
Grief 
to 

From 

Courage 
Best Practices in Advocating 
Legislation Against Enforced 

Disappearances

An Inter-regIonAl ConferenCe
orChId gArden SuIteS, 
620 PAblo oCAmPo St., 

mAlAte, metro mAnIlA, PhIlIPPIneS

17-20 SePtember 2014

ASIAn federAtIon 
AgAInSt 
InvoluntAry 
dISAPPeArAnCeS

with the 
support of and



Dari Editor

Tidak ada sinetron, film atau buku cerita dapat meniru drama dalam “Dari 
Dukacita Menjadi Keberanian”. Bisakah Anda bayangkan seorang pemuda 
kembali dari Eropa menuju Guatemala atau Argentina atau Timor untuk 
bertemu dengan orang tua serta saudara-saudaranya untuk pertama kalinya? 
Atau para ibu di Beijing dan Buenos Aires, berminggu-minggu mencari anak 
yang mereka kasihi di tengah hinaan orang-orang yang lewat, disamping 
tekanan yang juga mereka terima dari aparat negara? Saya akui, ada saat-saat 
dalam membaca naskah ini dimana saya harus meletakkan naskah terlebih 
dahulu dan mengontrol emosi saya sendiri. Para psikolog mengatakan 
bahwa suatu saat dalam hidup setiap orang, akan muncul pertanyaan, “Apa 
yang sebaiknya saya lakukan dengan hidup saya?” “Dari Dukacita Menjadi 
Keberanian” bisa jadi memiliki jawaban yang tepat.

Ed Gerlock
Board Member

Coalition of Services of the Elderly (COSE)



Buku ini adalah sebuah warisan yang penting dari pengalaman-pengalaman perjuangan 
masa lalu di seluruh dunia, dan juga merupakan media yang bermanfaat bagi perubahan di 
masa depan.

Seringkali, penghilangan paksa disalahmengerti sebagai musibah yang hanya 
mempengaruhi sedikit Negara-negara Amerika Latin di saat tahun-tahun kediktatoran militer. 
Sayangnya, hal ini adalah anggapan yang menyesatkan. Penghilangan paksa terus terjadi di 
seluruh benua, juga di negara-negara dengan sistem demokrasi. Dalam rangka melenyapkan 
kejahatan yang mengerikan ini, adalah sangat penting untuk menilai hal-hal apa yang telah 
dilakukan, mempelajari praktek-praktek yang baik dan kesalahan-kesalahan di masa lampau, 
serta  bergerak maju untuk secara penuh menjamin hak untuk mendapatkan kebenaran, 
keadilan dan ganti rugi terhadap keluarga dari orang-orang yang dihilangkan secara paksa di 
seluruh dunia.

Kekuatan dari buku ini terletak pada dibaginya pengalaman langsung oleh pihak-pihak 
yang terkait dengan luar biasa dalam solidaritas internasional. Melalui suara-suara yang jelas dari 
keluarga korban penghilangan paksa, para akademisi dan para pembela hak asasi manusia dari 
banyak negara, seseorang akan mengerti rintangan luar biasa yang dihadapi dan pekerjaan yang 
dikerjakan tanpa mengenal lelah, dan seringkali itu memakan waktu bertahun-tahun.

Dalam halaman-halaman buku ini, tertulis sejarah dari penderitaan yang terus-menerus, 
keberanian yang luar biasa, dan kemenangan yang membesarkan hati. Konferensi yang pada 
mulanya dibuat untuk menciptakan momen unik untuk berbagi kefrustasian dan kekhawatiran, 
tetapi ternyata juga untuk memberikan semangat baru untuk terus berjuang dalam pertempuran.

Penguatan dari peraturan perundang-undangan domestik adalah sangat vital untuk 
menangkap orang-orang yang bertanggung jawab dan untuk mencegah kasus-kasus baru 
dari penghilangan paksa, serta untuk meratifikasi perjanjian internasional, seperti Konvensi 
Internasional tentang Perlindungan Setiap Orang dari Penghilangan Paksa (The International 
Convention for the Protection of  All Persons from Enforced Disappearance), dan penerimaan dari 
orang-orang yang berwenang dalam Komite tentang Penghilangan Paksa (Committee on Enforced 
Disappearance) untuk menerima dan berkomunikasi.

Pejabat-pejabat yudikatif  domestik dapat–dan harus–memainkan peran pokok di dalam 
menegakkan keadilan dan di dalam memberikan keadilan dan anti rugi.

Tindakan yang sangat konkret harus diambil untuk memungkinkan pencarian dari 
orang-orang yang dihilangkan, lokasi dan identitas mereka dan, di dalam kasus di mana terjadi 
penghilangan paksa ribuan anak-anak, untuk mengembalikan identitas asli mereka.

Banyak hal yang masih harus dilakukan, namun buku ini menggambarkan sebuah peta 
jalan yang konkret.

Saya ingin memberikan selamat kepada AFAD untuk kontribusi yang penting ini dan 
untuk mengekspresikan solidaritas tulus saya di dalam perjuangan untuk sebuah dunia yang 
bebas dari penghilangan manusia secara paksa.

Atty. Gabriella Citroni
Professor Hukum Hak Asasi Manusia International di Universitas 
Milano Bicocca (Milan, Italia) dan penasihat hukum internasional dari 
Latin American Federation of  Associations of  Relatives of  Disappeared 
Persons (FEDEFAM), juga NGO TRIAL (Track Impunity Always)
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Kita tidak berada di sini karena kebetulan. Saya yakin, kita semua berada 
di sini karena sebuah alasan. Saya berdoa agar alasannya adalah bahwa kita 

akan menjadi alat yang digunakan Tuhan untuk membantu orang lain.

Inilah yang bisa saya tawarkan – suara saya, pelukan, dan air mata. Saya 
merangkul kalian semua, korban, pengacara, pembela HAM dan saya bangga 

berdiri derdampingan dengan Anda dalam pencarian kita

atas  keadilan, 
                  kedamaian 

                   dan kasih. 

~ Edita Burgos





ix

Daftar Isi

Kata Pengantar, xii
Daftar Singkatan, xiv

bAgIAn SAtu – event PublIk

Sambutan Selamat Datang, 3

Pidato Kunci, 5

Pesan Inspirasional: Saya Persembahkan Suara Saya, Pelukan dan Air Mata: 
A Widow’s Mite, 8

Situasi Penghilangan Paksa di Asia, Amerika Latin dan beberapa bagian 
Eropa

Asia, 13
Amerika Latin, 17

Eropa, 20

bAgIAn duA – Pokok konferenSI

Direktori Peserta Konferensi, 31

Latar Belakang Konferensi, 43

SeSI 1: Situasi Keluarga Korban Penghilangan Paksa di Asia dan 
Amerika Latin
Amerika Latin, 48

Asia, 54



x

SeSI 2: Manfaat Mekanisme Regional HAM dalam Menyelesaikan 
Penghilangan Paksa

ASEAN Inter-Government Commission on Human Rights: Potensi, Keterbatasan, Proyeksi ke 
Depan dan Peran LSM, 67

Mekanisme HAM Regional di Amerika Latin: Praktek-Praktek Terbaik, 72

SeSI 3: Peran Asosiasi Keluarga Korban dalam Melobi Penandatanganan 
dan Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa

Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, 83
Keluarga Korban sebagai Peserta Aktif Perjuangan Melawan Penghilangan Paksa: 

Sebuah Pengalaman Indonesia, 96

Federasi Eropa-Mediterania Melawan Penghilangan Paksa (FEMED), 100

Unsilenced: vIdeo PreSentASI AfAd dAn fInd, 104

SeSI 4: Pengalaman Filipina dalam Mengadvokasi UU Nasional Anti 
Penghilangan Paksa

Pengalaman Keluarga Korban Penghilangan Paksa (FIND), 106

Peta Politik sebagai Strategi Lobi, 110

Penelitian AFAD tentang Advokasi Legislatif, 116

SeSI 5

Manfaat Legislasi Nasional untuk Menentang Penghilangan Paksa, 126
Hal-hal yang Menonjol dari RA 10368: Undang-Undang tentang Pengakuan Korban 

Pelanggaran HAM dan Reparasi tahun 2013, 129

Peran Dokumentasi dalam Advokasi HAM, 145

SeSI 6
Asosiasi Keluarga Korban, LSM, dan 

Konvensi Internasional Anti Penghilangan Paksa, 156



xi

SeSI 7: Litigasi Strategis, Keberhasilan dan Kesulitan

Pengalaman Argentina, 164

Pengalaman Chili, 168
Nepal: Peran Masyarakat Sipil dalam Penangkapan dan Penuntutan Kolonel Lama di 

Inggris, 171

SeSI 8: Kampanye Kesadaran Publik dan Solidaritas Internasional

Belarusia: Laporan Alternatif Masyarakat Sipil Tahun 2013 kepada UNHCR, 179

Filipina: Penelitian Tingkat Kesadaran Publik terkait Isu Penghilangan Paksa, 185

Kashmir: Penelitian tentang Mereka yang Diduga Pelaku, 193

SeSI 9: Pencarian Kebenaran dan Keadilan bagi Korban 
Penghilangan Paksa

Pengalaman Chili, 197

Pengalaman Argentina, 201

dItemukAn: kISAh luIS AlonSo dArI el SAlvAdor, 209

SeSI 10: Pencarian dan Reunifikasi Anak-anak yang Hilang: Kesulitan, 
Keberhasilan dan Tantangan

Pengalaman Pro-Búsqueda, El Salvador , 211

Pengalaman Liga Guatemalteca de Higiene Mental, Guatemala, 215

Pengalaman Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 219

Lokakarya, 229

Persetujuan untuk Pernyataan Konferensi, 237

Epilog, 242

Lampiran



xii

Kata Pengantar

“Dari Duka Cita menjadi Keberanian,” buku kelima dari Asian Federation Against 
Involuntary Disappearances (AFAD) diterbitkan dalam rangka 17 tahun berdirinya AFAD 
sebagai sebuah Federasi. Buku ini merupakan sebuah produk dari konferensi mengenai 
Praktek-praktek Terbaik dalam Mengadvokasi Peraturan Perundang-undangan tentang 
Penghilangan Paksa (“Best Practices in Advocating for Legislation Against Enforced Disappearances”), 
sebuah buku yang mencatat praktek-praktek terbaik di berbagai negara perwakilan di dalam 
konferensi tersebut yang bergerak melampaui advokasi peraturan perundang-undangan 
tentang penghilangan paksa.

