerintahan Peru melimpahkan wewenang kepadanya untuk 
membentuk “Persetujuan Kerja Sama Khusus” dengan pihak penuntut 
dan judisial. Supreme Decree no. 0065-2001-PCM (Peru) sebagaimana 
diamendemenkan, pasal 5.

62 Lihat pembahasan pada Bab 1, Bagian 4.

63 Untuk bagian mereka, komisi-komisi kebenaran sekurang-kurangnya dapat 
menjamin pemeliharaan yang sepatutnya akan bukti yang mereka butuhkan 
agar tidak membahayakan pemanfaatannya yang mungkin pada pengadilan 
yang akan datang.

64 Tetapi lihat, misalnya, Public Inquiries Act di Ontaria, RSO, 1990 sebagaimana 
diamendemenkan, pasal 9.1(1) dan (2): “(1) Tidak boleh ada tindakan 
mempekerjakan seseorang yang dilakukan bertentangan dengan buruh 
atau karyawan mana pun karena karyawan tersebut, atas itikad baik, telah 
melakukan representasi sebagai pihak atau telah mengungkapkan informasi 
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sebagai bukti ataupun setidaknya kepada sebuah komisi berdasarkan undang-
undang atau kepada staf komisi. (2) Barang siapa yang bertentangan dengan 
sub-bagian (1) melakukan tindakan mempekerjakan yang bertentangan 
dengan seorang buruh/karyawan dinyatakan bersalah atas sebuah serangan 
dan atas  sebuah dakwaan layak untuk dihukum dengan denda sebesar tidak 
lebih dari $ 5,000.

65 Hal ini dapat terjadi karena masalahnya sudah diatur dengan legislasi 
lain, seperti archival law. Tetapi, lihat pasal 7 Supreme Decree no. 0065-2001-
PCM (Peru) sebagaimana diamendemenkan: “… Pada akhir masa kerjanya, 
sumber dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh Komisi (Kebenaran dan 
Rekonsiliasi)	 selama	masa	kerjanya	kemudian	dikembalikan,	dengan	daftar	
inventaris, kepada Kantor Ombudsman, dengan perlindungan yang ketat 
terhadap isinya ...” (Terjemahan lepas oleh Lisa Magarrell). Lihat juga, An Act 
to Establish the Truth and Reconciliation Commission of Liberia (2005), pasal 47: 
“Arsip-arsip KKR harus tetap berada pada wilayah publik kecuali rekaman-
rekaman	atau	dokumen	yang	diklasifikasikan	oleh	KKR	sebagai	‘rahasia’	yang	
harus	 tetap	diklasifikasikan	untuk	 20	 tahun	 setelah	berakhirnya	masa	kerja	
KKR. Pembatasan ini berlaku ke seluruh komisioner, staf dan orang-orang 
yang dibolehkan untuk mengetahui rahasia seperti itu dan informasi yang 
tertutup atas alasan pekerjaan, tugas, atau keterlibatan mereka dengan KKR 
atau sebaliknya.”

66 Lihat secara umum T.H. Peterson, Final Acts:  A Guide to Preserving the Records 
of Truth Commissions (Baltimore: John Hopkins University Press and the 
Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2005), hlm. 3, 17-18. Lihat 
juga International Council on Archives, In Defense of Human Rights: Archives So 
We Do Not Forget (2004), tersedia dalam http://www.ica.org.

67 Lihat Peterson, Final Acts, catatan 66, hlm. 3 18-19.

68 Ibid., hlm. 31. Pengarang mengutip anjuran yang nyentrik yang dibuat 
Transparency International tentang isu ini, yaitu, menyetujui perlindungan 
konstitusional kepada kepala arsip sebuah negara. Ibid., hlm. 33.

69 Peterson merekomendasikan dua prinsip penuntun dalam menangani 
rekaman korban pekanggaran hak asasi manusia: “1. Korban mempunyai 
hak	untuk	mengetahui	 informasi	 apa	yang	 ada	dalam	file	dalam	kasusnya.	
2.	 Korban	mempunyai	 hak	 untuk	menentukan	 apakah	 file	 kasusnya	 dapat	
dikonsultasikan kepada pihak ketiga.” Meskipun demikian, hak korban untuk 
mengakses tidaklah mutlak. Sebagai contoh, mereka harus diseimbangkan 
dengan hak dari pihak ketiga yang dinyatakan bertanggung jawab atas 
pelanggaran dan yang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melihat 
atau melawan tuduhan. Ibid., hlm. 93-5.
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70 Pembatasan sebuah penyelidikan pada ruang lingkup mandat dirujuk sebagai 
“judicial pertinency” dalam Walkins v. United States, 77 US 1173 at 1189 
(1957).  Sebuah pengadilan tinggi Amerika Serikat mendalami soal batasan-
batasan	 yang	 tepat	 of	 House	 Committee	 on	 Un-American	Activities	 in	 the	
United	States.	Lihat	juga	Z.	Segal,	“The	Power	to	Probe	into	Matters	of	Vital	
Public Importance” (1984) 58 Tul. L. Rev. 941, hlm. 963, yang membahas soal 
rekomendasi Royal Komisi UK 1966 yang diketuai oleh Hakim Salmon bahwa 
sebelum seseorang menjadi target sebuah penyelidikan, pengadilam harus 
yakin bahwa ada hubungan antara orang tersebut dengan permasalahan 
spesifik	dalam	penyelidikan	tersebut.

71 Lihat Steiner, Truth Commissions, catatan 9, hlm. 25. (mengutip Elizabeth Kiss) 
dan 26  (mengutip Tina Rosenberg).

72 Pendekatan ini diperkuat, antara lain, dalam UN Training Manual for Human 
Rights Monitoring (http://www1.umn.edu/humanarts/monitoring), c. VIII. 
Perhatikan juga prinsip ke-10 dari Bassouni Principles, yang menegaskan 
bahwa  seorang korban yang menderita kekerasan atau trauma harus 
diperhatikan dengan baik untuk menghindari retraumatisasi dalam prosedur 
legal dan administratif yang dibentuk untuk memberikan keadilan dan 
reparasi.

73 Lihat, misalnya, N. Roht-Arriza, “Civil Society in Processes of Accountability” 
dalam Bassiouni, Post-Conflict Justice, catatan 16, hlm. 106, di mana ia 
membahas pendekatan yang digunakan oleh Proyek REHMI di Guatemala 
(dibahas dalam Bab 1). REHMI melatih masyarakat lokal, yang tinggal bersama 
komunitas-komunitas yang telah menderita kekerasan yang sangat berat, 
mengambil kesaksian dari tetangga mereka sesuai dengan sebuah paradigma 
riset aksi. Orang-orang lokal yang diwawancarai dipilih untuk memfasilitasi 
akses dan keyakinan, meminimalisir masalah terjemahan dan budaya dan 
memberikan resonansi yang lebih besar bagi proyek tersebut dengan hakikat 
kolektif tradisional dari kebudayaan masyarakat Maya. Di pihak lain, metode 
tersebut mendatangkan bahaya, termasuk keakraban yang berlebihan yang 
memunculkan pertanyaan-pertanyaan dan ketegangan antara kebutuhan 
untuk mendapatkan tanggapan dan sekaligus mendukung proyek tersebut.”

74 Lihat, misalnya, R. Shaw, “Rethinking Truth and Reconciliation Commissions: 
Lessons from Sierra Leone” (US Institute for Peace, February 2005), hlm. 8-9: 
“Kebanyakan orang yang saya tanyakan selama penelitian saya selama 4 
tahun, sangat terbagi tentang KKR Sierra Leone dan penuturan kebenaran. 
Hampir tanpa kecuali, masyarakat ingin ‘melupakan’ meskipun pelupaan 
itu	mengelabui	mereka,	yang	 sering	mendorong	 ‘mari	kita	memaafkan	dan	
melupakan’. Yang menarik, beberapa orang mampu mensintesiskan pesan 
pengingatan KKR  dengan pemahaman umum penyembuhan dan rekonsiliasi 
ini sebagai pelupaan. Tetapi bagi yang lain – termasuk para korban – KKR 
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sering menjadi sebuah hambatan terhadap penyembuhan dan rekonsiliasi. 
Bagi beberapa komunitas, seperti beberapa desa di mana saya bekerja pada 
tahun 2003 dan 2004 yang telah menyelenggarakan upacara kegerejaan 
untuk mengintegrasikan kembali eks combatant, TRC mengacaukan praktik 
rekonsiliasi mereka. Kadang-kadang, seluruh komunitas sepakat untuk 
tidak memberikan pernyataan atau memberikan informasi yang dapat 
membahayakan anak dari eks-kombatan tetangga mereka. Karena itu, 
masyarakat berupaya untuk melindungi komunitas mereka dan relasi mereka 
yang secara potensial berakibat membahayakan akan pengingatan kekerasan 
secara publik.

75 Penggunaan bentuk standard juga memfasilitasi kerja staf yang bertugas 
memasukkan	data	di	komisi	kebenaran.	Hal	ini	tidak	terlalu	signifikan	terkait	
dengan begitu banyak komisi, mengingat banyaknya volume kasus yang 
ditangani. Lihat secara umum P. Ball  dkk., eds., Making the Case: Investigating 
Large Scale Human Rights Investigation (Washington, DC: AAAS, 200).

76 Beberapa komisi kebenaran telah melakukan wawancara audiotape atau 
videotape. Komisi-komisi ini termasuk komisi kebenaran di Bolivia, Haiti, 
Afrika Selatan, Republik Korea. Peterson, Final Acts, catatan 66, hlm. 43.

77 UN Training Manual for Human Rights Monitoring, c. VIII. At, paras 20-22.

78 Lihat, misalnya, An Act to Establish the Truth and Reconciliation Commission 
of Liberia (2005), pasal 27 (c) yang memberikan kewenangan kepada KKR 
Liberia untuk “melakukan pengambilan sumpah selama penyelidikan untuk 
mengambil dan membuat pernyataan yang jika terbukti bohong dapat 
dihukum.”

79 Untuk mendukung lebih lanjut kemungkinan untuk memperoleh pernyataan 
yang benar, mandat beberapa komisi menjadikannya sebagai sebuah serangan 
yang dapat dihukum jika dengan sengaja menyediakan atau memberikan 
informasi yang terbukti palsu. Lihat, misalnya, pasal 22 (e) National 
Reconciliation Commission Act, 2002, Act 611 ( China).

80 Lihat, misalnya, Aturan 111 (1) dari Hukum Acara dan Pembuktian Mahkamah 
Pidana Internasional (ICC Rules of Procedure and Evidence).

81 Lihat, misalnya, Ballengee, “Critical Role of Non-Govermental Organizations”, 
catatan 19, hlm. 492.

82 Selama Misi Henry dari PBB ke Israel dan Palestina pada akhir tahun 1970-
an wawancara dengan masyarakat Palestina dilakukan di hadapan parlemen 
Israel. Kehadiran mereka membuat para deponent enggan untuk memberikan 
pernyataan. Lihat T. Frank dan H.S. Fairley, “Procedural Due Process in 
Human Rights Fact-Finding by Interrnational Agencies” 1980), 74 AJIL 308, 
hlm. 331.
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83 Lihat, misalnya,  ICC Rules of Procedure and Evidence, Aturan no. 17 (3): Unit 
Korban dan Saksi dapat juga, dengan persetujuan orang tua atau wali hukum, 
bertugas sebagai penyokong seorang anak  untuk membantunya  dalam 
seluruh tahap persidangan.

84 Komisi kebenaran di Ghana mengadopsi praktik ini bagi deponen yang buta 
huruf (atau mereka menyebutnya di sana “petitioners”). Lihat Ghana National 
Reconciliation Commission Final Report (2004), vol. 2, pasal 2.3.1.

85 Lebih dari setengah mereka yang dilaporkan mengalami penyimpangan 
seksual kepada komisi kebenaran Ghana adalah laki-laki.

86 Presidential Excecutive  Order Establishing the Truth and Justice Commission, 
1995 (Haiti), pasal 3.

87 The Truth and Reconciliation Act 2000 (Sierra Leona), pasal 6 (2).

88 Ibid., pasal 7 (4)

89 Hayner, Unspeakable Truths, catatan 10, hlm. 78. Mandat komisi kebenaran 
Timor-Leste menetapkan bahwa komisi memiliki wewenang untuk “membuat 
panduan,	termasuk	kebijakan	sadar	gender,	untuk	kemudian	diikuti	oleh	staf	
komisi berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.” “On the Establishment 
of a Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor.” 
UNTAET/2001/01 sebagaimana diamendemenkan, pasal 3.3.

90 Lihat juga An Act to Establish the Truth and Reconciliation Commission in 
Liberia (2005), pasal 24: KKR harus [menjamin] … bahwa arus utama 
gender mengkarakteristikkan pekerjaannya, operasi dan fungsinya, karena 
penjaminan bahwa perempuan sungguh direpresentasikan dan menjadi staf 
dalam semua level kerja komisi dan bahwa mekanisme khusus dipekerjakan 
untuk menangani para korban perempuan dan anak-anak dan para pelaku, 
tidak hanya untuk melindungi marbat dan keamanan mereka tetapi juga 
untuk menghindari “re-traumatisasi”.

91 Lihat, misalnya, Roht-Arriza, “Civil Society in Processes of Accountability” 
catatan 73, hlm. 106, di mana ia mendeskripsikan pelatihan yang digunakan 
oleh proyek REMHI. Pihak yang diwawancara diberikan pelatihan tentang 
sejarah	 konflik	 bersenjata,	 kesehatan	 mental	 dan	 bagaimana	 menjalankan	
wawancara dan bagaimana melaporkan hasilnya. Sebanyak 800 orang dilatih 
selama 220 lokakarya itu. Lihat juga ICC Rules of Procedure and Evidence, 
Aturan no. 16 (1) (c).

92 Lihat Hayner, Unspeakable Truths, catatan 10, hlm. 148-9.

93 Sebuah kasus tentang poin ini adalah Sierra Leone. “Dalam sebuah situasi 
keamanan yang mencekam,  dan tanpa sarana pengaman bagi mereka yang 
memberi kesaksian di hadapan KKR, banyak masyarakat yang takut oleh 
eks-kombatan. Secara khusus, sejumlah besar eks-kombatan telah dimasukan 
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menjadi angkatan bersenjata Sierra Leone. Ketakutan akan prajurit kejam 
dalam masa awal perang sipil (yang lebih dikenal sebagai ‘sobels’ – soldier-
rebels [tentara-pemberontak]  – karena kerja sama mereka dengan pemberontak 
RUF) dan setelah kudeta AFRC pada tahun 1997 melakukan serangan balasan 
memungkinkan bagi para korban untuk memberikan pernyataan yang 
jelas kepada KKR. ‘Lebih baik menderita satu kali dari pada dua kali,’ saya 
sering dikatakan demikian.” Shaw, “Rethinking Truth and Reconciliation 
Commissions”, catatan 74, hlm. 5.

94 Mandatnya menetapkan bahwa “persidangan harus rahasia untuk menjamin 
kerahasiaan dokumen dan kenyamanan para deponen dan informasi. UN doc. 
A/48/954/S/1994/751, Annex II. (1994).

95 Bagian 44.2: “Berdasarkan diskresi dari Komisi, setiap orang harus diizinkan 
untuk menyediakan informasi kepada komisi dengan dasar kerahasiaan. 
Komisi tidak dapat dipaksa untuk membeberkan informasi, kecuali atas 
permintaan Penuntut Umum. UNTAET/ REG/2001/01.

96 Mandat KKR Peru menetapkan bahwa komisi dapat melakukan langkah 
penyelidikan dengan dasar kerahasiaan dengan kapasitas untuk menjaga 
kerahasiaan mereka yang menyediakan informasi penting kepadanya atau 
berpartisipasi dalam penyelidikan. Supreme Decree no. 0065-2001-01 PCM 
(Peru) sebagaimana diamendemenkan, pasal 6 (d). (Terjemahan lepas oleh 
Lisa Magarrell.)

97 Bagian 7 (3): “Berdasarkan diskresi Komisi, setiap orang harus diizinkan 
untuk memberikan informasi kepada komisi dengan dasar kerahasiaan dan 
komisi tidak bisa dipaksakan menyingkapkan setiap informasi yang diberikan 
kepadanya dengan kepercayaan.”  The Truth Commission and Reconciliation Act 
2000 (Sierra Leone).

98 Lihat, misalnya,  Bloody Sunday Inquiry yang memutuskan “Names in the 
Public Domain” 24 Mei 2001, tersedia dalam http://www.boody-sunday-
inquiry.org/k/rulings/tribunal/Archive.

99 Bandingkan dengan Prosecuter v. Dusko Tadic, kasus no. IT-94-1, Putusan (10 
Agustus 1995), di mana Sidang Pengadilan ICTY, yang menemukan bahwa 
harus ada keseimbangan antara kepentingan terdakwa dalam mengetahui 
dan berkonfrontasi dengan pendakwanya dan kepentingan saksi dalam 
soal keamanan, manyatakan bahwa ICTY dapat memperbolehkan 
kesaksian rahasia jika ketakutan saksi akan kekerasan retributif (balas 
dendam) sungguh masuk akal. Sidang bergantung sepenuhnya pada 
sebuah kasus besar dalam English Court of Appeal, R. v. Taylor, (1994) 
TLR, 484, yang memperbolehkan kesaksian rahasia ketika: (a) ketakutan 
saksi adalah “real”; (b) kesaksian saksi adalah sesuatu yang penting bagi 
tuntutan (prosecution); (c) tidak ada bukti prima facie yang membuat saksi 
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tidak pantas dipercayai; dan (d) tidak ada program perlindungan saksi 
yang efektif.

100 Dalam kasus KKR Sierra Leone, orang-orang yang membuat pernyataan 
rahasia ditanya apakah mereka mau memberikan sebagian dari pernyataan 
mereka dengan dasar kerahasiaan, yang dalam kasus tersebut, mereka akan 
menggunakan dua bentuk pernyataan yang berbeda, satu dalam bentuk 
rahasia dan yang lain tidak.

101	 Perhatikan	 pasal	 10	 dari	 UN	 Manual	 on	 the	 Effective	 Prevention	 and	
Investigation of Extra Legal, Arbitrary and Summary Execution (1991), 
yang mengakui bahwa dalam konteks tertentu kerahasiaan penuh mungkin 
diperlukan untuk memberanikan saksi dalam memberikan kesaksian. Dalam 
hal tertentu “komisi ingin mendengarkan kesaksian secara pribadi, secara 
informal tanpa merekamnya.

102 Pasal 38.

103 Pasal 44.1 dari mandatnya menetapkan:  “Setiap komisioner dan staf 
anggota komisi atau setiap orang yang bertindak atas nama Komisi harus, 
dengan memperhatikan setiap persolan atau informasi yang ia sadari dalam 
penerapannya, menampilkan atau melaksankannya di luar wewenangnya, 
fungsi atau tugasnya, menjamin dan membantu dalam penjaminan kerahasiaan 
terhadap persoalan tersebut yang dipandang sebagai rahasia.

104 Artikel 14 (3) mandatnya menetapkan: Tidak ada anggota komisi ataupun 
anggota staf komisi yang akan menggunakan secara pribadi atau mengambil 
keuntungan dari pelbagai informasi ang rahasia yang diperoleh sebagai hasil 
dari pekerjaanya dalam Komisi atau membagikan informasi rahasia seperti itu 
kepada siapa pun kecuali selama tugasnya sebagai anggota atau staf Komisi 
dan pelanggaran dalam bentuk apa pun terhadap ketentuan ini akan berakibat 
pada pemecatan dari Komisi.

105 Bagian 25 dari mandatnya menetapkan: “Karena hubungan kesalingpercayaan 
mereka dan kewajiban kepada KKR, tidak ada anggota KKR atau karyawannya 
atau agennya boleh menyebarkan informasi rahasia atau informasi lainnya 
atas	alasan	afiliasi	mereka	dengan	KKR,	atau	menggunakan	informasi	tersebut	
untuk mendapatkan keuntungan atau memperoleh hal lain selain alasan-alasan 
yang berkaitan dengan kewajiban dan fungsi mereka di KKR. KKR, semua 
karyawannya, atau agen-agennya harus diperingatkan untuk atau membuat 
pernyataan tersumpah untuk menjaga segala hal yang berkaitan dengan 
kerja KKR dan menyadari kerahasiaannya yang pelanggaran terhadapnya 
akan diperlakukan sebagai kejahatan tingkat kedua, yang dapat dihukum 
berdasarkan undang-undang Liberia.”

106 Aturan 29(2): “Anggota-anggota Komisi, anggota Sidang ad hoc, para ahli 
ataupun orang lain yang membantu Komisi atau Sidang berada dalam 
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suatu kewajiban selama dan setelah berada di luar kantor mereka, untuk 
menjaga kerahasiaan fakta atau informasi yang telah mereka peroleh selama 
pelaksanaan atau pengembanan tugas mereka. Lihat http://www.ihffc.org. 

107 Secara umum, lihat http://www.benetech.org.

108 Lihat, misalnya, D. Orentlicher, “Updated Set of Principles for the Protection 
and Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity”, UN 
doc. E/CN.4/2005/102/Add.1, Princip 10 (d) “meminta untuk menyediakan 
informasi kepada komisi secara anonim harus diberikan pertimbangan yang 
serius, khususnya dalam kasus serangan seksual, dan komisi harus menetapkan 
prosedur untuk menjamin anonimitas tersebut dalam kasus yang tepat, sambil 
mengizinkan pembuktian dukungan atas informasi yang disediakan, sejauh 
perlu.

109 Secara umum, lihat Bab 5, bagian 1.

110 Perhatikan juga prinsip ke 14 UN Declaration of Basic Principles of Justice for 
Victims of Crime and Abuse of Power, GA res. 40/34 (1985), yang menetapkan: 
“Para korban harus menerima bantuan materi, medis, psikologis dan sosial 
melalui wahana-wahana pemerintah, suka rela, berbasis komunitas, dan adat 
istiadat.

111 Ghana National Reconciliation Copmmission Final Report (2004), vol.1 bab 2, pada 
2.3.3.5.2; dan vol. 2, bab 2, pada 2.5.3.1.

112 Lihat http://www.ier.ma.

113 Sebagai contoh, tahun 2002 hanya ada satu psikolog di Sierra Leone. Hayner, 
Unspeakable Truths, catatan 10, hlm. 146. Lihat Bab 6, pasal 10.

114 Perhatikan Prinsip 15 dari UN Declaration of Basic Principles of Justice for 
Victims of Crime and Abuse of Power, GA res. 40/34 (1985), yang menetapkan: 
“Para korban harus diinformasikan tentang ketersediaan pelayanan kesehatan 
dan sosial dan bantuan lain yang relevan dan selalu siap untuk diakses 
oleh mereka.” Perhatikan juga Prinsip 24 dari Bassiouni Principles, yang 
mengharuskan negara-negara untuk mengingatkan publik dan secara khusus 
para korban akan layanan-layanan hukum yang tersedia, layanan medis, 
psikologis, sosial, dan administratif yang terhadap semuanya itu korban 
memiliki hak untuk mengakses.

115	 Quinn	and	Freeman,	“Lessons	Learned”	catatan	10,	hlm.	140.

116 Sistem itu muncul, walaupun bermaksud baik, tetapi tidak berfungsi dengan 
baik dan tidak digunakan secara luas. Hayner, Unspeakable Truths, catatan 10, 
hlm. 140.

117 CAVR Update, December 2003-January 2004 (http://ww.easttimor-
reconciliation.org/). Total 712 korban dengan kebutuhan yang mendesak 
menerima $ 200 US per orang, bersamaan dengan bantuan dalam mengakses 
pelayanan dan partisipasi dalam lokakarya-lokakarya penyembuhan.
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Bab 4:
Kekuasaan Memerintahkan Pemanggilan (Subpoena)

1 Beberapa mandat komisi kebenaran juga merujuk pada kekuasaan untuk 
“memanggil” (summon) para individu untuk bersaksi. Lihat, misalnya, bagian 
8(g) Undang-Undang Kebenaran dan Rekonsiliasi tahun 2000 (Sierra Leone). 
Digunakan dalam hal ini, istilah “memanggil” dipahami bersinonim dengan 
istilah “subpoena”.  

2 Misalnya, seorang pengacara atau dokter mungkin khawatir akan melanggar 
rahasia profesi.

3 Misalnya, seorang pejabat publik mungkin memiliki informasi keamanan 
nasional yang hanya dapat diungkap menurut suatu subpoena.

4 Pertimbangkan kasus Guatemala: “Pemerintah Guatemala pasca-perang 
berhati-hati, dan bahkan setelah penandatanganan kesepakatan-kesepakatan 
damai, elemen-elemen sayap kanan tetap sangat berpengaruh di negara 
tersebut, khususnya dalam militer. Para penyusun [komisi kebenaran] 
khawatir bahwa komisi yang terlalu agresif akan ditentang, dengan demikian 
mempersulit kerjanya dan mengurangi legitimasinya. Tomuschat meletakkan 
dilema ini secara sederhana: ‘Bahkan jika kami memiliki kekuasaan subpoena, 
orang-orang tetap tidak akan muncul.’” J.D. Tepperman, “Truth and 
Consequences” (Maret/April 2002) Foreign Affairs 128, hlm. 136-7.

5 Misalnya, meskipun tidak memiliki kekuasaan subpoena, KKR Peru – komisi 
kebenaran yang secara tidak lazim memiliki kewenangan moral yang tinggi 
dalam konteksnya yang khusus – tampaknya telah memperoleh kerja sama 
kelembagaan yang diperlukan untuk tujuan-tujuan penyelidikannya. 

6 Lihat KKR di masing-masing negara tersebut.

7 A Hard Journey to Justice: First Term Report by the Presidential Truth Commission on 
Suspicious Deaths of the Republic of Korea (2004), hlm. 61. Tujuh orang, termasuk 
para penuntut umum dan mantan presiden, didenda karena gagal untuk 
muncul di hadapan komisi. Ibid., hlm. 90.

8 Surat rogatori adalah sebuah panggilan resmi yang dikeluarkan oleh suatu 
pengadilan dalam satu jurisdiksi kepada suatu pengadilan dalam jurisdiksi 
yang lain, memintanya untuk memanggil, memeriksa, dan kemudian 
meneruskan bukti yang diperoleh dari seorang saksi yang bertempat tinggal 
di negara tersebut. Surat-surat rogatori lazim dalam kasus-kasus perdata dan 
pidana. Pemberlakuan surat rogatori didasarkan pada rasa hormat pengadilan-
pengadilan dalam jurisdiksi-jurisdiksi yang berbeda, atau dalam beberapa 
kasus, pada perjanjian-perjanjian yang menetapkan “bantuan hukum timbal-
balik”.
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9 Undang-Undang Komisi Penyelidikan Parlementer, No. 9 Tahun 1986 (Australia).

10 Undang-Undang Komisi Penyelidikan, Undang-Undang No. 60 Tahun 1952 
(India), sebagaimana diamendemen, Pasal 4 dan 5. 

11  1908 § 4D (4 Agustus 1908).

12 Lihat Undang-Undang Penyelidikan, RS 1985, bab I-11 (Kanada), bagian 8; 
Undang-Undang Komisi Penyelidikan, 1986, jilid ke-23 dari Undang-Undang 
Negara Israel, bagian 9. Sebagai tambahan, peraturan perundang-undangan 
penyelidikan publik dari setiap provinsi di Kanada mengizinkan komisi-
komisi penyelidikan untuk memanggil para saksi untuk menghadap ke 
pengadilan dan memaksa mereka memberikan kesaksian. A.W. Mackay dan 
M.G.	McQueen,	“Public	Inquiries	and	the	Legality	of	Blaming:	Truth,	Justice,	
and the Canadian Way”, dalam A. Manson dan D. Mullan, ed., Commission of 
Inquiry: Praise or Reappraise? (Toronto: Irwin Law, 2003), hlm. 261.

