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Ringkasan Eksekutif

1. Gelombang kekerasan milisi yang menyapu Timor Timur tahun 1999, berpuncak pada 
deportasi dan penghancuran bulan September, bukanlah tindakan spontan mereka yang 
mendukung integrasi, tetapi hasil dari keputusan jenderal-jenderal TNI untuk menghadapi 
dukungan rakyat yang kuat pada kemerdekaan, dengan cara intimidasi dan kekerasan, dan 
mencegah hilangnya provinsi ini dari Republik Indonesia. Kampanye penghancuran besar-
besaran, deportasi, dan pembunuhan pada bulan September pada esensinya adalah operasi 
yang direncanakan dan dijalankan oleh TNI, dengan partisipasi milisi, untuk menghukum 
orang-orang Timor Timor yang memilih menentang integrasi.

2. Sementara sejumlah pro-integrasionis, khususnya pemimpin-pemimpin seperti Gubernur 
Abílio Soares, João Tavares, dan Eurico Guterres, bersemangat menyambut pembentukan 
milisi dan agenda operasinya, minoritas pendukung integrasi dengan Indonesia tidak mau 
menggunakan kekerasan untuk mengejar tujuannya.

3. Sejumlah perwira tinggi TNI yang disebutkan dalam laporan ini tidak hanya mensponsori 
pembentukan milisi, memberikan latihan, senjata, uang, dan dalam beberapa kasus 
narkotika, mereka juga mendorong kekerasan, dan mengorganisir gelombang perusakan dan 
deportasi yang terjadi antara 5 dan 20 September. Saya sependapat dengan para penulis 
laporan KPP HAM INdonesia yang memandang bahwa tidak bisa dibayangkan bahwa 
Jenderal Wiranto, panglima angkatan bersenjata Indonesia, tidak mengetahui operasi besar-
besaran yang dilancarkan oleh jenderal-jenderal bawahannya. Bobot operasi dan besarnya 
sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakannya, pasti untuk menjalankannya 
sekurang-kurangnya diperlukan persetujuan darinya.

4. Gelombang kekerasan melahirkan kejahatan berat terhadap kemanusiaan. Kejahatan ini 
meliputi: pembunuhan, termasuk pembunuhan massal, penyiksaan, penculikan, serangan 
seksual, dan serangan terhadap anak-anak, serta deportasi massa, dan dislokasi paksa. 
Kejahatan terhadap kemanusiaan juga meliputi penghancuran besar-besaran tempat tinggal, 
dan pelayanan dasar untuk menegakkan hak dasar rakyat Timor Timur atas kesehatan dan 
pendidikan. Selain itu juga terjadi pencurian besar-besaran harta benda rakyat Timor Timur.

5. Akibat dari kejahatan-kejahatan ini Timor Timur tidak memiliki infrastruktur, dengan kota-
kota dan desa-desa yang hancur. Perkembangannya mundur lebih dari satu generasi.

6. Dengaan berlanjutnya penahanan paksa orang-orang Timor Timur di kamp-kamp pengungsi 
di Timor Barat yang ingin kembali ke kampung halaman mereka, salah satu kejahatan berat 
terhadap kemanusiaan yang dibahas dalam laporan ini, kenyataannya masih dilakukan.

7. Kegagalan Pemerintah Indonesia sampai sekarang untuk mengajukan orang-orang yang 
bertanggungjawab atas kejahatan di Timor tahun 19991 ke pengadilan adalah sesuatu yang 
menimbulkan kekecewaan besar. Pada pihak lain, upaya orang-orang yang menyusun 
laporan KPP HAM harus diberi penghargaan yang besar karena komitmen, kejujuran, dan 
ketidakmemihakan mereka.

Rekomendasi

Harus dilakukan usaha-usaha untuk menetapkan kesalahan orang-orang yang bertanggungjawab, 
atau bersama-sama bertanggungjawab melakukan kejahatan-kejahatan yang dilakukan 1999, dan 
memulai tindakan untuk mengadili mereka. Perhatian khusus harus diberikan pada penyelidikan 
peran komandan-komandan TNI, dengan maksud untuk menetapkan dakwaan terhadap orang-orang 
yang bertanggungjawab atas kejadian-kejadian 1999. Untuk memenuhi tantangan ini, yang 
membawa implikasi politik dan diplomatik yang peka, perubahan struktural harus dilakukan 



terhadap bagian-bagian yang sekarang ini menangani masalah-masalah ini, yaitu Kantor Penuntut 
Umum dan Unit Penelidikan Kejahatan Serius.

Pengadilan milisi Timor Timur yang sekarang ditahan di Dili harus dipercepat. Dalam menilai kasus 
mereka diperlukan pemeriksaan yang hati-hati mengenai dampak struktur komando milisi/TNI 
terhadap tindakan mereka, dan faktor kesalahan bersama.

Ketika tidak ada kemajuan di Indonesia ke arah diadilinya orang-orang yang bertanggungjawab atas 
kejahatan yang terjadi di Timor Timur tahun 1999, harus segera dilakukan langkah lain untuk 
merundingkan pembentukan pengadilan internasional untuk keperluan ini.

Persoalan reparasi, atau suatu bentuk kompensasi, dalam hubungan dengan penghancuran besar-
besaran tempat tinggal dan gedung-gedung yang berfungsi untuk kesejahteraan rakyat, serta 
pencurian besar-besaran dan terorganisir terhadap harta benda, harus diletakkan di tempat penting 
dalam agenda, dalam perundingan-perundingan dengan Pemerintah Indonesia.

Suatu penyelesaian untuk posisi pengungsi Timor Timur di Timor Barat adalah masalah yang sangat 
penting, karena orang-orang yang ditahan bertentangan dengan keinginan mereka merupkan korban 
dari kejahatan berat. Karena itu, usaha Administrator Transisi UNTAET dan UNHCR untuk 
menyelesaikan masalah ini harus mendapatkan dukungan yang lebih kuat dari masyarakat 
internasional.

Sementara laporan ini memusatkan perhatian pada kejadian-kejadian 1999, ketika melakukan 
penelitian ini tuduhan terus-menerus tentang kejahatan berat terhadap kemanusiaan, yang meliputi 
pembunuhan massal, sejak Timor Timur diinvasi pada tahun 1975 meminta perhatian saya. Saya 
sepakat dengan laporan KPP HAM (rekomendasi 27) yang menyerukan dilakukannya penyelidikan 
menyeluruh tentang apa yang terjadi dan siapa yang bertanggungjawab. Kejahatan yang paling 
berat, seperti pembantaian Craras dan Santa Cruz, adalah kejahatan yang bobotynya sedemikian 
rupa sehingga harus mendapat perhatian dari masyarakat internasional secara keseluruhan.

Tindakan yang berhubungan dengan masalah-masalah ini sangat penting bagi pemenuhan mandat 
UNTAET di Timor Timur, dan bagi perkembangan hubungan yang harmonis antara negara baru ini 
dengan Indonesia.



Pendahuluan

Tindakan-tindakan melanggar hak asasi manusia dan hukum humaniter internasioal di Timor Timur 
diarahkan terhadap keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang bertindak 
berdasar Bagian VII Piagam PBB, dan bertentangan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dicapai 
oleh Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjalankan keputusan Dewan 
Keamanan. Berdasar Pasal 25 Piagam, Negara-Negara Anggota sepakat untuk menerima dan 
melaksanakan keputusan Dewan Keamanan. Penentangan terorganisir di Timor Timur terhadap 
keputusan Dewan Keamanan memerlukan perhatian dan tanggapan internasional yang khusus. 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai suatu organisasi, berkepentingan berpartisipadi dalam seluruh 
proses penyelidikan, penetapan pertanggungjawaban dan penghukuman mereka yang 
bertanggungjawab dan dalam mempromosikan rekonsiliasi. Penanganan yang efektif masalah ini 
penting untuk menjamin dihargainya keputusan-keputusan Dewan Keamanan di masa depan. 
(Paragraf 147, Laporan Komisi Penyelidik Internasional).

Bulan Oktober tahun lalu saya diundang oleh Tuan Mohamed Othman, Jaksa Agung untuk 
menerima tugas mempersiapkan laporan umum mengenai hal-hal di balik kejahatan terhadap 
kemanusiaan yang terjadi di Timor Timur tahun 1999, dan latar belakangnya, untuk membantu 
Pengadilan dalam penanganan kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang disampaikan 
padanya. Saya juga memandang permintaan ini sebagai suatu kesempatan untuk menyusun suatu 
laporan untuk pembaca yang lebih luas, khususnya mereka yang berada dalam sistem Perserikatan 
Bangsa-Bangsa yang memberi perhatian, meskipun sambil lalu, pada peran badan dunia ini dalam 
membimbing bangsa baru tersebut dari reruntuhan dan kekacauan Oktober 1999 menuju 
kemerdekaan. Saya berusaha menyajikan laporan ini dalam bentuk yang cocok untuk pengadilan, 
tetapi pasti tetap merupakan penyajian seorang pengamat berpengalaman tentang sejarah masa kini 
Timor Timur, tanpa presisi dan pembuktian legal yang definitif yang menjadi ciri disiplin ahli 
hukum dalam penangangan kasus-kasus satu per satu. Saya berharap laporan ini akan menjadi 
bantuan yang sederhana untuk Pengadilan dan untuk pihak-pihak lain yang memberi perhatian pada 
kejadian-kejadian tragis yang berlangsung di Timor Timur tahun 1999. Karena itu inti laporan ini 
ialah menjelaskan dan menganalisis, bukannya memberikan kasus untuk pengadilan. Ternyata 
dengan bantuan yang amat sangat terbatas upaya yang sangat sederhana ini kenyataannya 
merupakan suatu tugas marathon, dan oleh karena itu sebagian aspek dari apa yang merupakan pola 
kejadian yang kompleks tidak ditangani dengan memadai.



Tujuan dan Cakupan Laporan

1. Laporan ini pada esensinya adalah penelitian umum mengenai apa yang saya yakini 
merupakan unsur-unsur utama di balik kejadian yang tragis dan menimbulkan bencana yang 
menyapu seluruh wilayah Timor Timur pada tahun 1999. Tujuan utamanya adalah 
memperbaiki pemahaman pejabat-pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diberi 
tanggungjawab mengadakan penyelidikan dan kemudian prosekusi kejahatan terhadap 
kemanusiaan yang disangka dilakukan terhadap rakyat Timor Timur oleh angkatan 
bersenjata Indonesia dan milisi antara 1 Januari dan 25 Oktober 1999. Dalam 
mempersiapkan laporan ini saya mempelajari temuan-temuan dan kesimpulan-kesimpulan 
laporan Komisi Penyelidik Internasional yang dibentuk bulan November oleh Resulusi 
Komisi Hak Asasi Manusia 1999/S-4/1 tanggal 27 September 1999, dan disahkan oleh 
keputusan ECOSOC 1999/293 tanggal 25 November 1999. Saya juga mempelajari dengan 
seksama upaya yang mengagumkan oleh KPP HAM Indonesia untuk menyelidiki kejahatan 
terhadap kemanusiaan ini, untuk mengidentifikasi orang-orang yang bertanggungjawab 
atasnya, dan membawa mereka ke pengadilan. Laporan ini jujur dan rinci, dan kesimpulan-
kesimpulannya mencerminkan komitmen, ketidakmemihakan, dan keprihatinan para 
penulisnya.

2. Laporan Komisi Penyelidik Internasional merekomendasikan agar kesimpulan-
kesimpulannya menjdai "titik awal dalam proses membawa orang-orang yang 
bertanggungjawab ke pengadilan." Laporan ini mengungkapkan "pandangan bahwa pada 
akhirnya Tentara Indonesia yang bertanggungjawab atas intimidasi, teror, pembunuhan, dan 
tindakan-tindakan kekerasan lainnya yang dialami oleh rakyat Timor Timur sebelum dan 
setelah konsultasi rakyat." Dalam laporan ini saya bermaksud, antara lain, membantu 
kemajuan lebih lanjut dalam arah ini, dengan cara memperlihatkan bahwa ada bukti -- yang 
kebanyakan tidak bisa saya sajikan secara rinci karena keterbatasan waktu dan karena 
keterbatasan ekstrem sumberdaya -- yang kuat untuk membenarkan pelembagaan proses 
peradilan terhadap perwira-perwira tinggi tertentu Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta 
para pemimpin dan anggota milisi, dalam hubungan dengan kejahatan terhadap 
kemanusiaan yang disoroti dalam laporan Komisi Penyelidik Internasional. Dicatat bahwa 
Pemerintah Indonesia telah mengumumkan niatnya untuk membawa sebagian, tidak semua, 
orang yang disebutkan dalam laporan ini, ke hadapan Pengadilan di Jakarta, suatu upaya 
yang belum diwujudkan sampai sekarang.

3. Karena mereka yang merencanakan dan memfasilitasi operasi-operasi milisi, termasuk 
kebanyakan pemimpin kelompok milisi, sekarang berada di Indonesia, pelembagaan proses 
peradilan ini dan, jika perlu, prosekusi, melibatkan perundingan internasional yang 
kompleks supaya tindakan penting menegakkan hukum humaniter internasional dan hak 
asasi manusia itu berhasil. Sementara prosekusi anggota-anggota satuan-satuan milisi yang 
diselenggarakan di Timor Timur merupakan awal yang menggembirakan, kenyataan bahwa 
mereka yang mengorganisir, melatih, dan mengarahkan operasi mereka masih tidak 
terjangkau oleh badan-badan penegakan hukum UNTAET yang memunculkan dilema moral 
sebelum persoalan akses diselesaikan.

Dalam menangani kasus-kasus individual pembunuhan oleh milisi di Dili, dimana tersangka 
didakwa dengan pembunuhan, penting mempertimbangkan konteks yang lebih luas -- yaitu 
apa yang kita sebut kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan ini bersifat terencana dan 
sistematis. Korban hanyalah satu dari banyak orang, dan tujuannya adalah mengintimidasi, 
menteror, mengenyahkan atau menghukum kelompok orang yang jadi sasaran. Dalam 
kebanyakan kasus pertanggungjawaban atas kejahatan ini dipikul bersama antara pemunuh 
dan mereka yang merencanakan atau membuat mungkin terjadinya operasi dalam mana 
kejahatan tersebut terjadi. Mengakui pertanggungjawaban komando adalah sentral bagi 



pencapaian keadilan dalam hubungannya dengan kejahatan perang, atau apa yang kita sebut 
kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam kasus kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun 
1999 pertanggungjawaban akhir terletak pada mereka yang merencanakan, mengorganisir, 
melatih, dan memperlengkapi milisi. Juga jelas bahwa budaya TNI yang brutal, yang 
mengakibatkan pelanggaran berat hak asasi manusia mulai dari Desember 1975, 
meninggalkan jejak pada berbagai insiden pada tahun 1999. Penelitian saya sendiri 
mengenai kejadian-kejadian pada waktu itu mengungkapkan pola brutalitas yang konsisten, 
dalam tanggapan TNI terhadap oposisi terhadap integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia. 
Dalam perspektif yang lebih luas, penting mengingat rekomendasi yang terkandung dalam 
laporan Tuan Bacre Waly Ndiaye, Pelapor Khusus, mengenai misinya ke Timor Timur bulan 
Juli 1994. Dalam hubungan dengan pembunuhan Santa Cruz, ia mengatakan bahwa 
"pembunuhan-pembunuhan ini tidak bisa dipandang sebagai suatu masalah masa lalu. 
Pembunuhan-pembunuhan ini tidak boleh dilupakan, dan masih ada waktu untuk 
mengkoreksi kelemahan-kelemahan, yang menonjol pada semua tingkatan, dalam cara-cara 
kekerasan terhadap hak untuk hidup ditangani oleh penguasa Indonesia di Timor Timur. 
Belum terlalu terlambat untuk melakukan penyelidikan yang baik, untuk mengidentifikasi 
dan membawa ke pengadilan para pelakunya, untuk menentukan nasib dan keberadaan 
orang-orang yang hilang, untuk memberi ganti rugi kepada korban-korban atau keluarganya, 
dan mencegah terjadinya pembunuhan lagi."

4. Upaya mencapai keadilan lebih lanjut dalam masalah ini tergantung pada kerjasama politik 
dari Pemerintah Indonesia. Sementara tanggapan-tanggapan awal dari Pemerintah Presiden 
Wahid memberi semangat pada kita, iklim politik di Indonesia bisa berubah sedemikian rupa 
sehingga upaya mencapai keadilan itu bisa merupakan proses yang berkepanjangan, dengan 
penyelesaian akhir tergantung pada dukungan dan kemauan politik masyarakat 
internasional. Catatannya begitu gelap. Seperti yang dikatakan Profesor Harold Crouch, 
seorang ahli yang punya otoritas internasional mengenai politik Indonesia, dalam sebuah 
laporan (dalam hubungan dengan tindakan hukum di Indonesia umumnya), bahwa, 
"Meskipun penyelidikan sampai sekarang telah mengungkapkan banyak bukti pembunuhan 
dan kejahatan lainnya, hasilnya tidak lebih dari sedikit pengadilan. Dan kalaupun dihasilkan 
vonis, hukumannya amat sangat ringan, dan orang-orang yang 'mendalangi' di balik 
kejahatan tidak diadili." Akan tetapi kejahatan-kejahatan besar terhadap kemanusiaan yang 
dilakukan di Timor Timur tahun 1999, kenyataannya kejahatan-kejahatan yang dilakukan 
sejak awal pendudukan Indonesia terhadap Timor Timur, tidak boleh dibiarkan tenggelam 
dalam kegelapan sejarah. Dari segi bobot dan kekejamannya, insiden-insiden ini adalah 
kejahatan yang amat sangat serius, diukur dengan tolok ukur apapun, dan karena itu harus 
ditangani oleh masyarakat internasional, paling kurang dalam peristiwa yang, untuk alasan 
apapun, tidak bisa atau bahkan tidak mau ditangani oleh pemerintah Indonesia. Pilihan 
membentuk pengadilan internasional perlu dipertimbangkan, untuk menangani orang-orang 
yang bertanggungjawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur dalam periode 
ketika kesejahteraan rakyat negeri ini secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak 
dianggap sebagai milik sah pemerintah Indonesia. Tantangan kepada masyarakat 
intenasional telah dicatat dengan baik oleh Harold Crouch: 
"Masyarakat internasional akan kehilangan kredibilitas kalau berhenti mendesakkan 
pengadilan terhadap pelaku-pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimana 
Indonesia telah menjalankan kewajibannya yang paling nyata, yaitu dalam hal kejadian-
kejadian di Timor Timur tahun 1999. Tetapi yang terlibat lebih dari sekadar kredibilitas. 
Pada dasar terbawah, keterlibatan berlanjut masyarakat internasional dalam persoalan 
pertanggungjawaban didasarkan pada keyakinan bahwa kepentingan mereka sendiri sangat 
terlibat dalam upaya Indonesia untuk menegakkan masyarakat demokratis yang aman karena 
Indonesia adalah salah satu dari negeri yang paling besar penduduknya dan besar arti 
pentingnya."