Buku ini mencoba untuk membagikan hasil terbaik dari solidaritas kerja AFAD. Ada 
pun buku ini menyoroti kekuatan dari respon komunitas internasional terhadap fenomena 
global dari penghilangan paksa dan kerja keras yang telah terwujud di beberapa daerah serta 
di mana kami berjuang untuk memperluas jangkauan benua kami, di mana penghilangan 
paksa terus terjadi dan kebenaran dan keadilan masih samar.

Setiap praktek terbaik adalah sebuah manifestasi konkret dari perjuangan untuk tidak 
melupakan ingatan memori. Kejahatan penghilangan paksa saat ini direspon secara merata 
oleh kekuatan dashyat dari keluarga yang mengalami penghilangan paksa, di mana fungsinya 
di dalam perlawanan melawan kejahatan yang mengerikan ini adalah penting. Saling bahu-
membahu di dalam keluarga-keluarga merupakan sebuah dukungan yang sangat diperlukan 
di dalam masyarakat, dikarenakan penghilangan paksa merupakan sebuah kejahatan sosial.

Beragam pengalaman dibagikan untuk menginspirasi kita terus berjuang. Pencarian bagi 
anak-anak yang hilang di Argentina, El Salvador, Guatemala, dan proses dalam mengetahui 
sejarah identitas mereka serta penyatuan kembali dengan orang tua atau kakek atau nenek 
biologis mereka merupakan pengalaman manusia yang menyenangkan, di mana secara 
konkret bermanfaat di dalam pencarian anak-anak yang hilang di Timor-Leste, ada pun 
mereka dibawa ke Indonesia ketika pendudukan oleh Indonesia.

Perjuangan melawan kediktatoran Pinochet di Chile, dokumentasi mengenai setiap hal 
mengenai informasi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, kerja sama dari pihak Katolik 
dan gereja-gereja lain untuk menjatuhkan kediktatoran, signifikansi dari pengajuan kasus-
kasus habeas corpus, nilai dari solidaritas internasional dan upaya yang terus-menerus untuk 
mendapat berbagai bentuk ganti rugi di mana para korbannya berhak mendapat penghargaan,  
sehingga wajib untuk ditiru di dalam konteks yang berbeda dari setiap negara di mana kita 
bekerja. Peran yang berlawanan dari Gereja Katolik di Argentina selama kediktatoran militer, 
di mana ketika banyak dari para anggotanya tunduk kepada kediktatoran dan berkontribusi 
terhadap penghilangan manusia, sangat bermanfaat untuk direnungkan.



xiii

Di negara-negara Asia yang memiliki kehadiran Gereja Katolik yang signifikan, seperti 
Filipina, Timor-Leste, dan Sri Lanka, sebuah pengamatan yang mendalam terhadap peran 
yang membingungkan dari Gereja Katolik juga di negara-negara di Amerika Selatan adalah 
penting jika AFAD dapat dengan tajam memformulasikan strateginya dan meraih kemenangan 
konkrit, di dalam mewujudkan mimpinya tentang sebuah dunia tanpa penghilangan paksa.

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Setiap Orang dari Penghilangan Paksa 
(The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) tidak akan 
menemui titik terang tanpa peran pelengkap dari asosiasi-asosiasi keluarga dan buah-buah 
pikiran hukum dari lembaga-lembaga swadaya internasional serta para anggota dan ahli dari 
PBB.

Di level nasional, hukum yang mengkriminalisasi penghilangan paksa di Filipina dan 
pencapaian mengenai sebuah kebijakan pro-korban untuk mengakui 13  keluarga korban 
penghilangan paksa di Indonesia; penandatanganan Konvensi oleh Indonesia dan Thailand – 
di mana semua itu tidak akan tercapai tanpa kerja sama dari asosiasi-asosiasi keluarga tersebut 
dan organisasi masyarakat lainnya.

Duka cita tersebut berubah menjadi keberanian dari keluarga-keluarga, motivasi manusia 
untuk mencari orang-orang terkasih mereka yang dihilangkan secara paksa, yang dilengkapi 
dengan dukungan masyarakat adalah sangat penting jika kita ingin mencapai terobosan di 
dalam perjalanan yang panjang dan sulit ini, untuk sebuah dunia yang bebas penghilangan 
paksa.

Memberdayakan keluarga-keluarga korban penghilangan paksa dan mendampingi 
mereka ketika menjalankan peran penting mereka di dalam seluruh proses yang utuh dari 
kebenaran, keadilan, ganti rugi, memori, dan jaminan untuk tidak terulang kembali adalah 
sangat penting dan mendasar namun mungkin telah dianggap remeh oleh para pembela hak 
asasi manusia. Keluarga korban penghilangan paksa adalah subjek dan bukan objek di dalam 
seluruh proses transitional justice ini, di mana tanpa partisipasi mereka, maka ketepatan dari 
keterlibatan kita mungkin akan menjadi berbahaya.

Ijinkan buku ini menjadi salah satu dokumen yang mampu menjadi cahaya penuntun 
ketika kita berjalan mencari kebenaran dan keadilan, serta meletakkan dasar bagi hari esok 
yang lebih baik – bebas dari penghilangan paksa dan bentuk pelanggaran-pelanggaran hak 
asasi manusia lainnya.  

Mary Aileen D. Bacalso
Sekretaris Jenderal

Asian Federation Against Involuntary Disappearances
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Sekretaris Departemen Kehakiman Leah Armamento, para anggota komunitas diplomatik 
dari Chili, Argentina, Kanada, Timor-Leste, Guatemala  dan Uni Eropa; para kolega kami 
masyarakat sipil, peserta konferensi, tamu terhormat, keluarga orang hilang, kawan-kawan, 
Ibu-ibu dan Bapak-bapak –

Pada 21 Desember 2012, Presiden Filipina telah menandatangani Undang-undang Anti 
Penghilangan Paksa di tengah-tengah kekhawatiran akan kegagalan ditandatanganinya 
rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang oleh Presiden. Namun demikian, 
President Benigno Aquino lll menandatangi Undang-undang Anti Penghilangan Paksa tahun 
2012, beberapa hari sebelum Natal. RA 10353, Undang-Undang Anti Penghilangan Paksa 
yang ada ini merupakan undang-undang anti penghilangan paksa pertama di Asia, di sebuah 
wilayah dimana penghilangan paksa masih terus terjadi dan dimana banyak kasus-kasus telah 
dan terus dilaporkan kepada  Kelompok kerja Penghilangan Paksa di PBB. 

MARY AILEEN D. BACALSO
Sekretaris Jenderal, AFAD
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Konferensi yang direncanakan sebagai wadah untuk berbagi praktek-praktek terbaik 
(best practices) dalam mengadvokasi undang-undang anti penghilangan paksa muncul sesaat 
setelah euforia pengesahan undang-undang anti penghilangan paksa dan keinginan untuk 
membagi pengalaman ini dengan anggota AFAD lainnya.  Setelah itu, sangatlah berharga 
membagi pengalaman lobi keluarga penghilangan paksa dan LSM HAM selama 16 tahun 
kepada banyak Negara di Asia dimana penghilangan paksa masih banyak sekali terjadi dan 
dimana pemerintah masih bersikap represif. 

Kami kemudian mendiskusikan gagasan konferensi ini dan memperluas untuk berbagi 
pengalaman dnegan wilayah-wilayah lain di dunia.  Cerita sukses yang kita dengar dari 
Amerika latin dalam menemukan anak-anak yang hilang dan mempertemukan mereka 
dengan orang tua biologisnya melalui tes DNA, penuntutan bagi para pelaku di sejumlah 
negara, kebutuhan untuk mencapai ratifikasi universal Konvensi Anti Penghilangan Paksa 
dan yang paling penting, fenomena penghilangan paksa yang terus berlanjut di Asia dan 
banyak tempat di belahan dunia; pembunuhan terhadap para pembela HAM dan keberadaan 
impunitas – semua ini mendorong kami untuk menyelenggarakan sebuah konferensi 
yang mampu mempertemukan para praktisi dan para ahli di bidang HAM, fokus pada 
penghilangan paksa. Dengan dukungan the National Endowment for Democracy, yang diwakili 
oleh Samlanchith Chanthavong, yang juga hadir hari ini, telah menjadikan konferensi ini 
dapat dilaksanakan. HIVOS Belanda juga berkontribusi untuk menghadirkan tamu kita dari 
Argentina dan El Salvador. 

Sambil membuka konferensi ini, kami juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang 
datang dari segala penjuru dunia – dari berbagai wilayah di Asia, Eropa, Amerika Latin 
dan Eropa-Mediterania yang telah melakukan perjalanan dari Negara-negaranya  untuk 
bersolidaritas dengan kami di sini di Filipina dan di Asia dalam perjuangan yang sama dalam 
perjuangan melawan penghilangan paksa. Namun demikian, sayangnya peserta-peserta 
di Kosovo dan Aljazair tidak dapat datang karena persoalan visa. Kami berharap peserta 
lainnya yang masih kita tunggu, yang mungkin datang terlambat atau karena satu dan lain 
hal, bisa dapat hadir seperti yang direncanakan. Oleh karena komposisi dari konferensi ini 
sangat beragam dari sisi pengalaman dan keahlian para peserta yang sangat kaya, maka akan 
mampu merealisasikan tujuan konferensi ini. Mari kita menjadikan pertukaran pengalaman 
akan praktek-praktek terbaik berkontribusi pada pencapaian visi kita secara maksimal untuk 
mewujudkan dunia tanpa penghilangan paksa.  Akhirnya, sebagai kawan dalam pencapaian 
visi, kita berada pada penderitaan yang sama, perjuangan yang sam dan kemenangan yang 
sama dalam mewujudkan mimpi kita agar tidak ada lagi ibu atau ayah, kakak atau adik, anak-
anak yang bertanya hal yang sama: “Di mana kamu?”  

 Tanpa berpanjang lebar, atas nama Asian Federation Against Involuntary Disappearances 
(AFAD) dan atas nama semua korban penghilangan paksa, yang menjadi alasan mengapa 
kita semua berada di sini, saya mengucapkan selamat datang kepada anda semua dalam acara 
“Berbagi Praktik Terbaik dalam Mengadvokasi Legislasi Menentang Penghilangan Paksa – 
Sebuah Konferensi Inter-Regional”.
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Penyelenggara konferensi ini, Asian Federation Against Involuntary Disappearances atau 
AFAD,  National Endowment for Democracy,  HIVOS,  korps diplomatik, teman-teman sejawat 
di pemerintahan. Peserta yang saya hormati, bapak dan ibu, selamat pagi!