13 Lihat Hannah v. Larche, 363 US 420, 442 (1960), di mana Mahkamah Agung 
Amerika Serikat menyertakan lampiran sebanyak 32 halaman pada putusannya 
yang menggambarkan kekuasaan dari banyak badan penyelidikan parlemen.

14	 P.	Matthews,	Jervis on Coroners, edisi ke-12 (London: Sweet & Maxwell, 2002), 
hlm. 212-16. Di Inggris, namun demikian, seorang penyelidik peristiwa 
kematian tidak memiliki hak prerogatif untuk memaksa seorang saksi untuk 
menyerahkan dokumen-dokumen atau hal-hal lain yang berada dalam 
kepemilikan atau pengawasannya. Penyelidik peristiwa kematian harus 
mendapatkan dan menyampaikan panggilan-panggilan pengadilan. Ibid., 
hlm. 214-15 dan 295.

15 Dalam standard persidangan common law, para hakim memiliki kekuasaan 
untuk memaksa kehadiran para saksi, tetapi biasanya pihak-pihak mereka 
sendiri yang melakukan hal itu. Hal ini konsisten dengan sifat adversarial dari 
suatu persidangan common law.

16 Lihat Bab 2, Bagian 1.

17  KKR Afrika Selatan, misalnya, jarang menggunakan kekuasaan subpoena 
yang dimilikinya. “Kekuasaan subpoena digunakan lebih sebagai sebuah 
ancaman ketimbang hal yang lain. Kami jarang harus menggunakan 
subpoena, tetapi dalam kasus P.W. Botha, sangat penting bahwa kami 
memiliki kekuasaan ini … Tanpa kekuasaan subpoena kami tidak akan dapat 
membawa seorang pemimpin yang sangat berpengaruh untuk tunduk pada 
hukum tanah … Dalam sebagian besar kasus, orang-orang yang diundang, 
khususnya dari kepolisian dan militer, setuju untuk menghadiri dengar 
kesaksian, dan mereka yang pada awalnya menolak dan diperingatkan 
mengenai kemungkinan subpoena, dengan sangat cepat mengubah pikiran 
mereka.” A. Boraine, A Country Unmasked (Oxford: Oxford University Press, 
2000), hlm. 273. Tetapi Hayner mencatat, “Komisi juga sangat dikritik oleh 
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organisasi-organisasi hak asasi manusia karena tidak mengeluarkan subpoena 
terhadap Menteri dalam Negri dan Presiden Partai Kebebasan Inkatha, 
Mangosuthu Buthelezi, keputusan yang sebagian besar didasarkan pada 
ketakutan komisi atas reaksi kekerasan yang mungkin muncul.” P. Hayner, 
Unspeakable Truths: Facing the Challenge of Truth Commissions, edisi ke-2. 
(New York: Routledge, 2002), hlm. 42. Bandingkan dengan kasus KKR Sierra 
Leone: “Komisi harus mengeluarkan subpoena terhadap lima orang menteri 
yang sedang menjabat dan para pemimpin lembaga-lembaga pemerintah, 
termasuk Jaksa Agung, dan ketua dan sekretaris partai politik yang berkuasa. 
Semua ini terjadi kendati teguran secara publik dari Presiden kepada semua 
pejabat publik pada saat pembukaan dengar kesaksian untuk bekerja sama 
dengan Komisi … Mantan kepala negara, Kapten Valentine Strasser yang 
telah mengabaikan undangan Komisi dalam beberapa kesempatan, juga 
dipanggil oleh pengadilan dan dipaksa untuk bersaksi.” Laporan Akhir Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi Sierra Leone (2004), jilid 1, bab 4, ayat 38. Keputusan 
untuk tidak memanggil beberapa individu ke persidangan tampaknya telah 
dikaitkan dengan kekhawatiran akan meruntuhkan alasan yang terkait 
dengan	rekonsiliasi	nasional.	J.R.	Quinn	dan	M.	Freeman,	“Lesson	Learned:	
Practical Lessons Gleaned from Inside the Truth Commission of Guatemala 
and South Africa” (2003) 25 Human Rights Quarterly 1117, hlm. 1126.

18 Lihat, misalnya, An Act to Establish the Truth and Reconciliation Commission of 
Liberia (2005), bagian 27(b)(i), yang memberikan wewenang kepada KKR 
Liberia untuk merekomendasikan penunjukan seorang “Hakim Khusus” ad 
hoc (digolongkan sebagai “Hakim Sirkuit”) yang akan “memperoleh informasi 
dan kesaksian di dalam pemajuan kerja KKR …”   

19 Di Ghana, komisi kebenaran pada awalnya diundang oleh mantan Presiden 
Jerry Rawlings untuk memberikan kesaksian di hadapan publik. Ketika ia 
gagal	 untuk	 mengkonfirmasi	 keberadaannya	 setelah	 undangan-undangan	
yang berturut-turut oleh komisi, subpoena dikeluarkan untuk memaksanya 
hadir dan bersaksi. “Rawlings Appears at Rights Probe,” BBC News, 12 
Februari 2004.

20 Lihat, misalnya, bagian 5(c) Undang-Undang Penyelidikan Pengadilan, tahun 
1966, bab 447, Undang-Undang Federasi Nigeria: “Panggilan-panggilan yang 
dikeluarkan	 berdasarkan	 ayat	 ini	 mungkin	 dalam	 Format	 A	 dalam	 Daftar	
pada Undang-Undang ini, dan harus disampaikan oleh polisi atau oleh orang 
semacam itu yang mungkin ditunjuk oleh para anggota. Lihat juga bagian 
29(c) Undang-Undang Pemajuan Persatuan dan Rekonsiliasi Nasional, tahun 1995 
(Afrika Selatan), yang menetapkan bahwa subpoena “harus ditandatangani 
oleh seorang komisioner, harus disampaikan oleh seorang anggota staf Komisi 
atau oleh seorang sherif, dengan menyerahkan satu salinan kepada orang 
yang bersangkutan atau dengan meninggalkannya pada tempat tinggal atau 
tempat bisnis terakhir yang diketahui dari orang yang bersangkutan, dan 
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harus menjelaskan alasan mengapa surat tersebut dibuat atau bukti harus 
diberikan.”

21 Hal ini konsisten dengan praktik pengadilan-pengadilan pidana internasional. 
Lihat R. May dan M. Wierda, International Criminal Evidence (Ardsley, NY: 
Transnational Publishers, 2003), hlm. 190.

22  Lihat, misalnya, bagian 29(c) Undang-Undang Pemajuan Persatuan dan Rekonsiliasi 
Nasional, tahun 1995 (Afrika Selatan), yang menetapkan bahwa komisi dapat 
“secara tertulis memanggil setiap orang untuk muncul di hadapan-[nya] dan 
untuk memberikan bukti-bukti atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
yang relevan dengan pokok masalah dalam dengar kesaksian.” Lihat juga 
Undang-Undang 04/018 (2004) mengenai Organisasi, Kekuasaan dan Fungsi Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi (DRC), Pasal 38.

23 Lihat, misalnya, Undang-Undang Penyelidikan, RS 1985, bab I-11 (Kanada), 
bagian 2: “Para komisioner memiliki kekuasaan untuk memanggil ke hadapan 
mereka setiap saksi, dan mewajibkan mereka untuk (a) memberikan bukti-
bukti, secara lisan atau tulisan, dan di bawah sumpah atau, jika mereka adalah 
orang-orang yang berhak untuk mengakui persoalan-persoalan perdata 
tentang pengakuan yang sungguh-sungguh; dan (b) menghasilkan dokumen-
dokumen dan hal-hal semacam itu yang oleh para komisioner dianggap perlu 
untuk mengadakan penyelidikan penuh terhadap persoalan-persoalan di 
mana ke dalamnya mereka ditunjuk untuk memeriksa.” Lihat juga, bagian 
22(1) dan (2) Undang-Undang Penyelidikan, 2005 (UK).  

24 Lihat S. Brenner, “Is the Grand Jury Worth Keeping?” (1998) 81 Judicature 190, 
hlm. 192.

25 Ibid., mengutip dari putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam U.S. v. 
R. Enterprises, Inc., 498 US 292 (1992).

26 Relevansi adalah standard yang secara umum digunakan dalam anggaran 
dasar komisi penyelidikan Commonwealth. Lihat, misalnya, bagian 7 Undang-
Undang Penyelidikan Publik Ontario, RSO 1990, sebagaimana diamendemen: 
“Komisi boleh memaksa setiap orang dengan surat panggilan, (a) untuk 
memberikan bukti di bawah sumpah atau pengakuan pada suatu penyelidikan; 
atau (b) untuk menghasilkan dokumen-dokumen dan hal-hal yang mudah 
terlihat semacam itu pada suatu penyelidikan yang mungkin ditetapkan oleh 
komisi, relevan dengan pokok masalah penyelidikan[.]” Lihat juga bagian 4(d) 
Undang-Undang Komisi Penyelidikan, 1908 (New Zealand), sebagaimana 
diamendemen: “Untuk tujuan-tujuan penyelidikan, Komisi dapat, atas usulan, 
atau atas permohonan, mengeluarkan surat panggilan secara tertulis untuk 
memaksa seseorang untuk menghadiri panggilan pada waktu dan tempat 
yang ditetapkan dalam surat panggilan dan untuk memberikan bukti-bukti, 
dan untuk menghasilkan surat, dokumen, catatan, atau hal-hal yang berada 
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dalam kepemilikan atau di bawah penguasaan orang yang bersangkutan yang 
relevan dengan pokok masalah penyelidikan.” Demikian juga, para penyelidik 
peristiwa kematian dapat memaksa kehadiran para saksi hanya apabila relevan 
dengan	pokok	masalah	penyelidikan.	Matthews,	Jervis on Coroners, catatan 14, 
hlm. 213. 

27 Mengingat prinsip-prinsip utama Hakim Salmon kedua, dibahas dalam Bab 
2: “Sebelum seseorang yang terlibat dalam suatu penyelidikan dipanggil 
sebagai saksi, ia harus diberitahu mengenai setiap tuduhan yang dibuat 
melawan dirinya dan isi pokok dari bukti yang mendukung tuduhan-
tuduhan tersebut.” 

28 J.S. Sarkar, Commission of Inquiry: Practice and Principle (New Delhi: Ashish 
Publishing House, 1990), hlm. 9. Dalam membicarakan komisi-komisi 
penyelidikan Commonwealth, penulis mencatat, “Komisi bersifat menyelidik 
ketimbang menuduh dan ini adalah urusan komisi untuk mencari tahu 
materi-materi apa saja yang tersedia dalam kaitan dengan pokok masalah 
penyelidikan.” Ibid.

29 Lihat, misalnya, bagian 29 Undang-Undang Pemajuan Persatuan dan Rekonsiliasi 
Nasional, tahun 1995 (Afrika Selatan), yang menetapkan: “(1) Komisi dapat, 
untuk tujuan-tujuan dari atau dalam kaitan dengan pelaksanaan penyelidikan 
atau penyelenggaraan dengar kesaksian, melihat masalahnya … (b) secara 
tertulis memanggil setiap orang yang memiliki atau mempunyai hak 
pemeliharaan terhadap atau pengawasan atas setiap barang atau hal lain yang 
menurut pendapat Komisi relevan dengan pokok masalah penyelidikan atau 
dengar kesaksian untuk menghasilkan barang atau benda tersebut kepada 
Komisi …”

30 Lihat, misalnya, bagian 8(1)(d) Undang-Undang Kebenaran dan Rekonsiliasi 
tahun 2000 (Sierra Leone) yang memberikan komisi kekuasaan “yang tunduk 
pada ketentuan yang memadai yang dibuat untuk membayar pengeluaran-
pengeluaran untuk tujuan, untuk memanggil setiap orang untuk bertemu 
dengan Komisi atau stafnya, atau untuk menghadiri sidang atau dengar 
kesaksian Komisi …”

31 Dalam semangat ini, mandat komisi kebenaran Timor-Leste menetapkan: “[D]
alam setiap hal di mana Komisi telah (menggunakan kekuasaan subpoenanya), 
orang-orang harus diberitahu mengenai akibat-akibat potensial dari 
ketidakpatuhan terhadap perintah semacam itu.” “On the Establishment of a 
Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor,” UNTAET/
REG/2001/01 yang diamendemen, bagian 35(f). Lihat juga bagian 22(3) dan (4) 
Undang-Undang Penyelidikan, 2005 (UK).

32 Dalam pandangan penulis, tidak ada kesimpulan negatif yang boleh ditarik 
dari ketidakhadiran; hal ini akan melanggar asas praduga tak bersalah.
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33 Lihat, misalnya, bagian 22 Undang-Undang Komisi Rekonsiliasi Nasional, 
2002, Undang-Undang 611 (Ghana). Lihat juga bagian 36 Undang-Undang 
Penyelidikan, 2005 (UK).

34	 Hal	serupa	juga	cocok	untuk	para	penyelidik	peristiwa	kematian.	Matthews,	
Jervis on Coroners, catatan kaki no. 14 di atas, hlm. 29. 

35 Lihat, misalnya, Undang-Undang untuk Membentuk Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi Liberia (2005), bagian 27(b)(ii). Tergantung pada sumber daya 
komisi kebenaran dan kualitas kekuasaan kehakiman di Negara bersangkutan, 
metode-metode pemberlakuan informal, seperti misalnya pengumuman 
nama-nama penerima yang menolak subpoena, juga harus dipertimbangkan.

36 Botha membela dirinya dengan menuduh KKR bias, dan Negara membayar 
1.6 juta Rand untuk membayar biaya-biaya hukumnya. Pelbagai saksi muncul 
atas nama KKR, termasuk ketua KKR Desmond Tutu dan mantan kolonel 
polisi, Eugene de Kock. Lihat Boraine, A Country Unmasked, catatan kaki no. 17, 
hlm. 198-220.   

37 Botha pada awalnya dihukum, tetapi putusan tersebut kemudian dibatalkan 
di tingkat banding.

38 Prospek belaka dari upaya pemberlakuan juga dapat berlaku sebagai efek jera 
bagi seseorang yang mempertimbangkan untuk tidak patuh pada subpoena, 
oleh karena risiko penolakan mungkin dirasa lebih besar ketimbang risiko 
pemenuhan. 

39 Bagian 1(2). Di India, beberapa petugas komisi penyelidikan India diberi 
wewenang untuk menandatangani surat, pemberitahuan, dan surat panggilan, 
dan juga untuk memaksa kehadiran dengan ancaman denda, penangkapan, 
atau persidangan atas tuduhan sumpah palsu atau penghinaan. Lihat Sarma 
Sarkar Commission of Inquiry, Peraturan Hukum Acara, 1978 (India), dikutip 
dalam N. Kritz, ed., Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with 
Former Regimes (Washington, DC: US Institute for Peace Press, 1995), Sarma 
Sarkar Commission of Inquiry, jilid 3, hlm. 230-2.

40 Bagian 11 dan 17.

41 Bagian 24.

42 H.W. Ehrmann, “The Duty of Disclosure in Parliamentary Investigation: A 
Comparative Study” (1943-4) 2 U. Chi. L. Rev. 1, hlm. 7.

43 Lihat Jenkins v. McKeithen, 395 US 411 (1969). 

44 Lihat secara umum Bab 6.

45 Komisi Pembaruan Hukum Kanada, Kertas Kerja No. 17, Administrative Law: 
Commission of Inquiry	(Ottawa:	The	Commission,	1977),	hlm.	48.
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46 Bagian 16 dari Undang-Undang yang sama juga memberikan kekuasaan 
penangkapan dalam keadaan-keadaan khusus: “Untuk membuktikan 
kepuasan seorang hakim Mahkamah Ontario (Divisi Umum) terhadap 
penyampaian surat perintah untuk muncul pada suatu penyelidikan 
terhadap seseorang dan bahwa, (a) orang tersebut telah gagal untuk hadir 
atau untuk tetap hadir pada penyelidikan tersebut sesuai dengan syarat-
syarat panggilan; (b) jumlah yang cukup untuk gaji dan tunjangan telah 
sepatutnya dibayarkan atau ditawarkan kepada orang yang bersangkutan; 
dan (c) kehadiran orang tersebut penting untuk pencapaian tujuan-tujuan 
penyelidikan, … hakim dapat, dengan surat perintah dalam Form 2 yang 
ditujukan kepada setiap sherif atau petugas kepolisian, menyebabkan orang 
tersebut ditahan di mana saja di Ontario dan dengan segera dibawa ke 
hadapan komisi yang melakukan penyelidikan dan ditahan dalam penjara 
di mana hakim mungkin memerintahkan penahanan sampai kehadirannya 
sebagai seorang saksi di hadapan penyelidikan tidak lagi diperlukan, atau, 
dalam	kebijaksanaan	hakim,	dibebaskan	atas	dasar	pengakuan,	dengan	atau	
tanpa jaminan, syarat kehadiran untuk memberikan bukti.”            

47 Namun demikian, Bagian 10 dari Undang-Undang yang sama tampaknya 
mempertimbangkan suatu peran untuk pengadilan di mana sanksi-sanksi 
yang	 dijatuhkan	 lebih	 serius:	 “Barang	 siapa	 yang	 –	 setelah	 penyampaian	
surat panggilan kepadanya untuk hadir sebagai seorang saksi atau untuk 
memberikan sebuah catatan, dokumen atau hal lain dan, meskipun 
kewajiban untuk merahasiakan ditentukan – gagal atau menolak atau 
mengabaikan untuk melakukan apa yang ditetapkan atau untuk menjawab 
setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh atau dengan persetujuan 
pengadilan harus dinyatakan bersalah atas suatu pelanggaran, dan dapat 
dikenakan penghukuman segera sampai pada denda sebesar dua ratus naira 
atau sampai pada pemenjaraan untuk jangka waktu enam bulan.” 

48 Bagian 9 Undang-Undang Komisi Penyelidikan, 1986, jilid ke-23 dari Undang-
Undang Negara Israel.

49 Komisi kebenaran Nigeria memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan surat 
perintah penangkapan terhadap orang-orang yang gagal untuk memenuhi 
subpoenanya. Namun demikian, “dalam kepentingan rekonsiliasi nasional 
yang menyeluruh”, komisi memilih untuk tidak menggunakan kekuasaan 
ini, termasuk terhadap tiga orang mantan kepala negara yang gagal untuk 
menjawab panggilan-panggilan komisi untuk hadir. Nigeria: Judicial Commission 
of Inquiry for the Investigation of Human Rights Violations, Final Report (2002), Kata 
Pengantar oleh Ketua, paragraf 1.54 dan 1.57. Selanjutnya dalam laporan yang 
sama, komisi menjelaskan keputusannya demikian: “Komisi sedang dalam 
proses rekonsiliasi, dan tidak seorang pun berdamai di bawah paksaan.” Ibid., 
pada jilid 4, bab 8, ayat 8.14.
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50 Lihat, misalnya, bagian 38 Undang-Undang Penyelidikan, 2005 (UK), yang 
mempertimbangkan paling lama 14 hari untuk mengajukan permohonan 
untuk tinjauan judisial terhadap suatu keputusan oleh seorang anggota dari 
suatu panel penyelidikan. Lihat juga Undang-Undang untuk Membentuk Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi Liberia (2005), bagian 20: “Kerja dan fungsi [KKR] 
harus dipandang sebagai masalah prioritas nasional; semua masalah KKR 
yang muncul di hadapan Mahkamah Agung Liberia harus dilanjutkan untuk 
dengar	kesaksian	dan	penentuan	puncak	dari	daftar	kasus-kasus	yang	akan	
ditangani oleh Mahkamah Agung secara terus menerus tanpa penundaan 
sedikit pun sebagai sebuah masalah prioritas utama.”

51 Menerapkan logika yang sama, penerima subpoena yang ingin memohonkan 
banding atas penolakan terhadap mosi pembatalan harus disyaratkan untuk 
mengajukan	mosi	secara	cepat	dan	efisien.

52 Bagian 7(2), Undang-Undang Penyelidikan Publik Ontario, RSO 1990, sebagaimana 
diamendemen.

Bab 5:
Wewenang Melakukan Pemeriksaan dan Penyitaan

1 Tetapi lihat pasal 13A dari Commissions of Inquiry Act, 1908 (New Zealand), 
sebagaimana diamendemenkan, yang mengizinkan seorang komisioner, jika 
ia adalah seorang hakim, untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan 
secara langsung. Lihat juga pasal 5 (d) dari Tribunals of Inquiry Act, 1966, 
pasal 447, Hukum Federasi Nigeria, yang mengizinkan sebuah komisi untuk 
mengeluarkan surat perintah penangkapan karena tidak bisa datang ke 
acara dengar kesaksian setelah dilakukan pemanggilan (subpoena). Karena 
itu, Komisi Kebenaran tidak mempunyai kuasa untuk mengupayakan 
atau memaksakan surat perintah pemeriksaan DNA. Secara teoretis, surat 
perintah-surat perintah tersebut menjadi begitu penting bagi investigasi 
Komisi Kebenaran selanjutnya. Namun demikian, pokok-pokok tersebut 
tidak dibahas dalam buku ini.

2 Lihat kasus terkenal di Inggris yang melarang melakukan pemeriksaan tanpa 
adanya surat perintah: Entick v. Carrington (1765), 19 Sr. Tr. 1030; 95 E.R. 
807 (K.B). Prinsip ini kebanyakannya, jika tidak seluruhnya, muncul dalam 
bentuknya yang berbeda-beda dalam tradisi-tradisi legal kontemporer.

3 Lihat P. Hayner, Unspeakable Truths: Facing the Challenge of Truth Commissions, 
edisi kedua (New York: Routledge, 2002), pada hlm. 34 (Argentina), 36 (Cili), 
39 (El Salvador). Komisi Kebenaran Korea memiliki pengalaman serupa. Lihat 
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A Hard Journey to Justice: First Term Report by the Presidential Truth Commission 
on Suspicious Deaths of Republic of Korea (2004), hlm. 15.

4 Ada satu bab yang dipersembahkan terkait dengan pokok ini dalam laporan 
akhir KKR edisi Oktober 1998. Hayner, Unspeakable Truths, catatan 3, hlm. 239.

5 A. Boraine, A CountryUnmasked (Oxford: Oxford University Press, 2000) hlm. 
273.

6 Lihat juga surat keputusan no. 014/P.CE/CJ/90 (1990) Pembentukan Komisi 
Penyelidikan Kejahatan dan penggelapan yang dilakukan oleh eks-presiden 
Habré, kaki-tangannya dan/atau pembantunya (Chad),  dicetak ulang dalam 
N. Kritz, ed. Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former 
Regimes (Washington, DC: US Institute for Peace Press, 1995), vol. 3, hlm. 48-50, 
pasal . 2: “Misi dari Komisi adalah ... untuk mengambil alih dan mengamankan 
semua objek dan bangunan gedung dengan segel yang dibutuhkan demi 
menyingkap kebenaran.”

7 Baca uraian tentang KKR di seluruh dunia saat ini.

8 Sebagai contoh, kantor Ombudsman di Victoria (Australia) dan Afrika Selatan 
yang memiliki wewenang  untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan.

9 Lihat Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd., [1976].1 All E.R.779 ( 
C.A.). Perintah “Anton Piller”, sebagaimana dikenal umum di Inggris dan 
jurisdiksi hukum umum lainnya, hanya muncul ketika ada “bukti yang 
jelas” (clear evidence) (1) dari sebuah kasus prima facie yang sangat kuat (2) 
bahwa kerusakan, potential ataupun aktual, akan berdampak sangat serius 
terhadapnya, dan (3) bahwa terdakwa dalam posisi mereka memiliki dokumen 
atau hal-hal yang memberatkan mereka dan bahwa ada suatu kemungkinan 
yang nyata bahwa mereka akan menghancurkan bahan-bahan tersebut.” G. 
Thompson, “Anton Piller Orders” CLE Society of British Columbia, tersedia 
di: http://www.cle.be.ca. Perintah Anton Piller dapat dibedakan dari surat 
perintah pemeriksaan yang digunakan dalam kasus-kasus hukum pidana. 
Perintah tersebut tidak mengizinkan penggunaan pasukan untuk memperoleh 
izin masuk, tetapi hanya kemampuan untuk kembali ke pengadilan untuk 
memperoleh surat perintah sidang. Juga, terdakwa memiliki hak untuk 
berunding kuasa hukumnya sebelum memberikan izin masuk ke bangunan 
gedung mereka. Ibid.

10 Lihat, misalnya., Mandat KKR Chili yang menetapkan: “Dalam ruang lingkup 
kompetensinya, otoritas pemerintah dan para pelaku memberikan tawaran 
kerja sama kepada komisi bila dibutuhkan, melengkapi dokumen-dokumen 
bila dibutuhkan, dan menyediakan akses terhadap tempat-tempat tertentu 
yang mungkin penting untuk dikunjungi. Ayat 8 dari Decree Establishing the 
National Commission on Truth and Reconciliation, Putusan Tinggi no. 3555, 1990 
(Chili), dicetak ulang dalam Kritz, Transitional Justice, vol. 3, hlm. 104. Ketentuan 



CATATAN

481

yang sama ditemukan, antara lain, dalam mandat KKR Peru. Keputusan 
Tinggi nomor 0065-2001-PCM (Peru) sebagaimana diamendemenkan, pasal 
6. (Terjemahan lepas oleh Lisa Magarell). Lihat juga Presidential Excecutive 
Order Establishing the Truth and Justice Commission, 1995 (Haiti), pasal 15.

11 Sebagai contoh, Komisi Kebenaran El Salvador mempunyai otoriotas 
untuk “mengunjungi setiap pemukiman atau tempat secara bebas tanpa 
pemberitahuan sebelumnya.” Perjanjian Damai Meksiko,  (1991), Ketetapan-
Ketetapan Pembentukan Komisi Kebenaran El Salvador, Pasal 8.

12 Pasal 15.2 selanjutnya menetapkan: “Seorang hakim penyelidik dari 
Pengadilan Wilayah (setempat) hanya akan mengeluarkan surat perintah 
untuk melakukan pemeriksaan bila ia merasa yakin bahwa ada alasan 
yang mendasar untuk meyakinkan bahwa pemeriksaan tertentu akan 
menghasilkan bukti-bukti yang kuat bagi penyelidikan Komisi.”

13 Lihat juga An Act to Establish the Truth and Reconciliation Commission of Liberia 
(2005), pasal 27. (b)(1), Yang melimpahkan wewenang kepada komisi untuk 
merekomendasikan penunjukan seorang “Special Magistrate” (Pejabat 
Hakim Spesial) ad hoc (setara dengan “Circuit Judge”, Wasit) yang akan 
“mengeluarkan atau menuntut dikeluarkannya sebuah surat perintah untuk 
pemeriksaan dan penyitaan ...”

14 Kelayakan pelimpahan wewenang  penting kepada komisi kebenaran 
berbeda-beda dari satu konteks ke konteks lainnya. Adalah sesuatu yang 
tidak diharapkan ketika anggota komisi yang ada tidak memiliki latar 
belakang judisial.

15 Lihat, misalnya, Mandat Komisi Kebenaran Timor-Leste: “Surat perintah harus 
berisi	hal-hal	sebagai	berikut:	(a)	identifikasi	tentang	Hakim	Penyelidikan;	(b)	
identifikasi	 penyelidikan	 dari	 komisi	 	 yang	 relevan	 terhadap	 pemeriksaan;	
(c)	 identifikasi	 lokasi	 dan	 item-item yang akan diperiksa; (d) dasar/alasan 
pemeriksaan; (e) otoritas untuk melakukan pemeriksaan dan item-item 
sitaan tertentu; dan (f) waktu pelaksanaan dan validitas durasinya.” “On the 
Eastablishment of Commission for Reception, Truth, and Reconciliation in East 
Timor”, UNTAET/REG/ 2001/01 sebagaimana diamendemenkan, pasal. 15. (3).