5. Antara 1 Januari dan 25 Oktober 1999 eksekusi di luar proses hukum, kilat atau sewenang-
wenang, termasuk pembunuhan massal dan pembunuhan perseorangan, serta penyiksaan 
dan kekerasan terhadap perempuan yang luas, dilakukan terhadap rakyat Timor Timur. 
Kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan ini direncanakan, dijalankan dengan sistematis, 
dan dilakukan pada skala yang luas. Tindakan-tindakan ini diarahkan pada kelompok 
tertentu; khususnya, para pemimpin gerakan kemerdekaan dan orang biasa Timor Timur 
yang dianggap sebagai pendukung mereka, tetapi tindakan-tindakan ini sering merosot 
menjadi pembunuhan yang serampangan. Dalam banyak kasus serangan brutal juga 
diarahkan terhadap pengurus-pengurus Gereja di lapangan, karena Gereja dianggap 
mendukung kemerdekaan. Selain pembunuhan, serangan-serangan terhadap orang ini 
menimbulkan luka yang luas, serangan seksual terhadap perempuan, dan penculikan.

6. Kegiatan-kegiatan milisi dan TNI, pada bulan September 1999, mengakibatkan pengungsian 
besar-besaran dan deportasi penduduk. Bukti, berdasarkan sample wawancara yang luas dan 
pengamatan pengamat lain, mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk Timor Timur 
yang diangkut ke Timor Timur sesungguhnya dipaksa pergi di luar keinginan mereka. 
Mereka diberi perintah atau pengarahan eksplisit, yang seringkali disertai dengan ancaman 
kekerasan. Juga ketakutan yang beralasan terhadap kekerasan dari TNI/milisi yang 
menyebabkan puluhan ribuorang Timor Timur melarikan diri dari rumah mereka ke wilayah 
pegunungan, dimana mereka mengalami kesulitan tempat tinggal, tidak ada perawatan 
kesehatan, dan kesulitan lain sampai datangnya bantuan kemanusiaan internasional, dan 
keamanan lingkungan rumah mereka dijamin oleh kedatangan pasukan INTERFET. 
Seluruhnya lebih dari 500.000 orang Timur, ataulebih dari 60% dari seluruh penduduk, 
terusir dari tempat tinggal akibat kekerasan atau ancaman kekerasan pada bulan September 
1999. Lebih-lebih, seluruh tatanan administratif dan sosial provinsi ini dihancurkan 
sehingga dalam bulan November 1999, ketika UNTAET pertama kali didirikan, orang-orang 
Timor Timur yang baru kembali berkumpul di kota-kota dan desa-desa yang hancur yang 
kosong sepenuhnya dari infrastruktur dasar suatu masyarakat.



Beberapa Catatan Sejarah Yang Penting
7. Pulau Timor berada di bawah pengaruh Portugis pada pertengahan pertama abad 

keenambelas, ketika Portugis mendirikan koloni di pulau Solor, di sebelah timur Flores. 
Kehadiran Portugis di Oecussi dimulai pada abad ketujuhbelas, tetapi baru pada tahun 1769 
kolonisasi yang sungguh-sungguh terhadap wilayah Timor Timur sekarang dimulai, ketika 
administrasi kolonial pindah ke Dili. Pembagian pulau ini sekarang disepakati secara umum 
pada pertengahan abad kesembilanbelas, tetapi baru resmi ditetapkan pada kesepakatan 
Sentença Arbitral tahun 1913. Kekuasaan kolonial Portugis berlanjut tanpa tantangan 
sampai terjadinya intervensi oleh pasukan Sekutu pada akhir 1941 menyebabkan 
pendudukan oleh Jepang sampai kekalahannya pada Agustus 1945. Portugal kemudian bisa 
mengembalikan kekuasaan kolonialnya.

8. Segera setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada 1949, pemerintah Sukarno 
mengajukan klaim pada wilayah di dekatnya Papua Barat Belanda, yang akhirnya diperoleh 
pada 1969, tetapi Pemerintah Indonesia tidak pernah mengklaim Timor Timur Portugis. 
Setelah Kup Lisbon bulan April 1974, rakyat Timor Timur, bersama dengan rakyat-rakyat 
koloni-koloni Portugis, diberi hak untuk menentukan masa depannya sesndiri oleh 
pemerintah Portugis yang baru, dan pilihan kemerdekaan kalau mereka kehendaki. Awal 
1975, dua partai utama, UDT dan Fretilin membentuk sebuah koalisi untuk kemerdekaan, 
suatu kesepakatan yang agak lemah yang gagal selamat menghadapi strategi intelijen 
Indonesia yang dirancang untuk menghancurkannya. Sebagian karena hal inilah upaya-
upaya pemerintah kolonial Portugis menjalankan program dekolonisasi dihalangi oleh 
jurang yang semakin lebar antara dua partai utama ini.

9. Gerak selanjutnya oleh intelijen Indonesia adalah memprovokasi konflik sipil antara Fretilin 
dan UDT. Akan tetapi pada bulan Oktober 1975, satu bulan setelah kemenangan Fretilin atas 
saingannya, pasukan Indonesia memasuki provinsi ini dalam operasi militer rahasia, yang 
dirancang untuk mengintegrasikan wilayah ini. Invasi ini dengan kuat dilawan oleh 
pasukan-pasukan Fretilin, yang pada waktu itu menjadi pemerintah de facto wilayah ini, 
yang mengupayakan kembalinya Portugis (yang mundur ke Atauro), dan dilanjutkannya 
program dekolonisasi. Invasi besar-besaran terhadap Timor Timur kemudian terjadi pada 7 
Desember 1975.

10. Dalam resolusi Majelis Umum PBB yang keras, Indonesia diminta menarik mundur 
pasukan-pasukannya dari wilayah ini dan untuk memungkinkan tindakan penentuan nasib 
sendiri yang sejati. Majelis Umum juga menyampaikan masalah ini ke Dewan Keamanan, 
yang mengulangi tuntutan agar Indonesia menarik mundur pasukannya. Pemerintah 
Indonesia tidak mentaati tuntutan ini dan, terutama karena sangat rendahnya perhatian 
negara-negara pemain utama di masyarakat internasional, Resolusi Dewan Keamanan 
menguap begitu saja. Bulan Juli 1976, mengabaikan keprihatinan Perserikatan Bangsa-
Bangsa, Presiden Soeharto mengumumkan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Republik 
Indonesia. Tetapi tindakan ini tidak diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, status Timor 
Timur masih tetap berada dalam agendanya sebagai persoalan yang belum selesai sampai 
terjadinya peristiwa dramatis tahun 1999. Resolusi Majelis Umum PBB 30/37 tahun 1982 
menetapkan suatu proses perundingan antara wakil-wakil Portugal dan Indonesia, suatu 
proses yang berlangsung tersendat-sendat sampai setelah terjadinya pembantaian Santa Cruz 
tahun 1991.

11. Sementara itu, rakyat Timor Timur mengalami penderitaan yang tragis ketika Indonesia 
melakukan tindakan militer yang keras untuk menindas perlawanan terus-menerus terhadap 
integrasi ilegal wilayah ini. Sebagai latar belakang untuk peristiwa 1999 penting 
diperhatikan pola penganiayaan terhadap rakyat Timor Timur. Dari awal intervensi militer, 
terdapat laporan-laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam minggu 
setelah invasi Dili ratusan warga ibu kota, hampir semuanya bukan orang tempur, dieksekusi 
kilat. Pembunuhan-pembunuhan ini, sebagian berlangsung dalam bentuk eksekusi massal, 



termasuk terhadap perempuan dan paling kurang satu orang asing, Roger East, seorang 
wartawan dari Australia. Eksekusi massal di Liquiça, Maubara, Aileu, dan dekat Bobonaro 
dilaporkan dalam bulan-bulan setelah invasi. Menurut laporan-laporan yang diterima di 
Australia dari sumber-sumber Gereja, sebanyak 60.000 orang Timor telah mati dalam tahun 
setelah invasi, dan sebanyak 200.000 dalam empat tahun selanjutnya, banyak tentu saja 
karena penyakit dan kelaparan. Eksekusi kilat berlanjut dalam dasawarsa 1980-an dan 1990-
an, yang diketahui paling parah adalah pembantaian Craras, dimana lebih dari 1.000 orang 
Timor Timur dibunuh oleh pasukan TNI, dan pembantaian Santa Cruz, yang dilaporkan 
memangsa nyawa lebih dari 200 orang Timor. Juga ada laporan-laporan terus-menerus 
mengenai penyiksaan dan serangan seksual, yang banyak mendapat perhatian dalam laporan 
tahun Amnesty International dan kemudian Human Rights Watch. Meskipun demikian, 
sebelum insiden Santa Cruz, tanggapan dari masyarakat internasional sangat kecil, dengan 
negara-negara besar menolak mendukung sedikit seruan untuk penyelidikan internasional.

12. Penting bahwa pola perilaku pada pihak militer Indonesia ini diperhatikan ketika 
mempelajari peristiwa 1999. Relevansi latar belakang sejarah dicatat oleh laporan KPP 
HAM, yang merekomendasikan agar "penyelidikan yang menyeluruh dilakukan terhadap 
semua kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Timor Timur sejak 1975." Sikap 
TNI selama periode ini jelas mencerminkan ketidakpedulian tetap terhadap hak asasi 
manusia dasar, khususnya ketika menangani orang-orang yang disangka menentang 
integrasi. Perlakuan brutal militer terhadap orang Timor Timur, termasuk pembunuhan 
massal, terbukti diabaikan atau ditolerir oleh Pemerintah Indonesia, suatu sikap yang tak 
diragukan lagi diperkuat oleh perhatian yang amat sangat rendah kepada rakyat wilayah 
yang terpencil dan pada saat itu tidak terkenal. Akan tetapi muncul reaksi internasional yang 
besar terhadap pembunuhan Santa Cruz, tetapi eksekusi kilat pada skala yang lebih kecil, 
penyiksaan, dan kekerasan lainnya terus berlanjut. Belum lama pada tahun 1995 enam orang 
Timor TImur dieksekusi di wilayah Liquiça, meskipun dalam kasus ini seorang perwira TNI 
dijatuhi hukuman. Dari hasil pengadilan ini terbukti bahwa Pemerintah Soeharto tidak 
memperhatikan apa yang telah menjadi budaya penindasan dan kebrutalan di Timor Timur.

13. Pada bulan Januari tahun 1999 Presiden Habibe membolehkan rakyat Timor Timur untuk 
memilih antara otonomi dan kemerdekaan. Ketentuan untuk plebisit ini disepakati pada 
tanggal 5 Mei, dengan UNAMET menjalankan tugas menyelenggarakan plebisit. 
Pemungutan suara diadakan tanggal 30 Agustus dan pada 4 September hasilnya 
diumumkan. 78,5% dari lebih dari 98% yang memberikan suara, memilih menolak usulan 
otonomi.

14. Kekerasan milisi terhadap pendukung kemerdekaan dimulai pada awal 1999, dan menguat 
pada bulan April ketika dilancarkan Operasi Sapu Jagad. Meskipun demikian, inti utama 
kekerasan terjadi antara 4 September, ketika hasil plebisit diumumkan di Dili, dan akhir 
September, ketika pasukan INTERFET bisa memulihkan keamanan di wilayah tengah dan 
timur Timor Timur. Operasi penghancuran, penjarahan dan deportasi besar-besaran ini, juga 
dibuat oleh TNI Ketika disadari bahwa plebisit hasilnya bisa menentang integrasi. Sesuai 
dengan itu, bulan Juli TNI mulai mengembangkan Operasi Wiradharma, evakuasi Timor 
Timur, sebuah operasi yang juga menggunakan nama sandi Guntur. Rencana ini, yang dibuat 
pada dua bulan terakhir sebelum dijalankan, dipimpin oleh perwira Kopassus, dengan 
Mayor Jenderal Zakky Anwar Makarim dan Adam Damiri menjalankan peran komando 
penting. Menurut sumber yang mengetahui di Jakarta, rencananya adalah mendeportasi 
sebagian besar penduduk Timor Timur ke Timor Barat, dari mana kemudian disebar ke 
tempat-tempat lain Indonesia. Para perencana agaknya percaya bahwa kekerasan akan 
membujuk MPR untuk menolak hasil pemungutan suara. Operasi ini dimulai segera setelah 
pengumuman hasil plebisit, dan difokuskan pada deportasi bagian besar penduduk Timor 
Timur, penghancuran sebagian besar rumah dan gedung, dan teror terhadap staf UNAMET, 
wartawan asing dan orang-orang asing lain yang ada di Timor Timur pada saat itu.



Peran Militer Indonesia, Pembentukan Milisi dan Kampanye 
Teror

15. Penggunaan istilah "milisi" itu hal yang baru di Timor Timur, tetapi melatih dan 
menggunakan orang Timor dalam satuan-satuan paramiliter sudah dimulai pada saat 
intervensi militer Indonesia terhadap Timor Timur tahun 1975. Pada tahun itu, satuan milisi 
tertua, Halilintar, dibentuk setelah dilaksanakannya program latihan militer rahasia di Timor 
Barat oleh pasukan khusus TNI, yang dipimpin oleh Kolonel Dading Kalbuadi. Operasi ini 
diberi nama Operasi Komodo, dan tujuan utamanya adalah integrasi Timor Portugis, yang 
saat itu dalam proses dekolonisasi. Pasukan Halilintar, saat itu dipimpin oleh Tómas 
Gonçalves dan João Tavares, menyertai pasukan TNI sebagai pendukung, dalam Operasi 
Flamboyan, suatu operasi militer rahadia terhadap pasukan Fretilin di Timor Barat pada 
pertengahan Oktober 1975 setelah kemenangan Fretilin terhadap UDT. Operasi ini 
direncanakan oleh komandan-komandan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) 
dan anggota-anggota OPSUS (Operasi Khusus), sebuah kombinasi elit yang merupakan 
pendahulu Kopassus, komando pasukan khusus ABRI. Cara penggunaan orang Timor dalam 
operasi ini menandai dimulainya kebijakan TNI menggunakan orang Timor Timur yang mau 
dalam operasi yang digambarkan dan direncanakan oleh komandan-komandan militer, 
dalam mana orang-orang Timor Timur menjadi front politik yang dirancang untuk 
menyembunyikan peran utama militer Indonesia.

16. Tahun 1976, beberapa bulan setelah invasi Dili, sebagian besar pasukan Halilintar 
dikerahkan untuk membentuk dasar bagi Batalyon 744, suatu satuan teritorial reguler, yang 
kemudian disusul oleh Batalyon 745. Satuan-satuan ini kebanyakan terdiri dari prajurit-
prajurit Timor Timur, tetapi komandannya perwira-perwira Indonesia. Halilintar sendiri 
dibubarkan pada tahun 1982, dan tidak dibentuk lagi sampai tahun 1998. Pada akhir 1970-an 
orang-orang Timor Timur digunakan lagi dalam peran paramiliter di dalam satuan Hansip 
(Pertahanan Sipil), yang juga ada di bagian-bagian lain Indonesia. Pengembangan badan-
badan ini terjadi dengan latar belakang kampanye keras dan seringkali brutal, terahdap 
penduduk Timor Timur oleh pasukan militer pendudukan. Sementara perhatian internasional 
yang besar diberikan pada pembunuhan wartawan-wartawan dari Australia di Balibo bulan 
Oktober 1975, insiden ini hanyalah yang pertama dari kekejaman serius yang dilakukan oleh 
satuan-satuan militer Indonesia selama 16 tahun selanjutnya. Eksekusi kilat pada skala 
massal dimulai pada hari-hari setelah invasi Dili tanggal 7 Desember, ketika ratusan orang 
Timor Timur dibunuh, banyak di antaranya dalam beberapa eksekusi massal. Kekejaman 
yang sama dilaporkan terjadi di mana-mana di Timor Timur selama tiga tahun berikutnya, 
suatu periode ketika tidak ada pengamat internasional di wilayah ini untuk menyaksikan 
insiden-insiden eksekusi kilat dan pembunuhan serampangan ini.