Dalam sambutan ini, saya ingin menyampaikan salam hangat dari Menteri Kehakiman 
Leila M. De Lima, yang secara personal mengucapkan selamat pada acara yang penting 
ini karena tidak dapat hadir sesuai dengan janjinya terdahulu. Dikarenakan jadwal kami di 
Departemen kehakiman yang sedang dalam kondisi sangat sibuk, kami menyusun kembali 
janji pertemuan, sehingga kami bisa menghadiri peremuan orang-orang yang sangat penting 
yang kepadanya masyarakat banyak berutang! Oleh karena keteguhan dan kesabaran kita 
akhirnya dapat sampai pada tingkat ini untuk perlindungan HAM.

Saya hanyalah anak kecil dalam hutan dibandingkan pengalaman anda dalam melakukan 
advokasi bahkan perlawanan untuk perlindungan HAM melawan penghilangan paksa, tidak 
hanya di Negara ini tetapi di tempat lain di arena internasional. Saya bicara di sini tidak untuk 
mewakilkan siapa pun, dan atas nama anda lah, ketika itu datang ke dalam perjalanan anda, 

PENGACARA LEAH TANODRA-ARMAMENTO
Wakil Menteri

Departemen Kehakiman-Filipina (DOJ)

 

Pidato
Kunci



Event Publik 

6

penderitaan anda, rasa kehilangan anda atau perasaan anda akan ketidakberdayaan, atas nama 
orang-orang tercinta yang dihilangkan.  

Pengalaman pertama saya akan isu HAM adalah ketika saya menjadi pengacara muda. 
Teman-teman meminta bantuan karena kerabat mereka menjadi korban penangkapan 
sewenang-wenang.  Saya menjadi jaksa kemudian datang berguna dalam memiliki mereka 
dibebaskan dari tahanan. Tentu saja, suami saya menjadi pengacara pada waktu itu dari Free 
Legal Assistance Group (FLAG) sangat membantu.

Kerja penuh waktu dengan HAM, dimulai ketika saya dipromosikan sebagai Wakil 
Menteri Departmen Kehakiman pada Agustus 2010. Sekretaris De Lima menugaskan saya 
untuk memegang isu HAM dan sosial. Ketika Republik Act No. 10353, atau Undang-undang 
Anti Penghilangan Paksa 2010 disahkan, saya ditugaskan untuk mengepalai kelompok kerja 
yang menyusun Peraturan Pelaksanaannya dan Regulasi (IRR) bersama dengan, diantaranya 
Families of Victims of Involuntary Disappearance (FIND) yang diketuai oleh Nilda Sevilla dan 
Desaparecidos atau Family of Desaparecidos for Justice diwakilkan oleh Sekretaris Jendral 
Lorena Santos. Ini adalah kolaborasi yang sangat produktif dan kami memenuhi masa tenggat 
waktu 30 hari yang diharuskan oleh UU untuk menyelesaikan IRR  dalam rekor waktu 27 
hari, sebuah rekor sepanjang sejarah Filipina.  

Ini adalah kolaborasi pertama saya dengan para advokat HAM dan merupakan 
pengalaman yang sangat baik. Pertukaran cara pandang yang sangat beragam mengingat 
kami mengundang Angkatan Bersenjata Negara, tetapi kami saling mendengar satu dengan 
yang lain, kami mengormati pandangan satu dengan yang lain, dan kami sangat berhati-
hati dan mencoba untuk memahami apa yang dikatakan dan apa yang ingin dikatakan. 
Faktanya, angkatan bersenjata sangat membantu dan membimbing kami memahami situasi di 
Departemen mereka. Relawan dari FLAG dan Pengacara Glenda Bitong berbagi pandangan 
hukumnya dengan kami. 

Berkat kegiatan seperti itulah kami mengetahui sulitnya proses pengesahan undang-
undang ini. Setidaknya perlu waktu dua dekade perjuangan para korban, keluarga korban, 
sahabat korban dan para pembela HAM. Karena itulah kami sangat menghargai Anda 
sehingga penghilangan paksa kini dikriminalkan dan di sana diatur mengenai hukuman yang 
panjang atau reclusion perpetua selama tiga puluh (30) tahun penjara. Kami sangat berterima 
kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian! 

Ini adalah pencapaian yang luar biasa mengingat pada masa lalu saat Darurat Militer 
diberlakukan, penghilangan paksa adalah norma keseharian. Setiap hari, orang yang kita 
kenal atau orang  yang dikenal oleh yang kita kenal menjadi sasaran Perintah Penahanan, 
Pencarian, dan Perampasan (ASSO—Arrest, Search and Seizure Order) yang dikeluarkan oleh 
pejabat eksekutif. Saat-saat itu adalah mimpi buruk! Anda akan dihilangkan atau mayat Anda 
ditemukan. Dan mereka yang mencari mereka yang dihilangkan juga menjadi sasaran ASSO! 

Karena itulah ketika Kekuatan Rakyat berhasil mengakhiri era Negara Tak Berhukum, 
kami menyadari bahwa kita bisa membuat perubahan. Kita bisa membuat pemerintah kita 
bekerja untuk kebaikan rakyatnya. Dan pemerintah menanggapinya. 
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Dengan adanya kerja sama yang terus menerus antara NGO dan organisasi masyarakat 
dengan pemerintah, kita berhasil menempatkan beberapa struktur, untuk memastikan bahwa 
apa yang terjadi di masa lalu tidak akan terulang lagi. Jangan sampai! 

Beberapa yang telah kita capai antara lain adalah:

• Lembaga konstitusional yang independen, Komnas HAM yang diketuai oleh mantan 
anggota Kongres Loretta Ann Rosales yang kita sering panggil “Ibu Etta,” yang juga 
merupakan korban pelanggaran HAM.

• Komite HAM Filipina yang diketuai oleh Sekretaris Eksekutif di bawah cabang 
Eksekutif memonitor catatan HAM kita secara regular dan melaporkannya ke badan-
badan PBB termasuk untuk UPR (Universal Periodic Review) PBB.

• Perintah Administratif No. 35 yang membentuk komite antar lembaga yang 
memfokuskan diri pada penyelidikan dan penuntutan antara lain kasus penghilangan 
dan extra-judicial killing. 

• Lembaga Peradilan, yang memberikan jalan penyelesaian (remedy) dibawah peraturan 
yang ada, misalnya writ of Amparo, Habeas data, Habeas corpus, dan sebagainya.

Dan sebagai buah dari perjuangan kita melawan pelanggaran HAM dan pelakunya, 
baru-baru ini kita mendapatkan kabar gembira dengan ditangkapnya pensiunan Angkatan 
Darat Mayor Jenderal Jovito Palparan Jr. yang dianggap oleh para korban penghilangan paksa 
yang selamat sebagai pelaku penghilangan paksa atas Sherlyn Cadapan dan Karen Empeno. 
Kita tahu bahwa penangkapan ini bukanlah akhir dari pekerjaan, tetapi merupakan awal 
dari perjuangan hukum yang akan panjang. Pengadilan harus menemukan bukti yang kuat 
sehingga kita bisa menang. Karena itulah saya katakan, kita harus waspada!

Pekerjaan kita sebagai pembela HAM adalah pekerjaan yang terus menerus. Tidak pernah 
bisa selesai.

Akan selalu ada ancaman dan kita harus selalu bisa melindungi diri. Pemerintah kita tidak 
bisa melakukannya sendiri, bahkan ketika pemerintah punya komitmen kuat. Kami akan 
selalu mengharapkan Anda untuk memastikan HAM menjadi sebuah kenyataan!

Terima kasih.
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Latar belakang:  Suami dari Edita Burgos dipenjara pada masa Marcos, seorang penerbit 
Koran oposisi (Malaya). Karena itulah, dia mendapatkan penghargaan sebagai pejuang HAM.  
Kemudian, anak lelakinya Jonas, yang juga seorang aktivis diculik di mal Ever Gotesco  pada 
siang bolong. Selanjutnya, foto Jonas Burgos kemudian menjadi symbol dari korban-korban 
penghilangan paksa. Ibunya,  Edita juga telah menjadi simbol bagi orang-orang yang masih 
mencari dan menantikan orang-orang yang dicintai. Edita adalah pensiunan dosen dan dengan 
tanpa lelah menggunakan media dan berbagai bentuk komunikasi untuk mensimbolisasikan rasa 
sakitnya akan kehilangan anak dan orang-orang penghilangan paksa lainnya. 

Selamat pagi! 

Kita tidak akan kekurangan pejuang untuk kita ambil inspirasinya, khususnya dari 
perjuangan dimana kita mempersembahkan hidup kita. Selama tujuh tahun terakhir dalam 
pencarian anak saya ( Jonas Joseph Burgos, diculik tanggal 28 April 2007), satu kebenaran 
yang saya temukan yang terus menerus terkonfirmasi adalah bahwa bahkan di saat-saat yang 

Saya persembahkan suara saya, pelukan dan air mata: 
A Widow’s Mite

 

Pesan
Inspiratif

DR. EDITA BURGOS
Gerakan Desaparecidos dan Bebaskan Jonas Burgos
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paling menyakitkan dan bahaya sekalipun, orang akan bangkit dan memberikan dirinya 
untuk membantu orang lain.

Ada dua reaksi (yang saya amati) terhadap pelanggaran HAM, khususnya bila Anda adalah 
seorang korban. Yang pertama adalah reaksi yang sangat alamiah – ketakutan, kehancuran, 
diam dan/atau menghindar. Reaksi yang kedua yang tidak biasa – keberanian yang bersamaan 
dengan keinginan untuk bertindak.