16 Lihat, misalnya, pasal 17 Ontario Public Inquiries Act, RSO 1990, sebagaimana 
diamendemenkan: “Ketika seorang hakim Pengadilan Ontario (Divisi Umum) 
merasa puas dengan aplikasi yang dibuat oleh seorang yang ditunjuk oleh 
komisi untuk melakukan sebuah investigasi di bawah pasal ini, (a) bahwa 
komisi yang melakukan penyidikan telah menunjuk orang yang diajukan itu 
untuk menjalankan penyelidikan sesuai ketentuan bagian ini; dan (b) bahwa 
ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa di pelbagai bangunan, gudang 
atau tempat, termasuk rumah tinggal, terdapat pelbagai dokumen atau hal-
hal yang relevan dengan subjek penyidikan, maka hakim boleh mengeluarkan 
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sebuah surat perintah ... untuk memasuki dan memeriksa jika perlu dengan 
paksaan terhadap bangunan-bangunan, gudang atau tempat seperti itu, untuk 
mendapatkan dokumen-dokumen atau hal-hal yang dicari itu.” (Penekanan 
ditambahkan.) Standar yang sama diterapkan untuk pemeriksaan yang 
disahkan secara judisial di rumah-rumah tinggal di Italia dan Inggris. S.C. 
Thompson, Comparative Criminal Procedure (Durham, NC: Carolina Academic 
Press, 2002), hlm. 53.

17 Amendemen keempat konstitusi Amerika Serikat menetapkan bahwa  
“tidak ada surat perintah yang akan dikeluarkan, tetapi pada sebab yang 
mungkin,	 yang	 didukung	 oleh	 sumpah	 atau	 afirmasi,	 dan	 khususnya	
deskripsi tentang tempat yang akan diperiksa, dan orang atau barang yang 
akan disita.” Meskipun standard penyebab yang mungkin itu dinilai begitu 
lemah, khususnya dalam relasi dengan pemeriksaan tempat tinggal pribadi 
koresponden (dalam hal ini berlawanan dengan kepemilikan kendaran 
pribadi). Juridiksi Eropa, khususnya, cenderung untuk menetapkan tingkat 
prosedural yang lebih tinggi terkait dengan pemeriksaan terhadap tempat 
tinggal pribadi atau tulisan pribadi. Umumnya, lihat, Thaman, Comparative 
Criminal Procedure catatan no.16 di atas hlm. 47-52 dan 75-77. Lihat juga pasal 
8 (1) ECHR: “Setiap orang memiliki hak untuk menghormati privasi dan 
kehidupan keluarganya, tempat tinggal dan korespondennya.”

18 Di tengah tak adanya situasi darurat suatu negara, suatu pemeriksaan 
tanpa surat perintah kebanyakan, jika tidak seluruhnya dalam sistem legal, 
diasumsikan tidak sah/legal.

19 Lihat, misalnya, Bagian 32 (5) (a) dari Promotion of National Unity and 
Reconciliation Act, 1995 (Afrika Selatan) yang membentuk KKR: “Setiap 
komisioner, atau setiap anggota staf komisi, petugas polisi atas permintaan 
seorang komisioner dapat masuk dalam setiap bangunan gedung tanpa 
sebuah surat perintah, dari pada masuk dalam sebuah tempat tinggal 
pribadi, kemudian memeriksa, menyita dan memindahkan setiap dokumen 
atau barang ... (i) bila orang tersebut berkompeten untuk melakukan 
hal demikian mengizinkan untuk masuk, memeriksa dan menyita dan 
memindahkan, atau (ii) bila ia dengan alasan yang mendasar meyakini 
bahwa (aa) surat perintah yang dibutuhkan akan dikeluarkan untuknya 
... bila ia menerapkan hal itu untuk mendapatkan surat perintah; dan (bb) 
penundaan yang disebabkan karena mendapatkan surat perintah seperti itu 
akan melemahkan objek yang dimasuki, diperiksa, disita dan dipindahkan.”  
Perhatikan juga pasal 8 (2) ECHR yang mengizinkan campur tangan negara 
properti pribadi yang “perlu dalam sebuah masyarakat demokratis atas 
nama kepentingan keamanan nasional, keamanan publik atau kesejahteraan 
ekonomi negeri tersebut, untuk perlindungan atas kesehatan, atau moral, 
atau untuk perlindungan hak-hak dan kebebasan orang lain.”
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20 Lihat, misalnya, bagian 11 (2) dari National Commission Act, 2002, UU No. 
611 (Gana): “Komisi atau seseorang yang diberikan wewenang oleh komisi 
harus (a) dengan izin pihak yang menempati bangunan gedung untuk masuk, 
memeriksa, menyita dan memindahkan dokumen atau berkas; atau (b) sesuai 
dengan pemikiran Komisi bahwa dengan memperoleh surat perintah akan 
merugikan tujuan untuk masuk, memeriksa, menyita dan memindahkan 
setiap dokumen yang relevan bagi investigasi, masuk, memeriksa, menyita 
dan memindahkan dokumen atau berkas tanpa surat perintah kecuali bahwa 
surat perintah akan diperoleh dalam waktu 24 jam selama dalam penyelidikan, 
penyitaan dan pemindahan.”

21 Lihat, misalnya, Roaden v. Kentucky, 413 US 496 (1973); New York v. Belton, 453 
USA 454 (1981).

22 Bagian 32 (8) dari Promotion of National and Reconciliation Act 1995 (Afrika 
Selatan): “Suatu surat perintah dalam konteks pasal ini dapat digunakan pada 
setiap hari dan harus didorong sampai – (a) hal tersebut dilaksanakan; atau 
(b) dapat dibatalkan oleh orang yang mengeluarkannya, bila orang tersebut 
tidak ada, dapat dilakukan oleh orang lain dengan otoritas yang serupa; atau 
(c) menunggu sampai satu bulan dari hari dikeluarkannya; atau (d) maksud 
dikeluarkannya surat perintah tersebut telah daluwarsa, yang mana saja 
dapat terjadi menjadi yang pertama.” Bagian 16 (9) mandat Komisi Kebenaran 
Timor-Leste identik dengan hal ini.

23 Lihat Bab 2, Bagian 1, terkait dengan pemeriksaan  tanpa ada dasar /alasan.

24 Perhatikan bahwa, bertumpu pada persoalan (dan tradisi legal yang relevan), 
surat perintah terbatas pada objek-objek tertentu, ketimbang pada hasil 
terbuka (open-ended).

25 Bdk. dengan bagian 17 (3) dan 5 dari Ontario Public Inquiry Act, RSO, 1990, 
sebagaimana diamendemenkan: “(3) Seseorang yang melakukan penyelidikan 
dalam pasal ini, mengacu pada izin yng diberikan, memindahkan setiap 
dokumen atau barang yang ditemukan dalam investigasinya yang relevan 
dengan pokok persoalan penyelidikan dan melimpahkannya pada komisi 
yang harus tetap terjaga ... (5) Ketika dokumen telah diserahkan pada 
komisi oleh pihak yang melakukan investigasi, komisi  melakukan foto kopi 
dokumen	 tersebut	 dan	 foto	 kopi	 tersebut	 dapat	 difilekan	 bersama	 bukti	
yang ditempatkan pada dokumen yang diterima oleh komisi, dan foto kopi 
beberapa	 dokumen	 tersebut	 kemudian	 disertifikatkan	 sehingga	 menjadi	
sebuah foto kopi yang sah, dapat dibolehkan dalam bukti di persidangan di 
mana dokumen yang diserahkan itu dapat dibolehkan, sebagai bukti dari 
dokumen yang diserahkan.”

26 Melangkah pada tahap berikutnya, mandat komisi kebenaran Timor-Leste 
menetapkan:  “Setiap objek atau item yang disita oleh polisi untuk penahanan 
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berdasarkan ketentuan dalam sub-bagian 15.8.  harus tetap terjaga dan 
terkontrol oleh polisi. Staf komisi dapat diberikan akses terhadap objek 
atau item tersebut pada bangunan gedung polisi”. “On the Establishment 
of a Commission for Reception, Truth and Reconcialiation in East Timor, 
“UNTAET/REG/2001 sebagaimana diamendemenkan, bagian 15.10.

27 Lihat, misalnya, bagian 17 Ontario Public Inquiries Act, RSO, 1990 sebagaimana 
diamendemenkan,  yang memberikan wewenang kepada seorang staf 
komisi, “bersama dengan beberapa petugas kepolisian  yang dimintakan 
untuk membantunya,”  untuk melaksanakan surat perintah. Mandat 
Komisi Kebenaran Timor Leste menetapkan: “Pemeriksaan juga harus 
dibuat sekurang-kurangnya di hadapan satu orang staf komisi.” “On the 
Establishment of a Commission for Reception, Truth and Reconcialiation in 
East Timor,” UNTAET/REG/2001 sebagaimana diamendemenkan, bagian 15. 6.

28 Lihat,	 misalnya,	 Prinsip	 15	 dari	 Principles	 on	 the	 Effective	 Prevention	 and	
Investigation of Extra Legal, Arbitrary and Summary Executions (1989), UN 
doc. E/1989/89 yang mensyaratkan perlindungan terhadap pendakwa, saksi, 
pihak yang melakukan penyelidikan dan keluarganya, dari ancaman dan 
tindakan kekerasan atau intimidasi, dan pemindahan hal-hal yang potensial 
dari implikasi penyelidikan dari posisi kontrol atau wewenang terhadap 
orang.

29 Bagian 22 (7) mandat komisi kebenaran Republik Korea menetapkan 
penggunaan lencana selama pemeriksaan langsung di tempat. Special Act to 
Reveal the Truth Regarding  Suspicious Deaths, UU No. 6170 15 Januari, 2000, 
sebagaimana diamendemenkan.

30 Lihat, misalnya, Bagian 32 (6) (a) Promotion of National Unity and Reconciliation 
Act, 1995 (Afrika Selatan): “Setiap orang yang memiliki wewenang dalam 
suatu surat perintah yang dikeluarkan dalam pasal ini (2), atau di dalam 
ketetapan  sub-bagian (5), masuk dan memeriksa setiap bangunan gedung, 
dapat menggunakan kekuatan jika sangat dibutuhkan untuk mengatasi 
resistensi ketika masuk dan melakukan pemeriksaan. (b) Tak satu orang 
pun dapat masuk dan memeriksa setiap bangunan gedung kecuali orang 
tersebut telah meminta izin secara verbal terhadap bangunan gedung dan 
telah menyampaikan tujuannya untuk masuk, kecuali kalau orang seperti 
itu berdasarkan alasan yang masuk akal dari opini tersebut bahwa pelbagai 
artikel atau perihal bisa dihancurkan jika izin semacam itu diminta terlebih 
dahulu dan tujuan seperti itu diberitahu sebelumnya.”

31 Lihat, misalnya, Mandat Komisi Kebenaran Timor-Leste, yang menetapkan: 
“Jika memungkinkan, pemeriksaan akan dilakukan di hadapan orang-orang 
yang tinggal di bangunan gedung tersebut ... Ketika penduduk setempat 
atau orang yang tinggal di situ tidak yang hadir pada saat pemeriksaan, 
polisi menetapkan salah satu orang untuk menjadi saksi. Saksi tersebut harus 
menandatangani hasil pemeriksaan tersebut. Dalam kasus tertentu, ketika 
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seorang saksi tidak bisa membaca atau menulis, hasil tersebut harus dibacakan 
kepada	saksi	dan	saksi	diminta	untuk	melakukan	identifikasi	terhadap	hasil	
tersebut.” “On the Establishment of a Commission for Reception, Truth 
and Reconcialiation in East Timor”, UNTAET/ REG/2001 sebagaimana 
diamendemenkan, bagian 15. 6. Di luar persoalan  terkait dengan urgensi, 
sebuah pendekatan yang lebih dapat dilakukan dalam lokasi yang terpisah 
untuk melakukan pemeriksaan.

32 Lihat Thaman, Comparative Criminal Procedure, catatan 15, hlm. 55 (diskusi soal 
pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Spanyol dan Jerman).

33 Bagian 32 (3): “Suatu surat perintah yang dikeluarkan dalam bagian ini, dapat 
dilaksanakan pada siang hari kecuali orang yang mengeluarkan surat perintah 
tersebut melimpahkan wewenang pelaksanaannya pada malam hari dengan 
petimbangan tertentu yang sangat mendasar ...”

34 Bagian 15 (4): “Normalnya, penyelidikan dilakukan pada siang hari. Namun 
demikian, komisi dapat meminta kepada hakim penyelidikan untuk 
menetapkan penyelidikan pada malam hari asalkan ada alasan yang kuat demi 
meyakinkan bahwa hal tersebut dilakukan demi efektivitas pelaksanaannya 
ataupun demi kenyamanan para pihak yang terlibat dalam pemeriksaan 
tersebut. Alasan-alasan tersebut harus dicantumkan di dalam surat perintah.”

35 Lihat, misalnya, bagian 32 (4)  Promotion of National Unity and Reconciliation 
Act, 1995 (Afrika Selatan): “Setiap orang yang melaksanakan sebuah surat 
perintah dalam pasal ini harus diberitahukan sebelum pelaksanaannya 
dilakukan	–	(a)	identifikasi	diri	terhadap	orang	yang	mengkontrol	bangunan	
gedung, bila orang tersebut hadir, berikan foto kopi surat perintah itu 
kepadanya, atau jika orang tersebut tidak hadir, lampirkan hal tersebut pada 
bangunan gedung; (b) siapkan orang tertentu berdasarkan permintaannya 
dengan kewenangan khususnya untuk mengeluarkan dan menjalankan surat 
perintah seperti itu.” “On the Establishment of a Commission for Reception, 
Truth and Reconcialiation in East Timor”, UNTAET/REG/2001, sebagaimana 
diamendemenkan, bagian 15. 3.

36 Lihat, misalnya, Mandat Komisi Kebenaran Timor-Leste, yang menetapkan 
bahwa: “dalam kasus tertentu, di mana komisi telah (melaksanakan 
pemeriksaannya dan kuasa melakukan penyitaan), subjek pemeriksaan harus 
diinformasikan tentang konsekuensi yang potensial dari tidak adanya kerja 
sama atau kepatuhan terhadap kewenangan seperti itu.” “On the Establishment 
of a Commission for Reception, Truth and Reconcialiation in East Timor”, 
UNTAET/REG/2001, sebagaimana diamendemenkan, bagian 15.1 (f).

37 Hal ini adalah sebuah bentuk praktik yang ditawarkan oleh Anton Piller. Lihat 
G. Thompson. “Anton Piller Orders”, catatan 9.
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38 Lihat bab 6 (pasal 7) berkaitan dengan bentuk-bentuk kemungkinan  
perbedaan privilese legal. Namun demikian, kesimpulan bahwa hak milik 
pribadi adalah sebuah privilese tidak dapat diambil hanya dari fakta 
sederhana bahwa hal tersebut dapat disita dari sebuah kantor seorang 
pengacara	 atau	 kamar	 seorang	 dokter.	 Bukti	 yang	 spesifik	 sangat	 perlu	
untuk ditemukan, barangkali seperti  kasus relasi antara dokter-pasien.

39 Lihat, misalnya, bagian 32 (7) dari Promotion of National Unity and Reconciliation 
Act, 1995 (Afrika Selatan):  “Jika selama dalam pelaksanaannya, suatu 
surat perintah ataupun pelaksanaan tindakan penyelidikan dalam pasal 
ini, seseorang mengklaim bahwa dokumen ditemukan di atau di dalam 
bangunan gedung terkait berisi informasi khusus dan menolak inspeksi dan 
pemindahan berbagai dokumen, orang yang melaksanakan surat perintah 
atau yang melakukan pemeriksaan harus, jika ia berpikiran bahwa artikel 
tersebut mengandung informasi yang relevan dengan penyelidikan dan 
bahwa informasi seperti itu perlu bagi penyelidikan atau acara dengar 
kesaksian, meminta panitera Mahkamah Agung yang memiliki jurisdiksi 
atau wakilnya, untuk menyita dan memindahkan artikel tersebut untuk 
keamanan sampai pengadilan telah membuat sebuah aturan atau keputusan 
menyangkut masalah itu apakah informasi yang dimaksud adalah privilese 
atau bukan.”

40 Ada beberapa kemungkinan dasar pengembalian hak milik. Hal-hal ini 
mencakup	fakta	bahwa	bukti-bukti	fisik	dalam	arti	 tidak	dapat	dikopi,	atau	
bahwa hal tersebut mengkonstitusikan bukti tindakan kriminal (dan bahwa 
pengembaliannya akan mendatangkan destruksi oleh pemiliknya).

41 Lihat, misalnya, Canada Law Reform Commission, Kertas Kerja 17, 
Administrative Law: Commissions of Inquiry	 (Ottawa:	 The	Commission,	 1977),	
hlm. 57.

42 Bila hak untuk membatalkan surat kuasa yang cacat tidak tercakup dalam 
mandat komisi kebenaran, hak untuk membantahnya – dan dasar untuk 
melakukan hal demikian – dalam kejadian tertentu harus dimunculkan dalam 
undang-undang domestik atau prosedur hukum.

43 Lihat, misalnya,  Law 04/018 (2004) Concerning the Organization, Powers and 
Functions of the Truth and Reconciliation Commission (DRC), pasal 37. Lihat juga 
pembahasan tentang privasi dan hak reputasi dalam hukum internasional 
dalam Bab 2, bagian 1.

44 Bagian 15.7 dari Mandat Komisi Kebenaran Timor Leste kurang lebih identik.

45 National Reconciliation Commission Act, 2002 UU 611 (Ghana), bagian 11 (3). 
Lihat juga misalnya, Law 04/018 (2004) Concerning the Organization, Powers and 
Functions of the Truth and Reconciliation Commission (DRC), pasal 37.
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46 Pelbagai jurisdiksi menetapkan “ketidakdapatdigunakan” (nonusability atau 
nullification) dari bukti yang disita atau diambil secara tidak sah. Lihat Thaman, 
Comparative Criminal Procedure, catatan 6 hlm. 103 dan 111. Di Amerika Serikat, 
gagasan yang sama digambarkan sebagai doktrin “buah pohon beracun”.

47 Lihat Bab 3,  Bagian 1.

48 Lihat, misalnya, Aturan 95  dari Hukum Acara ICTY: “Bukti tidak dapat 
diterima jika diperoleh dengan metode yang memasukkan unsur keraguan 
yang substansial akan faktor kesahihannya atau jika pengizinannya tidak etis 
terhadap, dan akan merusak secara serius, integritas persidangan.” Lihat juga 
Statuta Roma, pasal 69 (7): “Bukti yang diperoleh dengan jalan pelanggaran 
terhadap Statuta ini atau hak asasi manusia yang diakui secara internasional 
tidak dapat diterima, kalau: (a) Pelanggaran itu menimbulkan keraguan 
besar mengenai bisa dipercayanya bukti tersebut, atau (b) Diterimanya bukti 
tersebut akan merupakan antitesis terhadap dan akan sangat merugikan 
integritas proses pengadilan.”

49 United States v. Leon, 468 US 897 (bukti dapat digunakan dan dipercayai ketika 
bukti tersebut ditemukan oleh pihak berwenang yang bertindak dengan  patut 
dan dengan keyakinan yang wajar bahwa tindakan tersebut memang telah 
disahkan.

Bab 6:
Acara Dengar Kesaksian Publik

1 Dengan cara yang sama, komisi-komisi kebenaran di Peru dan Timor-Leste 
mengadakan acara dengar kesaksian publik korban campuran, acara dengar 
kesaksian publik tematik, acara dengar kesaksian publik regional, dan acara 
dengar kesaksian publik tentang tanggung jawab kelembagaan. Komisi Timor-
Leste juga mengadakan acara dengar kesaksian publik yang berfokus pada 
rekonsiliasi, yang mana anggota-anggota dari komunitas terkait diberikan 
kesempatan untuk bertanya kepada para pelaku yang mengakui kejahatan-
kejahatan tingkat rendah.

2 Sebagai contoh, dalam acara dengar kesaksian publik tematik yang khas (misal, 
tentang	peranan	wanita	dalam	konflik	masa	lalu),	korban	perorangan	bersaksi	
dengan cara yang sama yang mereka pakai dalam acara dengar kesaksian 
”perorangan”. Perbedaan-perbedaan utama terletak pada fokus tematik 
dari dengar kesaksian dan pada praktik umum (tetapi tidak berubah-ubah) 
yang mengundang pakar-pakar dan tokoh-tokoh publik untuk memberikan 
kesaksian secara kontekstual mengenai tema tertentu yang dibahas dalam 
acara dengar kesaksian.
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3 Lihat	J.R.	Quinn	dan	M.	Freeman,	“Lessons	Learned	Practical	Lessons	Gleaned	
from Inside the Truth Commissions of Guatemala and South Africa” (2003) 25 
Human Rights Quarterly 1117, hlm. 1141.

4 Ketika menguraikan acara dengar kesaksian korban yang pertama KKR 
Afrika Selatan, Alex Boraine menulis: “Hari ini mereka tidak lagi berada di 
bawah kepungan, tidak lagi diganggu, tetapi dilindungi oleh polisi. Mereka 
adalah tamu kehormatan. Mereka berada di dalam zona kebebasan.” A. 
Boraine, A Country Unmasked (Oxford: Oxford University Press, 2000), hlm. 
99. Beberapa dari mereka yang bersaksi di hadapan KKR Peru memandang 
kesaksian publik mereka sebagai sebuah kesempatan untuk membersihkan 
(limpiar) kehormatan mereka dan keluarga mereka, dan untuk mempertegas 
ketidakbersalahan mereka. Lihat “El Impacto de las Audiencias Públicas en los 
Participantes”	(http://www.cverdad.org.pe).

5 KKR Peru memandang acara dengar kesaksian publik sebagai “stimulator 
solidaritas” (un estimulo a la solidaridad). Lihat “El Impacto de las Audiencias 
Públicas en los Participantes”	 (http//www.cverdad.org.pe).	 Tujuan	 lain	 dari	
acara dengar kesaksian publik adalah untuk mengubah kesaksian-kesaksian 
ke dalam sebuah instrumen yang mendidik yang akan merangsang suatu 
dialog publik yang tetap yang dapat berkontribusi pada rekonsiliasi nasional. 
Peraturan KKR tentang Acara Dengar Kesaksian Publik, pasal 5. Lihat juga M. 
Freeman, “Whose Truth?” (2005) 385 New Internationalist 7, hlm. 8: “Di Peru, 
acara dengar kesaksian komisi kebenaran memperlihatkan kepedihan masa 
lalu secara lengkap bagi penduduk kota yang hanya tahu sedikit mengenai 
pertumpahan darah di wilayah pinggiran kota.”

6 Lihat, contoh, Nigeria: Judicial Commission of Inquiry for the Investigation of 
Human Rights Violations, Laporan Akhir (2002), Tinjauan Singkat, bab 2, 
paragraf 63: “Untuk sebuah populasi yang kebanyakan buta huruf, acara 
dengar kesaksian publik memberikan mereka kesempatan terbaik untuk 
melihat segala sesuatu dengan mata mereka sendiri.” Laporan komisi Nigeria 
juga mencatat bahwa “kecuali untuk beberapa individu yang terkenal, yang 
penting dalam masyarakat, mayoritas korban yang tidak terlalu terkenal 
menderita di dalam penjara dan pusat-pusat penahanan tanpa disebut-sebut 
oleh media. Mereka tinggal dalam kondisi yang kejam dan tidak manusiawi. 
Acara dengar kesaksian publik memberikan mereka dan masyarakat sebuah 
kesempatan untuk mendengarkan cerita-cerita mereka.” Ibid., Tinjauan 
Singkat, bab 3, hlm. 60.

7 Lihat secara umum J. Allen, ”Media Relations and the South African TRC – 
Riding a Tiger”, tersedia dari International Center for Transitional Justice 
(http://www.ictj.org).

8 Fokus pada korban, namun demikian, dikurangi ketika para komisioner 
mulai menangis ketika mendengarkan kesaksian. Lihat, contoh, Boraine, A 
Country Unmasked, catatan 4 di atas, hlm. 104. Adalah alami untuk memiliki 
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reaksi emosional yang kuat terhadap cerita-cerita mengenai penyiksaan dan 
penderitaan yang serupa. Tapi, sebagaimana Boraine catat, “Kita mempunyai 
pekerjaan untuk dilakukan dan pekerjaan itu adalah untuk menjaga fokus 
pada para korban dan sedapat mungkin untuk menjauhkan perhatian dari diri 
kita sendiri.”

9 Untuk alasan ini, acara dengar kesaksian publik mungkin akan tidak 
terbayangkan dalam kasus komisi kebenaran di El Salvador, sebagai contoh.

10 Ketika membahas kasus KKR Afrika Selatan, Hayner mencatat, “Alih-alih 
menyelidiki, para penyelidik diminta untuk memisah-misahkan pernyataan-
pernyataan korban untuk memilih saksi-saksi untuk pemeriksaan selanjutnya, 
mengatur logistik, dan menyiapkan bahan-bahan ringkasan untuk komisi-
komisi di setiap panel.” P. Hayner, Unspeakable Truths: Facing the Challenge of 
Truth Commission, edisi kedua (New York: Routledge, 2002), hlm. 227.

11 Sebagai contoh, pada tahun 1997, New York Times melaporkan tentang sebuah 
studi yang menemukan bahwa hampir 60% dari mereka yang bersaksi dalam 
acara dengar kesaksian publik KKR Afrika Selatan merasa lebih buruk setelah 
bersaksi. Dikutip dalam R. Shaw, “Rethinking Truth and Reconciliatiaon 
Commissions: Lessons from Sierra Leone” (US Institute for Peace, Februari 
2005), hlm. 7. Pada suatu acara dengar kesaksian publik komisi kebenaran 
Ghana, seorang korban mengalami serangan jantung ketika memberikan 
kesaksian, dan kemudian meninggal dunia. Laporan Akhir Komisi Rekonsiliasi 
Nasional Ghana (2004), jilid 2, bab 2, hlm. 14. Selanjutnya, komisi mengadopsi 
praktik	mengukur	tekanan	darah	dari	setiap	orang	yang	dijadwalkan	untuk	
memberikan kesaksian di depan umum. Komisi juga mengatur tersedianya 
ambulans di setiap lokasi acara dengar kesaksian. Serupa, dalam kasus KKR 
Sierra Leone, “Suka relawan Palang Merah dan petugas kesehatan dari rumah 
sakit daerah juga hadir dalam setiap dengar kesaksian. “Laporan Akhir Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi Sierra Leone (2004), jilid 1, bab 5, paragraf 207.

12 Lihat secara umum Hayner, Unspeakable Truths, catatan 10 di atas, hlm. 141-4. 
Hal ini, namun demikian, belum menghentikan komisi-komisi kebenaran 
untuk mempertimbangkan dampak penyembuhan dari pengungkapan 
kebenaran publik dan privat yang diperkirakan. Di Sierra Leone, poster-poster 
meneriakkan “Kebenaran hari ini! Sierra Leone yang Damai Besok” dan “Blo 
Maind to TRC en ge Pis” (Dukunglah KKR dan capai perdamaian).

13 Pengecualian-pengecualian pada kecenderungan zaman sekarang adalah 
komisi-komisi kebenaran Nigeria dan Ghana, keduanya mengikuti model 
penyelidikan klasik Negara Persemakmuran. Dalam setiap kasus, komisi 
memperlakukan acara dengar kesaksian publik sebagai kesempatan untuk 
mengejar fakta-fakta, termasuk melalui pertanyaan dan pemeriksaan silang 
terhadap mereka yang bersaksi. Lihat diskusi di bawah.
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14 Untuk alasan ini, dengar kesaksian korban tidak boleh dilakukan kecuali atau 
sampai komisi yakin bahwa pernyataan-pernyataan korban secara umum 
dapat dianggap benar. Kasusnya, bagaimanapun, berbeda untuk acara dengar 
kesaksian publik terhadap mereka yang diduga melakukan perbuatan salah 
yang memilih, atau dipaksa, untuk bersaksi. Dalam kasus-kasus semacam 
itu, dengar kesaksian digunakan lebih sebagai alat penyelidikan, dengan 
penyelidikan dan pertanyaan penting oleh komisi atau pembela atau 
keduanya.