17. Jadi pembunuhan-pembunuhan massal yang dilaporkan (kebanyakan oleh sumber-sumber 
Gereja) terjadi di beberapa tempat, kebanyakan di pedalaman. Salah satu yang paling serius 
dari insiden-indisden tragis ini, yang dikatakan memangsa nyawa lebih dari 1.200 orang 
Timor Timur, dilaporkan terjadi di dekat Bobonaro pada tahun 1976. Belakangan, pada 
tahun 1983, menurut seorang pejabat Timor Timur yang menyelidiki insiden ini, lebih dari 
1000 orang Timor Timur dibunuh di wilayah Ossu oleh pasukan tentara Indonesia marah. 
Pembantaian ini adalah pembalasan terhadap pembunuhan 16 orang tentara Indonesia oleh 
gerliyawan Falintil, yang melakukannya sebagai pembalasan atas perkosaan brutal terhadap 
seorang perempuan Timor oleh pasuka TNI. Kenyataan bahwa peristiwa-peristiwa tragis ini 
tidak ditanggapi oleh pejabat Indonesia dengan mendisiplinkan satuan-satuan yang 
bersangkutan, atau tidak mendatangkan tekanan internasional dari masyarakat internasional, 
telah menciptakan keyakinan di kalangan komandan militer bahwa mereka mendapatkan 



kekebalan terhadap tindakan hukum atau pengawasan internasional. Budaya penindasan dan 
brutalitas TNI, yang telah disinggung di atas, ditegakkan secara resmi. Sampai tahun 1999 
satu-satunya insiden besar yang mendapat perhatian internasional adalah pembantaian lebih 
dari 200 orang Timor Timur oleh tentara Indonesia, pada saat demonstrasi damai di kuburan 
Santa Cruz bulan November 1991. Menghadapi tekanan internasional, sejumlah tindakan 
hukum dilakukan terhadap sejumlah kecil prajurit. Akan tetapi, patut dicatat bahwa mereka 
tidak didakwa melakukan pembunuhan tetapi tidak mematuhi perintah. Hukuman terhadap 
mereka sangat rendah dan bertentangan tajam dengan hukuman penjara yang berat terhadap 
beberapa demonstran Timor Timur yang dijatuhkan oleh pengadilan Indonesia. Sementara 
insiden ini menimbulkan perhatian internasional dan sejumlah tindakan oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, tanggapannya sama sekali tidak menghentikan apa yang, selama kekuasaan 
Soeharto, menjadi praktek standar tentara Indonesiamenangani orang-orang yang 
berpandangan lain, baik di Timor Timur maupun di tempat-tempat lain di Republik 
Indonesia.

18. Dengan latar belakang tersebut pembentukan milisi dan caranya melakukan taktik-taktik 
brutal perlu disoroti. Asal-usul satuan-satuan paramiliter Timor Timur telah dibahas. Milisi 
yang ada pada tahun 1999, dan sebagai kelanjutan dari pasukan paramiliter Halilintar, 
berasal dari dasawarsa delapanpuluhan ketika satuan-satuan paramiliter Timor Timur 
dibentuk lagi, khususnya dengan melibatkan penduduk setempat dalam operasi-operasi 
tidakhanya terhadap Falintil, perlawanan bersenjata, tetapi terhadap perlawanan pasif yang 
sedang tumbuh. Satuan yang paling dikenal dari satuan-satuan awal ini adalah Tim Alfa 
yang, bersama Tim Saka, dibentuk pada tahun 1986 di sektor bagian timur Timor Timur 
oleh seorang perwira Kopassus, Kapten Luhut Pandjaitan, yang dilaporkan bertindak 
berdasarkan perintah dari komandannya, Kolonel Prabowo. Anggota-anggota Tim Alfa 
dilatih dan digaji, dan operasi-operasinya terhadap unsur-unsur pro-kemerdekaan 
diorganisir, oleh perwira-perwira militer Indonesia. Tindakan penting lainnya adalah 
pembentukan Gada Paksi (Garda Muda Penegak Integrasi) pada tahun 1994, juga oleh 
Prabowo. Gada Paksi dibuat sebagai sarana untuk menggalang aktivis-aktivis muda pro-
integrasi.

19. Pembentukan milisi terbukti merupakan inisiatif lain Kopassus, pasukan komando khusus 
TNI. Satuan militer khusus ini menjadi tentara terpilih di dalam struktur pasukan militer 
Indonesia, yang pada saat itu bernama ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). 
Anggota-anggotanya dipilih secara khusus, memperoleh latihan dan perlatan khusus, 
mendapatkan hak istimewa dan umumnya dianggap sebagai korp elit, dengan misi elit 
khusus, pada masa kekuasaan Presiden Soeharto, menjaga kesatuan wilayah Indonesia. 
Sementara unsur-unsur Kopassus (Grup 1 dan 2) terdiri dari pasukan tempur khusus, bagian 
lain pasukan ini terlibat dalam operasi-operasi rahasia. Karena itu Grup 3 menangani 
terorisme, sementara Grup 4 dan 5 menjalankan operasi intelijen terhadap kelompok-
kelompok oposisi, tindakannya meliputi penculikan dan "penghilangan." Pembiayaan 
operasi-operasi rahasia pasukan keamanan dalam negeri ini sebagian difasilitasi melalui 
operasi-operasi bisnis Kopassus yang luas.

20. Kopassus lama terlibat di Timor Timur, komandan-komandan pendirinya berperan penting 
dalam intervensi militer ilegal terhadap Pemerintah Fretilin bulan Oktober 1975. Selama 24 
tahun kekuasaan Indonesia di Timor Timur, perwira-perwira Kopassus berperan penting 
tidak hanya terhadap perlawanan bersenjata Falintil, tetapi juga di masyarakat luas terhadap 
semakin banyaknya aktivis pro-kemerdekaan Timor Timur. Kejadian-kejadian pada bulan-
bulan setelah kejatuhan Presiden Soeharto mengkhawatirkan perwira-perwira TNI di Timor 
Timur, dimana anggota Kopassus menduduki pos-pos penting. Tindakan Presiden Habibe 
untuk membubarkan Orde Baru, dan meliberalkan politik Indonesia, menjadi perangsang 
bagi tuntutan-tuntutan di Timor Timur untuk penentuan nasib sendiri rakyat wilayah ini 
yang belum bisa dilaksanakan.

21. Berdasarkan bahan-bahan yang bisa saya pelajari, jelas bahwa pembentukan milisi, dalam 



bentuk tahun 1999, adalah hasil, bukan tuntutan orang Timor Timur pro-integrasi, tetapi 
inisiatif sekelompok perwira tinggi TNI, yang semuanya adalah anggota Kopassus. Perwira-
perwira ini dimotivasi oleh tekad untuk mencegah risiko kehilangan Timor Timur akibat 
meningkatkan tekanan dalam negeri terhadap Presiden Habibie, termasuk tekanan untuk 
reformasi demokratis, desakan internasional dan meningkatnya upaya Perserikatan Bangsa-
Bangsa. Pernyataan-pernyataan oleh Presiden sendiri, dalam bulan-bulan setelah 
pengangkatannya, memberi pertanda perubahan kebijakan yang besar pada pihak 
pemerintah Indonesia baru. Tanggal 9 Juni Presiden Habibie mengatakan kepada 
koresponden Reuters bahwa ia sedang mempertimbangkan memberikan "status istimewa" 
dan otonomi luas untuk Timor Timur. Kurang dari satu minggu kemudian 1500 mahasiswa 
Timor Timur berdemonstrasi di Dili, menyerukan referendum dan pembebasan Xanana 
Gusmão. Tanggal 18 Juni Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengajukan usulan baru kepada 
Portugal mengenai Timor Timur. Peristiwa-peristiwa ini membuat bertambahnya protes 
masyarakat, yang ditanggapi dengan kekerasan oleh tentara Indonesia, yang membunuh 
beberapa demonstran mahasiswa.

22. Rencana untuk membentuk milisi di semua kebupaten di provinsi Timor Timur 
mendapatkan dukungan dari semua tokoh Timor Timur yang menentang perubahan, antara 
lain Gubernur Abílio Soares, Francisco Lopes da Cruz, dan João Tavares, tetapi rencana ini 
awalnya adalah tanggapan militer, yang rencananya dibuat oleh Jenderal Syafri Syamsuddin 
dan Zakky Anwar Makarim, antara bulan Juli dan September 1998. Menurut kesaksian Julio 
Fernandes, peluncuran resmi milisi terjadi pada tanggal 10 atau 12 Agustus 1998 pada 
sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Mayor Jenderal Adam Damiri dan Kolonel Tono 
Suratman, serta João Tavares, Eurico Guterres, dan Cancio de Carvalho. Adam Damiri dan 
Tono Suratman berkata kepada yang hadir bahwa mereka harus mengorganisir untuk 
melindungi integrasi.

23. Pada saat itu jelas bahwa dukungan bagi kemerdekaan telah tumbuh pesat di Timor Timur 
pada bulan-bulan sebelumnya. Pembentukan milisi jelas dianggap sebagai cara untuk 
menciptakan apa yang sebenarnya ilusi -- bahwa rakyat Timor Timur tidak mau merdeka, 
dan siap menggunakan koersi bahkan senjata untuk menjaga provinsi ini tetap menjadi 
bagian tak terpisahkan Republik Indonesia. Pandangan-pandangan mereka tentu saja sama 
dengan pandangan orang Timor Timur yang menentang kemerdekaan, seperti Gubernur 
Abílio Soares dan orang-orang Timor Timur lainnya pendukung integrasi, yang darinya 
dipilih pemimpin-pemimpin milisi. Pada pihak lain, ketika kekerasan milisi mulai 
berkembang, sejumlah anggota menjadi menyadari ilusi tersebut dan mengundurkan diri, 
dan menjadi semakin sulit merekrut anggota baru. Dalam bulan-bulan menjelang kekerasan 
September, di beberapa tempat pemimpin milisi memberlakukan semacam dinas wajib 
menjadi anggota milisi bagi penduduk, kadang-kadang dengan menggunakan kekerasan 
terhadap orang yang menolak. Struktur organisasi milisi terintegrasi dengan struktur TNI di 
Timor Timur. Satuan-satuan milisi dibentuk di seluruh 13 kabupaten, komandannya dipilih 
atau disahkan oleh komando TNI. Satuan-satuan ini adalah:
1. Tim Alfa, Lauetm, pimpinan Joni Marques.
2. Tim Saka/Sera, Baucau, pimpinan Sersan Kepala (Kopassus) Joanico da Costa Belo
3. Pejuang 59/75 Makikit, Viqueque, Martinho Fernandes
4. ABLAI (Aku Berjuang Lestarikan Amanat Integrasi), Manufahi, Nazario Cortereal
5. AHI (Ami Hametin Integrasaun), Aileu, Horácio
6. MAHIDI (Mati Hidup Integrasi Dengan Indonesia), Ainaro, Cancio de Carvalho
7. Laksaur, Covalima, Olivio Mendonça Moruk
8. Aitarak, Dili, Eurico Guterres
9. Sakunar, Oecussi, Simao Lopes
10. BMP (Besi Merah Putih), Liquiça, Manuel de Sousa
11. Halilintar, Bobonaro/Maliana, João de Tavares
12. Dadurus Merah Putih, Bobonaro, Natalino Monteiro



13. Jati Merah Putih, Lospalos, Edmundo de Conceição Silva
14. Darah Merah Integrasi, Ermera, Lafaek Saburai

24. Daftar di atas belum mencakup semua satuan. Di wilayah Bobonaro/Maliana, misalnya, ada 
enam kelompok milisi, dengan Halilintar yang membentuk markas besar. Sementara rencana 
untuk membentuk satuan-satuan ini disusun dan dimulai tahun 1998, kebanyakan belum 
operasional sampai April 1999. Satuan-satuan ini berbeda-beda besarnya, yang paling 
menonjol adalah Halilintar dan Aitarak. Komandan Halilintar, João Tavares, bekas bupati 
Bobonaro, diangkat menjadi Panglima untuk seluruh komandan milisi di Timor Timur, suatu 
pengangkatan yang dikabarkan dilakukan oleh perwiran-perwira TNI. Tavares punya 
hubungan lama dengan badan-badan paramiliter, dulunya salah seorang pendiri pasukan 
Halilintar, yang menyertai pasukan RPKAD Kolonel Dading Kalbuadi pada serangan militer 
besar pertama TNI terhadap Timor Timur bulan Oktober 1975.

25. Aitarak berada di bawah komando seorang Timor Timur yang flamboyan, Eurico Guterres. 
Sebagai orang yang sangat muda, hubungan awal Eurico adalah dengan Fretilin. 
Orangtuanya dibunuh oleh tentara Indonesia, sementara dia sendiri ketika remaja menjadi 
kurir untuk Falintil sebelum ditangkap oleh satu satuan Kopassus, yang agaknya menjadi 
sebab peralihan kesetiaannya dari kemerdekaan ke integrasi.



Kejahatan terhadap Kemanusiaan
26. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Timor Timur tahun 1999, sangat luas 

rinciannya. Gari besarnya secara lebih rinci disajikan di bagian lain laporan ini. Di bawah ini 
daftar yang umum. Sedang tentang korban, sementara sasaran utamanya adalah aktivis pro-
kemerdekaan, dan pendukung lain gerakan kemerdekaan yang dikenal, sebagian besar 
rakyat Timor Timur menjadi korban paling kurang satu dari kejahatan-kejahatan ini, yaitu 
deportasi atau kehilangan rumah tinggal. Pada bulan September 1999, para pastor, bruder 
dan biarawati menjadi sasaran, bukan hanya karena para pendukung kemerdekaan mencari 
perlindungan di gereja-gereja, tetapi karena Gereja oleh sementara perwira TNI dan 
pemimpin milisi dianggap menentang otonomi. Sikap ini terwujud selama pembunuhan-
pembunuhan brutal di Suai dan Lautem, serta penyerangan terhadap kediaman Uskup Belo 
di Dili.

27. Sementara tidak bisa dikatakan bahwa pembunuhan-pembunuhan ini berkarakter genosida, 
ada diskriminasi sembarangan terhadap keluarga-keluarga sasaran kunci, termasuk 
perempuan dan anak-anak. Orang Timor Timur yang bekerja untuk UNAMET juga 
termasuk, dan dalam banyak kasus dieksekusi secara brutal. Orang-orang Indonesia yang 
mendukung hak rakyat Timor Timur untuk memilih kemerdekaan, juga mendapatkan risiko 
dan sejumlah dari mereka beruntung bisa melarikan diri dengan selamat.



Kejahatan Besar dan Ladang Pembantaian

28. Ringkasnya kekerasan berikut ini merupakan serangan besar-besaran terhadap hak asasi 
manusia dan kesejahteraan hidup rakyat Timor Timur.
a. Pembunuhan serampangan ratusan orang Timor Timur. Angka sebenarnya orang yang 
kehilangan nyawa belum diketahui, dan mungkin tak akan pernah diketahui. Akan tetapi, 
berdasarkan informasi yang tersedia, dan berdasarkan diskusi-diskusi dengan pejabat-
pejabat Gereja, aktivis-aktivis hak asasi manusia Timor Timur, perwira-perwira CIVPOL 
dan INTERFET, serta pengamatan saya sendiri dalam periode sekitar plebisit, angkanya 
jauh melebihi 1.000 orang. Saya mendapatkan kesan kuat bahwa banyak yang tidak 
diketahui mengenai pembunuhan di luar pembunuhan besar, khususnya pada periode antara 
pengumuman hasil plebisit dan akhir September. Penting dicatat bahwa pembunuhan-
pembunuhan ini berlangsung sistematis, dan diarahkan terhadap penentang-penentang 
integrasi dengan Indonesia. Ketika tindakan-tindakan kekerasan terjadi situasinya sangat 
berat sebelah, dengan korban tidak bersenjata, dan tidak mendapat perlindungan dari otoritas 
penegak hukum setempat. Pembunuhan-pembunuhan ini seringkali dilaksanakan secara 
brutal, dengan mayat-mayatnya dipotong-potong.
b. Ratusan kasus orang luka: Dalam jangka waktu antara awal April dan akhir September 
1999, banyak orang Timor Timur mengalami luka akibat serangan milisi, khususnya di 
wilayah Covalima, Bobonaro, Ermera, Liquiça, dan Dili.
c. Banyak kasus penyiksaan, intimidasi, perkosaan, dan penculikan: Banyak korban 
dipukuli, di antaranya banyak yang mengalami luka berat. Juga ada banyak serangan 
terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut laporan FOKUPERS ada 182 kasus 
pelanggaran hak asasi manusia berdasar gender. Ini meliputi perkosaan, penculikan, dan 
dalam beberapa kasus, perbudakan.
d. Deportasi paksa: Umumnya diterima bahwa lebih dari 250.000 orang Timor Timur 
diangkut ke Indonesia, kebanyakan ke Timor Barat. Hampir semua, menurut penyelidikan 
saya, terjadi karena orang Timor Timur diperintahkan, bukan diminta atau diajak, 
meninggalkan kampung halaman. Ada laporan-laporan terus-menerus dari kamp-kamp 
pengungsi di Timor Barat bahwa penggunaan senjata terus berlanjut untuk mencegah 
pengungsi-pengungsi tersebut kembali ke desa mereka.
e. Paksaan meninggalkan rumah: Lebih dari 200.000 orang Timor Timur dipaksa, melalui 
ketakutan yang beralasan, untuk melarikan diri ke gunung-gunung. Mereka segera 
menghadapi kelaparan pada kondisi saat itu. Harus dicatat bahwa melarikan diri ke 
pegunungan di pedalaman terjadi pada musim kemarau, ketika sangat sedikit makanan yang 
ada di lingkungan alam, khususnya di bagian belakang Dili.
f. Perusakan, penghancuran, dan penjarahan rumah atau tempat tinggal secara sengaja. 
Pembumihangusan besar-besaran ini menyebabkan hancurnya tempat tinggal lebih dari 80 
persen penduduk Timor Timur. Di perkotaan, perusakan dan penjarahan menyebabkan 
puluhan ribu orang kehilangan harta bendanya. Juga selanjutnya tidak ada upaya oleh 
pemerintah Indonesia untuk mengorganisir pengembalian barang-barang ini.
g. Penghancuran, penjarahan atau perusakan sekolah, pusat kesehatan, dan sebagainya 
secara sengaja: Hak atas pendidikand an kesehatan sekarang luas dianggap sebagai hak yang 
mendasar. Penghancuran fasilitas-fasilitas ini berdampak kemundurah yang parah pelayanan 
ini di Timor Timur, khususnya di bidang pendidikan.