Ijinkan saya untuk berbagi cerita tentang beberapa perempuan dari beberapa Negara Asia 
yang berbeda:

Shui-Meng, Laos

Pada sebuah konferensi AFAD baru-baru ini di Manila, saya sangat beruntung bisa 
bertemu dengan Shui-Meng, istri Sombath Somphone, seorang korban penghilangan paksa. 
Sombath adalah penerima anugerah Ramon Magsaysay, sangat dihormati dan terkenal di 
negaranya Laos. Sesuatu yang sangat indah yang disampaikan oleh Shui-Meng tentang 
Sombath mengguggak perhatian saya – prinsip suaminya tentang Kebahagiaan Nasional 
Bruto. Bagi saya, ini berkonotasi bahwa kesejahteraan setiap individu harus menjadi prioritas 
utama sebuah Negara. Shui-Meng adalah seorang yang sangat baik, lembut dan pemurah. Ia 
pernah bekerja di UNICEF selama bertahun-tahun untuk mendedikasikan hidupnya untuk 
anak-anak. Kini ia hidup hanya untuk satu hal “untuk mendapatkan suaminya, Sombath 
kembali, hidup dan aman”. Shui-Meng adalah warga negara Singapura yang menikah dengan 
orang Laos dan tinggal di sana, dimana Sombath diculik dan hilang lebih dari 21 bulan yang 
lalu. Sehingga untuk tetap tinggal di sana pasti pilihan yang sangat sulit. Tanpa anak-anak, 
ingatan akan Sombath pasti selalu menghantui setiap sudut rumahnya yang indah.

Secara diam-diam saya heran mengapa dia tetap tinggal di Laos, sementara sebagai 
warga Negara Singapura dia bisa saja pindah ke Singapura dan menghindar dari ancaman 
pemerintah Laos. 

Saya tidak perlu bertanya padanya mengapa, karena is sangat aktif melakukan pencarian 
suaminya (seseorang tidak harus mencari barang yang hilang di luar rumahnya hanya karena 
di luar rumah cahaya lebih terang). 

Ketika saya bertanya padanya apakah ia takut kalau pemerintah Laos mengancamnya, dia 
menjawab: “Apa lagi yang dapat mereka lakukan terhadap saya? Mereka telah mengambil satu 
hal yang paling penting bagi saya, yaitu alasan saya untuk hidup. Itulah hal terburuk yang bisa 
mereka lakukan pada saya, dan mereka telah melakukannya…” 

Hari ini Anda mendengar suaranya yang penuh dengan keyakinan, mengingatkan 
kita bahwa Sombath masih hilang setelah 21 bulan dan mengingatkan penculiknya untuk 
mengembalikan Sombath, dalam keadaan hidup dan sehat.

Shui-Meng tidak akan seberani dan sekuat ini dalam seruannya bila saja Sombath tidak 
diambil darinya. 

Dalam 4 hari singkat kami bertukar cerita ketika saya tinggal satu kamar dengannya, 
mudah untuk membuat kesimpulan bahwa apakah Shui-Meng menemukan Sombath ataupun 
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tidak, ia akan berjuang untuk hak asasi manusia, yang kekuatannya berasal dari cintanya pada 
Sombath dan akan bermanfaat untuk semua korban pelanggaran HAM. 

Ding Zilin, China

Sumber inspirasi yang lain adalah Ding Zilin dari China. Di tengah represi pemerintahan 
Komunis yang terus berusaha membungkam suara rakyatnya, Jaringan Ibu-Ibu Tiananmen 
(the Tiananmen Mothers Network) terbentuk. Pada awalnya, Ibu-Ibu Tiananmen ragu untuk 
menyuarakan peristiwa pembantaian pada tahun 1989 itu. Akan tetapi, seorang ibu, Ding 
Zilin—yang anaknya Jiang Jelan yang berusia 17 tahun waktu itu terbunuh dalam pembantaian 
itu—memimpin para ibu untuk memecah kebisuan dan menyuarakan kepada dunia. Ding 
menyaksikan anaknya dipukuli oleh polisi, ditelanjangi, kemudian didorong masuk ke dalam 
mobil dan dibawa pergi. Alam telah menciptakan seorang ibu untuk melindungi anaknya.  
Kita bisa membayangkan kemarahan Ding Zilin melihat peristiwa mengerikan, tapi tidak 
bias melakukan apa-apa untuk melindungi anaknya. Bagi Ding Zilin, keberanian dan duka 
seorang ibu telah ditransformasikan menjadi keberanian yang kini berwujud tindakan 
advokasi dan aktivisme. Suaranya selalu lantang, “Saya menyerukan adanya perhatian pada 
nasib orang-orang hilang pada peristiwa 4 Juni 1989.. yang keberadaannya tidak diketahui 
sementara keluarga telah melakukan berbagai upaya untuk menemukan orang-orang yang 
dicintai dan menunggu kian lama hingga mereka kembali, namun semuanya sia-sia. Mereka 
yang hilang pada peristiwa 4 Juni adalah juga orang-orang tidak berdosa dari tragedi berdarah. 
Nasib mereka menyedihkan, sementara keluarganya mengalami penderitaan dan kesedihan 
yang lebih besar lagi (Ding, 2004)”

Aasia Jeelani, Jammu dan Kashmir

Aasia Jeelani adalah suara berani dari seorang martir yang masih sangat muda. 
Kemampuannya menulis secara jelas dan mencerahkan tentang bagaimana rasanya menjadi 
istri korban penghilangan paksa di Kashmir, telah membukakan mata orang-orang dari luar 
Kashmir tentang akibat tragis dari seorang “setengah-janda” (half widow). Sayangnya, Aasia 
tewas oleh ledakan ranjau darat ketika sedang bmemantau Pemilu pada tanggal 24 April 2004.  

Masih di India, di tengah adanya penindasan dan ancaman, anggota Organisasi Keluarga 
Korban Penghilangan Paksa (APDP) yang terdiri dari perempuan dan anak-anak (karena yang 
laki-laki menjadi korban penghilangan paksa) terus menerus berjuang untuk menemukan 
mereka yang dihilangkan secara paksa. Inisiatif dari Komisi Publik untuk HAM, yang 
merupakan bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil Jammu dan Kashmir, dalam mendirikan 
Pengadilan Rakyat (The  People’s Tribunal ) dan peluncurannya yang sukses pada tahun 2008 
berbicara tentang keberanian para pengacara, professional dan aktivis dalam menghadapi 
ancaman. Parvez Imroz (seorang Pengacara), sebagai koordinator utama didatangi oleh 
orang-orang bersenjata di rumahnya. Untungnya mereka tidak bisa menangkap Parvez karena 
menolak membuka pintu.

Apakah kita tidak melihat kegigihan, keberanian dan harapan dalam aksi-aksi seperti ini? 

Baru-baru ini, Sekjen AFAD dan Focal Point ICAED Aileen Bacalso ditolak memasuki 
India. Dia ditahan selama beberapa jam di bandara dan dikirim kembali ke Filipina tanpa 
diberitahu alasan pendeportasiannya. Bisa disimpulkan bahwa AFAD melakukan pekerjaan 
yang baik dan efektif, dan pemerintah India sekarang terluka. 
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Angkhana Neelapaijit, Thailand

Yang juga kelihatan lemah lembut seperti Shui-meng adalah Angkhana Neelaphaijit. Saya 
bertemu dengannya di konferensi yang sama yang juga dihadiri oleh Shui-Meng. Suaminya 
Angkana, Somchai Neelaphaijit adalah seorang pengacara terkenal yang menjabat sebagai 
Ketua Asosiasi Pengacara Muslim Thailand, dan Wakil Ketua Komite HAM pada Dewan 
Pengacara Thailand. Somchai dihilangkan ketika ia sedang menangani kasus 5 orang yang 
dituduh melakukan pemberontakan. Somchai mengatakan bahwa kesaksian kliennya diambil 
ketika para kliennya sedang disiksa. Hal ini kemudian menimbulkan kemarahan polisi dan 
pada hari berikutnya Somchai menghilang.

Angkhana sekarang menjadi Ketua pada Yayasan Keadilan untuk Perdamaian ( Justice for 
Peace Foundation). Suaranya terdengar jelas, “Saya mau pemerintah menunjukan kepedulian 
pada setiap orang dan menangani permasalahan ini dengan serius. Keluarga kami seharusnya 
tidak dihilangkan secara paksa tanpa pertenggungjawaban pemerintah (Neelapaijit, 2008).”

Ketika saya bertemu Angkhana, dia lebih peduli pada istri seorang korban penghilangan 
paksa yang lain dari Thailand yang membutuhkan bantuannya karena perempuan ini 
mempunyai anak-anak yang masih kecil, dan dengan hilangnya suaminya, dia tidak akan 
ada lagi yang memenuhi kebutuhan ekonominya. Hatinya yang pemurah bagi korban-korban 
yang lain menjadi semakin kuat karena suaminya sendiri juga dihilangkan. 

Shui-Meng dari Laos, Ding Zilin dari China, Aasia Jeelani dari Jammu Kashmir, Angkhana 
Neelapaijit dari Thailand dan ratusan lainnya menunjukkan persamaan dalam hidup mereka 
– orang yang mereka cintai diculik, dihilangkan, atau menjadi korban pelanggaran HAM. 
Mereka bereaksi dengan keberanian yang keluar dari rasa marah, duka dan sakit, kemudian 
mengubah itu semua dengan melibatkan diri dalam memperjuangkan HAM, keadilan dan 
perdamaian.

Saya bertanya-tanya, apakah pemerintah tidak tahu bahwa untuk setiap satu korban yang 
jatuh, akan tumbuh seratus orang menggantikannya? Bayangkan anak saya Jonas hanyalah 
satu orang, akan tetapi setelah ia diculik, bukan hanya seluruh keluarga, tetapi klan berjumlah 
tidak kurang dari seratus dan teman-teman serta kenalan kami dari berbagai sektor sekarang 
turut terlibat dalam advokasi yang kami lakukan. Ini bukan cara yang baik untuk mengambil 
hati masyarakat. Pemerintah harus menyadari hal ini.

Transformasi

Menurut saya luar biasa, bagaimana ketidakadilan baik itu untuk kasus pembunuhan di 
luar prosedur hukum, penghilangan paksa, atau penyiksaan selalu melahirkan orang orang 
sebetulnya bisa punya kehidupan yang berbeda, tetapi mereka malah menjadi pejuang untuk 
mereka yang dibunuh, dihilangkan secara paksa dan disiksa.

Ada sesuatu dalam kasus penghilangan paksa, pembunuhan diluar prosedur hukum, 
penyiksaan dan bentuk pelanggaran HAM lainnya yang menjadikan seorang korban berjuang 
tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk HAM secara lebih luas. Perspektif ini 
kemudian menyadarkan mereka yang masih “belum sadar” untuk turut mendukung korban 
dan memberikan bantuan.
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Jonas – Pengalaman saya 

Apa yang membuat saya lebih percaya diri bukan hanya dari apa yang saya pelajari dari 
korban, keluarga korban atau aktivis lain, tetapi terutama dari pengalaman saya sendiri dalam 
perjalanan hidup saya.