15 Sebagai contoh, LSM di Maroko mengadakan acara dengar kesaksian publik 
sebelum hadirnya komisi kebenaran nasional, dan kemudian bersamaan.          
M.	 Freeman	 dan	 V.	 Opgenhaffen,	 Transitional Justice in Morocco: A Progress 
Report, International Center for Transitional Justice (Nopember 2005), hlm. 12 
dan 18.

16 Kendati banyak korban menderita sedikit banyak Post-Traumatic Stress 
Disorder (PTSD), hal ini tidak berarti dasar ketidakmampuan untuk bersaksi 
pada dengar kesaksian publik. Berbuat demikian akan tidak konsisten dengan 
alasan untuk mengadakan pemeriksaan korban sejak awal. Lihat Penuntut 
Umum melawan Furundzija, Putusan ICTY, Kasus T-95-17/1-T (10 Desember 
1998), paragraf 109: “Tidak ada alasan mengapa seseorang dengan PTSD tidak 
dapat menjadi seorang saksi yang dapat dipercaya sepenuhnya.”

17 GA res. 44/25, lampiran, 44 UN GAOR Supp. (no. 49) hlm. 167, UN doc. A/44/49 
(1989), mulai berlaku tanggal 2 September 1990.

18 Mengingat juga bahwa CRC pasal 12 (2) mewajibkan negara-negara pihak 
untuk memberikan kepada anak-anak, baik secara langsung atau melalui 
perwakilan, “kesempatan untuk didengarkan dalam setiap proses hukum 
atau administratif” yang mempengaruhi mereka. Walaupun hanya sebuah 
pemeriksaan yang bersifat penyelidikan, komisi kebenaran, namun demikian, 
boleh jadi terkait dengan ”kepentingan-kepentingan terbaik” (CRC, pasal 3) 
anak-anak tertentu untuk memberikan mereka kesempatan untuk bersaksi di 
hadapan publik.

19 Lihat Bagian 6(2): “Adalah fungsi dari Komisi untuk… bekerja membantu 
mengembalikan martabat para korban dan mempromosikan rekonsiliasi 
dengan memberikan kesempatan bagi para korban untuk membagi cerita 
mengenai pelanggaran dan penderitaan yang dialami dan bagi para 
pelaku untuk menceritakan pengalaman-pengalaman mereka, dan dengan 
menciptakan iklim yang mendorong pertukaran yang konstruktif antara para 
korban dan pelaku, memberikan perhatian khusus kepada masalah kekerasan 
seksual	 dan	 kepada	 pengalaman	 anak-anak	 di	 dalam	 konflik	 bersenjata.”	
Lihat juga Bagian 7(4): “Komisi harus mempertimbangkan kepentingan para 
korban dan saksi ketika mengundang mereka untuk memberikan pernyataan, 
termasuk keamanan dan kepentingan-kepentingan lain dari mereka yang 
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ingin mengulang kembali cerita mereka di hadapan publik dan Komisi juga 
dapat menerapkan prosedur-prosedur khusus untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan para korban yang khusus seperti anak-anak atau mereka yang 
mengalami kekerasan seksual demikian juga dalam kaitan dengan para pelaku 
kekerasan atau pelanggaran yang masih anak-anak.”

20 Sebagai gantinya, LSM-LSM dan para profesional yang peduli terhadap anak 
diminta untuk bersaksi untuk kepentingan mereka. Lihat Laporan Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan (1998), jilid 4, bab 9, Dengar Kesaksian 
Khusus:	Anak-anak	dan	Remaja,	paragraf	7,	http://www.polity.org.za/govdocs/
commissions/1998/trc/4chap9.htm.

21 Ibid., paragraf 1.

22 Satu pengecualian penting adalah komisi kebenaran di Ghana, yang 
mengadakan dengar kesaksian hampir 50% dari jumlah total kasus yang 
disampaikan kepada komisi. Laporan Akhir Komisi Rekonsiliasi Nasional Ghana 
(2004), jilid 1, bab 5, hlm. 5.01.

23 KKR menerima pernyataan dari sekitar 23,000 korban. Dari jumlah ini, sekitar 
2,000 korban diberikan kesempatan untuk hadir pada saat dengar kesaksian 
publik. M. Freeman dan P. Hayner, “Truth-Telling”, dalam Reconciliation after 
Violent Conflict: A Handbook (Stockholm: Institute for Democracy and Electoral 
Assistance, 2003), hlm. 140.

24 Sekitar 350 dari 7,700 orang yang memberikan pernyataan kepada KKR di 
Sierra Leone diizinkan untuk bersaksi di depan publik. P. Hayner, International 
Centre for Transitional Justice, The Siera Leone Truth and Reconciliation 
Commission: Reviewing the First Year (2004), hlm. 4. Komisi kebenaran di Nigeria 
menerima 340 dari sekitar 10,000 petisi yang diterima.

25	 Freeman	dan	Opgenhaffen,	Transitional Justice in Morocco, catatan 15 di atas, 
hlm. 18.

26 Tujuan ini dan tujuan-tujuan lainnya kesemuanya dimasukkan ke dalam 
kriteria yang dipakai oleh komisi kebenaran di Maroko untuk memilih korban-
korban untuk bersaksi. Kriteria khusus yang dipakai adalah keseimbangan 
jender, perwakilan wilayah (berdasarkan peristiwa bersejarah, jenis 
pelanggaran, dan lokasi pusat-pusat penahanan), kejelasan dan pentingnya 
cerita	yang	spesifik,	kekuatan	psikologis	dari	korban	tertentu,	dan	keragaman	
cerita (untuk menghindari pengulangan). Lihat	http://www.ier.ma.	KKR	Sierra	
Leone menerapkan kriteria umum yang serupa, termasuk untuk menjamin 
keseimbangan yang baik dalam hal “wilayah, kelompok etnis, kelompok 
usia,	afiliasi	politik	dan	 jender,”	“cakupan	pelanggaran,”	dan	cakupan	faksi	
pelaku.” Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sierra Leone (2004), jilid 
1, bab 5, paragraf 203.
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27 Sebagai contoh, di Peru sebagian besar korban adalah penduduk asli yang 
tinggal di wilayah-wilayah pedalaman di negara bersangkutan. KKR menjamin 
bahwa proporsi dari mereka yang bersaksi pada acara dengar kesaksian publik 
merefleksikan	kenyataan	yang	ada.

28 Komisi kebenaran Ghana memakai kriteria-kriteria ini. Tiga kriteria lainnya 
adalah “prinsip siapa-cepat, dia-dapat; kekejaman dari pelanggaran; [dan] 
tidak adanya keperluan untuk penyelidikan.” Laporan Akhir Komisi Rekonsiliasi 
Nasional Ghana (2004), jilid 2, ba. 2, hlm. 2.5.5.1.

29 D. Orentlicher, ”Update Set of Principles for the Protection and Promotion of 
Human Rights through Action to Combat Impunity,” UN doc. E/CN.4/2005/102/
Add.1, Prinsip 10(a): “Korban dan saksi yang bersaksi atas nama mereka 
sendiri dapat dipanggil untuk bersaksi di hadapan komisi hanya benar-benar 
atas dasar suka rela.”

30 Pendekatan tersebut menggambarkan niat baik dari sisi komisi. Pendekatan 
tersebut juga memberikan kesempatan untuk kepatuhan, ketimbang menduga 
ketidakpatuhan.

31 Agar kesaksian publik mereka menjadi penting, komisi harus puas bahwa 
kesaksian pribadi tidak akan memenuhi kepentingan publik.

32 Lihat Bab 4.

33 Hak-hak tersebut meliputi tidak hanya hal-hal yang dibahas di dalam bab ini, 
tetapi juga hak agar biaya-biaya yang masuk akal yang dikeluarkan untuk 
memberikan kesaksian (misalnya, biaya-biaya transportasi), dibayarkan oleh 
negara. Lihat, contoh, Orentlicher, “Update Set of Principles,” catatan 29 di atas, 
Prinsip 10(c): “Semua biaya yang dikeluarkan oleh mereka yang memberikan 
kesaksian akan ditanggung oleh Negara.”

34 Di Sierra Leone, KKR mengkomunikasikan beberapa dampak yang mungkin 
sejak awal proses pengambilan pernyataan. Para saksi ditanya apakah 
mereka bersedia untuk bersaksi pada dengar kesaksian publik, dan jika 
demikian, apakah mereka akan menyebut nama para pelaku. Jika mereka 
mengindikasikan mereka akan menyebutkan nama, pengambil pernyataan 
akan memberitahu saksi bahwa KKR dapat memberitahu orang yang 
disebutkan namanya, dan menawarkan saksi kesempatan untuk membela diri 
pada saat dengar kesaksian (walaupun bukan kesempatan untuk bertanya 
atau memeriksa silang si penuduh). KKR Peru mengharuskan para korban dan 
saksi menandatangani “deklarasi persetujuan yang  diberitahukan” sebelum 
bersaksi di depan publik. Form deklarasi menjelaskan, inter alia, bahwa 
penuntut umum dapat menggunakan kesaksian dan bahwa setiap orang yang 
merasa ”terpengaruh” oleh kesaksian tersebut dapat menggunakan hak jawab 
di hadapan komisi.
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35	 Penting	untuk	mencatat	bahwa	KKR	Peru	mengidentifikasi	“persetujuan	yang	
diberitahukan” sebagai salah satu pedoman untuk dengar kesaksian publik. 
Lihat Peraturan KKR tentang Acara Dengar Kesaksian Publik, pasal 3. Salinan 
pada catatan dengan penulis. Mengenai tindakan-tindakan perlindungan, 
lihat Bagian 9 di bawah.

36 Lihat Bab 2, Bagian 3.

37 Lihat Bab 2, Bagian 1. Lihat juga, contoh, putusan-putusan Mahkamah Hak Asasi 
Manusia Eropa dalam Yordania melawan Inggris 24746/94 [2001] ECHR 327 (4 
Mei 2001), paragraf 133, 134, dan 142; dan McShane melawan Inggris 43290/98 
[2002] ECHR 469 (28 Mei 2002), paragraf 122-3.

38 Mengingat hukum internasional menentang serangan sewenang-wenang 
terhadap reputasi. Lihat Bab 2, Bagian 1.

39 Lihat, contoh, Boraine, A Country Unmasked, catatan 4 di atas, hlm. 113.

40 Lihat Du Preez dan Another melawan Truth and Reconciliation Commission 
(Mahkamah Agung Afrika Selatan) 1997 (3) SA 204, hlm. 230-5. Lihat juga 
Laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan (1998), jilid 1, bab 7, 
Keberatan-Keberatan	Hukum,	paragraf	50,	http://www.polity.org.za/govdocs/
commissions/1998/trc/1chap7.htm.

41 Lihat D. Mullan, Administrative Law (Toronto: Irwin Law, 2001), hlm. 250-1.

42 Korban-korban yang dipilih untuk memberikan kesaksian publik diminta 
untuk menghormati aturan-aturan yang ditetapkan dalam “pakta kehormatan” 
komisi, yakni, (1) untuk menghadiri pertemuan-pertemuan persiapan dalam 
rangka untuk memahami tujuan dan bentuk pemeriksaan, (2) untuk menahan 
diri dari penggunaan pemeriksaan sebagai kesempatan untuk membela atau 
menyerang suatu kelompok politik, dan (3) untuk tidak menyebutkan nama 
individu yang mereka pertimbangkan bertanggung jawab atas pelanggaran-
pelanggaran yang mereka alami. Pakta kehormatan dipasang di website 
komisi:	http://www.ier.ma.	Komisi	kebenaran	Timor-Leste	membolehkan	para	
korban untuk menyebutkan nama para pelaku pada acara dengar kesaksian 
publiknya. Setidaknya dalam satu kasus, setelah menyebutkan nama orang 
yang bertanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya, korban dan 
keluarganya menderita ancaman dan kekerasan.

43 Lihat, contoh, Laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan (1998), 
jilid	1,	bab	7,	Keberatan-Keberatan	Hukum,	http://www.polity.org.za/govdocs/
commissions/1998/ trc/1chap7.htm, paragraf 53: “Dalam banyak contoh, para 
tertuduh tidak lagi berada dalam jabatan sama seperti sebelumnya dan alamat-
alamat mereka tidak mudah didapatkan.

44 Dalam hal ini, lihat mandat dari komisi Timor-Leste: “Komisi harus berusaha 
untuk mengumumkan, dengan semua cara yang tersedia, lokasi dan waktu 
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acara dengar kesaksian yang diadakan oleh Komisi untuk memungkinkan 
pihak-pihak yang berkepentingan berpartisipasi di dalam acara dengar 
kesaksian.” “On the Establishment of a Commission for Reception, Truth 
and Reconciliation in East Timor,” UNTAET/REG/2001/01, sebagaimana 
diamendemen, s. 16.5.

45 Lihat, contoh, Labbe melawan Kanada (Commission of Inquiry into the Deployment 
of Canadian Troops to Somalia) (1997), 146 DLR (4th) 180 (Federal Court Trial 
Division, Kanada).

46	 P.	Matthews,	Jervis on Coroners, edisi ke-12 (London: Sweet & Maxwell, 2002), 
hlm. 227 (menggambarkan keengganan dari para koroner untuk memberikan 
penjelasan secara lengkap pada saat pra-pemeriksaan).

47 Dalam Re Pergamon Press Ltd [1971] 1 Chancery 388 (Mahkamah Agung), hlm. 
400, Lord Denning mengusulkan agar “pokok” dari tuduhan-tuduhan yang 
merugikan harus diungkap. Lihat juga Doody melawan Secretary of State for the 
Home Department and Other Appeals [1993] 3 All ER 92 (HL) hlm. 106: “Oleh 
karena orang yang terpengaruh oleh tuduhan biasanya tidak dapat membuat 
gambaran-gambaran yang berguna tanpa mengetahui faktor-faktor apa yang 
mungkin memberatkan kepentingannya, keadilan akan mewajibkan agar 
orang tersebut diberitahu mengenai pokok dari kasus yang harus ia jawab.”

48 Lihat Du Preez, catatan 40 di atas, hlm. 234. Pengadilan menambahkan bahwa 
“Apa yang dimaksud dengan informasi yang cukup akan bergantung pada 
fakta-fakta dari setiap kasus perorangan.” Ibid. Lihat juga Laporan Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan (1998), jilid 1, bab 7, Keberatan-Keberatan 
Hukum,	 paragraf	 44,	 http://www.polity.org.za/govdocs/	 commissions/1998/
trc/1chap7.htm.

49 Du Preez, catatan 40 di atas, hlm. 234-5.

50 363 U.S. 420 (1960).

51 Ibid. hlm. 420.

52 Ibid. hlm. 424.

53 Lihat Bab 2, Bagian 1, mengenai praduga tak bersalah dalam hukum 
internasional.

54 International Center for Transitional Justice, The Sierra Leone Truth and 
Reconciliation Commission, catatan 24 di atas, hlm. 4.

55 Lihat Laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan (1998), jilid 1, bab 
6,	 Metodologi	 dan	 Proses,	 Pra-Temuan	 Regional,	 paragraf	 28,	 http://www.
polity.org.za/govdocs/ commissions/1998/trc/1chap6.htm.

56 Walaupun mereka menyinggung proses pidana, adalah penting untuk 
mengingat ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai hak untuk 
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memeriksa saksi dan bukti yang berlawanan. Lihat ICCPR pasal 14(3)(e), CRC 
pasal 40(2)(b)(iv), ACHR pasal 8(2)(f) dan ECHR pasal 6(3)(d).

57 Mengingat bahwa Kertas Konsultasi yang mendahului pengesahan Undang-
Undang Penyelidikan, 1985 (UK) menetapkan: “Pengenalan unsur-unsur 
adversarial ke dalam proses penyelidikan, yang mungkin menambah biaya 
dan berpotensi menyebabkan keterlambatan, harus dihindari sebisa mungkin. 
Unsur-unsur adversarial tidak boleh menjadi ciri-ciri yang berarti dari sebuah 
proses yang tujuan utamanya adalah untuk belajar, bukan untuk membagi 
kesalahan.” Paragraf 82.

58 Mengingat Hannah melawan Larche, hlm. 443-4: “[P]roses penyelidikan dapat 
sepenuhnya terganggu apabila pemeriksaan penyelidikan diubah menjadi 
proses pemeriksaan yang mirip persidangan, dan apabila orang-orang yang 
mungkin secara tidak langsung terpengaruh oleh suatu penyelidikan diberikan 
hak penuh untuk memeriksa silang setiap saksi yang dipanggil untuk bersaksi. 
Badan-badan pencari fakta tanpa kewenangan untuk memutus akan dialihkan 
dari tugas-tugas resmi mereka dan akan diserang oleh pemasukan isu-isu 
tambahan yang akan membuat penyelidikan tak berkesudahan. Bahkan 
seseorang yang tidak dipanggil sebagai saksi dapat menuntut hak untuk hadir 
pada saat dengar kesaksian, memeriksa silang setiap saksi yang kesaksian atau 
pernyataan di bawah sumpah yang diberikan mencemarkan atau menuduhnya, 
dan memanggil saksi-saksi pilihannya sendiri yang tak terbatas jumlahnya. 
Jenis pemeriksaan ini akan membuat penyelidikan menjadi berantakan dan  
melumpuhkan badan pencari fakta di dalam pengumpulan fakta-fakta.”

59 Lihat Laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan (1998), jilid 1, 
bab	 6,	 Metodologi	 dan	 Proses,	 Pra-Temuan	 Regional,	 paragraf	 28,	 http://
www.polity.org.za/govdocs/ commissions/1998/trc/1chap6.htm. Tidak selalu 
demikian, bagaimanapun, dalam semua peristiwa. Dengar kesaksian Winnie 
Madikizela-Mandela, yang berlangsung selama sembilan hari dan terlihat 
dan berfungsi seperti sebuah persidangan, memperlihatkan para korban dan 
saksi lainnya secara agresif diperiksa silang oleh pembela Mandela. Anehnya, 
dengar kesaksian tersebut juga memperlihatkan ketua KKR Desmond Tutu 
memeluk dan menyatakan kekagumannya terhadap Madikizela-Mandela. 
Aksi-aksi seperti itu membuka tuduhan-tuduhan bias terhadap KKR. Lihat 
Boraine, A Country Unmasked, hlm. 252-3.

60 Ibid.

61 Hayner, Unspeakable Truths, catatan 10 di atas, hlm. 69-70. Komisi penyelidikan 
ANC’s 1993 juga mengizinkan individu-individu yang tersangkut untuk 
berhadapan dengan orang yang menuduh mereka. Ibid., hlm. 63-4.

62 Lihat, contoh, “Assassie-Gyimah Tortured Me,” “Accra Mail	 (http://www.
ghanaweb. com), 4 Maret 2003.
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63 363 U.S. 420 (1960).

64 Ibid., hlm. 443-4.

65 443 F.2d 670 (1970), cert. denied 91 S.Ct. 2255 (1971).

66 M.J. Trebilcock dan L. Austin, “The Limits of the Full Court Press: Of Blood 
and Mergers” (1998) 48 Univ. of Toronto L.J. 1, hlm. 21.

67 Lihat	http://www.bloody-sunday-inquiry.org.uk.

68 Lihat Komisi Penyelidikan Sarma Sakar, Aturan Tata Cara, 1978 (India), dikutip 
dalam Kritz, Transitional Justice, jilid 3, hlm. 231.

69 Mengingat bahwa, di bawah prinsip-prinsip hukum alamiah, tidak ada 
kewajiban untuk badan administratif atau penyelidik memberikan kepada 
seseorang, jawaban lisan atas tuduhan yang merugikan. Dalam beberapa 
kasus mungkin cukup dengan hanya mengizinkan perwakilan secara tertulis. 
Lihat Bab 2, Bagian 1.

70 Komisi kebenaran di Ghana mengizinkan jawaban-jawaban tertulis dan 
menjamin pendampingan dari pembela pilihan di dalam menyiapkan jawaban-
jawaban tersebut. Komisi juga mengizinkan tanggapan-tanggapan pada 
dengar kesaksian publik yang terpisah. Lihat Laporan Akhir Komisi Rekonsiliasi 
Nasional Ghana (2004), hlm. 2.3.3.4.1.

71 Pemberian hak semacam ini ditentukan dalam mandat komisi-komisi 
kebenaran di Afrika Selatan, Timor-Leste dan Ghana.

72 Mengingat juga Prinsip 16 dari Prinsip-Prinsip PBB tentang Pencegahan dan 
Penyelidikan yang Efektif  terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar 
Proses Hukum, Sewenang-Wenang dan Kilat (1989), UN doc. E.1989/89, yang 
menetapkan perlindungan terhadap “[p]ara penggugat, saksi, mereka yang 
melakukan penyelidikan dan keluarga mereka” dari  ancaman dan tindakan-
tindakan kekerasan atau intimidasi.

73 Du Preez, catatan 40 di atas, hlm. 219.

74 Lihat, contoh, Bagian 34(2) Undang-Undang Promosi Persatuan Nasional dan 
Rekonsiliasi, 1995 (Afrika Selatan), yang menetapkan: “Komisi dapat, dalam 
rangka mempercepat proses pemeriksaan, meletakkan batasan-batasan yang 
beralasan terhadap waktu yang disediakan dalam hal pemeriksaan silang 
terhadap saksi-saksi atau setiap desakan kepada komisi.” Lihat juga bagian 
17(2) Undang-Undang Komisi Rekonsiliasi Nasional, 2002, Undang-Undang 611 
(Ghana): “Komisi dapat membatasi waktu yang disediakan untuk pemeriksaan 
silang.”

75 Lihat, contoh, Aturan 88 Hukum Acara dan Pembuktian Mahkamah Pidana 
Internasional, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk 
melindungi korban-korban dari pelecehan dan intimidasi pada saat bersaksi.
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76 Lihat Penyelidikan Bloody Sunday, Aturan dan Putusan, Oktober 1999, Aturan 
dan	Observasi,	http://www.bloody-sunday-inquiry.org.uk/index2.asp?p=3.

77 Sebagai contoh, komisi kebenaran di Ghana menghendaki semua orang yang 
hadir pada acara dengar kesaksian publik untuk ”berjanji di bawah sumpah 
atau menyatakan sesuai dengan kepercayaan agama mereka.” Laporan Akhir 
Komisi Rekonsiliasi Nasional Ghana (2004), jilid 1, bab 2, hlm. 2.6.2.1. Serupa, 
komisi kebenaran Timor-Leste memiliki kewenangan untuk memaksa “agar 
seseorang yang hadir pada acara dengar kesaksian Komisi memberikan 
pernyataan atau jawaban mereka di bawah sumpah atau pernyataan dan untuk 
mengambil sumpah atau pernyataan tersebut…” “On the Establishment of a 
Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor,” UNTAET/
REG/2001/01 sebagaimana diamendemen, bagian 14.1(d). KKR Sierra Leone 
juga mengharuskan semua kesaksian untuk diberikan di bawah sumpah.

78 Sebagai contoh, bagian 7(1) Undang-Undang Penyelidikan Publik Ontario, RSO 
1990, sebagaimana diamendemen, menetapkan bahwa komisi penyelidikan 
dapat memaksa setiap orang untuk memberikan bukti melalui sumpah atau 
pernyataan pada acara dengar kesaksian publik.

79 Lihat Aturan ICTY 90(B).

80 Lihat, misalnya, Aturan 603dari Aturan Pembuktian Federal Amerika Serikat.

81 Lihat, misalnya, Aturan 66 Hukum Acara dan Pembuktian Mahkamah Pidana 
Internasional, yang mengharuskan peringatan  semacam itu untuk diberikan 
kepada setiap saksi.

82 Lihat, misalnya, Hukum Acara dan Pembuktian Mahkamah Pidana 
Internasional, Aturan 66(2), yang menetapkan bahwa “seseorang yang berada 
di bawah usia 18 tahun atau seseorang yang putusannya telah dikurangi dan 
yang… tidak memahami sifat dari usaha yang serius mungkin diizinkan untuk 
bersaksi tanpa usaha yang serius ini jika Majelis mempertimbangkan bahwa 
orang tersebut mampu untuk menggambarkan masalah-masalah yang ia 
ketahui dan bahwa orang tersebut memahami arti dari tugas untuk berbicara 
mengenai kebenaran.”

83 Hukum internasional mengandung ketentuan-ketentuan tentang hak atas 
bantuan hukum, tetapi ketentuan-ketentuan tersebut terkait dengan konteks 
persidangan. Namun demikian, ketentuan-ketentuan tersebut menawarkan 
standard yang mana komisi-komisi kebenaran boleh memilih untuk dicita-
citakan. Lihat Bab 2, Bagian 1.

84 Ingat pembahasan mengenai keadilan alamiah dalam Bab 2, Bagian 2, di mana 
dicatat bahwa hak atas pembela dibatasi dalam pelbagai cara dalam konteks 
proses quasi-judisial dan non-judisial.
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85 Lihat, misalnya, bagian 34(1) Undang-Undang Promosi Persatuan Nasional dan 
Rekonsiliasi, 1995 (Afrika Selatan): “Setiap orang yang ditanyai oleh unit 
penyelidikan dan setiap orang yang telah dipanggil oleh pengadilan atau 
dipanggil untuk hadir di hadapan Komisi berhak untuk menunjuk seorang 
perwakilan hukum.” Lihat juga bagian 181 “On the Establishment of a 
Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor,” UNTAET/
REG/2001/01 sebagaimana diamendemen; bagian 17(1) Undang-Undang 
Komisi Rekonsiliasi Nasional, 2002, Undang-Undang 611 (Ghana); dan bagian 
31 Undang-Undang untuk Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Liberia 
(2005).

86 ”Setiap orang yang berhak, atau diberikan kesempatan, untuk didengarkan di 
bawah bagian ini dapat hadir langsung atau melalui pembela atau agennya.” 
Undang-Undang Komisi Penyelidikan 1908 (New Zealand), sebagaimana 
diamendemen, bagian 4A.

87 Undang-Undang Komisi Kerajaan 1902 (Australia), bagian 6FA; Undang-Undang 
Komisi Khusus Penyelidikan 1983 (New South Wales), bagian 12(2).

88 Undang-Undang Komisi Penyelidikan, 1968, jilid 23 Undang-Undang Negara 
Israel, bagian 15(b).

89	 S.	Levinson,	“Trials,	Commissions,	and	Investigating	Committees:	The	Elusive	
Search for Norms of Due Process,” dalam R. Rotberg dan D. Thompson, editor, 
Truth v. Justice (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000), hlm. 226.

90 Trebilcock dan Austin, “The Limits of the Full Court Press,” catatan 66 di atas, 
hlm. 50.

91 Lihat pasal 13 Pedoman PBB tentang Pencegahan dan Penyelidikan yang 
Efektif  terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, 
Sewenang-Wenang dan Kilat (1991), yang menetapkan bahwa semua saksi 
wajib dari komisi penyelidikan memiliki hak untuk hadir melalui pembela 
jika kesaksian mereka dapat membuka mereka pada pertanggungjawaban 
pidana atau perdata.