Pembunuhan Besar dan Karakteristiknya
29. Pembunuhan atau eksekusi massal memiliki kualitas horor yang khusus, dan karena sebab 

itu perhatian utama di Timor Timur cenderung pada pembunuhan mengerikan di Suai, 
Liquiça, Maliana, dan tempat-tempat lain. Tetapi perlu ditegaskan bahwa banyak 
pembunuhan skala kecil -- yang banyak melibatkan perorangan sebagai korban -- terjadi di 
mana-mana di wilayah ini, dan kurang mendapat perhatian, termasuk, saya curiga, dari 
penyelidik-penyelidik PBB. Pembunuhan-pembunuhan dan kasus-kasus penyerangan 
terhadap orang yang kurang diketahui ini merupakan bagian dari gelombang kekejaman 
yang dijalankan oleh milisi dan TNI. Pembunuhan ini terjadi di hampir seluruh wilayah 
Timor Timur, meskipun ada perbedaan intensitasnya. Kasus yang paling buruk adalah di 
distrik-distrik Covalima dan Suai serta Bobonaro/Maliana. Ada banyak pembunuhan 
perorangan, tetapi harus dianggap sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan, 
karena pembunuhan ini diarahkan pada individu-individu anggota kelompok tertentu, di 
dalam konteks tujuan yang lebih luas mengenyahkan, menetralisir, atau menghukum 
penentang integrasi. Gelombang utama kekerasan terjadi bulan September, ketika banyak 
pendukung pro-kemerdekaan dieksekusi kilat sementara pembumihangusan yang dijalankan 
secara sistematis sedang terjadi.

Dalam banyak hal, khususnya di pedalawan wilayah ini, pembunuhan-pembunuhan ini tidak 
diselidiki. Bahkan di Dili, meskipun penyelidikan saya tidak tuntas, saya tidak bisa 
memastikan berapa orang Timor Timur yang dibunuh dalam amukan antara 4 September 
dan kedatangan INTERFET. Penyelidikan saya menghasilkan perkiraan yang luas dari 37 
sampai angka yang sepertinya mustahil 500, pada periode tersebut. Di Liquiça angka lebih 
dari 200 disebutkan berkali-kali oleh penduduk lokal. Akan tetapi pembunuhan skala besar 
memperolah perhatian khusus karena alasan jumlahnya. Pembunuhan-pembunuhan ini 
memerlukan pengorganisasi, dan dalam banyak kasus terlihat partisipasi TNI, meskipun 
tidak mengkomando, bersama dengan Polri yang tidak melakukan intervensi untuk 
melindungi orang-orang yang diserang, yang hampir semuanya tidak bersenjata. Sepanjang 
1999 pasukan perlawanan bersenjata, Falintil, tidak aktif, karena mentaati perintah khusus 
dari Panglima, dan dalam banyak hal tidak mampu membantu melindungi pendukungnya. 
Dengan TNI berjumlah 18.000, dan sekitar 20.000 milisi di Timor Timur, pasukan 
FALINTIL yang jumlahnya kurang dari 2.000 orang jelas kalah angka. Setiap upaya untuk 
intervensi berisiko pembalasan besar-besaran terhadap penduduk sipil. Ini diperlihatkan di 
Cailaco, distrik Maliana pada 12 April ketika suatu pasukan yang berhubungan dengan 
Falintil membunuh Manuel Soares Gama dan dua personil TNI, setelah mereka ini 
membunuh enam orang Timor Timur di rumah Gama. Hari berikutnya satu pasukan 
dipimpin Letnan Kolonel Siagian dan João Tavares menculik, menyiksa, dan kemudian 
mengeksekusi enam penduduk Cailaco.

Pembunuhan di Wilayah Dili
30. Pembunuhan terhadap Manuelito, putra Manuel Carrascalão yang masih muda, dan 

sekurang-kurangnya 11 orang yang mengungsi dari Liquiça, Alas, dan Turiscai, terjadi pada 
17 April 1999 di rumah Carrascalão di Dili, yang juga digunakan sebagai sekretariat 
Gerakan Rekonsiliasi dan Persatuan Rakyat Timor Timur, yang diketuai oleh Manuel 
Carrascalão. Teman-teman Manuelito dan banyak pengungsi berlindung di rumah ini dari 
kekerasan di kampung halaman mereka. Rumah ini diserang oleh Aitarak dan Besi Merah 
Putih setelah selesainya rapat umum yang dihadiri lebih dari 5.000 orang milisi di halaman 
kantor Gubernur, yang dipimpin oleh Kolonel Tono Suratman, komandan Korem. Serangan 
ini sangat brutal, dilakukan terhadap rumah yang ditinggali 143 orang yang mencari 



perlindungan. Serangan ini menghabisi nyawa Manuelito, anak Manuel yang berani, yang 
berusaha membujuk milisi menghentikan serangan mereka dan menyelamatkan nyawa para 
pengungsi di dalam rumah.

31. Sejumlah pembunuhan dilaporkan terjadi bulan-bulan berikutnya, tetapi kehadiran markas 
besar UNAMET dan masyarakat internasional dalam jumlah banyak telah menggentarkan 
milisi untuk melanjutkan pembantaian, ini berlangsung sampai serangan destruktif 
September. Ketika milisi Aitarak bertambah besar dan agresif, kekerasan mulai meningkat, 
khususnya pada bulan Agustus. Tanggal 5 September, sehari setelah pengumuman hasil 
plebisit, 25 orang dilaporkan dibunuh oleh anggota-anggota Aitarak di Camara Ecclesiastica 
Diocese di Dili. Hari berikutnya sejumlah pengungsi di rumah Uskup Beli dilaporkan 
dibunuh, tetapi angkanya belum dipastikan. Sejumlah mahasiswa Timor Timur yang baru 
kembali dari Jawa, juga dilaporkan dibunuh. Lainnya, termasuk seorang pastor asal Jerman 
dan seorang sipil, dibunuh pada waktu sebelum kedatangan INTERFET, tetapi korban 
seluruhnya dalam periode penuh kekacauan ini masih belum diketahui. Klaim bahwa mayat-
mayat dibawa keluar dibuang ke laut diangkut dengan kapal tongkang belum terbukti, tetapi 
tidak bisa diabaikan begitu saja. Saya berada di Dili pada saat itu, dan diberi informasi oleh 
seorang Timor Timur bahwa pembuangan seperti ini memang terjadi, dan saya sendiri 
menyaksikan dua kapal tongkang pergi ke tengah laut antara Dili dan Atauro. Kapal-kapal 
ini berada di lokasi tersebut sekitar setengah jam sebelum kembali ke Dili. Berdasarkan 
pengamatan saya sendiri, serta laporan-laporan dari orang-orang Timor Timur, serangan 
terhadap Dili yang dimulai tanggal 4 September, dua jam setelah pengumuman hasil 
plebisit, dipimpin oleh personil TNI, yang kebanyakan berpakaian Aitarak. Di rumah Uskup 
seorang Letnan Kolonel TNI yang tidak disebutkan namanya mengawal Uskup pergi dari 
sana sebelum rumah tersebut dibakar dan sejumlah pengungsi dibunuh.

Pembunuhan di Oecussi
32. Sementara ada laporan-laporan tentang pembunuhan dan intimidasi di kantong Oecussi 

sebelum Agustus 1999, pembunuhan utama terjadi pada tanggal 8, 9, dan 10 September. 
Pembunuhnya termasuk anggota-anggota Batalyon 745 TNI dan banyak anggota milisi. 
Rabu tanggal 8 September, satu pasukan terdiri dari sekitar 200 orangi menyerang desa-desa 
Tumin, Kiobiselo, Nonkikan, dan Nibin, serta membunuh sekitar 14 laki-laki. Hari 
berikutnya di Imbate sekitar 70 laki-laki muda, yang dikabarkan telah diseleksi atas dasar 
pendidikannya, dipisahkan dari orang-orang yang dikumpulkan di sana. Mereka diikat dua-
dua dan disuruh berbaris ke Passabe. Pada pukul 1 tengah malam tanggal 10 September, 
setelah adanya isyarat sebelumnya, pembantaian massal terhadap orang-orang muda ini 
dijalankan, korban-korbannya ditembak atau dipancung dengan parang sampai mati. 
Menurut para penyelidik, pelaku utama pembantaian ini termasuk Kepala Polisi Passabe, 
Gabriel Colo dan Laurentino Soares alias Moko, tetapi juga dicatat bahwa pembantaian ini 
dikontrol oleh sejumlah kecil orang anggota TNI dan anggota milisi. Jumlah korban 
seluruhnya diperkirakan lebih dari 70, tetapi pembunuhan ini tidak bisa diselidiki sebelum 
kedatangan INTERFET tanggal 2 Oktober. Dalam kata-kata penyelidik, "tidak ada data yang 
positif pada saat itu yang secara positf mengidentifikasi berapa banyak pembunuhan yang 
telah terjadi di kantong ini antara 1 Januari dan 25 Oktober 1999." Tetapi pembunuhan yang 
disebut di atas dikatakan dijalankan "terutama oleh kelompok milisi Sakunar, dengan 
dukungan TNI."

Suai/Covalima
33. Distrik Covalima, dalam mana terletak Suai, adalah salah satu tempat kekerasan yang paling 

buruk yang dilakukan oleh milisi/TNI tahun 1999. Sejumlah pendukung kemerdekaan 



dibunuh pada bulan Januari, kebanyakan dari milisi Mahidi, yang sekurang-kurangnya 
dalam satu kasus beroperasi bersama pasukan infantri dan Kopassus. Kekejaman utama 
terjadi di Gereja Ave Maria ketika sekurang-kurangnya 200 orang yang terusir dari 
rumahnya yang mencari perlindungan di sana dibantai dalam sebuah serangan oleh milisi 
Mahidi dan Laksaur, didukung oleh personil TNI dan Brimob. Serangan ini sangat brutal 
yang juga memangsa nyawa pastor-pastor yang berusaha berunding dengan pasukan yang 
menyerang. Ada bukti kuat bahwa serangan sesungguhnya diarahkan oleh dua orang perwira 
TNI, Kolonel Infantri Herman Sediono (yang menjadi Bupati Covalima) dan Letnan TNI 
Sugito, yang kemudian memerintahkan pembuangan mayat ke kuburan massal. Setelah 
serangan ini sejumlah perempuan yang selamat dilaporkan dibawa ke Markas Kodim 
Covalima dan mengalami serangan seksual.

Maliana
34. Pembantaian di kantor polisi Maliana adalah insiden yang paling serius di wilayah ini, tetapi 

hanya merupakan puncak dari gelombang kekerasan yang dimulai Februari 1999. Dalam 
bulan itu kelompok-kelompok milisi melancarkan serangan-serangan di Maliana, Atabae, 
dan Cailaco. Kelompok milisi di wilayah Bobonaro/Maliana ada banyak, dan berada di 
bawah komando João Tavares, Panglima milisi, dan operasi mereka tak terpisahkan dari 
operasi TNI, di bawah komando Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian. Tanggal 12 April 
enam orang Timor Timur diculik dan kemudian dibunuh oleh pasukan Halilintar. 
Selanjuntya Falintil melakukan serangan pembalasan, dalam mana seorang pemimpin 
Halilintar dan dua orang prajurit TNI dibunuh. Tanggal 13 April satu pasukan dipimpin oleh 
Siagian dan Tavares menculik, menyiksa, dan kemudian mengeksekusi enam orang Timor 
Timur dari desa Cailaco, yang dipilih secara sembarangan, sebagai pembalasan terhadap 
pembunuhan oleh Falintil. Dari bulan Agustus milisi meningkatkan kegiatannya. Dalam 
periode ini beberapa pembunuhan dilakukan dan rumah-rumah dibakari. Pada hari terakhir 
kampanye pemilihan milisi menyerang Memo, membunuh tiga orang dan merusak 20 
rumah. Tanggal 2 September dua orang staf lokal UNAMET ditembak mati oleh seorang 
sersan TNI. Pada saat yang sama Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian memberi tahu staf 
lokal UNAMET bahwa mereka akan dibunuh setelah konsultasi rakyat. Milisi Halilintar dan 
Dadurus Merah Putih, didukung oleh TNI mulai menjalankan perusakan di Maliana pada 4 
September, membunuh sejumlan penduduk setempat.

35. Pembantaian utama terjadi di Kantor Polisi Maliana tanggal 8 September ketika milisi 
Dadurus Merah Putih, dengan dukungan TNI, menyerang banyak orang Timor Timur yang 
berlindung di kantor polisi ini. Menurut penyelidik-penyelidik INTERFET, lebih dari 70 
orang yang dibunuh, banyak di antara mereka dengan cara yang brutal. Menurut salah 
seorang penyelidik ini, TNI mengambil tempat di sekeliling milisi pembunuh, yang menurut 
orang-orang sebelumnya diberi obat-obatan, dan menembak orang-orang Timor Timur yang 
berupaya melarikan diri. Satu ciri dari semua operasi ini adalah keterlibatan TNI pada semua 
tingkatan.

Lautem/Lospalos
36. Distrik-distrik sebelah timur Timor Timur tidak mengalami kekerasan yang tingkatannya 

sama, dan beberapa desa, di antaranya Uatolari dan Viqueque, terhindar dari penghancuran 
oleh milisi. Akan tetapi tindakan-tindakan individual kekerasan atau pembunuhan dimulai 
lebih awal. Tanggal 17 Maret 1999 Mariano Soares, warga desa Triloka yang terkenal 
hilang, dan diyakini bahwa ia dibunuh. Satu minggu kemudian seorang Timor Timur lainnya 
dibunuh oleh pasukan TNI di distrik Baucau. Tanggal 17 April anggota-anggota Tim Alfa 
membunuh Virgilio de Sousa, seorang pendukung kemerdekaan yang terkemuka di 
rumahnya di desa Bauro, Lospalos. Bulan Agustus, menjelang plebisit kepala desa Lospalos 



Verissimo Quintas dibunuh dengan brutal oleh milisi lokal, setelah terjadinya penyerangan 
terhadap rumahnya.

37. Periode paling buruk bagi kawasan Lospalos/Baucau terjadi setelah plebisit. Tanggal 12 
September empat orang Timor Timur dibunuh, oleh pasukan TNI, di KORAMIL Lospalos, 
dan pada hari yang sama lima orang dikatakan dibunuh di Baucau oleh pasukan Batalyon 
745. Pembunuhan yang paling buruk di wilayah ini terjadi pada tanggal 25 September, lima 
hari setelah pasukan INTERFET mendarat di Dili. Anggota-anggota Tim Alfa membunuh 
dan memotong mayat enam orang, termasuk biarawati dan calon pastor serta seorang 
wartawan Indonesia, di jalan antara Lospalos dan Baucau. Mayat mereka diletakkan di 
kendaraan mereka yang kemudian didorong ke Sungai Luro. Tim Alfa beroperasi di bawah 
kontrol perwira Kopassus, dan komandan TNI setempat. Menurut laporan KPP HAM 
seorang anggota Kopassus terlibat memerintahkan pembunuhan ini.

Liquiça
38. Distrik Liquiça-Maubara adalah salah satu wilayah pertama yang mengalami kekerasan 

milisi. Tanggal 30 Januari 1999, milisi Mahidi dilaporkan membunuh seorang sipil di distrik 
Liquiça. Juga di Maubara lah Gereja menjadi sasaran ancaman awal. Anggota-anggota 
milisi BMP mengepung Biara Carmelite di sana tanggal 16 Maret, dan mengancam 
membunuh siapa saja yang berusaha melarikan diri. Tanggal 5 April kelompok milisi ini, 
dengan bantuan personil TNI dan Brimob menyerang satu kelompok pro-kemerdekaan di 
Maubara, membunuh dua orang. Kemudian mereka ke Liquiça, untuk membakar rumah-
rumah orang yang diketahui sebagai pendukung kemerdekaan. Mereka kemudian 
mengepung Gereja Liquiça, dimana lebih dari 1.000 orang berkumpul. Setelah berkali-kali 
diupayakan perundingan, kompleks ini diserang, dan lebih dari 50 orang dibunuh, mayat-
mayatnya dibuang dengan bantuan TNI. Terjadi pada saat Kesepakatan 5 Mei sedang 
dirundingkan, insiden ini menimbulkan reaksi internasinal yang kuat. Akan tetapi Jenderal 
Wiranto mengatakan kepada wartawan di Jakarta bahwa kelompok pro-integrasi dan pro-
kemerdekaan menjadi "emosional." Wawancara-wawancara dengan penduduk Liquiça, dan 
sebuah penelitian tentang rekaman yang dilakukan oleh CIVPOL dan Unit Penyelidikan 
Kejahatan Serius mengindikasikan bahwa personil TNI dan Brimob berperan penting dalam 
serangan ini, dan pembuangan mayat-mayat.

39. Wilayah-wilayah lain tempat terjadinya pembunuhan oleh milisi adalah Manatuto, Aileu, 
Ermera, Ainaro, dan Manufahi.



Tanggungjawab atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan
40. Kampanye kekerasan dan teror yang dilakukan di Timor Timur dari April sampai Oktober 

1999, biasanya disebut "kekerasan milisi." Sementara anggota-anggota milisi berperan 
penting dalam operasi-operasi ini, istilah "kekerasan milisi" perlu dikualifikasi. Ada bukti 
yang kuat yang mempertanyakan asumsi luas bahwa garis pertama pertanggungjawaban 
terletak pada pemimpin-pemimpin milisi. Sejumlah pemimpin milisi jelas 
bertanggungjawab atas pengarahan, atau partisipasi dalam serangan terhadap orang-orang 
atau kelompok orang, atas intimidasi penduduk lokal, dan atas partisipasi mereka dalam 
deportasi massal bulan September, serta penghancuran dan penjarahan yang menyertainya. 
Sejumlah anggota milisi telah ditangkap dan menunggu pengadilan di Dili. Tetapi, seperti 
telah disebutkan, kebanyakan pemimpinnya yang melakukan penyerangan, seperti Eurico 
Guterres, Manuel de Sousa, dan João Tavares, sekarang berada di Indonesia, dan 
penyelidikan lebih lanjut terhadap mereka sangat tergantung pada kerjasama dari 
Pemerintah Indonesia. Meskipun ada tanggapan yang baik dari Presiden Wahid dan Jaksa 
Agung Marzuki Darusman, kerjasama yang layak masih belum terwujud.