Ketika Jonas diculik saya tidak tahu darimana harus memulai, apa yang harus dilakukan, 
bagaimana mencarinya. Tetapi satu hal yang saya yakini adalah bahwa saya harus mencarinya. 
Hal ini masih menjadi faktor utama yang mendorong aktivitas saya sampai saat inikuAkan 
tetapi, banyak hal telah berubah.

Seperti korban lain yang saya kutip, keluarga besar Burgos juga telah diberkahi dengan 
orang-orang yang punya keberanian untuk tetap setia. Antara lain misalnya pengacara 
kami yang tidak hanya menyediakan bantuan secara cuma-cuma, tetapi bahkan bersedia 
mengeluarkan dana sendiri bila ada sesuatu yang harus dilakukan untuk membantu kami. 
Beruntung sekali pengacara kami sangat fanatik dengan kebenaran, dimana tujuan utamanya 
adalah untuk mendapatkan kebenaran. Dia bersama kawan-kawan yang lain terus berkembang 
semakin banyak dan ini kemudian memberi harapan baik bagi kami pada masa-masa yang 
sulit.

Seperti teman-teman ini, keberadaan Anda satu sama lain akan memberikan perasaan 
aman atau solidaritas yang pada akhirnya akan memperkuat korban dan para aktivis untuk 
bersuara lebih keras. Hal ini akan bisa membuat mereka menghadapi pelaku dengan berdiri 
tegak. 

Konferensi ini, yang mengundang perwakilan dari berbagai Negara dengan pengalaman 
unik berdasarkan situasi mereka, budaya dan kasus adalah sumber optimisme bagi kita semua. 

Anda yang menjadi suara dari mereka yang dibungkam, saya mengucapkan terima kasih 
karena telah mengikuti apa yang menjadi nasehat Martin Luther King bahwa “pada akhirnya, 
yang kita akan ingat bukanlah kata-kata dari musuh-musuh kita, tetapi bisunya kawan-kawan 
kita.”

Kita tidak akan pernah merasa puas. Kita akan terus mencari sesuatu yang dapat 
membuat hati kita tenang, tetapi entah bagaimana, apa yang kita cari tersebut tidak akan 
menjadi kenyataan. Saya telah menemukan pemahaman yang lebih reflektif dari Francis 
Thompson: “Saya pernah mencari jiwa saya, dan saya belum dapat melihatnya. Saya pernah 
mencari Tuhan saya, dan Dia meninggalkan saya. Lalu saya mencari saudara saya, dan saya 
menemukan ketiganya.” 

Kita tidak berada di sini karena kebetulan. Saya yakin, kita semua berada di sini karena 
sebuah alasan. Saya berdoa agar alasannya adalah bahwa kita akan menjadi alat yang digunakan 
Tuhan untuk membantu orang lain.  

Inilah yang bisa saya tawarkan – suara saya, pelukan, dan air mata. Saya merangkul kalian 
semua, korban, pengacara, pembela HAM dan saya bangga berdiri derdampingan dengan 
Anda dalam pencarian kita atas keadilan, kedamaian dan kasih. 

Terima kasih.
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Selamat pagi semua, sebuah kebahagiaan bagi saya untuk dapat hadir di sini dan 
menyampaikan situasi di Asia dan kerja AFAD. Hari ini adalah hari yang istimewa karena 
IKOHI sedang merayakan ulang tahunnya yang ke 16. IKOHI adalah organisasi anggota 
AFAD di Indonesia, yang dibentuk setelah saya dibebaskan dari penghilangan paksa dan 
setelah jatuhnya kediktatoran Suharto di Indonesia.  

Saya ingin berterima kasih kepada ibu Edita Burgos, salah satu inspirasi saya untuk tetap 
melanjutkan perjuangan ini. Dia berbagi dengan kita dampak dari penghilangan paksa di 
Asia. Fakta bahwa dia merupakan salah satu perempuan yang secara berani berdiri di garis 
depan untuk melawan penghilangan paksa benar-benar sangat memberi inspirasi. Situasi 
yang sama juga terjadi di Amerika Latin, organisasi keluarga korban penghilangan paksa 
terinspirasi dan dipimpin oleh kaum perempuan.

Saat ini di Indonesia, kami juga memiliki aksi Kamisan. Bersama dengan keluarga 
penghilangan paksa, kami melakukan aksi dari jam 4-5 sore, setiap hari Kamis di depan 

MUGIYANTO
Ketua, AFAD 

Ketua,  IKOHI

      ASIA

Situasi penghilangan Paksa di Asia dan kerja AFAD 



Event Publik 

14

istana Merdeka (Istana presiden Indonesia). Kamis ini terus berlanjut untuk mingguan dan 
bahkan tahunan.

Berdasarkan laporan kelompok kerja PBB untuk penghilangan paksa (UNWGIED), Asia 
telah mengirimkan laporan jumlah kasus terbanyak  dari penghilangan paksa ke UNWGEID. 
Kejahatan penghilangan paksa terjadi di Negara-negara dimana AFAD telah bekerja dan 
memiliki anggota. Negara-negara ini adalah: Bangladesh, (Kashmir) India, Indonesia, Nepal, 
South Korea, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste and Filipina. Ini merupakan kenyataan 
yang patut disayangkan bahwa penghilangkan paksa masih terus terjadi di Negara-negara 
demokratis seperti di Indonesia dan Filipina.  

Beberapa kasus-kasus besar penghilangan paksa di Asia: 

1. Penghilangan paksa pengacara HAM Somchai Neelapaijit  di Thailand pada tahun 
2004

2. Pembunuhan mantan Presiden AFAD, Munir, pada tahun 2004. Beliau dibunuh 
karena kerja-kerjanya melawan penghilangan paksa di Indonesia. Sebagai tambahan, 
beliau juga aktif dalam negosiasi untuk meratifikasi Konvensi anti Penghilangan 
Paksa di PBB.  

3. Penghilangan paksa aktivis Jonas Burgos di Filipina pada tahun 2007 

4. Penghilangan paksa Sombath Somphone  di Laos pada tahun 2012.

Pembalasan dan pelecehan terhadap organisasi-organisasi anggota AFAD 

Beberapa dari organisasi-organisasi anggota AFAD, keluarga orang hilang dan aktivis  
pembela HAM yang bekerja pada isu penghilangan paksa pernah mengalami berbagai bentuk 
pelecehan dari tentara pemerintah. Termasuk di antaranya kasus-kasus berikut: 

1. Penangkapan dan represi yang dialami oleh pimpinan-pimpinan dan anggota Odhikar 
di Bangladesh, seperti penangkapan dan pemenjaraan Adilur Rahman Khan. 

2. Pelecehan terhadap APDP di Kashmir. Salah satu dari pimpinan tidak mendapatkan 
ijin perjalanan karena keterlibatannya dalam kampanye anti penghilangan paksa.  

3. Larangan terhadap Sekretaris Jendral AFAD, Mary Aileen Diez-Bacalso, di India. 
Beliau tidak diijinkan masuk ke India.  

4. Pelecehan terhadap pembela HAM di Sri Lanka, salah satu staf Keluarga Orang 
Hilang -(FOD), dikeluarkan dari konferensi di Thailand, karena pemerintah Sri 
Lanka menekan penyelenggara untuk mencabut undangannya untuk FOD. 

Asia dan Konvensi anti Penghilangan Paksa 

Jaminan keamanan bagi para pembela HAM yang bekerja pada isu penghilangan paksa 
di Asia masih dirasa kurang. Kawasan ini merupakan kawasan yang jumlah negaranya 
paling sedikit meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa. Beberapa Negara Asia yang 
telah meratifikasi adalah: Iraq, Japan, Kazakhstan dan Kamboja. Sedangkan yang hanya 
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menandatangani adalah: India, Thailand, Indonesia, Armenia, Azerbaijan, Cyprus, Laos, 
Mongolia dan Thailand. 

Thailand sedang dalam proses meratifikasi, tetapi kondisi politik yang tidak stabil 
mengganggu proses tersebut. Saat ini, aktivis Thailand rentan terhadap pelanggaran HAM. 
Secara umum di Asia, sangatlah sulit untuk melindungi rakyat dari penghilangan paksa 
karena pemerintah-pemerintah di Asia tidak memiliki kerangka hukum atau undang-undang 
memasukkan penghilangan paksa sebagai tindak pidana. 

Pada tahun 2012, Filipina menyetujui undang-undang nasional anti penghilangan paksa. 
Hal ini menjadikan Filipina sebagai satu-satunya Negara di Asia yang mempidanakan tindakan 
penghilangan paksa beserta peraturan pelaksanaannya. Namun demikian, Filipina belum 
menjadi Negara pihak, mereka masih harus menandatangani dan meratifikasi konvensi anti 
penghilangan paksa. Penangkapan mayor Jendral Jovito Palparan Jr. yang terbukti terlibat 
penghilangan paksa dan pelanggaran HAM merupakan perkembangan yang menjanjikan.   

Laos menandatangani konvensi tetapi belum melakukan usaha yang serius dalam 
menyelesaikan kasus penghilangan paksa  Sombath Somphone, seorang penerima 
penghargaan internasional untuk kerja-kerja pembangunan di pedesaan Laos. 

Pada tahun 2013, Kamboja telah meratifikasi konvensi, tetapi ini bukan merupakan 
dampak langsung dari kerja AFAD karena AFAD tidak memiliki anggota atau melakukan 
kampanye aktif di sana. 

Dengan adanya pemerintahan baru di Indonesia, AFAD mengharapkan adanya ratifikasi 
konvensi. Ratifikasi ini penting karena meskipun sudah ada Undang Undang No 26 tahun 
2000 tentang Pengadilan HAM yang memasukkan tindak pidana penghilangan paksa seperti 
diatur dalam Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC), aturan tersebut 
hanya mengatur tindakan penghilangan paksa yang dilakukan secara sistematis dan meluas 
atau yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang berarti bahwa aturan 
tersebut tidak memasukkan kasus-kasus penghilangan paksa yang terjadi secara individual.  
Indonesia seharusnya meratifikasi pada tahun 2013 dengan dukungan mantan presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono, tetapi partai-partai politik di parlemen menolak untuk bekerja sama. 
Partai-partai yang tidak mau bekerja sama tersebut dipimpin oleh orang-orang militer yang 
terlibat pada kejahatan HAM masa lalu.  