92 Bagian 17(3).

93 Bagian 18.2. Bagian 18.3 selanjutnya menetapkan: “Jika di dalam pendapat 
Komisi	 terdapat	 kemungkinan	 yang	 signifikan	 bahwa	 seseorang	 akan	
memberatkannya di dalam bukti yang diberikan kepada Komisi, Komisi harus 
menjamin bahwa orang tersebut diwakili oleh seorang perwakilan hukum, 
kecuali orang tersebut menolak untuk diwakili.” Sebagaimana akan dibahas 
dalam Bagian 8 berikut, hal ini tampaknya lebih dari perlu untuk sedapat 
mungkin melindungi hak dari penjatuhan kejahatan terhadap diri sendiri (self-
incrimination).
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94 Lihat	http://www.bloody-sunday-inquiry.org.uk/index2.asp?p=3.

95 Kompromi legislatif muncul pada tahun 1970-an, ketika Kongres membentuk 
Kerja sama Layanan-Layanan Hukum untuk menyediakan bantuan hukum 
gratis kepada orang-orang miskin dalam beberapa jenis pemeriksaan sipil. 
Namun demikian, dalam kata-kata seorang pengamat, Mahkamah Agung 
Amerika Serikat telah “secara mengejutkan menolak untuk memberikan 
jaminan-jaminan (pembela gratis) dalam kaitan dengan litigasi sipil.” 
Levinson,	“Trials,	Commissions,	and	Investigating	Committees,”	catatan	89	di	
atas, hlm. 224-5.

96 Ibid., hlm. 226.

97 Lihat, misalnya, Bagian 34(4) Undang-Undang Promosi Persatuan Nasional dan 
Rekonsiliasi, 1995 (Afrika Selatan): “Seseorang… harus diberitahukan mengenai 
haknya untuk diwakili oleh seorang perwakilan hukum.

98 Pengecualian, namun demikian, adalah mandat komisi kebenaran Uganda, 
yang menetapkan bahwa komisi “harus, dalam hal penyelidikan, sejauh 
praktis, menerapkan hukum pembuktian, dan harus secara khusus sesuai 
dengan instruksi-instruksi berikut, yakni, (a) bahwa setiap orang yang ingin 
memberikan bukti kepada Komisi harus melakukannya secara langsung; (b) 
bahwa bukti kabar angin yang secara merugikan mempengaruhi reputasi 
seseorang atau cenderung mencerminkan, dengan setiap cara, sifat atau 
tindakan seseorang tidak akan diterima; (c) bahwa tidak ada pernyataan 
pendapat tentang karakter atau tindakan atau motif seseorang diterima 
sebagai bukti; (d) bahwa barangsiapa yang menurut Komisi dirugikan oleh 
bukti yang diberikan kepada Komisi harus diberikan kesempatan untuk 
didengarkan dan untuk memeriksa silang orang yang memberikan bukti 
tersebut…” Ulasan Hukum no. 5 (1986) Membentuk Komisi Penyelidikan ke 
dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia, sesuai dengan Undang-Undang Komisi 
Penyelidikan (Uganda).

99 Sebagai contoh, di New Zealand, komisi-komisi penyelidikan dapat menerima 
setiap bukti terkait “dapat atau tidak diterima di Pengadilan.” Undang-Undang 
Komisi Penyelidikan, 1908 (New Zealand), sebagaimana diamendemen.

100	 Matthews,	Jervis on Coroners, catatan 46 di atas, hlm. 282.

101 Lihat R. May dan M. Wierda, International Criminal Evidence (Ardsley, NY: 
Transnational Publishers, 2003), hlm. 93-4. Lihat juga Aturan 89 ICTY, yang 
memberikan diskresi yang luas kepada hakim yang mengadili suatu kasus 
tertentu. Aturan tersebut menetapkan, sebagian: “(C) Majelis dapat mengakui 
setiap bukti terkait yang dianggap memiliki nilai probatif. Lihat juga Aturan 89 
ICTR dan Statuta Roma, pasal 69(4).

102 S.C. Thaman, Comparative Criminal Procedure (Durham, NC: Carolina Academic 
Press, 2002), hlm. 123, 139, 152 dan 189.
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103 Lihat, misalnya, putusan Mahkamah Agung Kanada dalam R. melawan Finta 
[1994] 1 SCR 701. Kasus tersebut menyangkut seseorang yang dituduh 
melakukan kejahatan perang pada saat Perang Dunia Kedua. Mahkamah 
menetapkan: (hlm. 707): “Adalah penting, dalam kasus di mana kejadian-
kejadian terjadi 45 tahun yang lalu, agar semua bukti materi diserahkan kepada 
juri. Dengan berlalunya waktu akan bertambah sulit untuk mendapatkan 
kebenaran dari kejadian: para saksi meninggal atau tidak dapat dilacak, memori 
hilang, dan bukti bisa dengan sangat mudahnya hilang. Oleh karena itu adalah 
sangat penting agar dalam kasus tersebut semua catatan yang ada diserahkan 
ke pengadilan. Argumentasi bahwa semua kasus menimbulkan kesulitan-
kesulitan di dalam mengedepankan pembelaan gagal untuk mengakui bahwa 
kasus ini, oleh karena berlalunya waktu, menimbulkan kesulitan-kesulitan 
yang sangat nyata untuk pembelaan di dalam mendapatkan kebenaran yang 
tidak sebanding dengan kasus-kasus lainnya.”

104 Komisi kebenaran Maroko, sebagai contoh, tidak menanyakan satu pertanyaan 
pun kepada saksi yang bersaksi pada acara dengar kesaksian publik. Lihat 
http://www.ier.ma.	Di	Afrika	Selatan,	sebaliknya,	para	komisioner	kadang	kala	
menanyakan	pertanyaan-pertanyaan	untuk	memverifikasi	dan	membenarkan	
fakta-fakta. (misalnya, menanyakan seorang saksi untuk menguraikan 
penyiksaan yang ia alami). Boraine, A Country Unmasked, catatan 4 di atas, 
hlm. 103.

105 Pengecualian-pengecualian klasik termasuk “pernyataan-pernyataan sekarat” 
(yakni, pernyataan yang dibuat oleh pihak ketiga mengenai akhir hidup 
seseorang), deklarasi atau pernyataan melawan kepentingan, dan pernyataan-
pernyataan dan catatan-catatan resmi. Beberapa pengadilan common law, 
namun demikian, mengurangi pelarangan mengenai kabar angin dalam 
konteks persidangan kejahatan perang. Lihat May dan Wierda, International 
Criminal Evidence catatan 101 di atas, hlm. 115.

106 Lihat ibid., hlm. 116-19. ICTR, sebagai contoh, yang memutuskan bahwa kabar 
angin tidak per se tidak dapat diterima, “bahkan ketika bukti tersebut tidak 
dapat diperiksa pada sumbernya atau ketika bukti tersebut tidak dikuatkan 
oleh bukti langsung.” Penuntut Umum melawan Musema, Kasus no. ICTR-96-
13-T, Putusan dan Penghukuman (27 Januari 2000), paragraf 51. Lihat juga 
ICTY Aturan 92 bis mengenai pengakuan terhadap bukti kabar angin yang 
tertulis.

107 “Aturan bukti terbaik” common law menetapkan bahwa, di mana potongan 
tulisan asli tersedia, (dan bukan salinannya), potongan tersebut harus 
disampaikan. Aturan ini masih berlaku dalam persidangan-persidangan di 
banyak jurisdiksi common law.
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108 Pertimbangkan prinsip kelima dari prinsip-prinsip utama Hakim Salmon, 
yang dibahas dalam Bab 2: “Setiap saksi materi [yakni orang yang dipanggil 
oleh pengadilan] yang hendak dipanggil pada penyelidikan harus, jika layak 
dipraktikkan, didengarkan.”

109 Bagian 5(1).

110 J.H Wigmore, Evidence in Tirals at Common Law, jilid 8 (McNaughton rev.ed.) 
(Boston:	Little,	Brown	&	Co.,	1961),	bagian	2285,	hlm.	527.

111 Tapi lihat Undang-Undang 04/018 (2004) Mengenai Organisasi, Kekuasaan dan 
Fungsi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (DRC), pasal 35 dan 36. Pasal-pasal 
ini mewajibkan orang-orang yang dipanggil oleh komisi untuk memberikan 
pengungkapan penuh sekalipun hak-hak istimewa atau kekebalan berlaku.

112 Lihat, misalnya, Hukum Acara dan Pembuktian ICTY, Aturan 97. Di Amerika 
Serikat, sebagai tambahan pada komunikasi-komunikasi dengan pembela, 
pengadilan-pengadilan federal telah memperluas hak istimewa klien 
pada komunikasi-komunikasi klien dengan agen-agen pembela di mana 
komunikasi-komunikasi tersebut “bersifat rahasia untuk tujuan memperoleh 
nasihat hukum dari pengacara.” Lihat Amerika Serikat melawan Schwimmer, 892 
F. 2d 237 (2d Cir. 1989). Namun demikian, hak istimewa pengacara-klien tidak 
berlaku ketika pembela bertindak dalam kapasitas bukan untuk memberikan 
nasihat. Lihat, contoh, Amerika Serikat melawan Evans, 113 F. 3d 1457 (7th Cir. 
1997).

113 Lihat, misalnya, Aturan 73(3) Hukum Acara dan Pembuktian Mahkamah 
Pidana Internasional. Lihat juga May dan Wierda, International Criminal 
Evidence, catatan 101 di atas, hlm. 90.

114 Dalam banyak jurisdiksi Amerika Serikat, dewan juri mengakui hak istimewa 
jurnalis dan hak istimewa eksekutif, dan beberapa jurisdiksi mengakui hak 
istimewa orang tua-anak. Lihat S. Brenner, “Is the Grand Jury Worth Keeping?” 
(1998) 81 Judicature 190, hlm. 193. Lihat juga Hukum Acara dan Pembuktian 
Mahkamah Pidana Internasional, Aturan 75, tentang hak-hak istimewa untuk 
anggota-anggota keluarga. Mengenai hak istimewa jurnalis, lihat kasus 
ICTY yang melibatkan Jonathan Randal, seorang jurnalis Washington Post 
yang berhasil menentang panggilan Majelis Hakim atas dasar hak istimewa 
“koresponden perang.” Majelis Banding menanyakan dan menjawab 
tiga pertanyaan: “Adakah kepentingan publik dalam kerja koresponden-
koresponden perang? Jika ya, akankah memaksa para koresponden perang 
untuk bersaksi merugikan kemampuan mereka untuk menjalankan kerja 
mereka? Jika ya, tes apa yang sesuai untuk menyeimbangkan kepentingan 
untuk mengakomodasi kerja para koresponden perang dengan kepentingan 
publik untuk menyediakan semua bukti terkait kepada pengadilan dan, ketika 
tercakup, hak terdakwa untuk menantang bukti yang melawan dirinya?” 
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(paragraf 34). Majelis menjawab dua pertanyaan dengan persetujuan. Pada 
pertanyaan ketiga, majelis menetapkan dua bagian tes sebelum akhirnya 
mengeluarkan surat panggilan pengadilan: “Pertama, pihak yang mengajukan 
permohonan harus menunjukkan bahwa bukti yang dicari adalah nilai yang 
berharga dan penting di dalam menentukan masalah utama dalam kasus. 
Kedua, pihak tersebut harus menunjukkan bahwa bukti yang dicari tidak 
mungkin diperoleh di tempat lain” (paragraf 50). Lihat Penuntut Umum melawan 
Brdjnan and Zupljanin, IT-99-36-AR73.9, Putusan tentang Banding Interlokutori 
(Majelis Banding), 11 Desember 2002.

115 Lihat, misalnya, Aturan 73(4)-(6) Hukum Acara dan Pembuktian Mahkamah 
Pidana Internasional.

116 Lihat May dan Wierda, International Criminal Evidence, catatan 101 di atas, hlm. 90.

117 Lihat, misalnya, Konvensi tentang Hak-Hak Istimewa dan Kekebalan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1946, UNTS, jilid 1, hlm. 15.

118 Bagian 11: “Tidak ada sesuatu pun yang diterima sebagai bukti pada 
penyelidikan akan tidak dapat diterima di pengadilan karena alasan hak 
istimewa berdasarkan hukum pembuktian.”

119 Bagian 6.

120 Brenner, “Is the Grand Jury Worth Keeping?,” catatan 114 di atas, hlm. 192.

121 Bagian 34(1).

122 Bagian 17(1).

123 Bagian 17.2: “Tidak seorang saksi pun dapat dipaksa untuk memberatkan 
pasangan atau partner, orang tua, anak-anak, atau kerabat saksi dalam 
tingkat kedua.” Ini lebih luas dari pada yang biasa. Meskipun komunikasi-
komunikasi pasangan suami-istri dilindungi dalam sebagian besar, jika tidak 
semua, jurisdiksi nasional, kategori-kategori keluarga tambahan biasanya 
kurang dilindungi.

124 Bagian 17.4: “Kecuali klien setuju untuk membuka, pengacara harus menolak 
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai informasi yang diberikan 
oleh klien.”

125 Bagian 17.5: “Kecuali pasien setuju untuk membuka, profesional kesehatan 
harus menolak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan 
dengan informasi yang diberikan oleh pasien selama pemberian layanan-
layanan kesehatan untuk orang tersebut. Untuk tujuan-tujuan Bagian ini, 
istilah ‘profesional kesehatan’ termasuk, tanpa batasan, dokter medis, psikiater, 
psikolog, konselor dan asisten-asisten profesional mereka.”

126 Bagian 17.3: “Kecuali orang yang telah memberikan informasi setuju untuk 
membuka, pendeta atau biarawan yang ditahbiskan harus menolak untuk 
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menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai informasi yang terungkap 
selama rangkaian kegiatan keagamaan yang dibawakan oleh pendeta atau 
biarawan.”

127 Lihat, misalnya, Aturan 73 Hukum Acara dan Pembuktian Mahkamah Pidana 
Internasional. Lihat juga pembahasan sebelumnya mengenai bukti kabar 
angin.

128 Lihat, misalnya, Laporan Komisi Penyelidikan Internasional mengenai Darfur 
kepada Sekretaris-Jenderal PBB (2005), paragraf 618: “’Use immunity’ mungkin 
dianggap diterima dalam hukum internasional, paling tidak dalam keadaan-
keadaan yang berkenaan dengan [komisi kebenaran]: kekebalan tersebut 
berkontribusi pada pengungkapan kebenaran. Para pelaku dipaksa untuk 
mengungkapkan semuanya, sekalipun dengan jaminan yang terbatas bahwa 
kesaksian mereka pada [komisi kebenaran] tidak akan digunakan untuk 
melawan mereka dalam proses pidana. Namun demikian, masyarakat dapat 
meminta pertanggungjawaban mereka atas kejahatan-kejahatan yang mereka 
akui telah mereka lakukan, dan mereka masih mungkin untuk dituntut, satu-
satunya bukti yang tidak dapat dipakai untuk melawan mereka adalah bukti 
yang mereka berikan pada acara dengar kesaksian [komisi kebenaran].”

129 Lihat, misalnya, ICCPR pasal 14(3)(g). Pasal ini menetapkan bahwa di dalam 
penentuan tuntutan pidana, setiap orang memiliki “hak” untuk tidak dipaksa 
untuk bersaksi melawan dirinya sendiri atau untuk mengaku bersalah. Lihat 
juga CRC pasal 40(2)(b)(iv), ACHR pasal 8(2)(g), dan AfrCHPR pasal 7(1)(d).

130 Sebagai contoh, hukum Amerika Serikat melindungi “hak istimewa” melawan 
penjatuhan kejahatan terhadap diri sendiri, walaupun hak ini adalah hak 
konstitusional di bawah Amendemen Kelima Konstitusi Amerika Serikat.

131 Lihat, misalnya, Aturan bersama 90(E) ICTY dan ICTR.

132 “Sebagai sebuah masalah praktis, informasi yang [memberatkan diri sendiri 
secara paksa] dapat menguatkan ketetapan hati polisi untuk meletakkan atau 
tetap pada tuntutan-tuntutan dan juga akan membantu mereka di dalam 
menemukan dan menyusun bukti yang dapat diterima sehingga polisi dapat 
menggunakan bukti tersebut untuk menghukum orang yang bersangkutan. 
Mungkin mustahil untuk memilih juri yang benar-benar imparsial jika 
pancaran dari tuduhan dan sindiran telah meracuni pikiran dari sebagian 
besar anggota masyarakat. Bahkan jika para hakim semuanya sangat jujur 
secara intelektual sehingga mereka tidak akan mempertimbangkan secara 
sadar kesaksian yang tidak dapat diterima, mereka mungkin secara tidak sadar 
terpengaruh oleh “pengetahuan” terlarang yang mereka telah peroleh dari 
penyelidikan-penyelidikan publik. Para anggota juri, tidak terlatih dalam seni 
‘membebaskan diri’ mereka sendiri, mungkin akan lebih rentan.” B. Schwartz, 
“Public Inquiries,” dalam A. Manson dan D. Mullan, editor, Commissions of 
Inquiry: Praise or Reappraise? (Toronto:Irwin Law, 2003), hlm. 445.
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133 Lihat, misalnya, bagian 13 Piagam Hak dan Kebebasan Kanada: “Seorang saksi 
yang bersaksi dalam pemeriksaan apa pun memiliki hak agar bukti yang 
memberatkan tidak digunakan untuk memberatkan saksi tersebut dalam 
pemeriksaan yang lain, kecuali dalam penuntutan atas sumpah palsu atau 
memberikan bukti yang bertentangan.” Kadang-kadang, namun demikian, 
batasan antara menggunakan pernyataan sebelumnya untuk memberatkan dan 
menggunakan pernyataan sebelumnya untuk memeriksa silang dapat menjadi 
lemah. Lihat, misalnya, R melawan Noël, [2002] 3 S.C.R. 433, di mana Mahkamah 
Agung Kanada berpendapat bahwa berdasarkan bagian 13 Piagam Kanada, 
seorang terdakwa tidak dapat diperiksa silang atas dasar kesaksian yang 
dipaksakan sebelumnya, kecuali tidak terdapat bahaya yang realistis bahwa 
kesaksian individu sebelumnya dapat digunakan untuk memberatkan dirinya.

134 Lihat secara umum putusan Mahkamah Agung Kanada dalam R. melawan 
S. (R. J.) (1995), 36 C.R. (4th) 1. Bandingkan dengan A.R. Amar, “Taking 
the	 Fifth	 Too	 Often,”	 New York Times, 18 Februari 2002, di mana penulis 
mencela ketidakmampuan untuk menggunakan turunan dari kesaksian 
yang dipaksakan di Amerika Serikat: “[K]adangkala masyarakat pencari 
kebenaran perlu untuk dapat memaksa seseorang untuk berbicara di luar 
persidangannya – di ruang-ruang dewan juri, kasus-kasus sipil dan acara 
dengar kesaksian legislatif, sebagai contoh. Satu solusi adalah untuk memaksa 
orang tersebut untuk bersaksi di tempat-tempat khusus ini, tetapi kemudian 
mengeluarkan kesaksian yang dipaksakan ini dari setiap penuntutan lebih 
lanjut terhadap dirinya. Dengan demikian, ia tidak akan pernah menjadi saksi 
yang melawan dirinya sendiri dalam ‘suatu kasus pidana’. Aturan ini akan 
memberikan saksi Parlemen jenis kekebalan kesaksian yang lebih sempit. 
Walaupun kesaksian itu sendiri akan dikeluarkan dari persidangan pidana, 
bukti yang mungkin secara tidak langsung ditarik akan dapat diterima pada 
persidangan selanjutnya. Hal ini akan memungkinkan penuntut umum untuk 
menggunakan setiap petunjuk yang dapat dipercaya yang mungkin dihasilkan 
dari kesaksian. Pengadilan-pengadilan zaman sekarang memperbolehkan 
pengacara-pengacara pemerintah untuk memaksa orang-orang untuk 
memberikan contoh suara dan melakukan uji napas untuk alkohol karena ini 
tidak dianggap sebagai bentuk penjatuhan kejahatan terhadap diri sendiri 
yang dilarang oleh Amendemen Kelima. Jika para penuntut umum dapat 
memaksa para terdakwa untuk memberikan bukti-bukti semacam ini, mereka 
juga harus diizinkan untuk mengedepankan bukti yang dapat dipercaya yang 
ditemukan sebagai hasil dari kesaksian sebelumnya yang dikebalkan… Kasus 
zaman sekarang mengabaikan kata-kata Konstitusi, menyimpangkan struktur 
konstitusional dan melindungi kesalahan secara berlebihan.

135 Bagian 31(1): “Setiap orang yang ditanyai oleh Komisi yang menggunakan 
kekuasaannya dalam kaitan dengan Undang-Undang ini, atau yang telah 
dipanggil oleh pengadilan untuk memberikan bukti atau untuk membuat 
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tulisan apa pun pada acara dengar kesaksian Komisi harus, tunduk pada 
ketentuan-ketentuan sub-sub bagian (2), (3), dan (5), dipaksa untuk membuat 
tulisan apa pun atau untuk menjawab pertanyaan apa pun yang diajukan 
kepadanya yang berkenaan dengan pokok masalah dari acara dengar kesaksian 
sekalipun faktanya tulisan atau jawaban tersebut mungkin memberatkan 
dirinya.”

136 Bagian 31(2).

137 Bagian 31(3): “[J]awaban yang memberatkan atau informasi yang diperoleh 
atau bukti yang memberatkan yang secara langsung atau tidak langsung 
berasal dari pertanyaan dalam kaitan dengan sub-bagian (1) tidak boleh 
dapat diterima sebagai bukti melawan orang terkait dalam proses pidana 
di pengadilan atau di hadapan badan atau lembaga apa pun yang dibentuk 
oleh atau berdasarkan undang-undang: Dengan ketentuan bahwa bukti yang 
memberatkan yang muncul dari pertanyaan tersebut harus dapat diterima 
dalam proses pidana di mana orang yang bersangkutan didakwa atas tuduhan 
melakukan sumpah palsu atau tuduhan yang ditetapkan dalam bagian 39(d)
(ii) Undang-Undang ini atau dalam bagian 319(3) Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana, 1955 (Undang-Undang No. 56 tahun 1955).”

138 “Compelled Production of Evidence,” 24 Am. Crim. L. Rev., hlm. 802.

139 Baltimore City Dep’t of Soc. Svcs. melawan Bouknight, 493 U.S. 549, hlm. 554 
(1990) (penekanan dalam teks asli) (mengutip Fisher melawan A.S., 391, hlm. 
408 (1976)).

140 Brenner, “Is the Grand Jury Worth Keeping?,” catatan 114 di atas, hlm. 194.

141 340 U.S. 367 (1951).

142 Ibid., hlm. 368.

143 Ibid., hlm. 370-1.

144 Ibid., hlm. 373-4, (mengutip McCarthy melawan Arndstein, 262 U.S. 355 (1923)).

145 Ibid., hlm. 374-5. Amendemen Kelima juga dapat dikecualikan dengan inferensi. 
Namun demikian, terdapat pertentangan di antara pengadilan-pengadilan 
federal berkenaan dengan ruang lingkup dan penerapan pelepasan hak yang 
diinferensi, khususnya ketika pelepasan hak yang diinferensi atas dasar 
kesaksian dalam proses pemeriksaan sebelumnya.

146 Lihat Undang-Undang untuk Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 
Liberia (2005), bagian 30: “KKR harus memberikan kekebalan untuk semua 
orang atau kelompok orang, organisasi atau lembaga dari penuntutan atau 
tindakan-tindakan kesalahan oleh karena pernyataan-pernyataan yang dibuat 
atau bukti yang diberikan di hadapan KKR di dalam mendahulukan tujuan 
kepentingan publik yang melekat pada fungsi dan tujuan KKR dan sejalan 
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dengan pelaksanaan mandatnya yang sukses, dan yang, oleh karena itu, tidak 
boleh digunakan dalam pengadilan apa pun melawan orang yang membuat 
pernyataan.” Lihat juga Kerangka Acuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 
(Grenada), 7 April 2000, bagian 2.

147 Sebagai alternatif, sebagaimana dilakukan dalam beberapa jurisdiksi, use 
immunity mungkin cocok untuk kesaksian suka rela atas dasar kasus per kasus. 
Sebagai contoh, di Inggris, jaksa agung telah beberapa kali mencoba usaha-
usaha penyelidikan tertentu seperti berikut: “Untuk berusaha, berkenaan 
dengan setiap orang yang memberikan bukti kepada penyelidikan, agar tidak 
ada bukti yang mungkin diberikan oleh orang tersebut di hadapan komisi, baik 
secara lisan atau melalui pernyataan tertulis, ataupun pernyataan tertulis yang 
dibuat sebagai persiapan untuk bukti yang diberikan ataupun dokumen yang 
diberikan oleh orang tersebut kepada penyelidikan, akan digunakan sebagai 
bukti untuk melawan dirinya dalam proses pemeriksaan pidana, kecuali 
dalam proses pemeriksaan di mana ia dituduh telah memberikan bukti palsu 
selama penyelidikan atau telah berkonspirasi dengan atau membuat orang 
lain melakukan hal itu. Lihat paragraf 48 Catatan-Catatan Penjelasan pada 
rancangan Undang-Undang Penyelidikan Inggris (sekarang Undang-Undang 
Penyelidikan). Lihat	http://www.dca/gov.uk/legist/inquiries.	htm#background.

148 Di Uganda, “para saksi kadang kala kembali setelah acara dengar kesaksian 
untuk menarik kembali kesaksian mereka, kadang kala dengan datar 
menyangkal apa yang telah mereka katakan meskipun kesaksian tersebut 
direkam pada rekaman video atau audio. Jelas bahwa mereka telah ditekan 
untuk menarik kembali cerita mereka, khususnya jika mereka menyebutkan 
nama pelaku.” Hayner, Unspeakable Truths, catatan 10 di atas, hlm. 95.

149 Sebagai bentuk kenyamanan dan perlindungan psikologis untuk pada korban 
yang bersaksi, komisi kebenaran di Maroko membagikan seperangkat instruksi 
kepada setiap pendengar. Instruksi-instruksi tersebut melarang tepuk tangan, 
mengambil foto, menggunakan telepon genggam, berbicara atau mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan kepada para korban selama kesaksian mereka, atau 
meninggalkan ruangan sebelum sampai pada akhir dari dengar kesaksian. 
Aturan-aturan	tersebut	ditempatkan	di	website	komisi:	http://www.ier.ma.

150 Lihat juga Piagam Pengadilan Kejahatan Perang Internasional untuk 
Perempuan tentang Perbudakan Seksual Militer Jepang (2000), pasal 13: 
“Pengadilan harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi 
keselamatan,	kesejahteraan	fisik	dan	psikologis,	martabat	dan	privasi	mereka	
yang terviktimisasi dan para saksi kekerasan seksual dan orang lain yang 
berada dalam risiko karena kesaksian mereka, dengan tidak mengabaikan 
sifat kejahatan-kejahatan yang dihadapi dan mempertimbangkan trauma…”

151 Lihat, misalnya, Statuta Roma pasal 68(5): “Apabila pengungkapan bukti 
atau informasi sesuai dengan Statuta ini dapat menyebabkan timbulnya 
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bahaya yang gawat terhadap keamanan seorang saksi atau keluarganya, 
Penuntut Umum, untuk keperluan proses perkara yang dilakukan sebelum 
dimulainya persidangan, dapat menahan bukti atau informasi tersebut 
dan alih-alih mengajukan suatu ikhtisar dari padanya. Tindakan-tindakan 
tersebut harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan atau tidak sesuai 
dengan hak-hak tertuduh dan persidangan yang adil dan tidak memihak.” 
Lihat juga	Matthews,	Jervis on Coroners, catatan 46 di atas, hlm. 245 (mengenai 
pemeriksaan koroner).