41. Karena itu, pemimpin-pemimpin milisi merupakan subyek prosekusi yang mencolok, tetapi 
mereka sesungguhnya bukanlah subyek yang paling penting untuk penyelidikan dalam 
hubungannya dengan pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia ini. Dalam laporan 
tentang UNAMET, kepala eksekutifnya, Ian Martin, menulis:

Para pengamat punya sedikit keraguan bahwa angkatan bersenjata Indonesia (TNI) 
bertanggungjawab atas pembenutkan dan persenjataan kelompok-kelompok milisi pro-
integrasi, dan pengarahan kegiatan-kegiatan mereka. Sementara secara resmi terdapat 
penolakan terhadap kritik internasional, persetujuan resmi pada keberadaan milisi tidak 
disembunyikan sama sekali: militer, polisi, dan pejabat-pejabat sipil menghadiri upacara 
peresmian dan upacara lainnya di seluruh wilayah. Pencaknya adalah upacara parade di 
depan kantor Gubernur di Dili tanggal 17 April, dihadiri pejabat-pejabat tinggi, dalam mana 
João Tavares dari Halilintar dan Eurico Guterres dari Aitarak berbicara sebagai Panglima 
dan Wakil Pengalima organisasi payung milisi.

42. Operasi-operasi mereka adalah akibat dari rencana operasi yang dibuat oleh perwira tinggi 
tertentu dalam Tentara Nasional Indonesia, berkomplot dengan pejabat pemerintah sipil. 
Juga perlu diperhatikan bahwa provinsi Indonesia ini didominasi oleh militer. Adalebih dari 
17.000 tentara di provinsi ini, dan perwira-perwira TNI mendominasi bidang-bidang 
pemerintahan yang penting, dan di distrik-distrik. Juga harus dicatat bahwa pada saat 
kepergiannya pada tahun 1975 garnisun Portugis hanya terdiri dari 200 tentara, kebanyakan 
bukan tempur. Komandan-komandan TNI juga punya kepentingan harta benda yang luas. 
Timor Timur juga mendapatkan perhatian besar dari Kopassus, yang berperan penting dalam 
intervensi rahasia TNI tahun 1975. Struktur dan perannya akan disoroti pada bagian lain 
laporan ini. Jadi siapa komandan yang berada di balik layar? Mereka ini adalah perwira-
perwira tinggi Markas Besar ABRI, perwira-perwira yang berada pada komando Korem 164 
Timor Timur, dan Kodam Udayana, yang komando teritorial Timor Timur menjadi 
bagiannya, dan beberapa komandan pada tingkat distrik, khususnya wilayah Dili, dan 
kabupaten-kabupaten Liquiça, Bobonaro, dan Covalima. Pertama-tama milisi dilatih, dan 
dipersenjatai, oleh TNI, dan ada bukti berdasarkan penyelidikan terhadap anggota-anggota 
milisi bahwa perintah diberikan untuk menyerang dan membunuh sasaran yang tak 
bersenjata. Saya yakin ada banyak dasar untuk melakukan prosekusi, khususnya terhadap 
Mayor Jenderal Syafrie Syamsuddin, Mayor Jenderal Zakky Anwar Makarim, Panglima 
Udayana Mayor Jenderal Adam Damiri, Komandan Korem Brigadir Jenderal Tono 
Suratman dan Letnan Kolonel Yayat Sudrajat. Perwira-perwira ini adalah aktor-aktor utama 
dalam apa yang merupakan konspirasi untuk menjalankan kampanye kekerasan terhadap 
pendukung tak bersenjata pilihan kemerdekaan; deportasi bagian terbesar penduduk Timor 



Timur; dan penghancuran serampangan tanpa pandang bulu terhadap rumah mereka, dan 
gedung-gedung lain yang penting bagi kesejahteraan masyarakat desa dan kota. Nama-nama 
ini hanyalah daftar terpilih. Dari segi pertanggungjawaban, pada daftar ini harus dimasukkan 
nama-nama perwira lain, komandan-komandan dan anggota-anggota satuan milisi, baik dari 
milisi maupun TNI. Dalam kebanyakan kasus milisi diidentifikasi sebagai pembunuh dan 
agen-agen kekuasaan teror, tetapi aksi-aksi mereka muncul dari keterlibatan komando 
perwira-perwira TNI, yang kadang-kadang memberikan perintah langsung, atau dari 
pemberian latihan militer, senjata, uang, dan menurut anggota-anggota milisi, narkotika.

43. Untuk merinci butir terakhir ini perlu ditegaskan bahwa munculnya milisi di Timor TImur 
bukanlah tanggapan spontan masyarakat, yang mencerminkan keprihatian orang-orang 
Timor Timur yang ingin tetap bersama Indonesia. Pembentukan organisasi paramiliter ini 
direncanakan oleh sekelompok perwira TNI sebagai penutup bagi tujuan strategis mereka 
sendiri mencegah hilangnya Provinsi Republik Indonesai ini. Prakteknya ini berarti 
mencegah pemenuhan upaya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan anggota-anggota 
masyarakat internasional untuk pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri rakyat Timor 
Timur, yang telah lama didesakkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan 
disebutkan jelas dalam Kesepakatan 5 Mei 1999 yang dicapai di New York antara Indonesia, 
Portugal, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara suatu minoritas orang Timor Timur 
jelas menginginkan otonomi, mungkin hanya proporsi yang kecil dari mereka yang mau 
menggunakan kekerasan untuk mendukung keinginannya. Bahkan orang-orang yang 
menjadi anggota milisi tidak akan melakukan kekerasan untuk mencapai tujuannya kalau 
saja mereka tidak didorong, dilatih, dan diber peralatan untuk melakukannya oleh perwira-
perwira TNI. Ketika operasi milisi meningkat pada 1999, banyak orang Timor Timur, 
sebagian dari mereka berusia di bawah umur, diwajibkan menjadi anggota milisi, sementar 
mereka yang berusaha menarik diri dari organisasi ada yang diburu-buru dan dihukum.

44. Salah satu contoh kontrol menyeluruh TNI atas operasi milisi dipaparkan dalam sebuah 
artikel oleh Peter Bartu, yang bertugas sebagai pejabat politik di Maliana, salah satu wilayah 
terkuat milisi, dan salah satu yang jelas punya arti penting strategis karena kedekatannya 
dengan Timor Barat. Laporan Bartu yang sangat baik menyoroti tingkat kontrol TNI atas 
kelompok-kelompok milisi di distrik tersebut, serta keterlibatan pemerintah sipil. Ia 
menyimpulkan:

TNI sangat terlibat dalam semua segi kegiatan milisi di distrik Bobonaro yang bertujuan 
menjamin kemenangan pro-otonomi dalam Konsultasi Rakyat. Pada tingkat yang lebih 
tinggi pemimpin milisi tingkat kecamatan berkoordinasi dan diarahkan oleh Dandim dan 
kepala intelijennya dari Kodim dan dari kantor Bupati. Pada tingkat kecamatan milisi 
langsung dibawah komando personil TNI atau langsung didukung oleh staf Koramil. Pada 
tingkat desa milisi bekerja bahu membahu dengan pos-pos militer dan Babinsa."

45. Kesimpulan ini secara umum sejalan dengan temuan-temuan yang dikemukakan dalam 
laporan KPP HAM Indonesia, yang telah menjadi perhatian saya. Kesimpulannya sama 
dengan yang saya capai dalam proses penyelidikan ini. Misalnya, dalam Paragraf 3 [catatan 
penerjemah: paragraf ketiga Bab VI Kesimpulan dan Rekomendasi] pernyataan persnya 
laporan KPP HAM menyatakan sebagai berikut:

"KPP HAM telah berhasil mengumpulkan fakta dan bukti yang menunjukkan indikasi kuat 
bahwa telah terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan secara terencana, 
sistematis serta dalam skala besar dan luas berupa pembunuhan massal, penyiksaan dan 
penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk di 
dalamnya perkosaan dan perbudakan seksual), pengungsian paksa, pembumihangusan dan 
perusakan harta benda yang kesemuanya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan."

46. Lebih lanjut dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa:



"Fakta dan bukti-bukti juga menunjukkan bahwa aparat sipil dan militer termasuk kepolisian 
bekerja sama dengan milisi telah menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung 
terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dilakukan oleh aparat sipil, militer, 
kepolisian, dan kelompok milisi."



Para Komandan
Perwira Militer Indonesia Yang Terlibat dalam Kejahatan terhadap Kemanusiaan

47. Lampiran A untuk laporan ini berisi satu daftar perwira yang perannya menempatkan 
mereka dalam posisi pertanggungjawaban dalam hubungannya dengan kejahatan terhadap 
kemanusiaan yang terjadi di Timor Timur tahun 1999. Dalam sejumlah kasus 
tanggungjawab mereka kecil. Lainnya besar keterlibatannya. Pada puncak daftar seharusnya 
adalah jenderal-jenderal yang merencanakan pembentukan milisi, memberi satuan-satuan 
milisi senjata, uang, sasaran, dan narkotika untuk "membuat mereka berani" ketika 
beroperasi. Mereka adalah Mayor Jenderal Zakky Anwar Makarim, Mayor Jenderal Syafrie 
Syamsuddin, dan komandan-komandan daerah seperti Mayor Jenderal Adam Damiri, 
Kolonel (sekarang Brigadir Jenderal) Tono Suratman, dan Letnan Kolonel Yayat Sudrajat, 
yang menyampaikan perintah dan nasehat kepada komandan-komandan milisi. Lainnya, 
menurut temuan KPP HAM, tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum Indonesia. 
Semua komandan distrik dalam mana kekerasan besar terjadi tidak bisa menghindar dari 
pertanggungjawaban, khususnya dimana pasukan-pasukan TNI memimpin atau membantu 
milisi. Tidak seorangpun komandan militer bisa mengelak tanggungjawab atas tindakan 
anak buahnya, dalam keadaan apapun, khususnya ketika ketika mereka membawa senjata 
yang dipercayakan kepada mereka. Kebanyakan pasukan Batalyon 744 dan 745 adalah 
orang Timor Timur, dan banyak dari mereka menjadi aktif dalam kelompok-kelompok 
milisi. Tetapi dalam menilai kegiatan mereka, mereka harus pertama-tama dipandang 
sebagai anggota TNI, khususnya ketika mereka mengenakan seragam dan membawa senjata. 
Tanggungjawab atas tindakan prajurit, ketika ia berpakaian tempur, pada akhirnya terletak 
pada perwira yang memegang komando satuan bersangakutan. Karena itu, jika seorang 
prajurit Timor Timur dalam pakaian tempur bergabung dalam operasi milisi, ia menurut saya 
harus dianggap sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia.

48. Akan tidak adil menganggap semua perwira TNI di Kodam Udayana bertanggungjawab atas 
kejahatan terhadap rakyat Timor Timur yang berlangsung dalam waktu yang dicakup 
laporan ini. Kita tahu bahwa sekurang-kurangnya sebagian terganggu dengan keterlibatan 
TNI dalam kekerasan milisi. Pada pihak lain, hampir semua yang berada dalam posisi 
komando di wilayah-wilayah tempat terjadinya kejahatan ini pasti mengetahui bahwa 
pelanggaran yang serius sedang dilakukan, dan bahwa ada keterlibatan tertentu TNI. 
Pembantaian yang terjadi di Dili dan Liquiça bulan April 1999 -- tanpa menyebut banyak 
insiden pembunuhan perseorangan, yang hampir semuanya dilakukan oleh satuan-satuan 
milisi, merupakan peringatan yang cukup bagi komandan-komandan militer bahwa milisi 
yang mereka bentuk tidak perduli pada hak asasi manusia yang dasar. Sementara ada 
pernyataan-pernyataan jaminan dari perwira-perwira tinggi di Dili tidak ada bukti adanya 
upaya serius untuk melaksanakan jaminan mereka. Kenyataan di balik layar menyatakan 
bahwa sekurang-kurangnya sebagian komandan militer mendesak milisi untuk membunuh. 
Menurut Tomás Gonçalves, Kolonel Tono Suratman sendiri secara jelas mengatakan bahwa 
semua anggota CNRT, pastor, biarawati, dan pemimpin pro-kemerdekaan harus dijadikan 
sasaran "pemusnahan". Pernyataan yang sama dilaporkan dibuat oleh Gubernur Abílio 
Soares tanggal 26 Maret. Menurut kesksian-kesaksian lain, bulan Agustrus paling tidak 
sejumlah komandan tinggi mendesak milisi untuk membunuh, dan menggunakan kekerasan 
terhadap pejabat-pejabat Gereja. Memang dalam kasus pembantaian Suai, Kolonel Sediono 
dilaporkan memberikan perintah kepada milisi, yang pada saat itu membunuh orang di 
Gereja Ave Maria, termasuk pastor. Sediono, yang pada saat itu Bupati Covalima, 
menduduki jabatan pemerintah sipil, tetapi kenyataan bahwa pada perannya di pembantaian 
ia mengenakan seragam TNI dan membawa senapan yang mengindikasikan bahwa ia 
menjalankan tugas militer. Sejumlah perwira, biasanya pada tingkat yang lebih rendah 
seperti Letnan Sugito di Covalima dan Letnan Syaiful di Lospalos, berpartisipasi aktif dalam 
memimpin operasi milisi. Dalam kebanyakan operasi milisi biasanya komandan TNI tidak 



hadir, tetapi karena pasukan mereka terlibat mereka tidak bisa tidak tahu tentang apa yang 
terjadi. Jadi kita punya tiga kategori komandan: yang terlibat langsung dalam operasi-
operasi militer dalam arti komando (hampir semuanya adalah perwira Kopassus); yang yang 
terlibat tidak langsung; dan yang menjaga jarak dengan semua segi operasi-operasi ini, 
tetapi yang hampir pasti terlibat dalam deportasi massal September 1999.

49. Tingkat keterlibatan Komando Tertinggi Angkatan Bersenjata dalam operasi ini masih 
belum jelas, tetapi sulit untuk percaya bahwa Jenderal Wiranto, misalnya, tidak mengetahui 
adanya Operasi Guntur, setidaknya karena bobot dari operasi yang mengangkut 250.000 
orang Timor Timur ke Timor Indonesia dalam waktu kurang dari dua minggu, dan 
menghancurkan atau merusak berat lebih dari 70 persen rumah dan gedung di Timor Timur. 
Operasi ini memerlukan keahlian organisasional yang besar dan mobilisasi transport serta 
sumberdaya militer lainnya. Tidak bisa dipahami bahwa sumberdaya ini dikerah tanpa 
diketahui sebelumnya dan tanpa persetujuan panglima angkatan bersenjata Indonesia.

50. Dalam hubungan ini penulis laporan KPP HAM mencatat bahwa mereka:

"bisa memastikan dari seluruh proses penyelidikan, termasuk pengumpulan fakta dan 
dokumen dengan kesaksian para saksi dan pihak-pihak lainnya semua pelanggaran hak asasi 
manusia, yang luas dan terorganisir, yang terjadi sebelum dan setelah referendum di Timor 
Timur, diketahui dan dimengerti oleh Panglima TNI Jenderal Wiranto sebagai orang yang 
bertanggungjawab atas keamanan nasional, dan pejabat sipil dan militer semua tingkat, 
dalam konteks tanggungjawab dan operasi mereka di Timor Timur waktu itu."

51. Laporan ini selanjutnya menyatakan:

"Keseluruhan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur, langsung atau tidak 
langsung,m terjadi karena kegagalan Panglima TNI dalam menjamin keamanan dari 
pelaksanaan pengumuman dua opsi oleh pemerintah. Struktur kepolisian yang ada pada 
waktu itu masih di bawah komando Menteri Pertahanan telah turut memperlemah 
kemampuan aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas pengamanan berdasarkan 
perjanjian New York. Untuk itu, Jenderal TNI Wiranto selaku Panglima TNI adalah pihak 
yang harus dimintai pertanggungjawabannya."

52. Dalam monografnya, Profesor Del Ball menulis bahwa, dalam hubungan dengan rencana 
TNI untuk "ganti rugi kekerasan", badan-badan intelijen Australia telah "mengidentifikasi 
perwira-perwira tinggi militer Indonesia yang terlibat, dan melaporkan bahwa rantai 
komandonya sampai ke Jenderal Wiranto, Panglima TNI, dan bahwa pelaksanaan rencana 
ini adalah tanggungjawab SGI (Satuan Tugas Intelijen) TNI yang dikendalikan oleh 
Kopassus.."

53. Dalam makalah ini saya tanpa malu-malu memfokuskan pada komandan-komandan TNI, 
yang tanpa intervensinya kekerasan milisi tak akan pernah terjadi, keculai mungkin pada 
skala yang kecil. Komandan-komandan TNI tidak hanya menumbukan keberadaan milisi; 
mereka juga memperkuat tekad masing-masing kelompok, dan sekurangnya pada sejumlah 
kasus mendorong kebrutalan mereka. Akan tetapi dengan demikian tidak berarti bahwa 
kesalahan individual para komandan milisi itu bisa diabaikan. Jelas bahwa sebagai 
pendukung kuat integrasi mereka ingin, jika tidak sangat bersemangat, menerima peran 
kepemimpinan mereka. Pada pihak lain, keterlibatan mereka lebih mudah diidentifikasi, dan 
kasus untuk peradilan mudah dikumpulkan, meskipun dalam banyak kasus, seperti kasus 
João Tavares dan Eurico Guterres, milisi pelaku, pada saat ini, sama tidak bisa dijangkaunya 
dengan komandan-komandan TNI. Kemudian ada pejabat-pejabat pemerintah sipil, yang 
keterlibatannya sudah sangat terkenal. Laporan KPP HAM mendaftar Abílio Soares, 
Gubernur Timor Timur, Domingos Soares, Bupati Dili, serta bupati-bupati Covalima, 
Liquiça, Bobonaro, Lospalos tergolong mereka yang melakukan kejahatan terhadap 
kemanusiaan. Banyak pejabat sipil pada tingkat yang lebih rendah, yang bersikap politik 
sama, menjadi anggota milisi, dalam banyak kasus setelah mendapat tekanan besar dari 



atasan mereka, pemimpin milisi, atau TNI. Sementara kebanyakan pejabat sipil ini tidak 
terlibat dalam pembunuhan atau kejahatan lainnya, paling tidak sebagian, seperti Abílio 
Soares, menggunakan wewenangnya yang besar untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang 
menghasilkan kejahatan. Dalam keadaan itu mereka harus dianggap terlibat.