Sangatlah penting untuk membangun kerja sama bilateral antara Indonesia and Timor-
Leste (Komisi Anti Penghilangan Paksa) untuk menyelesaikan kasus-kasus penghilangan 
paksa yang melibatkan dua negara ini.  Rekomendasi ini telah dibuat oleh Komisi Kebenaran 
dan Persahabatan Indonesia–Timor Leste. Komisi anti penghilangan paksa yang diusulkan ini 
harus mengutamakan pencarian anak-anak Timor-Leste yang dibawa oleh tentara Indonesia 
selama perang berlangsung.  Keberadaan mereka harus diketahui. Anak-anak hilang ini 
harus ditemukan dan dipertemukan dengan keluarga mereka yang masih ada.  Kami telah 
mendiskusikan dengan kawan-kawan dari Amerika Latin dan mereka mendukung rencana 
ini. Beberapa organisasi di Amerika Latin bekerja secara aktif dalam mencari dan menyatukan 
kembali (reunifikasi) anak-anak yang hilang dengan keluarga mereka.  Di Indonesia, kita 
memiliki daerah-daerah panas pelanggaran HAM, seperti di Papua dan Aceh. Para pembela 
HAM dan kalangan media menjadi target serangan dan baru-baru ini seorang pengacara 
HAM diserang di Papua.  
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Anggota-anggota kami di Nepal, Advocacy Forum (AF) dan Conflict Victims’ Society for Justice 
(CVSJ) bekerja untuk memastikan bahwa Komisi Kebenaran di sana mematuhi standard-
standar Internasional dan membantu korban  dan keluarganya.  

Di Asia, kita memiliki sebuah instrumen regional yang berpusat pada isu-isu HAM, 
ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Tetapi ini belum cukup 
maksimal dalam menyelesaikan kasus penghilangan paksa yang terjadi di wilayah kerjanya. 
AICHR masih membutuhkan lebih banyak pelatihan agar badan tersebut melaksanakan 
kerangka hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus penghilangan di Asia. Asia membutuhkan 
mekanisme yang bisa diandalkan yang berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM 
di Asia. Kita memiliki model-model yang baik seperti Komisi HAM Inter-Amerika dan 
Pengadilan HAM Inter-Amerika; dan the Komisi HAM Europa dan Pengadilan HAM di  
Eropa. 

Masih banyak yang harus dilakukan di Asia. Argentina memiliki contoh baik dalam 
perundang-undangan. Saat ini, anggota-anggota junta militer telah dihukum atas kejahatan 
penghilangan paksa dan pelanggaran HAM lain yang mereka lakukan saat terjadi Perang 
Kotor (Dirty War). Ini adalah contoh-contoh baik yang juga harus capai di Asia.
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Terima kasih untuk kesempatan bisa hadir di sini. Merupakan kebahagian untuk bisa 
berbagi mengenai situasi terkini di Amerika Latin.  

Penghilangan paksa orang-orang yang ditangkap atau diculik oleh agen Negara karena 
aktivitas keyakinan politik pertama kali dilakukan oleh kediktatoran Brazil pada tahun 1964 
hingga 1985 di Amerika Latin. Ini terjadi ketika adanya kudeta militer di Chili dan awal 
pembentukan kediktatoran antara tahun 1973  hingga tahun 1990 ketika dibentuk kebijakan 
Negara yang bertujuan pada pemusnahan fisik musuh-musuh politik.  Hal ini bahkan disertai 
kekerasan bahkan lebih dari kediktatoran di Argentina dari tahun 1976 hinngga 1983.

Pada tahun 80-an, hal ini menyebar ke berbagai Negara di kawasan:  

• Honduras antara tahun 1979 dan 1982, sekitar 200 tahanan dihilangkan, khususnya 
sejak tahun 1982 ketika sipil terinspirasi untuk diperintah oleh kediktatoran militer 
di bawah doktrin keamanan nasional melawan subversi. 

PENGACARA ROBERTO GARRETóN
Mantan Anggota Kelompok Kerja PBB untuk Penahanan Sewenang-wenang

 AMERIKA 
 LATIN

Status Terkini Penghilangan Paksa di Amerika Latin
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• Bolivia merekam 150 tahanan penghilangan paksa di berbagai kediktatoran antara 
tahun 1964 dan tahun 1982

• Brazil, antara tahun 1964 dan 1985, 475 korban penghilangan paksa

• Uruguay, antara tahun 1973 dan tahun1985, 152 korban penghilangan paksa  

• Peru dengan sekitar 16.000 penghilangan paksa antara tahun 1980 dan tahun 2001, 
bersamaan dengan periode pemerintahan demokratis dan kediktatoran kejam  
Fujimori.

Situasi penghilangan paksa di Amerika Latin berakhir ketika Jendral  Pinochet didakwa 
oleh pengadilan Spanyol. Itu merupakan sebuah janji berakhirnya juga impunitas. Beberapa 
hari setelah dakwaan itu dijatuhkan, Pinochet ditangkap di  London untuk pelanggaran 
HAM yang dia lakukan di Chili, meski  Pinochet tidak benar-benar dihukum. Ia meninggal 
ketika sedang menjalankan tahanan rumah dan pada saat yang bersamaan pengadilan untuk 
kasusnya sedang dilaksanakan.   Perkembangan lain yang mirip terjadi, seperti wafatnya 
diktator Uruguay, Juan María Bordaberry. Dia meninggal di rumahnya ketika menjalani 
hukumannya karena melakukan pembunuhan. Diktator Peru, Fujimori, dihukum 25 tahun 
karena melakukan pelanggaran HAM di Peru.  

Ini merupakan berita-berita baik, tetapi di Amerika Tengah impunitas masih hidup 
seperti masa lalu. Gereja-gereja, pengacara-pengacara dan para pembela HAM tidak berhenti 
berjuang.  Kasus-kasus baru penghilangan paksa masih terjadi, meski tidak banyak tetapi 
penghilangan paksa masih ada.  

Impunitas seperti itu merupakan berita buruk. Di Mexico dan Amerika Tengah, beberapa 
kasus baru penghilangan paksa dilakukan oleh para penyalur narkoba dan kelompok kriminal 
yang menjadikan para migran sebagai target untuk tinggal di tanah yang menjanjikan – 
Amerika Serikat.  Ketika mereka melakukan perjalanan menempuh Amerika Tengah, ribuan 
dari mereka dibunuh atau dihilangkan secara paksa. Kejahatan-kejahatan ini tidak secara 
langsung dilakukan oleh Negara tetapi pemerintah hanya menutup mata.  Mereka tidak 
melakukan apa pun untuk menghentikan pembunuhan dan penghilangan paksa sehingga 
mereka juga menjadi pelaku. Negara-negara bertanggung jawab karena merek tidak dapat 
menghinndar dari tanggung jawab untuk melindungi warganya yang menjadi dikorbankan 
oleh kejahatan ini. Negara-negara diharuskan untuk menjalankan tanggung jawab memastikan 
para penjahat itu melenggang begitu saja. 

Penghilangan paksa adalah tindak kejahatan dan mengandung beberapa elemen yang 
selalu hadir: 

1. Fakta sebenar-benarnya tentang penculikan seseorang, tanpa pengadilan, ada 
kejahatan dan tidak hadirnya basis hukum. Kita tidak memiliki informasi apapun 
tentang orang tersebut setelah penculikan. 

2. Elemen yang lain adalah kebohongan dan muslihat, selalu ada kebohongan atau 
rangkaian kebohongan. Mereka yang bertanggung jawab akan beralasan, “kami tidak 
menahan orang ini,” tak seorang pun dipenjara di sini”, dia bersembunyi dengan 
teroris lainnya,” “kawannya mungkin telah membunuhnya.” 
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Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita melakukan tugas-tugas kita?

Kita hanya memiliki satu alat kerja dan mereka memiliki seluruh gudang senjata, seluruh 
negeri melindungi mereka. Negara mengawasi media, tetapi kita memiliki kebenaran.  Roh 
yang utama adalah kebenaran. Kita tidak memiliki senjata, kita tidak berbohong, hal tersebut 
bertentangan dengan sifat kita. Saat kita berbohong kita kehilangan pengaruh, kredibilitas 
kita. Itulah yang kita miliki, kita memperjuangkan kebenaran, kita melawan polisi, angkatan 
darat, angkatan laut, juga media yang korup.  Semua yang bisa kita pegang hanyalah 
kebenaran.  Kita punya keberanian dan semangat melawan para pengecut, tetapi mereka 
memiliki pasukan para pengecut, penuh kebohongan tetapi kita memilih untuk melanjutkan 
perjuangan kita, Kita tidak dapat berhenti. 

Bagi saya, saya tidak dapat menerima kasus selama bertahun-tahun karena saya bekerja 
secara penuh waktu untuk HAM.  Inilah komitmen, inilah semangat.  Kita bekerja karena 
kita percaya legitimasi perjuangan kita. Kita tidak pernah berbohong dan kita tidak pernah 
menghina, kita selalu bersandar  pada hukum yang kita miliki. Bahkan ketika kita berhadapan 
dengan tantangan, kita ingin perubahan untuk mengambil alih dan kita selalu bekerja dalam 
batasan-batasan hukum. 

Kita harus mematuhi hukum bahkan ketika kita sedang berhadapan dengan musuh 
yang sangat berkuasa. Di Amerika latin bagian Selatan ada perkembangan positif, kita telah 
mengalami kemajuan pada beberapa kasus.  Ribuan kasus di Chili dan  Argentina secara 
bertahap terselesaikan.  Ratusan anggota militer dipenjara pada hari ini karena kejahatan 
penghilangan paksa yang mereka lakukan. Kita tidak akan pernah menggunakan kekerasan 
untuk mendapatkan sesuatu, kita berjuang karena kita dilengkapi dengan kebenaran, ini yang 
membedakan dan ini lah yang ingin saya bagi dengan anda. 
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Kepada teman-teman yang terkasih, saya sangat senang bisa kembali lagi ke Manila. Saya 
senang bisa bertemu dengan teman-teman dari Filipina, Indonesia, Nepal, Chili, Argentina, 
Kashmir, El Salvador, dan Guatemala dan dari berbagai tempat dimana penghilangan paksa 
pernah terjadi atau masih berlanjut hingga sekarang. Merupakan sebuah keistimewaan bisa 
berada di antara orang-orang yang mengerti apa itu penghilangan paksa dan bagaimana 
pentingnya persatuan dan solidaritas dalam mencari kebenaran dan keadilan. 