152 Lihat, misalnya, Aturan ICTY 54bis, yang memungkinkan suatu negara untuk 
menolak “aturan yang mengikat” (yakni, panggilan pengadilan untuk bukti) 
atas dasar urusan-urusan keamanan nasional. Majelis Hakim dapat, namun 
demikian, meminta negara untuk mengungkap bukti itu, tergantung pada 
kasusnya. May dan Wierda, International Criminal Evidence, hlm. 60-1. Statuta 
Roma membalikkan pengambilan keputusan. Sebelum Mahkamah Pidana 
Internasional, negara memiliki keputusan akhir mengenai apakah akan 
menahan bukti yang diberikan di depan pengadilan atas dasar kepentingan-
kepentingan keamanan nasional. Lihat Statuta Roma pasal 72(4) dan 93(4).

153 Lihat, misalnya, Hukum Acara dan Pembuktian Mahkamah Pidana 
Internasional, Aturan 72.

154 International Center for Transitional Justice, The Sierra Leone Truth and 
Reconciliation Commission, catatan 24 di atas, hlm. 4.

155 Lihat, misalnya, Undang-Undang untuk Membentuk Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi Liberia (2005), bagian 26(o): “KKR harus mempekerjakan ahli hak-
hak anak-anak dan perempuan dan harus menjamin bahwa tindakan atau 
mekanisme khusus digunakan sehingga akan memungkinkan perempuan 
dan anak-anak untuk memberikan kesaksian kepada KKR, di mana pada saat 
yang bersamaan melindungi keselamatan mereka dan tidak membahayakan 
atau menunda reintegrasi sosial atau pemulihan psikologis mereka.” Lihat juga 
May dan Wierda, International Criminal Evidence, hlm. 185.

156 Lihat, misalnya, International Center for Transitional Justice, Truth Commission 
and Gender: Principles, Policies and Procedures (akan datang): “[B]ergerak 
maju dengan asumsi yang pasti bahwa kekerasan seksual mengharuskan 
hanya kesaksian in camera juga problematik. Ini adalah aturan-aturan 
dalam pelaksanaan KKR Sierra Leone – namun yang mengejutkan komisi, 
banyak perempuan yang datang untuk memberikan kesaksian mengenai 
kekerasan seksual secara pro-aktif meminta kesempatan untuk menceritakan 
pengalaman mereka di depan umum agar semua orang mendengar mengenai 
kekerasan yang mereka derita. Sebagai tanggapan atas permohonan mereka, 
komisi kemudian meneruskan kesaksian mereka pada acara dengar kesaksian 
publik. Bagi banyak perempuan, pengumuman kejahatan ini secara publik 
penting untuk melawan stigma yang dihubungkan dengan kejahatan tersebut; 
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memprivatkannya menyebabkan korban menanggung beban kejahatan 
tersebut sepenuhnya – sekali lagi mengkodekannya dalam rasa malu dan 
rahasia. Meskipun banyak orang tahu mengenai angka statistik dari kekerasan 
seksual yang meluas di Sierra Leone, kesaksian publik lah yang paling kuat 
dan evokatif di dalam membuktikan pola-pola yang meluas dan sistematis dan 
kejinya dampak dari kejahatan tersebut terhadap kehidupan para perempuan 
Sierra Leone.”

157 Hayner, Unspeakable Truths, catatan 10 di atas, hlm. 245-7. “Walaupun kita 
memiliki program perlindungan saksi, tidak pernah ada ancaman serius 
terhadap mereka yang menerima perlindungan tersebut.” Borainer, A Country 
Unmasked, catatan 4 di atas, hlm. 293.

158 Komisi dapat memperingatkan saksi akan peristiwa tertentu yang mungkin 
terjadi. “Ketika komisi dengan program perlindungan saksi berakhir, komisi 
perlu memberitahu semua saksi yang dilindungi bahwa komisi berniat untuk 
memindahtangankan catatan-catatan program perlindungan saksinya kepada 
badan pemerintah yang menjalankan program perlindungan saksi. Saksi 
yang dilindungi harus diberikan sebuah kesempatan untuk menyampaikan 
keberatan-keberatan apa pun atas pemindahtanganan catatannya. Jika 
seorang saksi keberatan, data tersebut harus dipindahkan ke dalam arsip dan 
ditutup, kecuali untuk saksi. Data-data harus dibuka hanya pada saat saksi 
meninggal dunia, atau, apabila tanggal kematiannya tidak diketahui, lima 
puluh tahun  sejak permulaan perlindungan saksi. Data-data yang berada 
dalam pemeliharaan kantor yang bertugas harus dipindahkan ke dalam arsip 
pada saat kematian saksi atau dalam watu lima puluh tahun, yang mana yang 
muncul terlebih dulu.” T.H. Peterson, Final Acts: A Guide to Preserving the 
Records of Truth Commissions (Baltimore: John Hopkins University Press dan 
the Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2005), hlm. 99.

159	 Perjanjian	 tersedia	 dalam	 bahasa	 Inggris	 di	 http://www.cverdad.org.pe.	
Menurut laporan akhir komisi Peru, terdapat beberapa kasus mengenai 
bahaya yang serius bagi para korban yang bersaksi, baik sebelum, selama, atau 
setelah kesaksian mereka. Namun demikian, banyak korban menunjukkan 
rasa takut akan pembalasan. Ketika seorang korban menyebut nama tersangka 
pelaku pada acara dengar kesaksian, komisi tidak mengambil risiko; komisi 
memohon tindakan perlindungan dari Kantor Kejaksaan.

160 Undang-Undang untuk Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Liberia 
(2005), bagian 26(n).

161 Lihat penyelidikan Bloody Sunday, Aturan dan Putusan, Aturan tentang 
Alamat-Alamat	 Rumah,	 Februari	 1999,	 http://www.bloody-sunday-inquiry.
org.uk/index2.asp?p=3. “Tak seorang pun dituntut oleh pengadilan ini, juga 
bukanlah fungsi kami untuk melakukan keadilan dari antara pihak-pihak 
yang bersaing dalam kontes adversarial. Tugas kami adalah untuk melakukan 
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keadilan dengan memastikan, melalui proses penyelidikan, kebenaran 
mengenai apa yang terjadi pada Hari Minggu yang Berdarah. Pemenuhan 
yang tepat untuk tugas itu tidak sepenuhnya mewajibkan agar identitas setiap 
orang yang memberikan bukti kepada penyelidikan harus diungkap di depan 
umum...” Penyelidikan Bloody Sunday, Aturan dan Putusan, Juli 1998, Hal-Hal 
yang	Diangkat	pada	saat	dengar	kesaksian	pendahuluan,	http://www.bloody-
sunday-inquiry.org.uk/index2.asp?p=3.

162	 Matthews,	Jervis on Coroners, catatan 46 di atas, hlm. 242. Pengecualian, koroner 
juga dapat mengizinkan para saksi untuk tetap anonim. Ibid., hlm. 243.

163 Aturan 67 dan 68.

164 Lihat Aturan 74(7) Hukum Acara dan Pembuktian Mahkamah Pidana 
Internasional.

165 Lihat, misalnya, Rekomendasi 11 dari Laporan Gugus Tugas tentang Pembentukan 
Komisi Kebenaran, Keadilan dan Rekonsiliasi, Republik Kenya (2003). Dalam kasus 
komisi kebenaran Ghana, pemeriksaan in camera diizinkan hanya (1) “jika 
keamanan negara mungkin dalam keadaan bahaya,” (2) “jika keselamatan 
pribadi seorang saksi atau orang lain mungkin dalam keadaan bahaya,” atau 
(3) “jika kesopanan atau moral masyarakat mungkin benar-benar terganggu 
oleh sifat dari kesaksian tersebut.” Laporan Akhir Komisi Rekonsiliasi Nasional 
Ghana (2004), jilid 1, bab 2, pada 2.6.4.2.

166 “Di banyak negara Afrika, sebagai contoh, lebih banyak dari pada negara 
Amerika Latin, masyarakat cenderung menjadi skeptis terhadap dengar 
kesaksian yang berlangsung secara tertutup.” Hayner, Unspeakable Truths, 
catatan 10 di atas, hlm. 225.

167 Sebagai contoh, ancaman kematian terhadap para korban yang hadir pada acara 
dengar kesaksian publik menuntut satu divisi dari komisi kebenaran Sri Lanka 
untuk mengadakan acara dengar kesaksian secara privat. Ibid., hlm. 227.

168 Sebagai contoh, beberapa komisi kebenaran – termasuk komisi kebenaran 
di Sierra Leone, Afrika Selatan, Peru, dan Timor-Leste – menyelenggarakan 
“dengar kesaksian perempuan” di mana para korban perempuan bersaksi di 
hadapan para pendengar privat yang secara eksklusif terdiri dari perempuan-
perempuan lain (termasuk para komisioner perempuan, staf dan para anggota 
pendengar). D. Orentlicher, ”Promotion and Protection of Human Rights: 
Impunity,” UN doc. E/CN.4/2004/88 (2004), paragraf 18(f).

169 Perhatikan pasal 14(1) ICCPR, yang mengizinkan pengecualian pers dan 
masyarakat dari semua atau sebagian persidangan “untuk alasan-alasan 
moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat 
yang demokratis, atau ketika kepentingan kehidupan pribadi pihak-pihak 
sangat diperlukan, atau pada taraf yang benar-benar perlu dalam pandangan 
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pengadilan dalam keadaan-keadaan khusus di mana publikasi akan 
merugikan kepentingan-kepentingan hukum...”

170 Bagian 12.1: “(1) Pemeriksaan-pemeriksaan Komisi harus diadakan di depan 
umum kecuali jika komisi untuk maksud yang baik mengadakan pemeriksaan 
privat… (3) Komisi harus, di dalam pemeriksaan-pemeriksaannya baik privat 
dan publik, mengizinkan kehadiran korban yang tercakup dalam masalah 
dan orang-orang lain yang kehadirannya dipertimbangkan penting oleh 
Komisi. (4) Apabila pemeriksaan-pemeriksaan diadakan secara privat, Komisi 
dapat memerintahkan agar (a) tidak ada informasi dari pemeriksaan dapat 
ditampilkan di depan umum; (b) seseorang harus tidak membuka identitas 
saksi dalam pemeriksaan; (c) rekaman-rekaman pemeriksaan disimpan 
sedemikian rupa untuk melindungi identitas saksi, kecuali Komisi untuk 
maksud yang baik memerintahkan sebaliknya.”

171 Bagian 16.2: “Jika komisi, dalam kaitan dengan pemeriksaan apa pun yang 
telah diadakan olehnya, yakin bahwa: (a) adalah untuk kepentingan keadilan; 
atau (b) terdapat kemungkinan bahwa kerusakan mungkin terjadi pada 
setiap orang sebagai akibat dari pemeriksaan yang terbuka, Komisi dapat 
memerintahkan agar pemeriksaan tersebut dilakukan secara tertutup dan 
agar masyarakat atau kategori apa pun dari padanya harus tidak hadir pada 
pemeriksaan tersebut atau pada bagian mana pun dari padanya; dengan 
ketentuan bahwa Komisi harus mengizinkan korban yang berkepentingan di 
dalam pemeriksaan terkait, untuk hadir.” Lihat juga bagian 16.3: “Jika Komisi 
memerintahkan agar masyarakat atau kategori apa pun dari padanya harus 
tidak hadir pada pemeriksaan apa pun atau bagian dari padanya, Komisi 
dapat: (a) memerintahkan agar informasi yang terkait dengan pemeriksaan, 
atau bagian apa pun dari padanya yang disimpan secara tertutup, harus tidak 
ditampilkan di depan umum dengan cara apa pun; (b) memerintahkan agar 
tidak ada orang dapat, dengan cara apa pun, menampilkan informasi apa pun 
di depan umum yang mungkin membuka identitas saksi dalam pemeriksaan; 
(c) memberikan arahan-arahan yang terkait dengan rekaman pemeriksaan 
yang mungkin penting untuk melindungi identitas saksi.”

172 Undang-Undang untuk Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Liberia 
(2005), bagian 26(p).

173 Bagian 4.

174 Bagian 18(a).

175 Bagian 26. Lihat juga Undang-Undang 04/018 (2004) Mengenai Organisasi, 
Kekuasaan dan Fungsi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (DRC), pasal 40, 
yang menetapkan kewajiban di sisi komisi kebenaran DRC untuk menjaga 
kerahasiaan bukti apa pun yang diberikan pada pemeriksaan in camera. 
Lihat juga pasal 10 Pedoman PBB tentang Pencegahan dan Penyelidikan 
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yang Efektif  terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, 
Sewenang-Wenang dan Kilat (1991), yang menetapkan bahwa, sesuai dengan 
“prinsip-prinsip umum hukum acara pidana,” pemeriksaan in camera komisi 
penyelidikan direkam, dan “rekaman yang tertutup, tidak dipublikasikan, 
disimpan pada tempat yang tidak diketahui.”

176	 Matthews,	 Jervis on Coroners, catatan 46 di atas, hlm. 241. Keputusan untuk 
mengadakan pemeriksaan koroner in camera harus diputuskan secara rahasia, 
dan tunduk pada peninjauan hukum.

177 Statuta ICTY (2002), pasal 22.

178 Lihat, misalnya, D.Orentlicher, “Updated Set of Principles,” catatan 29 di atas, 
Prinsip 10(b): “Pekerja sosial dan/atau praktisi perawatan kesehatan mental 
harus diberikan kuasa untuk membantu para korban, terutama dalam bahasa 
mereka sendiri, baik selama dan setelah kesaksian mereka, khususnya dalam 
kasus-kasus pelecehan seksual.”

179 Menciptakan suasana semacam itu melibatkan banyak pertimbangan di 
luar dari apa yang dibahas dalam bagian ini. Sebagai contoh, komisi harus 
berhati-hati di dalam memilih tempat untuk acara dengar kesaksian dan 
mengatur susunan tempat duduk. Komisi kebenaran Maroko, sebagai 
contoh, menempatkan banyak korban – khususnya mereka yang tidak akan 
mendapatkan kesempatan untuk bersaksi di depan umum – di panggung 
di belakang mereka yang bersaksi. Ini menjadi bentuk dukungan moral dan 
solidaritas untuk mereka yang bersaksi, dan sebagai bentuk pengakuan bagi 
mereka yang tidak akan mendapat kesempatan yang sama. Contoh yang lain 
datang dari komisi kebenaran di Timor-Leste, yang memulai banyak acara 
dengar kesaksian publik dengan paduan suara dan doa. Lihat update CAVR, 
Desember	2003-Januari	2004	(http://www.easttimor-reconciliation.org).	Komisi	
kebenaran di Ghana menyusun sebuah doa khusus, yang dibacakan dengan 
suara keras sebelum setiap acara dengar kesaksian publik. Doa tersebut 
mencakup bagian berikut: “Kami juga berdoa kepada-Mu, Tuhan, yang 
Sungguh Setia, dan Benar, untuk memberikan kepada semua orang  yang 
datang di hadapan komisi ini, roh kebenaran-Mu, kejujuran-Mu dan cinta 
yang mendalam dan hasrat akan perdamaian, pemulihan dan rekonsiliasi di 
negara kami tercinta, Ghana.”

180 Di Peru, seseorang yang bersaksi rupanya percaya bahwa sejumlah kecil 
uang yang ia terima yang memungkinkannya untuk hadir pada acara dengar 
kesaksian publik melambangkan kompensasi negara atas suaminya yang 
hilang. Lihat “El Impacto de las Audiencias Publicas en los Participantes” 
(http://www.cverdad.org.pe).

181 Hanya ada empat belas briefer di seluruh negeri, mereka tidak menerima 
pelatihan khusus yang sesuai dengan jenis trauma yang mereka hadapi, 
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dan sebagian besar dari mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan 
dari banyak orang yang hadir di hadapan dengar kesaksian publik. Pada 
akhirnya, mereka meminta dan menerima beberapa bantuan atas dasar suka 
rela dari orang-orang di luar para profesional dan pekerja komunitas, yang 
dapat melihat kebutuhan dari beberapa orang yang sangat membutuhkan 
dukungan emosional. Namun, bahkan hal ini sekalipun kekurangan apa yang 
dibutuhkan. N. Roht-Arriaza, “Civil Society in Processes of Accountability,” 
dalam M.C. Bassiouni, editor, Post-Conflict Justice (Ardsley, NY: Transnational, 
2002), hlm. 105.

182 Aturan KKR tentang Dengar Kesaksian Publik, pasal 3.

183 Mandat komisi kebenaran Timor Leste menetapkan: “Komisi harus 
mengizinkan langkah-langkah khusus untuk diambil pada pemeriksaan 
yang melibatkan kesaksian dari kelompok-kelompok korban yang khusus, 
seperti perempuan dan anak-anak. Pemeriksaan tersebut dapat mengizinkan 
pendampingan korban oleh para pendukung korban yang terkait.” “On the 
Establishment of a Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East 
Timor,” UNTAET/REG/2001/01, sebagaimana diamendemen, pada 2.16.4.

184 Di Sierra Leone, anak-anak bersaksi hanya pada pemeriksaan KKR in camera. 
Tetapi komisi tetap memastikan adanya dukungan emosional yang tepat: 
“Pekerja sosial selalu hadir pada saat pemeriksaan anak-anak, duduk di sebelah 
anak dan memberikan dukungan emosional apa pun atau dukungan lain 
yang diperlukan. Setelah pemeriksaan, pekerja sosial melakukan kunjungan-
kunjungan lanjutan kepada anak, untuk memastikan tidak ada akibat-akibat 
yang merugikan dari keikutsertaannya. “Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi Sierra Leone (2004), jilid 1, bab 5, paragraf 210.

185 Lihat, misalnya, Hukum Acara dan Pembuktian Mahkamah Pidana 
Internasional, Aturan 17(2)(a)(3), yang menetapkan bahwa Unit Korban dan 
Saksi Mahkamah Pidana Internasional harus membantu semua saksi yang 
hadir di hadapan Mahkamah untuk memperoleh “bantuan medis, psikologis, 
dan bantuan lainnya yang tepat.”

186 Lihat, misalnya, bagian 7(2) Undang-Undang Kebenaran dan Rekonsiliasi tahun 
2000 (Sierra Leone): “Komisi dapat meminta bantuan dari pemimpin-
pemimpin tradisional dan keagamaan untuk memfasilitasi sesi-sesi publik 
dan	untuk	menyelesaikan	konflik-konflik	lokal	yang	muncul	dari	pelanggaran	
atau kekerasan masa lalu atau untuk mendukung pemulihan dan rekonsiliasi. 
“Ketentuan yang sama muncul dalam Undang-Undang untuk Membentuk Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi Liberia (2005), bagian 26(q).



CATATAN

513

Bab 7:
Publikasi atas Temuan-Temuan tentang Pertanggungjawaban 
Individu

1 Menguraikan keputusan komisi kebenara Salvador untuk menyebutkan nama-
nama, seorang penulis berkata, “Membentuk pandangan bahwa keadilan 
pidana hampir dapat dipastikan tidak akan terjadi di El Salvador, setidaknya 
dalam waktu mendatang yang dapat diperkirakan, Komisi berpandangan 
bahwa untuk tidak menyebutkan nama-nama akan secara efektif melewatkan 
satu-satunya kesempatan untuk menegakkan kesalahan dari mereka yang 
bertanggung jawab, setidaknya dalam lingkungan opini publik.” P. Seils, “The 
Limits of Truth Commissions in the Search for Justice: An Analysis of the Truth 
Commissions	of	El	Salvador	and	Guatemala	and	Their	Effect	in	Achieving	Post-
Conflict	 Justice,”	 dalam	M.C.Bassiouni,	 editor,	Post Conflict Justice (Ardsley, 
NY: Transnational, 2002), hlm. 781.

2 Lihat pembahasan mengenai privasi dan hak-hak reputasi dalam Bab 2. Lihat 
juga Jenkins melawan McKeithen, 395 U.S. 411 (1969), di mana Mahkamah 
Agung AS mencatat kapasitas badan-badan non-judisial untuk menjatuhkan 
sanksi-sanksi dengan mempublikasikan temuan-temuannya dalam kasus-
kasus individu. Kasus tersebut mengacu pada Komisi Manajemen-Buruh 
Louisiana, yang fungsinya adalah “untuk menyatakan orang-orang bersalah 
atas pelanggaran hukum pidana tanpa persidangan atau usaha-usaha 
perlindungan prosedural, dan untuk mempublikasikan temuan-temuan 
tersebut.” Jenkins, hlm. 424. Sebagaimana Mahkamah pertimbangkan, “Adalah 
tidak ada jawaban bahwa Komisi sendiri belum coba untuk menjatuhkan 
sanksi-sanksi langsung kepada penggugat; adalah cukup bahwa tindakan-
tindakan tuduhan Komisi akan memiliki dampak yang besar bagi pelaku.” 
Jenkins, hlm. 424.

3 Lihat pembahasan mengenai hak atas kebenaran dalam Bab I.

4 Ada dua bentuk pencemaran nama baik tradisional: slander (yakni, pencemaran 
nama baik secara lisan) dan libel (yakni, pencemaran nama baik secara tertulis). 
Dalam sebagian besar jurisdiksi, penerbit akan dilindungi dari tindakan-
tindakan pencemaran nama baik jika publikasi yang dipermasalahkan 
merupakan komentar jujur mengenai hal menyangkut kepentingan publik 
yang sah. Bahkan jika pandangan yang dipermasalahkan salah, pada umumnya 
diizinkan – dengan ketentuan bahwa hal tersebut adalah hal yang jujur, bukan 
kesalahan yang disengaja.

5 Lihat, misalnya, Laporan Komisi Penyelidikan Internasional mengenai Darfur 
kepada Sekretaris-Jenderal PBB (2005), paragraf 527: “Jika Komisi hendak 
[menyebutkan] nama-nama orang yang terlibat di depan umum, pers dunia 
mungkin akan cenderung untuk menyimpulkan dan menyatakan bahwa 
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orang-orang tersebut pasti bersalah, dan tidak hanya diduga bertanggung 
jawab.”

6 Hal ini sangat penting sepanjang memberikan komisi kebebasan berekspresi 
yang sebagian besar tak terbelenggu, yang bertentangan dengan pembatasan-
pembatasan yang masuk akal yang diletakkan di atas kebebasan tersebut oleh 
hukum internasional. Lihat, misalnya, ECHR pasal 10(2), yang memperbolehkan 
pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan berekspresi “untuk perlindungan 
reputasi atau hak-hak orang lain, untuk mencegah pengungkapan informasi yang 
diterima secara rahasia, atau untuk memelihara kewenangan dan imparsialitas 
pengadilan.” Lihat secara umum pembahasan dalam Bab 2, Bagian 1.

7 Sebagai contoh, rekomendasi-rekomendasi komisi kebenaran El Salvador 
mengikat pemerintah secara hukum, seperti halnya rekomendasi-rekomendasi 
KKR Sierra Leone. Mandat KKR Sierra Leone juga mengharuskan pembentukan 
badan tindak-lanjut resmi pada komisi kebenaran. Tanggung jawab badan 
tindak-lanjut tersebut adalah “untuk memonitor implementasi rekomendasi-
rekomendasi Komisi dan untuk memfasilitasi implementasi tersebut.” Undang-
Undang Kebenaran dan Rekonsiliasi tahun 2000 (Sierra Leone), bagian 18. Sebagai 
tambahan, pemerintah diharuskan untuk memberikan laporan-laporan empat 
bulanan kepada badan tindak-lanjut, merangkum langkah-langkah yang 
telah diambil oleh pemerintah untuk mengimplementasikan rekomendasi-
rekomendasi. Sebagai bagiannya, badan tindak-lanjut diharuskan untuk 
menerbitkan laporan-laporan pemerintah dan untuk menyerahkan ke publik 
laporan-laporan empat bulanan yang mengevaluasi upaya-upaya negara yang 
berkenaan dengan implementasi. Ibid. Pada saat tulisan ini dibuat, pemerintah 
belum membentuk badan tindak-lanjut yang dimaksud.

8 17101/90 [1994] ECHR 27 (21 September 1994).

9 Lihat pembahasan kasus ini dalam Bab 2, Bagian 2.

10 Paragraf 61.

11 Ibid.

12 Lihat, misalnya, Re Pergamon Press Ltd [1970] 3 All ER 535 hlm. 539 (menggambarkan 
kekuasaan penyelidik untuk menetapkan pertanggungjawaban individu 
berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Inggris): “Mengingat bahwa pekerjaan 
mereka dan laporan mereka dapat mengarah pada konsekuensi-konsekuensi 
(yang serius), Saya dengan jelas berpendapat bahwa para penyelidik harus 
bertindak adil.”

13 Menyebutkan nama-nama individu mungkin memiliki kebaikan 
lain yang sama dengan penuntutan pidana: hal itu menghubungkan 
pertanggungjawaban dengan individu ketimbang dengan kelompok. Lihat, 
contoh, Human Rights Watch dan Federation of International Human Rights, 
Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda (Maret, 1999), hlm. 736.
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14 Lihat, contoh, Prinsip ke-8 Joinet Principles.

15 Lihat, misalnya, Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sierra Leone 
(2004), jilid 1, bab 5, paragraf 64, membahas argumentasi-argumentasi 
menentang penyebutan nama-nama: “Argumentasi yang paling kuat adalah 
ketiadaan waktu dan sumber daya untuk terlibat dalam penyelidikan-
penyelidikan yang diperlukan untuk menyebutkan nama para pelaku pelaku. 
Proses penyebutan nama para pelaku pelaku akan meliputi memberitahu 
mereka tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap mereka, memberikan 
semua bukti yang diperlukan dan memberikan mereka waktu yang cukup 
untuk menanggapi.” KKR Sierra Leone pada akhirnya memang menyebutkan 
nama para pelaku pelaku di dalam laporan akhirnya.

16 Di El Salvador, sebelum penerbitan laporan akhir komisi kebenaran, presiden 
negara memimpin kampanye nasional dan internasional yang agresif 
untuk mencegah komisi dari penyebutan nama para pelaku, adakalanya 
mengisyaratkan mengenai kemungkinan kudeta militer. Ketika komisi pada 
akhirnya menyebutkan nama beberapa pejabat atas sebagai pelaku, para 
pemimpin militer membubarkan komisi melalui televisi nasional. P. Hayner, 
Unspeakable Truths: Facing the Challenge of Truth Commission, edisi kedua (New 
York: Routledge, 2002), hlm. 115.

17 Di Afrika Selatan, Kongres Nasional Afrika (ANC) yang berkuasa berusaha 
untuk menghalangi penerbitan laporan KKR pada tahun 1998. Laporan 
tersebut mengkritik ANC atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia 
yang dilakukan di ”kamp-kamp pelatihan” gerilya nya. Lihat juga ”Transitional 
Justice	in	the	News”	(http://www.ictj.org),	15	Januari	2005,	di	mana	dilaporkan	
bahwa penundaan penerbitan laporan akhir komisi kebenaran Nigeria 
selama tiga tahun “semata-mata disebabkan oleh tekanan dari mereka yang 
disebutkan namanya dalam dokumen.”