54. Dalam Lampiran A saya mengumpulkan daftar perwira-perwira TNI, berdasarkan informasi 
yang saya kumpulkan di Timor Timur dan data yang dikumpulkan oleh Dr. David Bourchier, 
seorang akademisi dengan spesialisasi militer Indonesia paad University of Western 
Australia. Sementara ada kasus prima facie, bagi sebagian dari yang ada dalam daftar ini 
untuk didakwa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, nama-nama lain dimasukkan 
karena posisi komando yang mereka pegang di wilayah-wilayah dimana insiden-insiden 
serius terjadi. Daftar ini berisi sejumlah rincian latar belakang, yang dimaksudkan untuk 
membantu identifikasi orang-orang yang bersangkutan. Sejumlah perwira pada daftar ini 
juga ada dalam daftar laporan KPP HAM. Informasi ini bisa menjadi referensi yang berguna 
untuk para penyelidik dan penuntut.



Sumber Informasi dan Pernyataan Terimakasih
55. Informasi yang ada dalam laporan ini didasarkan pada pemeriksaan ataas dokumen-

dokumen yang dimiliki badan-badan UNTAET di Timor Timur, termasuk rekaman-rekaman 
yang ada pada Unit Penyelidikan Kejahatan Serius, CIVPOL, penyelidikan militer, laporan-
laporan dan penyelidikan-penyelidikan PBB, wawancara-wawancara oleh pejabat-pejabat 
PBB, perwira-perwira INTERFET, dan bukan yang terakhir, orang-orang Timor Timur, 
laporan KPP HAM, laporan Yayasan HAK, sebuah laporan oleh FOKUPERS, laporan-
laporan NGO dan laporan-laporan di media. Saya juga menggunakan sebagian dari ribuan 
barang email tentang drama di Timor Timur yang berakumulasi pada 1998/1999. 
Kesimpulan-kesimpulan saya didasarkan pada evaluasi terhadap sumbe-sumber ini, dengan 
latar belakang pengalaman saya sendiri yang panjang sebagai analis dan pencatat peristiwa 
di Timor Timur dan Indonesia. Kesimpulan-kesimpulan dan pandangan-pandangan yang 
dikemukakan di sini tentu saja adalah tanggungjawab saya sendiri.



LAMPIRAN A
Catatan tentang Perwira-perwira Tinggi Militer Indonesia Yang Harus Diselidiki dalam Hubungan 
dengan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Timor Timur

1. Mayor Jenderal Zakky Anwar Makarim
Latar Belakang:
Lahir 1948, Jakarta.
1971 - Angkatan 2, AKMIL/AKABRI, Magelang.
1975 - Komandan Kompi RPKAD (parakomando).
1975-1980 - Operasi terhadap OPM di Irian Jaya, khususnya dalam tugas intelijen.
1983-1989 - Operasi di Timor Timur sebagai perwira Kopassus.
1993-1994 - Asisten Intelijen, Kosam Jakarta Rakya (di bawah panglima Hendropriyono dan 
Wiranto).
1994-1995 - Deputi Kepala Unit Intelijen, BIA.
1995-1996 Kepala, Direktorat A (Politik Dalam Negeri) BIA.
1996-1997 - Asisten 1/Pengamanan, Kepala Staf Angkatan Darat (ASPAM KASAD)
1997-1999 - Kepala, Badan Intelijen ABRI (BIA)
1999 - Kepala Perwira Penghubung (Chief Liaison Officer) antara ABRI dan misi UNAMET.
1999 - Markas Besar TNI, sebagai Kepala Pusat Koordinasi Penegakan Hukum dan Keamanan

Komentar:
Salah satu bintang generasinya, memperoleh enam medali atas prestasinya di Timor Timur pada 
dasawarsa 1980-an. Disangka menindas orang-orang Timor Timur yang berdemonstrasi di luar 
Kedutaan Besar Belanda di Jakarta tahun 1995. Perwira intelijen terkemuka, dekat dengan 
Prabowo. Tahun 1998 disebutkan (bersama Simbolon) sebagai perwira TNI yang paling 
berpengalaman dalam operasi rahasia dan sebagai "dua orang yang paling banyak terlibat di Timor 
Timur." Latihan di AS tidak diketahui tetapi telah melakukan sejumlah kunjungan ke AS. Banyak 
dilaporkan bertanggungjawab atas teror milisi terhadap pendukung-pendukung kemerdekaan dan 
pekerja-pekerja PBB, yang menyebabkan pemindahan dari kedudukannya, setelah terjadinya 
tekanan dari luar negeri, termasuk dari AS.

Penilaian:
Perwira ini berperan penting dalam perencanaan dan pengorganisasian operasi-operasi milisi tahun 
1999.

2. Mayor Jenderal Adam Damiri
Latar Belakang:
Lahir 1949,
1972 - salah satu dari lima lulusan terbaik AKABRI tahun ini.
1970-an dan 1980-an: Memegang berbagai jabatan di Kodam Udayana.
1995-1996: Komandan, Korem 062/Tarumanegara, Garus. Dikabarkan terlibat dalam penyerangan 
kantor pusat PDI pada bulan Juli 1996.
1997-1998: Kepala Staf, Garnisun Jakarta, di bawah Sjafrie Sjamsuddin.
1998: Komandan, Difisi Infantri I, Kostrad, di bawah Prabowo.
1998: Diangkat menjadi anggota MPR utusan daerah.
1998/1999: Panglima Kodam Udayana.

Komentar:
Tidak pernah berlatih di AS; dikabarkan merupakan sekutu terpercaya Prabowo, khususnya dalam 



persaingan Prabowo dengan Wiranto; ada dalam daftar laporan KPP HAM yang merekomendasikan 
penyelidikan mengenai kekejaman di Timor Timur.

Penilaian:
Perwira ini berperan kunci dalam komando operasi di Timor Timur tahun 1999.

3. Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin
Latar Belakang:
Lahir 1952, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan.
1973 - Komandan korps taruna AKABRI.
1974 - Lulus angkatan ke-5, AKMIL
1975-1977 Komandan Batalyon, Grup 1 Kopassandha. Ambil bagian sebagai "sukarelawan" dalam 
Operasi Flamboyan, di bawah Yunus Yosfiah, dan dalam Operasi Seroja di Timor Timur tahun 
1975.
- Komandan, Kompi 2, Grup 1, Pasukan Khusus. DIkabarkan berpartisipasi dalam "Operasi 
Nanggala X".
1978-? - Komandan, Satuan Eksekutif, Pengawal Presiden.
1980-1981 - Perwira Intelijen, Grup 1, Kopassus.
1982-1985 - Wakil Komandan, Detasemen Tempur 13, Grup 1, Pasukan Khusus, terlibat dalam 
Operasi Chandra XV di Timor Timur tahun 1984.
1985 - Mengikuti Infantry Officer's Advanced Course (Sekolah Lanjutan Perwira Infantri), Fort 
Benning, Amerika Serikat.
1986-1989 Wakil Komandan, Batalyon 1, Grup 1 Kopassus. Bagian dari "Tim Maleo," bersama 
Agum Gumelar, tahun 1987.
1991-1993 - Asisten Deputi Operasi Kopassus.
1993 - Latihan singkat di Pangkalan SAS Swanbourne, Perth, Australia.
1993-1995 - Komandan, Grup A, Pasukan Pengawal Presiden.
1996-1997 - Kepala Staf Kodam Jaya.
1997-1998 - Panglima Kodam Jaya.
1999 - Anggota MPR, Fraksi ABRI. Juga Staf Ahli Pertahanan dan Keamanan, Panglima ABRI.
1999 - Ditugaskan ke Timor Timur (di bawah Zacky Anwar Makarim) pada saat plebisit.
1999-2000 - Staf Ahli, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (di bawah Jenderal Wiranto).

Komentar:
Perwira Kopassus yang menonjol. Bertempur dalam Operasi Bravo bersama Prabowo di Timor 
Timur. Sebagai kepala SGI di Timor Timur tahun 1991 dikabarkan terlibat dalam pembantaian 
Santa Cruz. Dilaporkan merancang operasi-operasi kontra-intelijen di Timor Timur pada masa 
tugasnya. Dilaporkan oleh analisis intelijen mempersiapkan rencana operasi TNI dan milisi, 
berperan pentang dalam upaya mencegah lepasnya Timor Timur. Menurut seorang analis masalah 
strategis ANU, Sjafrie Sjamsuddin mempersiapkan rencana untuk operasi TNI dan milisi di Timor 
Timur di Markas Besar TNI. Ia dikirimkan ke Timor Timur tidak lama sebelum plebisit, menurut 
laporan lain untuk membantu pelaksanaan kampanye milisi. Salah satu yang direkomendasikan 
KPP HAM untuk diinvestigasi.

Penilaian:
Penyelidikan-penyelidikan lebih lanjut memperlihatkan bahwa perwira ini terlibat sebagai salah 
satu perwira militer penting yang bertanggungjawab atas pengembangan strategi TNI yang 
menghasilkan kejahatan berat terhadap kemanusiaan di Timor Timur.



4. Mayor Jenderal Kiki Sjahnakri
Latar Belakang:
Lahir 1947, Krawang, Jawa Barat (orang Sunda)
1971 - Lulusan ke-2, AKABRI, Magelang
- Komandan, Koramil di Atapupu, Timor Barat
- Komandan Operasi, Kodim 1605, Atambua, Timor Barat.
1982-? - Wakil Komandan, Batalyon 744/Satya Yudha Bhakti, Timor Timur.
1980-an - KomandanBatalyon 502, Malang, Jawa Timur.
- Wakil Komandan Korem 164/Wira Dharma, Dili.
1994-1995 - Komandan Korem 164/Wira Dharma, Dili.
1997-1999 - Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat (ASOPS KASAD), dengan pangkat 
Brigadir Jenderal. Dipromosikan menjadi Mayor Jenderal pada 1998.
- Penguasa Darurat Militer untuk Timor Timur.

Komentar:
Sangat berpengalaman di Timor Timur. Ambil bagian dalam perundingan London April 1999 
mengenai masa depan Timor Timur. Diberhentikan dari jabatannya di Timor tahun 1995 karena 
rekomendasi Dewan Kehormatan yang menyelidiki pembunuhan enam orang Timor Timur di 
Liquiça. Disangka terkait dengan kebijakan bumi hangus dan punya kaitan dengan milisi Aitarak.

Penilaian:
Keterlibatan melalui posisinya dalam struktur komando operasi, meskipun mungkin tidak penting.

5. Mayor Jenderal Amirul Isnaeni
Latar Belakang:
Lahir sekitar 1952
Lulusan ke-6, AKABRI
1992 - Komandan, Satuan Tugas Jaring Merah II, Aceh.
1996 - Perwira Kopassus bertugas dalam tim intelijen yang melacak pemberontak OPM yang 
membawa sandera di Irian Jaya.
1998-1999 - Komandan , Pusat Intelijen Angkatan Darat.
1999 - Wakil Komandan Darurat Perang Timor Timur

Komentar:
Ia tergolong teman Prabowo. Dikabarkan menemani Zacky Anwar Makarim dan Kiki Syahnakri ke 
Timor Timur dalam misi rahasia bulan April 1999, melibatkan kerja penghubung dengan 
pemimpin-pemimpin milisi. Berdinas di bawah Syahnakri pada bulan September 1999.

Penilaian:
Atas bukti yang dipelajari, perwira ini keterlibatannya tidak penting.

6. Mayor Jenderal Tyasno Sudarno
Latar Belakang:
Lahir 1948, Magelang, Jawa Tengah
1970 - Lulusan 1, AKABRI
1995-1996 - Kepala Direktorat C, BIA
1996-1998 - Asisten Perencanaan KASAD.
1999 - - Kepala BIA

Komentar:



Berdinas sebagai perwira intelijen di bawah Jenderal Moerdana pada akhir 1980-an. Terbang ke 
Timor Timur bersama Zacky Makarim dan Kiki Syahnakrie pada 20 April 1999, dikabarkan untuk 
mengorganisir milisi. BIA dikatakan bertugas mengamankan hasil plebisit yang menguntungkan.

Penilaian:
Sejumlah bukti keterlibatan, tetapi seberapa jauh keterlibatannya tidak jelas.

7. Brigadir Jenderal Tono Suratman
Latar Belakang:
Lahir sekitar 1952
Lulusan ke-6, AKABRI, Magelang.
?-1996 - Komandan Sektor A (Timor Timur Bagian Timur)
1996-1998? - Komandan Grup III, Pusat Pendidikan Kopassus (Pusdik Passus), Batujajar, Bandung.
1998-1999 - Komandan Korem 164/Wira Dharma (Dili), dengan pangkat Kolonel.
1998 - Diangkat menjadi anggota MPR sebagai utusan daerah.
1999 - - Komandan Grup III Kopassus, Batujajar, Bandung.
1999 - - Wakil Kepala Pusat Penerangan (Wakapuspen) TNI.

Komentar:
Tono Suratman adalah bintang generasinya, yang menduduki beberapa pos komando di Timor 
Timur, termasuk pos-pos Kopassus yang sensitif, yang melibatkannya secara dalam dengan operasi-
operasi terhadap aktivis-aktivis pro-kemerdekaan. Disangka bertanggungjawab atas perkosaan 
brutal terhadap istri seorang pemimpin Timor Timur pada awal 1999. Empat bulan sebelum plebisit 
ia dikabarkan mengatakan bahwa kalau hasil pemungutan suara menentang Indonesia "Semuanya 
akan dihancurkan. Timor Timur tidak akan ada seperti sekarang. Akan lebih buruk dibanding 23 
tahun lalu." Saksi-saksi milisi mengatakan bahwa ia mengeluarkan perintah membunuh. Ia disangka 
melakukan serangan seksual.

Penilaian:
Berdasarkan bukti yang ada, Tono Suratman menjalankan peran operasional kunci dalam hubungan 
dengan operasi-operasi milisi/TNI di Timor Timur.

8. Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon
Latar Belakang:
Lahir 1951, Pulau Samosir, Sumatra Utara.
1972 - Lulusan ke-3, AKABRI, Magelang
1993-1995 - Asisten Intelijen Kopassus
1995-1997 - Komandan Korem 164, Dili
1997-1998 - Kepala Staf Divisi Infantri 2, Kostrad, Malang
1998-1999 - Kepala Staf Kodam IX/Udayana

Komentar:
Bekerja langsung di bawah Prabowo ketika Prabowo menjadi Wakil Komandan Jenderal Kopassus, 
dan dianggap sebagai seorang perwira yang paling cemerlang. Bertugas enam kali di Timor Timur, 
beberapa kali bersama Prabowo. Terlibat dalam operasi militer yang mnghasilkan penangkapan 
Xanana Gusmão, yang membuatnya naik pangkat menjadi kolonel. Bulan Agustus 1998, bersama 
Zacky Makarim, disebut sebagai "perwira TNI yang paling berpengalaman dalam operasi rahasia" 
dan dua orang perwira yang paling terlibat di Timor Timur. Ia dikabarkan punya hubungan dekat 
dengan komandan-komandan milisi, khususnya Cancio Carvalho.



Penilaian:
Melalui perannya dalam hubungan dengan kekerasan milisi dan deportasi paksa tidak jelas, 
berdasarkan bukti yang dipelajari untuk laporan ini, ia harus diinvestigasi.

9. Brigadir Jenderal Gleny Kairupan
Latar Belakang:
Lahir sekitar 1949
1972 - Lulusan ke-3, AKABRI
-1995 - Wakil Komandan Korem 164/Dili
1999 - Ditugaskan ke Timor Timur pada pertengahan 1999 untuk membantu Mayor Jenderal Zacky 
Anwar Makarim dan Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin mengorganisir operasi-operasi milisi.

Komentar:
Perannya harus diselidiki.

10. Brigadir Jenderal Timbul Silaen
Komentar Latar Belakang:
Saya hanya punya sedikit informasi mengenai latar belakang kepala Polri di Timor Timur ini. Ia 
menjadi Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur tahun 1999 dan disangka aktif mendukung 
operasi-operasi milisi.

Penilaian:
Silaen ditanyai dalam penyelidikan KPP HAM dan masuk daftar perwira yang terlibat dalam 
kejadian-kejadian yang diselidiki. Karena itu ia harus diselidiki.

11. Kolonel Irwan Kusnadi
Rincian karis sebelum tidak ada.
1995 - Komandan Batalyon 432 atau 433, Jawa Tengah
1999 - Komandan Brigade Infantri Lintas Udara 3, Kostrad, dan pada saat yang sama menjabat 
Komandan Sektor Bagian Timur Timor Timur.

Komentar:
Perwira ini dikatakan telah diinvestigasi, kemungkinan dalam hubungan dengan deportasi.