Penghilangan paksa bukan hanya fenomena Asia atau Amerika Latin. Mereka muncul 
pada masa lalu dan masih terjadi Eropa. Di Spanyol, Balkan, di kawasan Eropa-Mediterania,  
dan di berbagai Negara bekas Soviet – kita masih memiliki ribuan kasus penghilangan paksa 
yang belum diselesaikan. 

Masih ada wilayah yang tragis di Eropa dimana penghilangan paksa masih terjadi di 
Negara bekas Yugoslavia selama berlangsungnya perang Balkan. Saya berasal dari bagian lain 
Eropa, bekas wilayah Negara Soviet. Saya berasal dari Belarusia, sebuah Negara yang terletak 
di antara  Russia dan Polandia dan sama seperti Negara lain yang pernah menjadi bagian  
USSR (the Union of Soviet Socialist Republiks). Dan masih seperti Negara lainnya di kawasan 
ini, Belarusia merdeka setelah berpisah dari Uni Soviet pada tahun 1991. 15 negara telah 
merdeka, tetapi masalah-masalah yang memunculkan penghilangan paksa tidak hilang begitu 
saja seiring dengan runtuhnya uni Soviet.  Konflik etnik dan wilayah, perang dan tentu saja, 
pemerintahan yang tidak demokratis berkontribusi pada keberlanjutan penghilangan paksa.  

 EROPA

DR. IRINA KRASOvSKAYA
We Remember Civil Initiative-Belarusia

Situasi Regional Penghilangan Paksa di Eropa
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Di Rusia, ada ribuan penghilangan paksa di Republik Ingushetia, Dagestan dan Chechnya. 

Di Chechnya, kelompok HAM memperkirakan bahwa antara 3.000 dan 5.000 orang 
dihilangkan sejak awal konflik pada tahun 1999. Kebanyakan dari mereka meyakini bahwa 
mereka telah dikubur di belasan kuburan massal. Kebanyakan dari mereka adalah orang sipil 
dan tak bersenjata yang dibawa dari tahanan. 

Di Ingushetia, kawan saya Magomed Mutsolgov mendirikan organisasi HAM nya sendiri, 
Mashr (Damai), ketika saudara laki-lakinya dihilangkan, dan selama beberapa tahun terakhir 
berhasil mengumpulkan informasi tentang penghilangan paksa dan penculikan lebih dari 230 
kasus yang terjadi sejak tahun 2002. Dari informasi ini, lebih dari 7.000 orang dihilangkan di 
Caucuses Selatan sejak tahun 1992.

Di Dagestan, sejumlah anak muda diculik antara akhir tahun 1990-an hingga sekarang. 
Meningkatnya jumlah penghilangan paksa sudah menjadi perhatian kelompok-kelompok 
HAM. Organisasi HAM Rusia, Memorial, melaporkan bahwa penghilangan paksa, yang 
telah meningkat sejak bulan Januari 2013, berhubungan dengan usaha-usaha Rusia untuk 
memperbaiki keamanan sebelum Olimpiade Musim Dingin di Sochi pada tahun 2014. Antara 
bulan Januari dan Oktober 2013, laki-laki dalam sebuah mobil tak berplat menculik 58 orang 
di Dagestan, 19 di antaranya belum kembali hingga sekarang. .  

Ukraina adalah negara lain yang juga menjadi perhatian kami karena penculikan dan 
penghilangan paksa sejak konflik saat ini dimulai pada bulan Februari 2014. Hingga tahun 
ini, hanya kasus wartawan Georgy Gongadse yang dihilangkan pada tahun 2000.  Pemerintah 
baru Ukraina mencoba menyelesaikan kasus dan para pelaku ditangkap, namun tidak ada 
satu nama pun yang memerintahkan pembunuhan wartawan tersebut. Sekarang di Ukraina, 
masih ada ratusan korban lainnya. Tidak ada informasi yang pasti mengenai penghilangan 
paksa tersebut, tetapi dalam laporan the Office of High Commissioner, 717 militer dan orang sipil 
dilaporkan diculik oleh kelompok paramiliter di Ukraina Timur selama 4 bulan pada musim 
panas ini menurut informasi dari Kementrian Dalam Negeri Ukraina. Semua orang berharap 
mereka masih hidup dan segera dibebaskan seiring dengan meredanya konflik.

Saya juga ingin bercerita tentang Negara bekas Uni Soviet lainnya, Turkmenistan (yang 
berada di wilayah Asia dari bekas Uni Soviet).  Belasan mantan pejabat telah dihilangkan 
secara paksa di sana, beberapa di antaranya hilang selama lebih dari 1 dekade. Kebanyakan 
dari orang yang dihilangkan paksa dipenjarakan untuk masa tahanan di beberapa gelombang 
pengkapan yang massif dan pengadilan yang tidak adil yang dilakukan pada akhir tahun 
1990-an dan awal tahun 2000-an. Di berbagai kasus, keluarga mereka tidak pernah mampu 
mendapati informasi apapun tentang mereka dari pemerintah.  

Beberapa keluarga penghilangan paksa benar-benar tidak tahu apakah anggota keluarga 
mereka yang terkasih masih hidup atau sudah mati.  Saya bertemu dengan anak laki-laki 
Boris Shikhmuradov, mantan duta besar dan menteri Luar Negeri yang dipenjara selama 25 
tahun setelah diadili selama sehari di bulan Desember 2002 dan beberapa hari kemudian 
didakwa hukuman seumur hidup lewat keputusan ekstra yudisial Dewan Nasional. Keluarga 
penghilangan paksa tidak memiliki informasi resmi tentang nasib, lokasi atau kesehatan 
orang-orang yang mereka cintai sejak mereka ditahan dan diadili. Pihak yang berwenang 
tidak mengijinkan mereka untuk menulis surat atau pun berkunjung. Di beberapa kasus, 
sebagai hukuman kolektif, pihak berwenang menangkap keluarga tahanan, membuat mereka 
dipecat dari pekerjaan, mengambil alih properti mereka atau mengabaikan permohonan ijin 
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mereka untuk melakukan perjalanan di luar negeri.  

Penghilangan paksa juga muncul di Negara-negara Caucasus Selatan; Armenia, Azerbaijan, 
dan Georgia – Sekali lagi, ini berhubungan dengan beragamnya konflik yang terjadi; konflik 
etnis, konflik wilayah.  

Di Belarusia, kami memiliki situasi yang berbeda. Semua penghilangan paksa terjadi 
karena para diktator takut kehilangan kekuasaan. Presiden Belarusia yang tidak sah telah 
berkuasa selama 20 tahun – meski konstitusi hanya membolehkan Presiden berkuasa untuk 
dua periode. Hal inilah yang menjelaskan mengapa penghilangan paksa bermotif politik 
terjadi di Belarusia. 

Semua penghilangan paksa yang bermotif politik ini terjadi hanya sebelum pemilu presiden 
kedua. Pemilu tahun 2001 telah menjadi titik balik demokrasi di Belarusia. Pembunuhan 
bermotif politik berubah menjadi langkah awal berdirinya kediktatoran. Penculikan dan 
pembunuhan politisi yang paling berpengaruh memungkinkan Presiden untuk memonopoli 
kekuasaan dan mengubah Belarusia yang sangat menjanjikan menjadi Negara kediktatoran 
terakhir di Eropa. Jika para politisi yang dihilangkan masih hidup, saat ini kami mungkin 
hidup pada suasana yang betul-betul berbeda di Belarusia.  

Salah satu orang yang dihilangkan di Belarusia adalah suami saya. Itu bukanlah peristiwa 
penghilangan yang pertama, namun juga bukan yang terakhir. Pada tanggal 7 Mei 1999, Yuri 
Zakharenko, seorang jendral dan mantan Menteri Dalam Negeri, pemimpin unit oposisi, 
diculik ketika pulang ke rumah. Pada tanggal 16 September, Victor Gonchar, mantan wakil 
Juru Bicara Parlemen, mantan ketua Komite Pemilu Pusat, dan suami saya Anatoly Krasovsky 
, seorang pengusaha yang mendanai oposisi, dihadang di dalam mobil dan dibawa oleh orang-
orang tak dikenal. Pada tanggal 7 Juli  2000, Dmitry Zavadsky, seorang wartawan dan mantan 
juru kamera pribadi presiden Belarusia diculik dalam perjalanannya ke bandara.  

Selama 15 tahun, kami berusaha mencari kebenaran. Di Belarusia, instrumen hukum 
untuk keadilan dalam kasus penghilangan paksa belum dapat berhasil karena ketiadaan 
kehendak politik untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut.  Orang-orang yang sama yang 
menjadi tersangka melakukan kejahatan ini masih berkuasa. Perintah Presiden masih lebih 
kuat daripada hukum. Pelaku utama menggerakkan kejahatan ini dan sekutu dekat Presiden 
ditunjuk menjadi Kepala Administrasi Presiden setelah sebelumnya adalah Jaksa Agung.  
Kemudian dia juga pernah dipromosikan menjadi Dewan Keamanan Belarusia, juga menjadi 
Kepala Departemen Urusan Kepresidenan. Orang yang sama berkuasa selama 20 tahun.    

Dengan bantuan pengacara kami, kami mencoba menempuh prosedur hukum di dalam 
negeri. Kami mengirimkan ratusan dan ratusan permohonan, permintan dan pertanyaan 
kepada investigator dan para pengawas mereka. Kami menerima jawaban-jawaban atas surat-
surat kami. Tetapi pejabat menolak petisi kami, yang sebetulnya ditujukan untuk memastikan 
dijaminnya hak-hak prosedural (termasuk penghukuman secara pidana), tanpa alasan jelas 
dan mereka juga tidak melakukan penyelidikan sebagaimana kami minta melalui petisi kami. 

Saat ini, Komite Investigasi Belarusia menemukan taktik baru yang memungkinkan 
mereka untuk tidak membagikan informasi tentang investigasi. Setiap tiga bulan, mereka 
mengirimkan surat pendek kepada keluarga korban yang menyatakan bahwa masa investigasi 
diperpanjang lagi untuk tiga bulan ke depan.  Ini artinya dalam hukum, mereka dapat 
menyembunyikan rahasia investigasi. Ini telah terjadi selama 15 tahun. Otoritas di Belarusia 
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kemungkinan menunggu untuk 15 tahun batasan statuta di bawah UU Belarusia supaya 
mereka dapat menutup kasus. 