18 Lihat, misalnya, Laporan Komisi Penyelidikan Arbour ke dalam Peristiwa-Peristiwa 
Tertentu di Penjara untuk Perempuan di Kingston, Ontario, Kanada (1996), hlm. 
xii: “Selama keseluruhan proses penyelidikan ini, dan khususnya di dalam 
penulisan laporan ini, Saya telah menyimpulkan bahwa tidak akan adil untuk 
saya untuk mengangkat isu penetapan tanggung jawab pribadi, untuk pelbagai 
alasan. Banyak orang tidak dipanggil untuk bersaksi dan oleh karena itu 
tidak mendapatkan kesempatan untuk menghadapi tuduhan-tuduhan yang 
mungkin telah dialamatkan kepada mereka... Penetapan kesalahan pribadi 
akan memberikan kesan adanya kelemahan-kelemahan pribadi ketimbang 
kelemahan-kelemahan sistem, dan pasti mengecilkan hati staf, di mana tidak 
menawarkan baik penyelesaian ataupun harapan akan sistem yang lebih 
baik di masa depan.” Lihat juga Seils, “The Limits of truth Commissions in 
the Search for Justice,” hlm. 789, di mana penulis mencatat komisi kebenaran 
Guatemala, “Dalam situasi-situasi penyelidikan yang secara langsung 
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berhadapan dengan kematian 40,000 kematian, dapat diperdebatkan bahwa 
penyebutan nama beberapa individu yang bertanggung jawab atas beberapa 
kematian akan berada di ambang kesewenang-wenangan.” Terhadap komisi 
kebenaran El Salvador, seorang pengamat berpendapat, ”Saya percaya bahwa 
komisi Salvador yang lain, komisi kebenaran, salah karena menyebutkan nama 
individu yang dianggap bersalah. Komisi hanya menyelidiki sejumlah kecil 
kasus dari sepuluh ribu kasus, dan menyebutkan hanya dua dari lima orang 
komandan	 gerilya.”	 José	 Zalaquett,	 dikutip	 dalam	H.	 Steiner,	 editor,	 Truth 
Commissions: A Comparative Assessment (Harvard Law School Human Rights 
Program, 1997), hlm. 62. Komisi Salvador tidak menyebutkan nama pemimpin 
sipil yang secara luas dianggap memiliki hubungan dengan pasukan maut 
yang telah menteror negara.

19 Hal ini mungkin penting untuk komisi kebenaran manapun yang menyebutkan 
nama-nama individu, tidak hanya karena kelangkaan bukti langsung yang 
tak terelakkan terhadap “para perencana dan organisator pembantaian 
tingkat tertinggi.” S. Kemp, “The Inter-Relationship between the Guatemalan 
Commission	for	Historical	Clarification	and	the	Search	for	Justice	in	National	
Courts,” dalam W.A. Schabas dan S. Darcy, editor, Truth Commissions and 
Courts: The Tension between Criminal Justice and Truth (Dordrecht: Kluwer, 
2004), hlm. 86. Memang, bahkan jika korban mengetahui nama lengkap dari 
si pelaku langsung (sesuatu yang jauh dari kepastian), tidaklah lazim untuk 
seorang korban untuk mengetahui nama-nama mereka yang, dari kejauhan, 
mungkin telah memberikan perintah pertama.

20 Menguraikan keputusan komisi kebenaran di Haiti untuk tidak 
mempublikasikan nama-nama yang diduga sebagai pelaku, Hayner menulis: 
“Komisi khawatir dapat terjadi pembalasan dendam terhadap para pelaku 
yang disebutkan namanya, khususnya jika publik menganggap kemungkinan 
keadilan ruang sidang sangat tipis, kesimpulan yang masuk akal mengingat 
catatan persidangan yang buruk di Haiti untuk jenis-jenis kejahatan semacam 
ini.” Unspeakable Truths, catatan 16 di atas, hlm. 123. Sebaliknya, mantan 
komisioner komisi kebenaran Sri Lanka menyatakan bahwa penyebutan 
nama dapat menghalangi, ketimbang mendorong, dendam pribadi. “Seorang 
sersan polisi yang bekerja di wilayah yang penuh dengan persaingan politik 
membantah keterlibatannya di dalam pelanggaran. Ia ditusuk lima puluh 
dua kali di dalam kereta. Jika orang tidak diperbolehkan untuk menyebutkan 
nama, mereka dapat mengambil tindakan-tindakan dengan tangan mereka 
sendiri.”	Manouri	Muttetuwegama,	dikutip	dalam	Steiner,	Truth Commissions, 
catatan 18 di atas, hlm. 62.

21 Lihat, misalnya, Phillips melawan Nova Scotia, [1995] 2 SCR 97, di mana Mahkamah 
Agung Kanada mencatat bahwa publisitas yang merugikan dan berlebihan 
yang disebabkan oleh komisi penyelidikan dapat membuat persidangan yang 
adil oleh juri mustahil.
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22 Lihat	J.	Zalaquett,	“Balancing	Ethical	Imperatives	and	Political	Constraints:	The	
Dilemma of New Democracies Confronting Past Human Rights Violations” 
(1992) 43 Hastings L.J. 1426, hlm. 1435, menggambarkan pendekatan KKR 
Chili: “Menyebutkan nama para tertuduh melalui sebuah komisi resmi yang 
ditunjuk oleh eksekutif, yang tidak memiliki kekuasaan untuk memanggil 
saksi dan yang tidak dapat menyelenggarakan persidangan, akan disamakan 
dengan menuduh para individu di depan umum tanpa proses hukum.”

23 Hakim Mahkamah Agung AS, Clarance Thomas, menciptakan ungkapan 
“pembunuhan massal berteknologi tinggi.” Ia menggunakan ungkapan 
tersebut untuk menggambarkan penegasan dengar kesaksian hukum di 
mana seorang mantan rekan kerjanya, Anita Hill, menuduhnya melakukan 
pelecehan seksual.

24 Untuk pembahasan tentang sanksi-sanksi sosial yang ditimbulkan oleh 
pengungkapan-pengungkapan publik yang merugikan atas pelanggaran masa 
lalu dalam konteks komisi kebenaran, lihat, contoh, K. Greenawalt, “Amnesty’s 
Justice,” dalam R. Rotberg dan D. Thompson, editor, Truth v. Justice (Princeton, 
NJ: University Princeton Press, 2000) hlm. 189-98.

25 Lihat pembahasan tentang kontribusi komisi-komisi kebenaran untuk keadilan 
dan reformasi dalam Bab I, Bagian 4.

26 Hal ini terjadi di El Salvador. “[J]elas bahwa penerimaan yang cepat terhadap 
peraturan amnesti merupakan tanggapan langsung terhadap penyebutan 
nama para pelaku yang dilakukan komisi dalam laporannya…”: Hayner, 
Unspeakable Truths, hlm. 93. Di Guatemala, ketidakmampuan komisi   
kebenaran untuk menyebutkan nama diterima sebagai bagian dari mandat 
“karena khawatir bahwa tuduhan-tuduhan khusus akan mendorong militer 
untuk memaksakan amnesti untuk semua kejahatan – sebagaimana telah 
terjadi beberapa tahun lalu di negara tetangga El Salvador.” J.D. Tepperman, 
“Truth and Consequences” (Maret/April 2002) Foreign Affairs 128, hlm. 137.

27 Sebuah contoh yang terkenal dari komisi penyelidikan Negara-Negara 
Persemakmuran yang menyebutkan nama adalah yang dikenal dengan nama 
Komisi Penyelidikan Kahan di Israel. Mandatnya adalah “untuk menyelidiki 
semua fakta dan faktor yang terkait dengan kekejian yang dilakukan oleh 
sebuah unit Pasukan Libanon [dikenal sebagai Phalangists] terhadap 
populasi sipil di kamp-kamp Shatilla dan Sabra.” Mengenai Ariel Sharon 
[menteri pertahanan Israel pada saat itu], komisi berpendapat: “Adalah 
pandangan kami bahwa pertanggungjawaban akan dibebankan kepada 
Menteri Pertahanan karena telah mengabaikan bahaya dari tindakan-tindakan 
pembalasan dendam dan pertumpahan darah oleh Phalangists terhadap 
populasi di kamp-kamp pengungsi, dan telah gagal untuk mengatasi bahaya 
ini ketika ia memutuskan untuk membiarkan Phalangists memasuki kamp-
kamp tersebut. Sebagai tambahan, pertanggungjawaban akan dibebankan 



518

KOMISI-KOMISI KEBENARAN DAN KEPATUTAN PROSEDURAL

kepada Menteri Pertahanan karena tidak memerintahkan upaya-upaya yang 
tepat untuk mencegah atau mengurangi bahaya pembunuhan massal sebagai 
syarat masuk untuk Phalangist ke dalam kamp-kamp.”

28 Lihat, misalnya, Laporan Komisi Penyelidikan Internasional mengenai Darfur 
kepada Sekretaris-Jenderal PBB (2005). Bahwa komisi pada akhirnya 
memutuskan untuk menyembunyikan nama-nama dari publik. Komisi 
memberikan tiga alasan untuk keputusan ini di dalam laporan akhirnya: 
“1) pentingnya prinsip-prinsip proses hukum dan penghormatan terhadap 
hak-hak tersangka; 2) fakta bahwa Komisi belum diberikan kewenangan 
penyelidikan dan penuntutan; dan 3) perlunya menjamin perlindungan 
terhadap para saksi dari kemungkinan pelecehan dan intimidasi” (paragraf 
645).	 Alih-alih,	 komisi	 menyampaikan	 sebuah	 daftar	 nama-nama	 kepada	
Sekretaris-Jenderal	PBB	dalam	sebuah	file	yang	disegel,	dan	mengusulkan	
agar ia meneruskannya kepada penuntut umum yang berwenang untuk 
digunakan dalam penyelidikan-penyelidikannya. Ketika Dewan Keamanan 
PBB kemudian merujuk situasi di Darfur kepada Mahkamah Pidana 
Internasional,	 Sekretaris-Jenderal	 mengirimkan	 daftar	 tersebut	 kepada	
Mahkamah.	 BBC	News,	 “Court	 Probes	 Sudan	 ‘War	Crimes,’”	 http://www.
news.bbc.co.uk, 6 Juni 2005.  

29 Sebagai contoh, lihat laporan Nunca Maís Brazil, dibahas dalam Bab I. Lihat 
juga pasal 14(2) Piagam Pengadilan Kejahatan Perang Internasional untuk 
Perempuan tentang Perbudakan Seksual Militer Jepang (2000): “Putusan harus 
menetapkan dengan jelas apakah terdakwa telah dinyatakan bersalah atau 
tidak bersalah atas kejahatan yang dituduhkan atau apakah terdapat bukti 
yang tidak cukup… dan harus memberikan pertimbangan-pertimbangan 
untuk putusan tersebut.”

30 Komisi kebenaran Maroko, sebagai contoh, dilarang untuk membuat 
penetapan-penetapan pertanggungjawaban individu tetapi diwajibkan untuk 
membuat temuan-temuan tentang pertanggungjawaban lembaga. Lihat 
Dahir nomor 1.04.42 (2004) Approving the Texts of the Fairness and Reconciliation 
Commission (Maroko), pasal 6 dan 9(3).

31 Menulis tentang komisi kebenaran Guatemala, yang membuat temuan-
temuan penting tentang pertanggungjawaban lembaga tetapi tidak memiliki 
kewenangan untuk menetapkan pertanggungjawaban individu, seorang 
penulis berkata: “[A]da sesuatu untuk dikatakan untuk pendekatan yang 
menyoroti pertanggungjawaban lembaga-lembaga sosial, militer dan politik 
negara ketimbang individu. Hal ini bukan berarti mengatakan bahwa lembaga 
lebih bertanggung jawab ketimbang individu. Bahkan jika Komisi telah 
berhasil menuruni jalan yang sama sebagaimana Komisi Kebenaran Salvador 
dalam menyebutkan nama, diragukan bahwa hal tersebut akan memiliki 
nilai tambah yang penting untuk laporan. Dengan tidak menyebutkan nama, 
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laporan tersebut berhasil mengirimkan nuansa sifat kelembagaan yang sangat 
besar dari genosida dan kejahatan-kejahatan lainnya.” P. Seils, “The Limits of 
Truth Commissions in the Search for Justice,” catatan 1 di atas, hlm. 788. 

32 Lihat Hayner, Unspeakable Truths, catatan 16 di atas, hlm. 48. Beberapa komisi 
kebenaran lainnya telah membuat temuan-temuan yang sama. 

33 Pengadilan-pengadilan di hampir semua negara akan, bagaimanapun, jarang 
mengakui gugatan-gugatan pencemaran nama baik yang diajukan oleh 
kelompok. Aturan yang khas adalah bahwa pencemaran nama baik hanya 
berlaku  bagi individu, bukan kelompok. Namun lihat “Transitional Justice 
in	News”	 (http://www.ictj.org),	 31	 Oktober	 2003,	 yang	melaporkan	 tentang	
gugatan	 fitnah	 yang	 diajukan	 terhadap	 beberapa	 orang	 komisioner	 KKR	
Peru.

34 Menguraikan mandat komisi kebenaran Guatemala, Hayner menulis: 
“Faktanya, hampir seluruh pembatasan yang dibangun dalam mandat 
komisi terbuka untuk interpretasi; bahkan mereka yang menandatangani 
perjanjian damai mengakui bahwa penyebutan nama-nama unit militer 
dan	 posisi	 pejabat	 militer	 yang	 bertanggung	 jawab	 dapat	 didaftar	 dalam	
laporan, apabila para komisioner memilih demikian dan bahwa nama-nama 
orang tersebut kemudian dapat dicocokkan oleh pers atau organisasi non-
pemerintah...” Unspeakable Truths, catatan 16 di atas, hlm. 275.

35 Sebagai contoh, di Afrika Selatan, Kongres Nasional Afrika (ANC) mendesak 
hak jawab lisan sebelum pertanggungjawaban ditetapkan terhadapnya atas 
pelanggaran berat hak asasi manusia. Ketika hak ini ditolak, ANC gagal 
mendapatkan surat perintah pengadilan untuk mencegah publikasi temuan-
temuan KKR terhadapnya. A. Boraine,  A Country Unmasked (Oxford: Oxford 
University Press, 2000), hlm 306-7, 314. Sebagaimana Hayner mencatat, 
“Menggambarkan pelanggaran berskala besar oleh pasukan gerilya, yang 
mungkin	berubah	menjadi	partai	politik	pada	akhir	masa	konflik,	dapat	merusak	
kredibilitas kelompok tersebut dalam komunitas internasional atau pendukung 
setianya di negaranya.” Unspeakable Truths, catatan 16 di atas, hlm. 230.

36 Bandingkan dengan pasal 14 Pedoman PBB tentang Pencegahan dan 
Penyelidikan yang Efektif  terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar 
Proses Hukum, Sewenang-Wenang dan Kilat (1991), yang menetapkan bahwa 
dalam mengevaluasi bukti yang diperlukan, komisi penyelidikan harus 
menilai “relevansi, kejujuran, reliabilitas dan probitas.”

37 Lihat, contoh, R. May, Criminal Evidence (London: Sweet & Maxwell, 1999), hlm. 
1-13.

38 Lihat, misalnya, Mahon melawan Air New Zealand [1985] Kasus-Kasus Banding 
808 (Privy Council) hlm. 820-1 (menyatakan bahwa orang yang melaksanakan 
penyelidikan harus mendasarkan temuan-temuannya pada materi yang 
memiliki nilai probatif).
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39 Catat bahwa bahkan di mana sumber bukti tidak terbukti bias, komisi-komisi 
kebenaran juga harus mengingat kekeliruan-kekeliruan umum yang ada 
dalam mencatat, menyalin, atau sebaliknya dalam menangani informasi. Hal 
ini juga dapat mempengaruhi reliabilitas dokumen.

40 Lihat Bab 3.

41 Menguraikan penolakan terhadap kepercayaan pada sumber-sumber informasi 
dan bukti eksternal, mantan anggota komisi kejahatan perang PBB mencatat, 
“Ada masalah-masalah data-entry dan analisis karena sumber-sumber sangat 
bervariasi	dalam	hal	kualitas	dan	isi,	sebagian	merefleksikan	metodologi	dan	
tujuan	pengumpulan	data	yang	berbeda-beda.	Lebih	spesifik	lagi,	penyebutan	
nama-nama dan lokasi tidak konsisten karena keterbatasan bahasa atau 
penerjemahan ke dalam bahasa pelaporan. Lokasi, pada awalnya, sulit untuk 
diidentifikasi	dengan	tepat	karena	ketiadaan	informasi	geografis	yang	spesifik.	
Laporan-laporan mengenai insiden yang sama terkadang bervariasi dalam hal 
jumlah orang yang terlibat dan akibat yang digambarkan. Laporan-laporan 
kerusakan kepemilikan jarang mengindikasikan lebih dari jenis kepemilikan 
yang terkena dampak; lokasi dan nilai kepemilikan jarang dimasukkan. 
Jumlah korban, kepemilikan, dan variabel-variabel lain sering kali dilaporkan 
dalam rentangan angka (misalnya, 100-1,000). Nama para korban, pelaku, dan 
saksi sering kali diubah atau dihilangkan dari laporan.” M.C. Bassiouni, “The 
Commission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 
780: investigating Violations of International Humanitarian Law in the Former 
Yugoslavia” (1994) 5 Crim. L. Forum 279, hlm. 301-2.

42 Lihat N. Roht-Arriaza, “Civil Society in Processes of Accountability,” dalam 
Bassiouni, Post-Conflict Justice, catatan 1 di atas, hlm. 105 104. Lihat juga R. 
McGrath, “Problems of Investigations into War Crimes and Crimes against 
Humanity	During	and	After	Ethnic	Conflicts,”	dalam	ibid., hlm. 902, di mana 
penulis menguraikan keberatan-keberatan yang dihadapi oleh ICTY yang 
meletakkan kepercayaan pada bahan-bahan dari LSM: “Berkenaan dengan 
situasi di Balkan, pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada para pekerja 
hak asasi manusia oleh para saksi terkadang ditemukan tidak konsisten dengan 
pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh para saksi yang sama kepada para 
penyelidik [ICTY]. Hal ini sangat penting karena ketidak-konsistenan dengan 
pernyataan-pernyataan sebelumnya dapat digunakan untuk ‘mencurigai’ atau 
mempertanyakan hubungan antara penyelidik pidana dengan LSM.

43 Mengejutkan, ICTY dan ICTR keduanya telah secara sah memperhatikan 
(yakni, diterima sebagai ”fakta”) isi dari pelbagai dokumen PBB, termasuk 
laporan komisi-komisi penyelidikan internasional. Lihat R. May dan M. 
Wierda, International Criminal Evidence (Ardsley, NY: Transnational Publishers, 
2003), hlm. 136. Dalam pandangan penulis, pendekatan demikian tidak 
direkomendasikan untuk komisi-komisi kebenaran, untuk pengadilan saja, 
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mengingat pembatasan-pembatasan penting pada kewenangan penyelidikan 
dari sebagian besar badan PBB. Pendekatan yang lebih seimbang mungkin 
sekadar untuk memberikan bobot yang berati untuk dokumen-dokumen 
tersebut. Secara sah memperhatikan “fakta-fakta yang diputuskan,” sebaliknya, 
terlihat sangat beralasan, mempertimbangkan bahwa pengadilan yang 
imparsial dan independenlah yang memutuskan dan mempertimbangkan 
kegagalan pengadilan banding.

44 Bandingkan	 daftar	 ini	 dengan	 Piagam	 Pengadilan	 Kejahatan	 Perang	
Internasional untuk Perempuan tentang Perbudakan Seksual Militer Jepang 
(2000), pasal 9: “…Hal-hal berikut harus diakui sebagai bukti: (a) dokumentasi: 
Bukti-bukti tertulis seperti dokumen-dokumen resmi, pernyataan/deposisi, 
pernyataan-pernyataan yang ditandatangani, catatan-catatan harian, surat/
catatan atau dokumen-dokumen lain, pandangan-pandangan para ahli, 
foto dan dokumen bergambar lainnya; (b) bukti pribadi: Kesaksian-kesaksian 
tertulis atau lisan dari orang-orang yang selamat dan saksi-saksi, pernyataan-
pernyataan saksi ahli; dan (c) bukti material:	Bukti	fisik	dan	material	 lainnya	
yang relevan.” 

45 Pernyataan yang bertentangan dengan kepentingan mungkin secara langsung 
datang dari pelaku. Pernyataan tersebut mungkin, sebagai alternatif, datang 
dari seorang korban pemerkosaan yang secara publik mengaku telah diperkosa 
meskipun pernyataan tersebut diyakini akan mengarah pada rasa malu sosial 
yang berarti bagi korban, keluarganya, dan komunitasnya.

46 Hal ini sangat penting dalam kaitan dengan penelitian terkini tentang 
kelaziman kekeliruan dan penyimpangan dalam masukan dan keluaran 
ingatan. Lihat, contoh, E.	 Loftus,	 Eyewitness Testimony  (Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1996); D. Schacter, Memory Distrortion (Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 1997).

47 Lihat D. Orentlicher, ”Update Set of Principles for the Protection and 
Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity,” UN doc. E/
CN.4/2005/102/Add.1, Prinsip 9(a): “Komisi harus berusaha untuk menguatkan 
informasi yang menyangkut individu-individu sebelum nama-nama mereka 
disebutkan di depan umum.” Mengingat juga pasal 14 Pedoman PBB tentang 
Pencegahan dan Penyelidikan yang Efektif  terhadap Pelaksanaan Hukuman 
Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-Wenang dan Kilat (1991), yang 
menetapkan bahwa komisi penyelidikan harus berusaha untuk menguatkan 
semua bukti terutama bukti kabar angin, kesaksian in camera, dan kesaksian 
yang tidak diuji dengan pemeriksaan silang – jika gagal bukti akan mendapat 
bobot yang lebih ringan.

48 Lihat May dan Wierda, International Criminal Evidence, catatan 43 di atas, hlm. 
120-1.
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49 ICTR, misalnya, berpendapat bahwa pengadilan dapat membuat putusan 
berdasarkan kesaksian tunggal jika pengadilan menyatakan bahwa kesaksian 
tersebut relevan dan dapat dipercaya. Lihat, misalnya, Penuntut Umum melawan 
Musema, Kasus no. ICTR-96-13-T, paragraf 43.

50 Persyaratan dua buah sumber yang dapat dipercaya dan independen 
merupakan standard yang umumnya berlaku dalam sistem civil law. Lihat, 
contoh, Penuntut Umum melawan Jean-Paul Akayesu, Kasus no. ICTR-96-
4-T (2 September 1998), hlm. 132. Lihat juga Joinet Principles, UN doc. E/
CN.4/Sub.2/1996/18 (1996). Prinsip 8 menetapkan bahwa apabila komisi 
penyelidikan berniat untuk menetapkan pertanggungjawaban individu atas 
pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di depan umum, informasinya 
harus dikuatkan oleh “sedikitnya” dua buah sumber.

51 Lihat From Madness to Hope: The Twelve-Year War in El Salvador: Report of the 
Commission on the Truth for El Salvador, UN doc. S/25500, lampiran, 1993. 
Menilik model komisi Salvador, KKR Sierra Leone menetapkan temuan-
temuan tentang pertanggungjawaban individu hanya jika komisi “yakin 
bahwa informasi atau bukti yang komisi gunakan secara jelas menunjuk pada 
sebuah kesimpulan tertentu.” Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 
Sierra Leone (2004), jilid 2, bab 2, paragraf 5.

52 Dalam surat penutup pada laporan akhirnya kepada Sekretaris-Jenderal PBB, 
komisi mencatat bahwa komisi menunggu adanya tuduhan-tuduhan bias dan 
kekeliruan mengenai temuan-temuannya. Komisi meramalkan bahwa sumber-
sumber bukti yang dipakai akan dianggap kurang dipercaya dibandingkan 
dengan “sumber-sumber bukti yang tunduk pada tes-tes normal yang sah 
untuk menentukan kebenaran dan pada persyaratan-persyaratan proses 
hukum yang terkait lainnya,” termasuk pemeriksaan silang. Dalam hal ini, 
komisi menyatakan bahwa komisi merasakan tanggung jawab khusus “untuk 
mengambil semua langkah yang mungkin untuk menjamin reliabilitas bukti 
yang digunakan untuk sampai pada sebuah temuan... dan bersikeras untuk 
memverifikasi,	memperkuat	dan	menguji	semua	pernyataan	fakta,	memeriksa	
pernyataan-pernyataan tersebut dengan sejumlah besar sumber yang 
kejujurannya sudah diakui.” File salinan surat ada pada penulis.

53 Standar keseimbangan kemungkinan terkadang juga dirujuk sebagai 
standar “keutamaan bukti”. Hal ini berarti bahwa keberadaan (atau 
kebenaran) mengenai sebuah fakta tertentu lebih mungkin ketimbang 
ketidakberadaannya. Di sebagian besar jurisdiksi common law, koroner 
menggunakan standard keseimbangan kemungkinan untuk membuat 
temuan-temuan “pembunuhan di luar proses hukum.”	P.	Matthews,	Jervis on 
Coroners, edisi ke-12 (London: Sweet & Maxwell, 2002), hlm. 314.

54 Lihat Laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan (1998), jilid 1, bab 
4,	hlm.	157,	 tersedia	di	http://www.polity.org/za/govdocs/commissions/1998/
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trc/1chap4.htm. KKR Sierra Leone juga menerapkan sebuah standard yang 
“serupa dengan keutamaan atau keseimbangan kemungkinan.” Laporan Akhir 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sierra Leone (2004), jilid 2, bab 2, paragraf 7. 

55 Hayner, Unspeakable Truth, catatan 16 di atas, hlm. 130.

56 Ibid., hlm. 67. KKR Peru, untuk arsip tertentu, mengambil pendekatan yang 
benar-benar berlawanan: “Komisi [menyerahkan] sejumlah kasus kepada 
kantor kejaksaan agung untuk penuntutan. Komisi tidak menyebutkan nama 
para tersangka pelaku, namun merekomendasikan agar nama-nama mereka 
dipublikasikan jika jaksa agung Peru gagal melakukan penyelidikan yang 
segera dan mendalam terhadap kasus tersebut.” [Penekanan ditambahkan]. 
Human Rights Watch, “Peru – Prosecution Should Follow Truth Commission 
Report,”	 28	 Agustus	 2003,	 http://www.hrw.org.	 Secara	 keseluruhan,	 KKR	
meneruskan 47 kasus kepada penuntut umum domestik, yang melibatkan 
keseluruhan sekitar 400 orang pelaku dan 3,500 orang korban. Penuntutan 
sedang berlangsung untuk beberapa kasus ini.

57 Lihat pasal 16 peraturan internal komisi kebenaran Haiti. Yang disebut komisi 
‘all-islands di Sri Lanka, yang mendahului ketiga komisi regional yang terdiri 
dari	 komisi	 kebenaran	 Sri	 Lanka,	 juga	menyerahkan	 sebuah	 daftar	 rahasia	
yang berisi “nama-nama individu yang, berkenaan dengan material yang dapat 
dipercaya,  terindikasi memiliki tanggung jawab atas penghilangan beberapa 
orang.” Laporan Akhir Komisi Penyelidikan atas Pemusnahan dan Penghilangan 
Paksa terhadap Beberapa Orang (All Islands), bab 3, bagian 1.

58 Laporan Komisi Penyelidikan Internasional mengenai Darfur kepada Sekretaris-
Jenderal PBB (2005), paragraf 15.

59 Statuta Roma pasal 61(5), (7).

60 Hal ini dapat dilihat kembali dalam Bab 2, Bagian 1, bahwa penerapan keadilan 
alamiah (yang meliputi hak jawab) tergantung pada beratnya konsekuensi-
konsekuensi yang mungkin menyertai pemeriksaan yang dilakukan.

61 Dikutip dalam Hayner, Unspeakable Truth, catatan 16 di atas, hlm. 126. KKR 
Peru, juga, melepaskan beberapa temuan tentang pertanggungjawaban 
individu yang direncanakannya oleh karena bukti yang membebaskan dari 
tuduhan yang diberikan oleh orang-orang pada saat menggunakan hak jawab 
mereka.

62 Lihat Bagian 5 di bawah, “Penyelidikan atas Jawaban-Jawaban.”

63 Hal ini merupakan keprihatinan dari komisi kebenaran di Haiti. Hayner, 
Unspeakable Truth, catatan 16 di atas, hlm. 122-3.

64 Lihat, misalnya,	 “Transitional	 Justice	 in	 the	 News”,	 http://www.ictj.org,	 31	
Januari 2003: “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi [Afrika Selatan] telah 
setuju untuk mengamendemen beberapa bagian dari laporan akhirnya yang 
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mempersalahkan Inkatha Freedom Party (IFP) atas pelanggaran-pelanggaran 
hak asasi manusia selama tahun-tahun terakhir apartheid. Keberatan 
pengadilan oleh IFP telah menunda penerbitan laporan, dan penyelesaian di 
luar pengadilan sekarang memberikan jalan untuk penerbitan laporan.”