Penilaian:
Harus dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

12. Kolonel Nur Muis
Latar Belakang:
Lahir 1953, Aceh
Lulusan ke-7, AKABRI
1978-1990 Pengalamanannya meliputi beberapa latihan di Australia dan pasukan penjaga 
perdamaian PBB di Timur Tengah.
1997 - Komandan Brigade Infantri 17, Kostrad, Cijantung.
1998-1999 Komandan Korem 171/Wijayakusuma (Jawa Tengah)



1999 - Komandan, Pusat Latihan Tempur Angkatan Darat, Baturaja, Sumatra Selatan untuk waktu 
yang pendek sebelum diangkat menjadi Komandan Korem 164, Dili. Menjadi komandan hanya dua 
minggu sebelum plebisit Agustus, kemudian melakukan evakuasi komandonya ke Timor Barat.
2000 - Diyakini menduduki jabatan penting di Komando Jawa.

Komentar:
Dalam hubungan dengan operasi keamanan TNI, perwira ini digambarkan sebagai moderat, tetapi ia 
adalah tokoh komando penting pada saat plebisit. Ia didakwa aktif mendukung milisi.

Penilaian:
Perwira ini adalah tokoh komando penting dan harus diinvestigasi. Dalam laporan KPP HAM ia 
dimasukkan daftar sebagai salah seorang perwira yang terlibat dalam kejadian-kejadian waktu itu.

13. Kolonel Herman Sediono
Komentar:
Hanya sedikit informasi mengenai karir militer perwira ini. Tahun 1999 ia menjadi Bupati 
Covalima, suatu jabatan sipil yang kadang-kadang diduduki oleh perwira TNI. Tetapi ada bukti 
yang kuat bahwa Kolonel Sediono berperan penting dalam pembantaian Gereja Ave Maria Suai. Di 
sana ia terlihat berseragam TNI membawa senapan otomatis. Ia juga dilaporkan memberi perintah 
kepada milisi dan tentara yang menyerang, seorang saksi KPP HAM menuduhnya memberikan 
perintah untuk membunuh pastor-pastor dan orang-orang lain.

Penilaian:
Karena mengenakan pakaian tempur dan membawa senjata, Herman Sediono harus diperlakukan 
sebagai komandan militer, dan perannya harus diinvestigasi.

14. Letnan Kolonel Sudrajat AS
1998-1999 Komandan Kodim 1629 (Lautem, Lospalos)

Komentar:
Komandan teritorial distrik di mana Tim Alfa aktif, dan telah didakwa memasok senjata kepada 
milisi ini.

Penilaian:
Menurut daftar KPP HAM ia salah satu perwira yang terlibat dalam kejadian-kejadian 1999, dan 
karena itu perannya harus diinvestigasi.

15. Letnan Kolonel Yayat Sudrajat
Latar Belakang:
Rincian kelahiran dan latar belakang profesional tidak diketahui.
?-1999 - Komandan Grup IV (intelijen/perang rahasia, "Sandi Yudha"), Kopassus, Cijantung.
1999 - Kepala SGI (Satuan Tugas Intelijen) Kopassus, juga disebut sebagtai Satgas Intel Tribuana 
Kopassus, di Korem 164.
2000 - Komandan Batalyo, Grup V (kotra-terorisme) Kopassus.
2000 - Asisten Intelijen Komandan Jenderal Kopassus (ASINTEL DANJEN), menggantikan 
Soenarko.



Komentar:
Sebagai kepala SGI, Letnan Kolonel Sudrajat mengarahkan langsung operasi-operasi milisi atas 
nama Adam Damiri dan Tono Suratman. Sejumlah anggota milisi menyebutkan kehadirannya pada 
pertemuan-pertemuan, yang membahas taktik dan memberikan dana serta senjata. Perannya sesuai 
dengan operasi gelap Grup IV Kopassus, yang terlibat dalam operasi-operasi rahasia terhadap 
kelompok-kelompok oposisi. Dipanggil menghadap tim investigasi KPP HAM. Salah satu yang 
direkomendasikan untuk diselidiki lebih lanjut.

Penilaian:
Berdasarkan bukti yang telah dipelajari, perwira ini sangat terlibat dalam struktur komando 
TNI/milisi, dan mengarahkan sekurang-kurangnya sebagian operasi-operasi milisi.

16. Letnan Kolonel Wiryotomo Nugroho
?-1999 - Asisten Intelijen Komandan Jeneral (Asintel Danjen) Kopassus. Kepala SGI. Jabatan yang 
mengurus personil dalam Kopassus.

Komentar:
Disangka terlibat dalam pembentukan milisi tahun 1998, pada tahun 1999 sebagai "kepala intelijen 
Kopassus" langsung mengarahkan operasi mereka, melapor langsung kepada Kolonel Tono 
Suratman dan Mayor Jenderal Adam Damiri. Disebutkan berperan penting dalam operasi Grup IV 
Kopassus di Timor Timur.

Penilaian:
Perwira ini memegang tanggungjawab penting dalam struktur komando TNI/milisi dan perannya 
lebih buruk daripada 23 tahun lalu." Saksi-saksi milisi menyebutnya memberikan perintah untuk 
membunuh. Ia disangka melakukan serangan seksual terhadap perempuan-perempuan Timor Timur. 
[catatan penerjemah: sepertinya ini salah, ini mungkin keterangan untuk Tono Suratman; cari dan 
periksa naskah Inggris yang lain]

17. Letnan Kolonel Rudianto
Satuan/fungsi: komandan sektor, menonjol dalam operasi-operasi di Covalima
Letnan Kolonel Sudrajat
Satuan/fungsi: Perwira Kopassus?, Komandan Kodim, Lospalos
Peran:
Komandan, selama operasi-operasi pembunuhan milisi/TNI di Lautem.

Penilaian:
Perannya harus diselidiki lebih lanjut.
[Bagian ini juga kacau; harus cari dan periksa naskah Inggris yang lain]

18. Letnan Kolonel Jefri Sanakri
Latar Belakang:
Hanya tersedia sedikit informasi. Disebutkan sebagai Komandan Sektor Barat. Disangka 
bertanggungjawab komanda, menurut surat dari "penduduk Ainaro."



Penilaian:
Perannya harus diinvestigasi.

19. Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian
Latar Belakang:
1981 - Lulusan ke-12, AKABRI.
1995-? - Komandan Batalyon Kavaleri 7, Jakarta Raya.
1998-1999 - Komandan Kodim 1636, Bobonaro.

Komentar:
Komandan distrik Maliana pada waktu kekerasan milisi bulan April 1999. Disebutkan 
bertanggungjawab atas serangan pembalasan yang brutal, dengan korban lima orang meninggal 
dibunuh secara serampangan. Bekerja erat dengan milisi Halilintar, disebutkan sebagai "sponsor"-
nya. Laporan KPP HAM menyebutkan namanya untuk diinvestigasi. Dalam Laporan Yayasan 
HAK, namnya disebut dalam daftar orang-orang yang sangat "sadistis."

Penilaian:
Perwira ini harus diinvestigasi untuk diadili.

20. Letnan Kolonel Muhammad Nur
1982 - Lulusan ke-13, AKABRI.
1998-1999 - Komandan Kodeim 1637, Ermera.

Komentar:
Ia menjadi komandan pada waktu mobilisi milisi dan kelompok-kelompok paramiliter lain, dan 
pada waktu plebisit dilaporan (oleh pejabat UNAMET) memberi tahu kepala polisi setempat untuk 
tidak melakukan intervensi terhadap operasi-operasi milisi.

Penilaian:
Harus diinvestigasi.

21. Mayor Yakraman Yagus
Latar Belakang:
1985 - Lulusan ke-16, AKMIL.
1997 - Komandan Kodim 1635, Covalima (Suai).
1999 - Komandan, Batalyon 744/Satya Yudha Bhakti.

Komentar:
Disebutkan menjadi seorang sponsor milisi Laksaur. Ia dipanggil oleh tim penyelidik KPP HAM, 
dan masuk daftar dalam laporan sebagai orang yang terlibat dalam kekerasan.

22. Letnan Kolonel Endar Priyanto
Latar Belakang:
1981 - Lulusan ke-12, AKABRI.
?-1997 - Kepala Staf Operasi Korem 164, Dili.
1997-1999 - Komandan Kodim Dili, Korem 164.



Komentar:
Komandan wilayah Dili pada saat mobilisasi milisi pada awal 1999. Tetapi, dikatakan masuk daftar 
penyelidikan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB, kekejaman tahun 1999; namun, komentar-
komentar lain mengenainya positif.

23. Letnan Kolonel Ahmad Masagus
Latar Belakang:
Karir awal tidak diketahui.
1999 - Komandan Kodim 1635, Covalima.

Komentar:
Perwira ini adalah komandan distrik Suai, pada saat pembantaian Gereja Ave Maria.

Penilaian:
Meskipun perannya tidak jelas, dalam keterlibatan Kodim dalam pembantaian, ia harus 
diinvestigasi.



LAMPIRAN B
Kronologi Terpilih Mei 1998 - Oktober 1999

1998
• 21 Mei: Presiden Soeharto dipaksa mundur, dan digantikan oleh wakil presidennya Dr. B.J. 

Habibie.
• 9 Juni: Presiden Habibie mengatakan (kepada Reuters) bahwa ia akan mempertimbangkan 

menawarkan status khusus kepada Timor Timur.
• 15 Juni: Demonstrasi di Dili oleh sekitar 15.000 mahasiswa, menuntut referendum dan 

pembebasan Xanana Gusmão.
• 18 Juni: Menteri Luar Negeri Ali Alatas menyampaikan usulan baru kepada Portugal.
• 27 Juni: Bentrok antara pendukung kemerdekaan dan integrasi di Dili.
• 5 Agustus: Perundingan baru dengan sponsor PBB antara Indonesia dan Portugal.
• 12 Agustus: Mayor Jenderal Adam Damiri dan Kolonel Tono Suratman bertemu dengan 

João Tavares, Eurico Guterres, dan Cancio de Carvalho, dan memberi tahu bahwa mereka 
harus berorganisasi "untuk mempertahankan integrasi."

• 21 Agustus: Xanana menolak usulah otonomi.
• 10 September: Uskup Belo dan Uskup Nascimento mengadkan perundingan dua hari di 

Dare mengenai persoalan kemerdekaan dan otonomi.
• 6 Oktober: Gubernur Abílio Soares menuntut semua pegawai pemerintah, yang menentang 

integrasi untuk segera mengundurkan diri.
• 11 Oktober: Rapat umum 30.000 orang di Dili menyerukan Gubernur untuk mundur.
• 12 Oktober: Ribuan orang mengadakan protes terhadap TNI di Baucau.
• 1 November: Pasukan TNI melakukan serangkaian serangan terhadap desa-desa di distrik 

Manufahi.
• 4 November: Beberapa ratus Kopassus dilaporkan tiba di Kupang untuk ditugaskan ke 

Timor Timur.
• 20 November: Sekretaris Jenderal PBB menyatakan keprihatinan atas kekerasan di Timor 

Timur. Lisbon menghentikan perundingan.
• 27 November: Pasukan TNI, bersama Gada Paksi, menangkap dan menyiksa empat orang 

sipil, dan menghancurkan sejumlah rumah di distrik Maubara.

1999
• 3 Januari: Milisi Mahidi membunuh dan melukai pendukung-pendukung kemerdekaan di 

Ainaro.
• 24-25 Januari: Mahidi, dengan keterlibatan TNI, membunuh empat orang di Zumalai.
• 27 Januari: Diumumkan di Jakarta bahwa Habibie akan meminta MPR mengesahkan 

kemerdekaan kalau tawaran otonomi khusus ditolak.
• 7 Februari: Menteri Luar Negeri Portugis dan Indonesia mengadakan pertemuan di New 

York untuk menyusun rancangan untuk Timor Timur.
• 8 Februari: Uskup Belo dan José Ramos Horta menyatakan bahwa Timor Timur harus 

merdeka, setelah menjalani suatu periode Otonomi.
• 15 Februari: Kelompok BMP dan TNI setempat menyerang desa Guiso di distrik Maubara 

dan menangkap beberapa orang.
• 16 Februari: Menurut laporan South China Morning Post Letnan Kolonel Yayat Sudrajat, 

kepala SGI mengadakan rapat dengan pemimpin-pemimpin milisi dan menyerukan 



pembunuhan pemimpin-pemimpin kemerdekaan dan keluarga mereka.
• 17 Februari: João Tavares dilaporkan berbicara dalam rapat kepala-kepala desa dan camat-

camat di Bobonaro bahwa mereka akan dipecat kalau tidak memobilisasi penduduk untuk 
mengikuti rapat umum pro-pemerintah di Balibo.

• 19 Februari: Tavares berbicara dalam rapat umum di Balibo bahwa kalau rakyat menolak 
otonomi akan terjadi perang.

• 22 Februari: JEnderal Wiranto mengatakan di Jakarta bahwa TNI akan melanjutkan 
menugaskan milisi untuk membantu polisi menjaga keamanan.

• 24 Februari: Dua orang Timor Timur ditembah mati di Dili, tampaknya bukan oleh milisi, 
tetapi pasukan TNI berpakaian sipil.

• 25 Februari: Perdana Menteri Portugis meminta kehadiran PBB di Timor Timur. Menteri 
Luar Negeri Australia bertemu dengan Habibie di Jakarta.

• 4 Maret: Laporan rahasia Defence Intelligence Organisation (dinas rahasia Australia) 
menyimpulkan bahwa TNI "jelas melindungi, dan dalam beberapa hal beropersai bersama 
milisi." Laporan ini mencatat bahwa TNI "bisa dengan mudah mencegah atau mengontrol 
milisi-milisi pro-Indonesia, tetapi memilih tidak melakukannya."

• 8 Maret: Lebih dari 1.000 orang Timor Timur dari desa Guiso dilaporkan melarikan diri ke 
gunung-gunung setelah terjadinya serangan milisi.

• 11 Maret: Di New York diumumkan bahwa Jakarta dan Lisbon telah menyepakati memberi 
orang Timor Timur pemungutan suara untuk menetapkan masa depan mereka. Gusmão dan 
Tavares sepakat bekerjasama untuk gencatan senjata.

• 16 Maret: Milisi BMP mengepung biara Carmelite di Maubara, menuduh para biarawati 
mendukung gerakan kemerdekaan, dan mengancam membunuh mereka.

• 26 Maret: Menurut seorang yang hadir, pada rapat antara pemimpin-pemimpin milisi, 
Gubernur Abílio Soares memerintahkan pembunuhan pastor-pastor dan biarawati-biarawati.

• 6 April: Di Liquiça sebanyak 50 orang Timor Timur yang mengungsi di kompleks gereja, 
dibunuh oleh milisi BMP, dengan keterlibatan TNI. Gusmão menyerukan pasukan Falintil 
untuk mempertahankan diri. Jenderal Wiranto memberitahu media bahwa pembantaian ini 
adalah akibat konflik antara "kelompok-kelompok yang bersaingan."

• 12 April: Di Cailaco, wilayah Bobonaro, enam penduduk desa diculik dan kemudian 
dibunuh oleh pasukan Halilintar dan TNI di rumah Manuel Soares Gama. Satu kelompok 
Falintil membalas, membunuh Gama dan dua orang TNI.

• 13 April: Dalam serangan pembalasan satu pasukan TNI dan milisi, dipimpin oleh Letnan 
Kolonel Burhanuddin Siagian dan João Tavares dilaporkan menculik, menyiksa, dan 
kemudian membunuh enam penduduk Cailaco.

• 16 April: Belarmino da Cruz, seorang saudara laki-laki Francisco Lopez da Cruz, dilaporkan 
dibunuh di Laclubar.

• 17 April: Pembantaian di rumah Manuel Carrascalão. Manuelito, anak Manuel, dan 
sekurangnya 11 orang lainnya dibunuh oleh anggota-anggota Aitarak dan BMP, setelah 
terjadinya rapat umum milisi, dalam mana Kolonel Tono Suratman memberi pidato 
pengarahan. Tim Alfa membunuh Virgilio de Sousa, seorang pendukung kemerdekaan, di 
rumahnya di Bauro, Lospalos.

• 20 April: José Ramos Horta menyerukan sanksi internasional terhadap Indonesia. Jenderal 
Wiranto mengunjungi Dili, dan menyatakan keadaan keamanan berada dalam kendali.

• 21 April: Evaristo Lopes diyakini mati setelah ditangkap oleh Kopassus dan milisi Tim Alfa 
di Lospalos. Falintil dan pemimpin-pemimpin milisi menandatangani kesepakatan damai di 
kediaman Uskup di Dili, yang menetapkan pembentukan Komisi Perdamaian dan Stabilitas.

• 23 April: Gereja Katolik melaporkan bahwa antara 42 sampai 100 orang dibunuh oleh 
satuan-satuan milisi di Suai. Menurut laporan Defence Intelligence Organisation (Organisasi 
Intelijen Pertahanan) Australia memilih mengabaikan tindakan kekerasan TNI dan milisi di 
Timor Timur.



• 24 April: Setelah pembicaraan dua hari, pejabat-pejabat Portugis dan Indonesia mencapai 
kesepakatan luas tentang paket otonomi dan referendum, tetapi pengaturan keamanan masih 
harus diselesaikan.

• 26 April: Komisi Perdamaian dan Stabilitas untuk Timor Timur dibentuk dengan wakil-
wakil dari pro-integrasi, pro-kemerdekaan, pemerintah setempat, militer, polisi, Gereja dan 
Komnas HAM.

• 27 April: Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Australia Howard, Dr. Habibie berjanji 
melakukan pemungutan suara penentuan nasib sendiri di bawah pengawasan PBB pada 
tanggal 8 Agustus.

• 28 April: Tono Suratman berjanji bahwa milisi-milisi pro-integrasi akan dilucuti dalam 
minggu-minggu berikutnya.

• 30 April: Laporan ditemukannya 11 mayat orang pro-integrasi di Bauhati.
• 1 Mei: Milisi Sakunar, dipimpin oleh Simao Lopes, dibentuk di Oecussi. Megawati Sukarno 

mengumumkan bahwa referendum Timor Timur akan ditunda kalau partainya (PDI-
Perjuangan) memenangkan pemilihan umum mendatang.