65 Lihat Laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan (1998), jilid 1, bab 
7, Keberatan-Keberatan Hukum, paragraf 55.

66	 P.	van	Zyl,	“Unfinished	Business:	The	Truth	and	Reconciliation	Commissions’	
Contribution to Justice in Post-Apartheid South Africa,” dalam Bassiouni, Post-
Conflict Justice, catatan 1 di atas, hlm. 751. Mantan Wakil Ketua KKR mencatat 
bahwa lebih dari total 400 pemberitahuan dikirim. A Country Unmasked, 
catatan 35 di atas, hlm. 301-2. 

67 Lihat, misalnya, Undang-Undang Penyelidikan Publik Ontario, RSO 1990, 
sebagaimana diamendemen, bagian 5(2): “Tidak ada temuan perbuatan jahat 
seseorang dapat dipakai untuk melawan dirinya dalam setiap laporan komisi 
setelah penyelidikan kecuali apabila orang tersebut memiliki pemberitahuan 
yang masuk akal mengenai isi dari perbuatan jahat yang dituduhkan…”

68 Sebagai contoh, F.W. de Klerk berhasil melarang KKR Afrika Selatan untuk 
menyebutkan namanya dalam laporan komisi bulan Oktober 1998. Lihat 
Hayner, Unspeakable Truth, catatan 16 di atas, hlm. 44. “Hasil dari tindakan 
pengadilan yang diambil oleh De Klerk adalah bahwa Komisi harus 
menghapuskan dengan satu atau lain cara halaman yang berisi temuan-
temuannya yang berkenaan dengan mantan Presiden Negara... Semua salinan 
jilid 5 dihapuskan dan apa yang disebut dengan ‘halaman temuan’ dipotong 
dan dicetak ulang.” Boraine, A Country Unmasked, catatan 35 di atas, hlm. 304.

69 (Jaksa Agung) Kanada melawan (Komisi Penyelidikan untuk Sistem Peredaran Darah) 
Kanada, [1997] 3 S.C.R. 440, 1997 CanLII 323 (S.S.C), paragraf 69-70.

70 Lihat, misalnya, Fayed melawan UK, catatan 8 di atas, paragraf 78: “Saat tiba pada 
temuan-temuan fakta atau kesimpulan mereka, para penyelidik berkewajiban 
untuk bertindak adil dan untuk memberikan kesempatan yang adil kepada 
setiap orang yang akan mereka kritik dalam laporan mereka untuk menjawab 
tuduhan-tuduhan yang dibuat terhadap mereka. Meskipun penyelidikan 
tersebut bersifat administratif dan bukan judisial, para penyelidik tunduk 
pada apa yang dikenal di dalam hukum Inggris sebagai ‘aturan-aturan 
keadilan alamiah.’”  

71 Komisi kebenaran di Ghana mengizinkan jawaban-jawaban tertulis dan 
menjamin bantuan pembela pilihan dalam mempersiapkan jawaban-jawaban 
tersebut. Lihat Laporan Akhir Komisi Rekonsiliasi Nasional Ghana (2004), jilid 2, 
pada 2.3.3.4.1. Lihat juga Prinsip 8 Joinet Principles, yang dibahas dalam Bagian 
I. Prinsip tersebut menetapkan: “[O]rang yang tersangkut harus memiliki 
kesempatan untuk membuat pernyataan yang mengedepankan versinya 
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mengenai fakta-fakta atau... untuk menyerahkan dokumen yang dapat 
dipersamakan dengan hak jawab untuk dimasukkan dalam dokumen.”

72 F.W. de Klerk mengajukan jawaban sebanyak 2,000 halaman kepada komisi 
sebagai bagian dari gugatan hukum yang diajukan terhadap KKR Afrika 
Selatan sehari sebelum komisi mengeluarkan laporan tahun 1998. Hayner, 
Unspeakable Truth, catatan 16 di atas, hlm. 127.

73 Lihat, misalnya, pasal 30(2) Undang-Undang Promosi Persatuan Nasional 
dan Rekonsiliasi, 1995 (Afrika Selatan), yang menetapkan: “Jika selama 
penyelidikan oleh atau dengar kesaksian di hadapan Komisi – (b) Komisi 
yang bermaksud membuat keputusan yang mungkin merugikan seseorang 
yang telah tersangkut... harus, jika orang tersebut ada... memberikan 
kesempatan kepadanya untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan 
kepada Komisi dalam waktu yang ditentukan berkenaan dengan masalah 
yang dipertimbangkan atau untuk memberikan bukti pada saat acara dengar 
kesaksian Komisi.” Penting untuk dicatat bahwa pelbagai pemeriksaan 
administratif dengan konsekuensi-konsekuensi yang berpotensi lebih buruk 
dari pada penyebutan nama (misalnya, pembatalan pembebasan bersyarat oleh 
badan pembebasan bersyarat, deportasi oleh badan imigrasi, penolakan izin 
kerja oleh lembaga regulator) tidak memerlukan dengar kesaksian lisan. Lihat 
D. Mullan, Administrative Law (Toronto: Irwin Law, 2001), hlm. 268-75.

74 Lihat, misalnya, pasal 39 Hukum Acara Komisi Inter-Amerika untuk Hak Asasi 
Manusia (2002): “Fakta-fakta yang dituduhkan dalam permohonan, bagian-
bagian terkait yang telah diteruskan kepada Negara yang dipermasalahkan, 
harus dianggap benar jika Negara belum memberikan informasi tanggapan 
selama periode maksimum yang ditetapkan oleh Komisi berdasarkan 
ketentuan Pasal 38 Hukum Acara ini, selama bukti lain tidak mengarah pada 
kesimpulan yang berbeda.”

75 Dalam beberapa contoh, mungkin juga terdapat alasan-alasan untuk dipercaya 
bahwa komisi mungkin melampaui jurisdiksinya. Lihat, contoh, M.J. Trebilcock 
dan L. Austin, “The Limits of the Full Court Press: Of Blood and Mergers” 
(1998) 48 Univ. of Toronto L.J. 1. Lihat juga bagian 7 di bawah.

76 Menguraikan tugas penyelidikan koroner, seorang pejabat yang terkemuka 
tentang hal ini menulis: “[A]dalah haknya untuk memutuskan cara yang 
terbaik untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas… ia tidak untuk 
dikritik dalam suatu kasus tertentu jika ia tidak mengejar setiap sumber 
informasi yang dimungkinkan atau secara pribadi membaca setiap dokumen 
dengan teliti, dengan ketentuan bahwa ia telah melakukan upaya-upaya 
yang masuk akal dan tepat untuk memperoleh informasi dan bukti yang ia 
perlukan	 untuk	 melakukan	 pemeriksaan	 yang	 dipertanyakan.”	 Matthews,	
Jervis on Coroners, catatan 53 di atas, hlm. 226.
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77 Sebagaimana dicatat sebelumnya, pihak-pihak yang tersangkut mungkin 
memiliki alasan yang obyektif untuk khawatir akan dendam pribadi oleh 
karena nama-nama mereka disebutkan dalam laporan akhir komisi. Ini 
merupakan masalah yang dapat diangkat dalam jawaban individu, dan 
masalah ini harus tidak dikesampingkan tanpa ada beberapa penilaian 
terhadap tingkat risiko yang nyata terhadap individu.

78 Lihat, misalnya, Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sierra Leone 
(2004), jilid 2, bab 2, paragraf 279: “Namun demikian, Komisi menyatakan 
bahwa Dewan Perang (War Council) dan Presiden telah diberitahu secara 
lengkap dan berkali-kali mengenai kejadian-kejadian yang berlangsung 
di tanah Sierra Leone selama periode pengasingan mereka. Mereka tidak 
bertindak untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran yang sedang 
dilakukan oleh unsur-unsur CDF dan  juga tidak angkat bicara menentang 
mereka. Dengan demikian, mereka bertanggung jawab atas tindakan agen-
agen mereka di lapangan.”

79 Banyak komisi kebenaran – khususnya di Amerika Latin – telah dengan 
tegas dilarang untuk menyebutkan nama. Lihat, contoh, mandat KKR Chili, 
yang menetapkan bahwa komisi “tidak akan memiliki kewenangan untuk 
mengambil posisi mengenai apakah individu secara hukum bertanggung 
jawab atas kejadian-kejadian yang tengah dipertimbangkan.” Pasal 2 
Ketetapan yang Membentuk Komisi Nasional untuk Kebenaran dan 
Rekonsiliasi, Ketetapan Mahkamah Agung no. 355, 1990 (Chili), dicetak 
ulang dalam N. Kritz, Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon 
with Former Regimes, (Washington, DC: US Institute for Peace Press, 1995), 
jilid 3, hlm. 104. Lihat juga Agreement on the Establishment of the Commission 
to Clarify Past Human Rights Violations and Acts of Violence that Have Caused 
the Guatemalan Population to Suffer, UN doc. A/48/954/S/1994/751, lampiran II 
(1994): “Komisi tidak boleh menetapkan pertanggungjawaban pada individu 
manapun di dalam kerja, rekomendasi dan laporannya dan kerja-kerja 
komisi tersebut tidak boleh menimbulkan maksud atau akibat hukum.”

80 Untuk kepentingannya, komisi kebenaran di Argentina mengangkat hal ini 
dalam laporan akhirnya. Hayner, Unspeakable Truth, catatan 16 di atas, hlm. 
111.

81 Laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional Chili, penterjemah P.E. 
Berryman, 2 jilid. (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1993). 
Laporan asli diterbitkan pada tahun 1991.

82 Sebagai contoh, komisi kebenaran di Peru dan Sierra Leone melakukan hal ini 
dalam laporan akhir mereka. Lihat, contoh, Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi Sierra Leone (2004), jilid 1, Pengantar, paragraf 34: “Pada akhir dari 
setiap bagian yang menyinggung peran yang dimainkan oleh pemerintah, 
faksi atau kelompok tertentu, nama dan jabatan orang-orang yang dinyatakan 
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sebagai	 pejabat	 kunci	 dimasukkan	 dalam	 daftar.	 Dalam	 keadaan-keadaan	
di mana temuan bersinggungan dengan tindakan-tindakan pemerintah, 
kelompok yang dipersoalkan, para pejabat kunci tersebut tersangkut sebagai 
pihak yang bertanggung jawab.”

83	 Statuta	 Roma	 mendefinisikan	 pertanggungjawaban	 semacam	 itu	 sebagai	
berikut: “(a) Seorang komandan militer atau seseorang yang secara efektif 
bertindak sebagai seorang komandan militer secara pidana bertanggung 
jawab atas kejahatan-kejahatan di dalam jurisdiksi Mahkamah yang dilakukan 
oleh pasukan-pasukan yang berada di bawah komando atau kekuasaannya 
yang efektif, atau kewenangan dan pengendaliannya secara efektif 
sebagaimana mungkin kasusnya, sebagai akibat dari kegagalannya untuk 
melaksanakan pengendalian secara benar atas pasukan-pasukan tersebut, di 
mana:(i) Komandan militer atau orang tersebut mengetahui atau, disebabkan 
oleh keadaan pada waktu itu, seharusnya mengetahui bahwa pasukan-
pasukan itu melakukan atau hendak melakukan kejahatan tersebut; dan (ii) 
Komandan militer atau orang tersebut gagal untuk mengambil langkah-
langkah yang perlu dan masuk akal dalam kekuasaannya untuk mencegah 
atau menekan perbuatan mereka atau mengajukan masalah itu kepada 
pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan dan penuntutan. (b) 
Berkenaan dengan hubungan atasan dan bawahan yang tidak digambarkan 
dalam paragraf (a), seorang atasan secara pidana bertanggung jawab atas 
kejahatan yang termasuk dalam jurisdiksi Mahkamah yang dilakukan oleh 
bawahan yang berada di bawah kewenangan dan pengendaliannya secara 
efektif, sebagai akibat dari kegagalannya untuk melaksanakan pengendalian 
dengan semestinya atas bawahan tersebut, di mana: (i) Atasan tersebut 
mengetahui, atau secara sadar mengabaikan informasi yang dengan jelas 
mengindikasikan bahwa bawahannya sedang melakukan atau hendak 
melakukan kejahatan tersebut; (ii) Kejahatan itu menyangkut kegiatan yang 
berada dalam tanggung jawab efektif dan pengendalian atasan tersebut; dan 
(iii) Atasan gagal mengambil semua tindakan yang perlu dan masuk akal di 
dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan mereka atau 
mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang untuk penyelidikan 
dan penuntutan.”

84 Akan beralasan, bagaimanapun, bagi komisi kebenaran untuk mengeluarkan 
sebuah penetapan pertanggungjawaban umum pada “pemimpin” (yang tidak 
disebutkan namanya) sebuah lembaga publik yang besar seperti tentara. 
Komisi kebenaran Guatemala, antara lain, membuat temuan semacam itu 
dalam laporan akhirnya. Lihat Memoria del Silencio: Informe de la Comisión para el 
Esclarecimiento Histórico de Guatemala (1999) dan Laporan Akhir Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi Peru	(2003),	http://www.	cverdad.org.pe/ingles/ifinal.
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85 Perhatikan kembali Prinsip 17 dari Prinsip-Prinsip PBB tentang Pencegahan 
dan Penyelidikan yang Efektif  terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar 
Proses Hukum, Sewenang-Wenang dan Kilat (1989), UN doc. E/1989/89, yang 
menetapkan bahwa laporan akhir komisi penyelidikan harus menguraikan 
“kejadian-kejadian khusus yang terbukti telah terjadi dan bukti yang 
mendasari temuan-temuan tersebut…” Lihat juga Prinsip-Prinsip PBB tentang 
Penyelidikan dan Dokumentasi yang Efektif terhadap Penyiksaan dan Perlakuan atau 
Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendah Martabat Manusia, 
GA res. 55/89 (2000), Prinsip 5(b). Secara lebih umum, lihat pembahasan dalam 
Bab 2, Bagian 2, mengenai kewajiban untuk memberi alasan-alasan (sebagai 
unsur dari keadilan alamiah).

86 Untuk pelbagai bentuk pertanggungjawaban atau partisipasi pidana, lihat, 
pasal 25(3) Statuta Roma: “Sesuai dengan Statuta ini, seseorang harus 
bertanggung jawab secara pidana dan dapat dikenai hukuman atas suatu 
kejahatan dalam jurisdiksi Mahkamah, jika orang tersebut: (a) Melakukan 
suatu kejahatan, baik sebagai seorang pribadi, bersama orang lain atau lewat 
seseorang lain, tanpa memandang apakah orang lain itu bertanggung jawab 
secara pidana; (b) Memerintahkan, mengusahakan atau menghasut dilakukannya 
kejahatan semacam itu yang dalam kenyataan memang terjadi atau percobaan; 
(c) Untuk keperluan mempermudah dilakukannya kejahatan tersebut, 
membantu, bersekongkol atau bahkan menolong dilakukannya atau percobaan 
untuk melakukannya, termasuk menyediakan sarana untuk melakukannya; 
(d) Dengan suatu cara lain menyumbang atas dilakukannya atau percobaan 
dilakukannya kejahatan tersebut oleh sekelompok orang yang bertindak 
dengan suatu tujuan bersama. Sumbangan tersebut haruslah bersifat sengaja 
dan haruslah: (i) Dilakukan dengan tujuan untuk melanjutkan tindak pidana 
atau tujuan pidana kelompok itu, di mana kegiatan atau tujuan tersebut 
mencakup dilakukannya suatu kejahatan dalam jurisdiksi Mahkamah; atau (ii) 
Dilakukan dengan mengetahui maksud dari kelompok itu untuk melakukan 
kejahatan; (e) Berkenaan dengan kejahatan genosida, secara langsung atau 
tidak langsung menghasut orang-orang lain untuk melakukan genosida; (f) 
Berusaha melakukan kejahatan semacam itu dengan melakukan tindakan yang 
memulai pelaksanaannya lewat suatu langkah penting, tetapi kejahatan itu 
tidak terjadi karena keadaan-keadaan yang tidak tergantung pada maksud 
orang tersebut. Tetapi, seseorang yang meninggalkan usaha untuk melakukan 
kejahatan atau kalau tidak mencegah dilanjutkannya kejahatan tidak dikenai 
hukuman berdasarkan Statuta ini atas percobaan melakukan kejahatan itu, 
kalau orang tersebut sama sekali dan secara suka rela meninggalkan tujuan 
pidana itu.” (Penekanan ditambahkan)

87 Contoh yang sangat disayangkan datang dari Sierra Leone. Di dalam laporan 
akhirnya, komisi membuat temuan yang tidak tepat mengenai para pemimpin 
yang disebutkan namanya di suatu bagian dalam laporan sebagai berikut: 
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“Komisi menemukan bahwa para pemimpin RUF, AFRC, SLA dan CDF 
bertanggung jawab baik karena membenarkan atau menghasut pelanggaran-
pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk sipil; atau karena gagal 
untuk menghentikan tindakan-tindakan tersebut atau untuk angkat bicara 
menentang tindakan-tindakan tersebut; dan karena gagal untuk mengetahui 
kekejaman yang dilakukan oleh para pengikut atau anggota mereka.” 
(Penekanan ditambahkan). Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 
Sierra Leone (2004), jilid 2, bab 2, hlm. 27. 

88 Lihat Bagian 7 di bawah.

89 Hal ini tidak, tentu saja, berarti bahwa temuan harus disusun atau dibingkai 
seperti sebuah dakwaan – hanya saja temuan tersebut harus menggunakan 
tingkat ketepatan yang sama. Memang, akan menjadi masalah yang 
sangat besar bagi sebuah badan penyelidik seperti komisi kebenaran 
untuk menghadirkan sesuatu yang terlalu menyerupai sebuah dakwaan 
pidana. Mengenai dakwaan-dakwaan oleh pengadilan-pengadilan pidana 
internasional, lihat May dan Wierda, International Criminal Evidence, catatan 
43 di atas, hlm. 42-3.    

90 Lihat, misalnya, Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sierra Leone 
(2004), jilid 2, bab 2, paragraf 7: “Komisi tidak membuat temuan-temuan 
atas pertanyaan tidak bersalah atau bersalah. Komisi membuat temuan-
temuan berdasarkan fakta dalam hubungan dengan tanggung jawab dan 
pertanggungjawaban.” Lihat juga Human Rights Watch dan Federation of 
International Human Rights, Leave None to Tell the Story, catatan 13 di atas, 
hlm. 28: “Kami memahami batasan-batasan bahkan terhadap teknik-teknik 
penyelidikan yang paling saksama sekalipun dan mengakui bahwa meskipun 
telah memberikan upaya-upaya terbaik kami, pekerjaan ini mungkin 
mengandung kekeliruan-kekeliruan. Kami menekankan bahwa pekerjaan 
ini tidak dan tidak bermaksud untuk memberikan “kebenaran hukum” yang 
berkenaan dengan salah atau tidaknya seseorang, yang merupakan tanggung 
jawab dari pengadilan-pengadilan nasional dan internasional yang dibentuk 
secara sah.” Nilai dari prinsip semacam itu, namun demikian, kurang tampak 
dalam konteks di mana pengadilan-pengadilan nasional yang ada sangat 
lemah atau korup, dan di mana tidak ada jalan lain untuk menuju pada 
pengadilan pidana internasional atau campuran.

91 Lihat, misalnya, Re Nelles dan Grange (1984), 46 OR (2d) 210 (Pengadilan 
Banding Ontario), di mana Grange J. menyatakan bahwa temuan komisi 
mengenai dosis mematikan yang “tidak disengaja” terhadap seorang pasien 
sama dengan temuan mengenai pertanggungjawaban sipil atau pidana. 
Kerangka acuan komisi melarang “kesimpulan hukum apapun menyangkut 
pertanggungjawaban sipil atau pidana.” Lihat juga (Jaksa Agung) Kanada 
melawan (Komisi Penyelidikan untuk Sistem Peredaran Darah) Kanada, [1997] 3 
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S.C.R. 440, 1997 CanLII 323 (S.S.C), paragraf 52, di mana Mahkamah Agung 
Kanada berpendapat bahwa “para komisioner harus berusaha keras untuk 
menghindari membuat penilaian terhadap temuan-temuan fakta mereka yang 
juga digunakan oleh pengadilan-pengadilan untuk memperlihatkan temuan-
temuan tentang pertanggungjawaban sipil. Dan juga, upaya-upaya juga harus 
dilakukan untuk menghindari bahasa yang tidak tegas sehingga tampak 
seperti temuan tentang pertanggungjawaban sipil atau pidana.

92 Hayner, Unspeakable Truths, catatan 16 di atas, hlm. 131-2.

93 Sebagai contoh, KKR Afrika Selatan menetapkan Winnie Madikizela-
Mandela “bertanggung jawab, secara politik dan moral, atas pelanggaran-
pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan oleh Mandela United 
Football Club.” Tetapi KKR tidak berhenti di situ saja. Komisi juga menetapkan 
bahwa Madikizela-Mandela sendiri “bertanggung jawab karena melakukan 
pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia tersebut.” Laporan akhir 
KKR, volume 5, hlm. 244. Komisi juga membuat temuan-temuan serupa 
tentang “pertanggungjawaban politik” menyangkut pelbagai individu. 
Pembedaan-pembedaan tersebut mengingatkan kita kepada kategori-kategori 
kesalahan Karl Jaspers yang sering kali dikutip: pidana, politik, moral, dan 
metafisik.	Lihat secara umum K. Jaspers, The Question of German Guilt (New 
York: The Dial Press, 1947).

94 (Jaksa Agung) Kanada melawan (Komisi Penyelidikan untuk Sistem Peredaran Darah) 
Kanada, [1997] 3 S.C.R. 440, 1997 CanLII 323 (S.S.C), paragraf 54.

95 Sebagai contoh, hal ini terjadi dalam hal komisi-komisi kebenaran Argentina, 
Haiti, dan Ghana. Hal ini juga terjadi dalam hal komisi penyelidikan PBB 
atas pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan perang sipil di Pantai 
Gading. “Radio Internasional Perancis yang pertama kali melaporkan pada 
hari Jumat bahwa lampiran yang bersifat sangat rahasia pada laporan yang 
berisi nama 95 individu yang dituduh bertanggung jawab karena melakukan 
pelanggaran-pelanggaran hak, mendorong kekerasan atau menghalangi 
proses perdamaian negara. Termasuk di dalamnya Simone Gbagbo, seorang 
pemimpin pemberontakan yang terkenal dan kepala milisi pro-pemerintah.” 
Lihat C. Lynch, “Ivory Coast First Lady Leads Death Squad, Report Alleges” 
Washington Post, 29 Januari 2005.

96 Mengingat juga pasal 14(1) ACHR, yang memberikan jaminan, kepada para 
individu yang dirugikan oleh pernyataan-pernyataan publik yang keliru atau 
menyinggung atau ide-ide yang yang disebarkan oleh media resmi, “hak untuk 
menanggapi atau untuk membuat perbaikan dengan menggunakan sarana 
komunikasi yang sama.” Sebagai tambahan, untuk “perlindungan yang efektif 
terhadap kehormatan dan reputasi,” ACHR pasal 14(3) mewajibkan para 
penerbit dan sarana-sarana media lainnya untuk mempekerjakan “seseorang 
yang bertanggung jawab yang tidak dilindungi oleh kekebalan atau hak-hak 
istimewa.”
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97 Fayed melawan Inggris, catatan 8 di atas, paragraf 81.

98 Pertimbangkan kembali, dalam hal ini, hak yang sah atas upaya penyelesaian 
secara internasional. Apabila komisi kebenaran melanggar hak asasi 
seorang individu, korban menikmati hak atas upaya penyelesaian. Lihat 
Bab 2, Bagian 1.

99	 A.W.MacKay	 dan	 M.G.	 McQueen,	 “Public	 Inquiries	 and	 the	 Legality	 of	
Blaming: Truth, Justice, and Canadian Way,” dalam A. Manson dan D. Mullan, 
editor, Commissions of Inquiry: Praise or Reappraise? (Toronto: Irwin Law, 2003), 
hlm. 270.
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Profil ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Mayarakat (Institute for Policy Research 
and Advocacy) yang disingkat ELSAM adalah organisasi advokasi 
kebijakan	 yang	 berdiri	 sejak	Agustus	 1993	 di	 Jakarta.	 Tujuannya	
turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, 
memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak 
asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh 
konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
Perserikatan Bangsa-Bangsa.

ELSAM mempunyai empat kegiatan utama sebagai berikut: 
(i)	 studi	 kebijakan	 dan	 hukum	 yang	 berdampak	 pada	 hak	 asasi	
manusia; (ii) advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; 
(iii) pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan (iv) penerbitan 
dan penyebaran informasi hak asasi manusia.

Susunan Organisasi Perkumpulan ELSAM

Dewan Pengurus: Ketua: Asmara Nababan, S.H.; Wakil Ketua: 
Drs. Hadimulyo, M.Sc.; Sekretaris: Ifdhal Kasim, S.H.; Bendahara: 
Ir. Yosep Adi Prasetyo; Anggota: Sandrayati Moniaga, S.H., Abdul 
Hakim Garuda Nusantara, S.H., LL.M., Maria Hartiningsih, Kamala 
Chandrakirana, M.A., Ir. Suraiya Kamaruzzaman, LL.M., Johny 
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Simanjuntak, S.H., Raharja Waluya Jati, Mustafsirah Marcoes, 
M.A., Fransisca Ery Seda, Ph.D., Dra. Agung Putri, M.A., Ester Rini 
Pratsnawati.

Pelaksana Harian:
Direktur Eksekutif:  Dra. Agung Putri, M.A.
Deputi Direktur Bidang Program: A.H. Semendawai, S.H., LL.M.
Deputi Direktur Bidang Urusan Internal:	Otto	Adi	Yulianto,	S.E.
Staf:		 Atnike	 Nova	 Sigiro,	 S.Sos.,	 M.Sc.,	 Betty	

Yolanda, S.H., Elisabeth Maria Sagala, S.E., 
Ester Rini Pratsnawati, Adyani Hapsari 
Widowati, Ikhana Indah, S.H., Indriaswati 
Dyah Saptaningrum, S.H., LL.M., Maria 
Ririhena, S.E., Mariah, Triana Dyah P., S.S., 
Yuniarti, S.S., Agung Yudhawiranata, S.IP., 
LL.M., Amiruddin, S.S., M.Si., Eddie Sius 
Riyadi, Elly Pangemanan, Ignasius Prasetyo 
J., S.E., Ignasius Taat Ujianto, Khumaedi, 
Kosim,	Paijo,	Sentot	Setyosiswanto,	S.Sos.,	
Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Wahyu 
Wagiman, S.H., Zani.

Alamat:    Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510. Tel.: (021) 
797 2662; 7919 2519; 7919 2564; Facs.: (021) 7919 2519; 
Email: office@elsam.or.id, atau elsam@nusa.or.id; Website: 
www.elsam.or.id
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ICTJ di Indonesia

Di Indonesia, ICTJ bekerja bersama organisasi masyarakat sipil dan 
lembaga hak asasi manusia yang bekerja untuk pertanggungjawaban 
atas kejahatan masa lalu. ICTJ telah mempublikasikan laporan 
tentang pengadilan ad hoc di Jakarta  yang mengadili kasus tahun 
1999 di Timor Timur, sebuah penelitian tentang kewajiban negara 
untuk memberikan reparasi pada korban 1965 dan sebuah laporan 
tentang kinerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan.

Alamat Kantor ICTJ Jakarta
Wisma Aria, Unit 105
Jl. HOS Cokroaminoto No. 81
Menteng, Jakarta Pusat 10310
Indonesia
Ph/fax: +62.21.391.4864
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