• 3 Mei: Pasukan Kopassus dan milisi dilaporkan membunuh Domingus Soares Aparicio di 
dekat Viqueque.

• 4 Mei: Mateus Soares Monis, penduduk Sagadate, Baucau, ditangkap dan dibunuh oleh 
pasukan Kopassus.

• 5 Mei: Kesepakatan antara Indonesia, Portugal, dan PBB mengenai referendum untuk Timor 
Timur ditandatangani di New York. Kesepakatan ini menetapkan bahwa pakar-pakar 
internasional akan membantu menyelenggarakan dan mengawasi pemungutan suara, dan 
polisi tidak bersenjata mengawasi proses ini. Tetapi tanggungjawab keamanan terletak pada 
pasukan ABRI.

• 7 Mei: Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 136, mendukung Kesepakatan 5 
Mei, dan bergerak cepat untuk memulai pelaksanaannya.

• 9 Mei: Mayor Jenderal Adam Damiri memberi tahu media bahwa perlucutan senjata milisi 
dan pasukan-pasukan pro-kemerdekaan "bergerak lancar" dan bahwa keadaan keamanan 
sekarang berada di bawah kendali.

• 18 Mei: Lebih dari 30 orang Timor Timur dikabarkan dibunuh oleh milisi di Atara.
• 23 Mei: Presiden Habibie berjanji membebaskan Xanana setelah pemungutan suara.
• 24 Mei: Wakil Khusus Sekretaris Jenderal mendesak Dewan Keamanan untuk mengirim tim 

penasehat militer ke Timor Timur, ketika pejabat-pejabat Indonesia tidak menjaga keamanan 
di sana. Setelah kunjungan tiga hari, Utusan Khusus Soragjee memberi tahu Habibie bahwa 
semua orang Timor Timur harus dilucuti. Kapolda Timor Timur Timbul Silaen mengatakan 
kepada media bahwa polisi netral dan "telah berusaha sekeras mungkin untuk mencegah 
kekerasan."

• 27 Mei: Dewan Keamanan menyatakan keprihatinan mendalam atas berlanjutnya kekerasan 
di Timor Timur.

• 28 Mei; Komisi Perdamaian dan Stabilitas melaporkan bahwa milisi menyusun daftar 
pemimpin pro-kemerdekaan, dengan bantuan badan-badan intelijen, sehingga mereka bisa 
dijadikan sasaran kalau dalam konsultasi rakyat otonomi ditolak.

• 1 Juni: Megawati mengadakan kunjungan singkat ke Timor Timur.
• 4 Juni: Misi UNAMET beranggotakan 70 orang memulai kerjanya di Timor Timur.
• 5 Juni: Lamberto da Costa dan satu orang lain dibunuh setelah ditangkap oleh anggota TNI 

dan milisi BMP. 11 orang lainnya dilaporkan dibunuh.
• 6 Juni: Milisi BMP memaksa 23 perempuan melakukan kerja domestik dan perbudakan 

seksual di Maubara, Liquiça (Laporan KPP HAM).
• 7 Juni: Pemilihan umum parlemen Indonesia.
• 8 Juni: PBB memulai kampanye referendum. Eduardo Pereira, 50 tahun, dibunuh di Liquiça, 

oleh anggota-anggota BMP yang menuduhnya mendukung Falintil.



• 11 Juni: Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi 1246, secara resmi membentuk 
UNAMET. Kementerian Luar Negeri Australia mengumumkan bahwa mereka punya 
informasi bahwa TNI aktif mendorong dan mendukung milisi pro-integrasi.

• 15 Juni: Staf UNAMET secara tidak sengaja menyaksikan milisi BMP menghancurkan desa 
Leotela, dan memukuli penduduk setempat, sedang TNI mengawasi.

• 23 Juni: PBB, dengan menyebutkan keadaan keamanan yang tidak memuaskan, menunda 
referendum ke tanggal 22 Agustus. Jenderal Wiranto menyatakan ketidaksetujuannya 
dengan penundaan ini.

• 26 Juni: Uskup menghadiri perundingan damai di Jakarta. José Ramos Horta dan Xanana 
Gusmão diperbolehkan hadir.

• 29 Juni: Tujuh orang pejabat PBB terluka di Maliana dalam serangan oleh gerombolan pro-
otonomi. Ketua Dewan Keamanan PBB menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas 
serangan tersebut. Laporan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal menyatakan bahwa keadaan 
keamanan di Timor Timur belum kondusif untuk penyelenggaraan pemungutan suara.

• 4 Juli: Seorang pengemudi PBB ditembak pada serangan milisi terhadap staf UNAMET dan 
pekerja bantuan kemanusiaan di Liquiça dan Maliana.

• 7 Juli: Indonesia mengirim 1.200 polisi tambahan ke Timor Timur, menanggapi keprihatinan 
internasional pada persoalan keamanan.

• 8 Juli: Staf UNAMET di Maliana menyaksikan 60-80 milisi diberi latihan militer, yang 
dikabarkan diselenggarakan oleh perwira-perwira TNI lokal.

• 10 Juli: Falintil menyatakan gencatan senjata.
• 12 Juli: Satu delegasi menteri-menteri, termasuk Jenderal Wiranto, bertemu dengan Ian 

Martin dan Francesc Vendrell.
• 14 Juli: Wiranto mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menempatkan pasukan PBB di 

Timor Timur, yang justru akan melanggar Kesepakatan 5 Mei.
• 16 Juli: Pendaftaran pemilih dimulai, dengan seorang milisi terbunuh dalam suatu 

bentrokan.
• 4 Agustus: Pendaftaran pemilih berakhir, dengan 438.000 orang mendaftar.
• 7 Agustus: Delegasi menteri-menteri Indonesia, dipimpin oleh Alatas, menemui pejabat-

pejabat PBB di Dili.
• 8 Agustus: Pemimpin-pemimpin pro-kemerdekaan dan pro-integrasi menandatangani 

kesepakatan code of conduct, sebagai suatu komitmen pada referendum. Jenderal Wiranto 
menyatakan bahwa penyerangan senjata adalah prasyarat bagi pelaksanaan pemungutan 
suara yang damai.

• 11 Agustus: Dua orang Timor Timur dibunuh di Viqueque, dan dua lainnya terluka dalam 
serangan oleh Milisi 59/75 Junior di sebuah tempat informasi pemungutan suara. Utusan 
Khusus Sekretaris Jenderal meminta pengerahan lebih banyak polisi di Timor Timur, dan 
pemantau polisi internasional.

• 12 Agustus: Wiranto mengeluarkan jaminan bahwa militer akan menjamin keamanan pada 
periode setelah pemungutan suara, dan akan menerima hasil pemungutan suara.

• 13 Agustus: Kolonel Tono Suratman digantikan oleh Kolonel Noer Muis.
• 16 Agustus: Tiga orang Timor Timur dilaporkan dibunuh oleh milisi di Maliana.
• 22 Agustus: Noer Muis memperingatkan banjir darah akan terjadi sebelum dan sesudah 

pengumuman hasil pemungutan suara. Diakui meningkatnya ketegangan di Suai.
• 25 Agustus: Noer Muis mengetakan bahwa pasukan keamanan akan menghadapi persoalan 

besar jika pro-kemerdekaan menang, dan hal ini akan memancing reaksi dari musuh mereka. 
Tetapi "kemungkinan perang dan kekerasan sangat kecil jika pro-integrasi menang."

• 26 Agustus: Eurico Guterres dalam sebuah rapat umum 15.000 orang di Dili mengatakan 
bahwa Timor Timur akan menjadi lautan api kalau kemerdekaan menang. Setelah rapat 
umum ini dua orang Timor Timur dibunuh oleh milisi Aitarak dalam sebuah perkelahian, 
yang disaksikan oleh polisi Indonesia yang tidak melakukan intervensi.



• 27 Agustus: Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1262, memperpanjang mandat 
UNAMET.

• 28 Agustus: Di Lospalos kepala desa Verissimo Quintas dibunuh oleh milisi, yang 
menuduhnya mendukung CNRT. Milisi memaksa wartawan dan staf PBB keluar Maliana 
dimana dua orang penduduk lokal kemudian dibunuh. Kapolda Silaen menyatakan bahwa 
pasukannya cukup untuk pengamanan. Alatas menolak perlunya pasukan penjaga 
perdamaian di Timor Timur.

• 29 Agustus: Kantor CNRT di Dili, Ambeno, dan Losapalos dihancurkan oleh milisi. 
Seorang pejabat lapangan senior PBB melaporkan bahwa pasukan-pasukan TNI punya 
cadangan 400 pucuk senjata M-16 di Maliana, dan bahwa komandan setempat (Letnan 
Kolonel Siagian) merencanakan melakukan serangan dengan milisi terhadap orang-orang 
yang memilih kemerdekaan.

• 30 Agustus: Pemungutan suara diselenggarakan di Timor Timur, dengan lebih dari 97% 
pemilih terdaftar berpartisipasi. Tempat pemungutan suara di Gleno diserang oleh lebih dari 
50 orang milisi.

• 31 Agustus: Serangan-serangan milisi di Dili, Gleno, Ermera, Aileu, Ambeno, dan Maliana 
dengan korban 11 orang dibunuh, termasuk 3 staf lokal PBB. United Front for East Timor 
Autonomy menuduh UNAMET memihak dan menyebut konsultasi rakyat sebagai 
"sampah." Alatas memuji hasil referendum.

• 1 September: Ribuan orang Indonesia dan orang Timor Timur pro-integrasi mulai pergi ke 
Timor Barat.

• 2 September: Utusan Khusus PBB Jamsheed Marker mengesahkan pengelolaan keamanan 
Indonesia di Timor Timur. Tetapi Portugis meminta Dewan Keamanan untuk 
mempersiapkan rencana darurat pengerahan pasukan penjaga perdamaian.

• 3 September: Staf UNAMET di Maliana dievakuasi ke Dili setelah diserang oleh milisi. 
Jenderal Wiranto mengumumkan bahwa "untuk menghadapi kemungkinan yang tidak 
diinginkan" dua batalyon tentara dikirim ke Timor Timur. Ia mengatakan bahwa "ia baru 
saja mendapat informasi bahwa keadaan di Timor Timur telah kembali normal."

• 4 September: Hasil plebisit diumukan secara resmi di Hotel Mahkota, dengan 78,5% 
memilih menentang otonomi. Dalam waktu satu jam setelah pengumuman, milisi, banyak 
berseragam TNI tetapi dengan pakaian luar Aitarak, membanjiri Dili, dan penghancuran 
kota ini dimulai. Sasaran awal adalah Hotel Mahkota. Di Maliana, milisi Halilintar dan 
Dadurus, bersama pasukan TNI, mulai melancarkan penghancuran, dan membunuh 
beberapa orang penduduk lokal termasuk dua orang staf UNAMET.

• 5 September: Operasi kekerasan dilancarkan di seluruh Timor Timur, agaknya dilancarkan 
oleh TNI dengan nama sandi Wiradharma dan Guntur. 25 orang pengungsi di Camara 
Ecclesiastica dibunuh oleh milisi Aitarak. CIVPOL Amerika Serikat terluka dalam serangan 
milisi di dekat Liquiça.

• 6 September: Pembunuhan dan penghancuran di rumah Uskup Belo. Pengungsi dipaksa 
pindah, beberapa orang diyakini dibunuh. Pengungsi-pengungsi juga dipaksa pindah dari 
kompleks Palang Merah Internasional. Pembantaian Suai di Gereja Ave Maria. Lebih dari 
200 orang yang berlindung dibunuh secara brutal oleh milisi Mahidi dan Laksaur, dengan 
dukungan TNI dan Brimob. Kolonel Sediono dan Letnan Sugito berperan penting dalam 
serangan ini dan pembuangan mayat. Sejumlah perempuan yang selamat dari serangan 
kemudian dibawa ke Kodim dan diperkosa. Presiden Habibie memberlakukan hukum 
darurat perang di Timor Timur, dan menempatkan Mayor Jenderal Kiki Syahnakrie sebagai 
Penguasa Darurat.

• 7 September: Banyak mahasiswa Timor Timur, yang kembali ke Dili dari Jawa, dilaporkan 
dibunuh, dan sejumlah perempuan diperkosa. Uskup Belo dievakuasi dari Dili ke Darwin. 
Xanana dibebaskan dari tahanan rumah dan dibawa ke Kedutaan Besar Inggris di Jakarta.

• 8 September: Pembantaian Kepolisian Resort Maliana. Lebih dari 50 orang dibunuh oleh 



milisi Dadurus Merah Putih di kantor polisi ini, dengan dukungan TNI. Orang-orang Timor 
Timur dibunuh di Tumin dan Kiobiselo di Oecussi dalam sebuah serangan milisi, dengan 
keterlibatan TNI. Pembunuhan-pembunuhan dilaporkan terjadi di bagian-bagian lain Timor 
Timur. Kegiatan-kegiatan milisi dan militer di Dili mencerminkan kerjasama yang erat, di 
bawah komando TNI. Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia mengecam kekerasan, mencatat 
keterlibatan pasukan keamanan. Operasi besar-besaran untuk memaksa orang Timor Timur 
pergi ke Timor Barat dengan mobil sitaan atau kendaraan militer, disertai dengan 
penghancuran sistematis besar-besaran.

• 9 September: Sebanyak 14 orang dibunuh di dekat Batugade oleh milisi dan bintara-bintara 
TNI. PBB memutuskan mengevakuasi semua stafnya ke Darwin. AS menghentikan 
hubungan militer dengan Indonesia. MPR menerima hasil pemungutan suara.

• 10 September: Pembantaian di Passabe, Oecussi, oleh milisi Sakunar, dibantu oleh pasukan-
pasukan Batalyon 745. Pastor Ximenes dibuntuh dalam perjalanan dari Dili ke Baucau. 
Sekretaris Jenderal PBB menyerukan Indonesia untuk segera menerima pasukan penjaga 
perdamaian. Presiden AS Clinton mengatakan bahwa, "sekarang jelas bahwa militer 
Indonesia membantu dan bersekongkol dalam kekerasan milisi. Ini tak bisa diterima."

• 11 September: Seorang pastor Jerman, Karim Albrecht, dan seorang Timor Timur dibunuh 
di Dare, oleh pasukan Kopassus. Delegasi Dewan Keamanan PBB, bersama Jenderal 
Wiranto, mengunjungi Dili.

• 12 September: Pembunuhan-pembunuhan dilaporkan tejadi di Ainaro, Lospalos, dan Baucau 
oleh milisi dan TNI. Pemerintah Indonesia secara resmi menyetujui intervensi pasukan 
penjaga perdamaian.

• 13 September: Indonesia mengizinkan bantuan makanan internasional dari udara di Timor 
Timur.

• 14 September: Dua orang Timor Timur dibunuh di desa Raifun. Staf UNAMET dan 1.400 
orang Timor Timur dievakuasi dari Dili ke Darwin. Uni Eropa melarang penjualan senjata 
ke Indonesia.

• 15 September: Resolusi Dewan Keamanan PBB 1264 menyetujui pengerahan INTERFET.
• 16 September: Mayor Jenderal Kiki Syahnakrie menolak bahwa TNI mendukung milisi.
• 17 September: Penarikan mundur TNI dari Timor Timur dimulai, dan pemberian bantuan 

makanan dari udara dimulai.
• 19 September: Panglima INTERFET Mayor Jenderal Peter Cosgrove, bertemu dengan 

Mayor Jenderal Syahnakrie di Dili.
• 20 September: Tujuh orang Timor Timur dibunuh oleh milisi Sakunar di Ambeno, Oecussi. 

INTERFET mulai memasuki Dili, tanpa insiden.
• 21 September: Ketika Batalyon 745 mundur ke Timor Barat, tentara-tentaranya dilaporkan 

membunuh orang-orang Timor Timur dan menghancurkan rumah-rumah. Wartawan 
Financial Times, Sanders Thoenes dibunuh oleh pasukan 745 di kawasan Becora. Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia membentuk sebuah komisi untuk menyelidiki 
kekerasan-kekerasan di Timor Timur.

• 23 September: Kelompok-kelompok milisi mulai membanjiri Timor Timur, dan pasukan-
pasukan TNI mulai membakar barak-barak mereka dan bangunan-bangunan lain.

• 24 September: UNHCR mencapai kesepakatan untuk membantu pengungsi di Timor Barat.
• 25 September: Pembantaian di kawasan Lautem ketika milisi Tim Alfa menyerang 

kendaraan yang mengangkut sejumlah biarawati, calon pastor, dan seorang wartawan 
Indonesia. Sembilan orang dibunuh dan mayat mereka dipotong-potong.

• 27 September: Komisi Hak Asasi Manusia PBB menyerukan pembentukan komisi 
internasional untk menyelidiki kekerasan-kekerasan di Timor Timur.

• 29 September: Milisi dikabarkan membunuh dua orang di Maliana.
• 3 Oktober: Pasukan INTERFET bergerak ke bagian barat Timor Timur.
• 6 Oktober: Uskup Belo kembali ke Timor Timur.



• 8 Oktober: Pengungsi Timor Timur mulai kembali dari Timor Timur.
• 9 Oktober: Satu orang milisi terbunuh dan dua orang luka ketika bentrok dengan pasukan 

INTERFETI di dekat perbatasan.
• 13 Oktober: Laporan pejabat-pejabat PBB melaporkan bahwa sekitar 400.000 orang Timor 

Timur hilang.
• 20 Oktober: MPR mengeluarkan keputusan yang membatalkan integrasi resmi Timor Timur, 

yang berlangsung dalam bulan Juli 1976.
• 25 Oktober: Dewan Keamanan PBB, dalam Resolusi 1272, membentuk UNTAET.
• 26 Oktober: Timor Timur diambil alih oleh PBB dan Sergio Vieira de Mello diangkat 

menjadi administrator transisi.
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