Beberapa kemungkinan akan keadilan kemungkinan datang dari Komite HAM PBB, 
tetapi sekali lagi bukan dari Belarusia. Saya dan anak perempuan saya memenangkan kasus 
melawan Belarusia di komite HAM PBB dengan menggunakan Kovenan Internasional 
untuk hak-hak Sipil dan Politik. Pada bulan April 2012, Komite HAM menyimpulkan bahwa 
Belarusia telah melanggar kewajibannya untuk menginvestigasi secara benar dan mengambil 
langkah-langkah tepat untuk pemulihan terkait dengan kasus penghilangan Mr. Krasovsky 
(pelanggaran Pasal 2, Paragraph 3, baca juga terkait dengan Pasal 6 dan 7 Konvensi). Komisi 
HAM meminta Belarusia untuk menyediakan pemulihan yang efektif bagi para korban, 
termasuk melakukan investigasi mendalam dan menyeluruh, penuntutan dan hukuman 
bagi para pelaku, informasi yang memuaskan tentang hasil dari pertanyaan-pertanyaan dan 
kompensasi yang memuaskan bagi korban. Negara pihak harus mengambil langkah untuk 
memastikan bahwa kekerasan tersebut tidak terulang lagi di masa mendatang.

Jawaban dari Belarusia adalah sebagai berikut “…di bawah Protokol Opsional, Negara-
Negara Pihak memiliki kewajiban pada pengakuan aturan Komite prosedur dan interpretasi 
atas ketentuan Protokol, yang hanya bisa efisien bila dilakukan sesuai dengan Konvensi Wina 
tentang Perjanjian Hukum (1969)…” Ini berarti bahwa tidak ada satupun rekomendasi dari 
Dewan HAM PBB melalui ICCPR yang dimenangkan oleh warga negaranya dalam melawan 
Belarusia. 

Warga Negara Rusia lebih memiliki peluang mendapatkan keadilan untuk kasus 
penghilangan paksa. Pengadilan HAM Eropa (yang didirikan di Strasbourg oleh Dewan 
Negara-Negara Eropa tahun 1959 untuk menangani kasus dugaan pelanggaran Konvensi 
HAM Eropa tahun 1950) secara teratur memutuskan pemerintah Rusia bersalah dalam 
pelanggaran hak atas hidup dan larangan penyiksaan terkait warga sipil yang meninggal atau 
dihilangkan oleh aparat pemerintah Federal Rusia selama konflik di Kaukasus Utara.  

Rusia, Belarusia, dan Turkmenistan memiliki satu kesamaan, mereka tidak menandatangani 
atau meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa. 

Hari ini adalah hari yang sangat menyedihkan dalam hidup saya. Suami saya dihilangkan 
15 tahun yang lalu pada tanggal 16 September. Sulit membayangkan bahwa ini terjadi pada 
abad 21, di jantung Eropa. Tetapi hal tersebut terjadi pada suami saya, dan pada diri saya. 15 
tahun saya mencari keadilan dan kebenaran untuk suami saya, keluarga saya, dan untuk saya. 
Mungkin ini periode yang singkat dalam sejarah dunia. Tetapi ini sesuatu yang luar biasa dan 
tidak bisa ditoleransi oleh keluarga para korban. Setiap hari kita berada dalam situasi antara 
harapan dan putus asa. Setiap hari terisi dengan kekosongan, duka dan penderitaan. 

Saya tidak ingin siapapun mengalami pengalaman saya. Inilah mengapa organisasi 
keluarga penghilangan paksa di Belarusia yang kami beri nama “Kami Ingat” (We Remember) 
bekerja keras sebagai anggota ICAED dengan meminta semua Negara untuk menandatangani 
dan meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Kita harus bekerja lebih keras untuk 
merealisasikan mimpi bersama kita; dunia tanpa penghilangan paksa.
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Terima kasih banyak untuk diskusi ini. Kami mengetahui fakta bahwa Mayor Jendral 
Palparan telah ditangkap, dituntut karena penahanan illegal dan penculikan.  Hal ini merupakan 
kemajuan penting, termasuk juga disahkannya undang-undang anti penghilangan paksa. UU 
Filipina merupakan pertanda yang kuat untuk menyelesaikan persoalan penghilangan paksa 
di negeri ini. Ini lebih penting dibandingkan dengan undang-undang biasanya. Saya ingin 
mengetahui apakah sudah ada kasus yang didaftarkan di bawah UU ini, kami sangat tertarik 
untuk mengetahui perkembangannya. 

Pertanyaan lainnya, bagaimana Komite lintas agen dalam penghilangan paksa dan 
kejahatan HAM lainnya? (Inter-Agency Committee1 on Enforced Disappearance and other Human 
Rights Violations) Kami belum mendengar kemajuan apa pun akhir-akhir ini.  Kami tertarik 
bagaimana kasus-kasus kejahatan HAM diselesaikan? 

1 Administrative Order No. 35, Republik Filipina membentuk Komite Antar Lembaga untuk Pembunuhan di Luar Prosedur 
Hukum, Penghilangan Paksa, Penyiksaan dan Pelanggaran Berat atas Hak untuk Hidup, serta Kebebasan dan Keamanan Orang 
(referensi: http://www.pcoo.gov.ph/issuances/issuances-ao/AO-35.pdf)

FORUM TERBUKA

Antoine Gouzee de Harven (Perwakilan dari Delegasi Uni Eropa)
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Sampai saat ini, kasus-kasus yang kami dokumentasikan adalah kasus penculikan dan 
penahanan illegal, dan belum pada kasus-kasus penghilangan paksa. Hukum hanya bagus jika 
bisa diterapkan, dan ini butuh pelatihan yang cukup bagi pihak-pihak yang menerapkannya. 
Apa yang kami lakukan adalah mengadakan diskusi meja bundar dengan jaksa/pihak penuntut 
dan mengunjungi kamp tentara untuk memberikan orientasi kepada anggota militer, lelaki 
dan perempuan berseragam, tentang HAM secara umum dan tentang melindungi rakyat dari 
penghilangan paksa.  Undang-undang Anti Penghilangan Paksa sudah cukup menyeluruh. 
Tidak hanya menerapkan sanksi kriminal, sipil dan administratif, tetapi juga memiliki 
ukuran-ukuran pencegahan dan pemulihan.  

Dalam hubungannya dengan pemulihan, salah satu poinnya adalah penyediaan intervensi 
psikososial dan rehabilitasi. Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (The 
Department of Social Welfare and Development -DSWD) sedang dalam proses menyusun rencana 
rehabilitasi yang menyeluruh dan mereka menargetkan untuk merintisnya tahun ini. Program 
Kompensasi Korban melalui Dewan Klaim (berdasarkan Republik Act 7309) Departemen 
Kehakiman (The Department of Justice –DOJ), telah membantu beberapa anggota FIND untuk 
memproses dana kompensasi mereka.

  Dalam hal mendaftarkan kasus kriminal penghilangan paksa, kami belum melakukannya. 
Kami masih menunggu keluarga Burgos untuk mendaftarkannya. Pengadilan banding dan 
mahkamah agung telah memiliki temuan yang jelas bahwa kasus Jonas Burgos adalah kasus 
penghilangan paksa.

Nilda Lagman-Sevilla (FIND-Filipina)

Kasus Jonas Burgos telah dianggap sebagai kasus penghilangan paksa dalam resolusi yang 
dikeluarkan pada bulan Februari 2014. Pada bulan yang sama, Mahkamah Agung meminta 
Angkatan bersenjata Filipina untuk melepaskan Jonas Burgos. Sebulan setelah itu mereka 
memberikan jawaban dengan mengatakan bahwa Jonas Burgos tidak berada dalam tahanan 
mereka. Walaupun dalam proses penyelidikan ditemukan bahwa Jonas Burgos diculik oleh 
aparat militer. Dalam proses pengadilan, satu dari anggota militer yang menculik Jonas 
Burgos berhasil dikenali oleh saksi. Karena waktu itu undang-undang belum disahkan, maka 
kasusnya dilaporkan sebagai kasus penculikan dan penahanan illegal.

Para jenderal dan komandan yang terlibat dalam kasus Jonas Burgos tidak dimasukkan 
dalam resolusi pengadilan. Hanya ada satu nama pejabat militer (seorang Kolonel) bersama 
orang lain yang disebut dalam pengadilan. Karenanya kami melaporkan kasus penculikan 

Dr. Edita Burgos (Desaparecidos dan Gerakan Bebaskan Jonas Burgos FJBM-Filipina)

Kejahatan yang dilakukan oleh Jendral Palparan terjadi sebelum pengesahan Undang-
Undang Anti Penghilangan Paksa. Usaha-usaha untuk mendapatkan bukti-bukti sudah 
dilakukan dan masalah yang dihadapi adalah mendapatkan orang-orang  yang bersedia 
memberikan kesaksian dan mendukung aduan di hadapan pengadilan.  

Pengacara Milagros Cristobal (Moderator-Filipina)
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dan penahanan illegal terhadap Kolonel dan orang lain tersebut di Pengadilan Wilayah. Tapi 
sampai saat ini belum ada kemajuan dari kasus tersebut. Proses dengar kesaksian juga selalu 
ditunda  dengan berbagai alasan.

Kami merencanakan untuk melaporkan kasus lain dengan menggunakan Undang-Undang 
tentang Penghilangan Paksa. Para pengacara kini sedang mempelajari kasusnya. Sudah ada 
permintaan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan tindakan hukum terhadap mereka 
yang belum melepaskan Jonas Burgos. Sudah terbukti bahwa beberapa aparat militer terlibat, 
sehingga kami sedang mengguggat mereka. Dalam upaya pencarian Jonas Burgos kami sudah 
mencapai tahapan Mahkamah Agung. Saat ini kami menemukan jalan lain sehingga kami 
bisa terus memperjuangkan kasus ini, dan karenanya kami memerlukan banyak dukungsan.

Kami bagian dari kelompok kerja teknis dari Executive Order 35 (yang membentuk 
Komite Antar Lembaga untuk Pembunuhan di Luar Prosedur Hukum, Penghilangan Paksa, 
Penyiksaan dan Pelanggaran Berat atas Hak untuk Hidup, serta Kebebasan dan Keamanan 
Orang). Apa yang telah kami lakukan, kami telah mendaftarkan kasus-kasus, yang saat ini 
diinvestigasi dan diawasi oleh Komisi HAM (CHR).  Kami mendaftarkan kasus-kasus ke 
Departemen Kehakiman (DOJ), ini termasuk kasus penghilangan paksaa, pembunuhan di 
luar prosedur hukum, dan penyiksaan.  Saya tidak dapat memberikan status terkini karena 
CHR hanya berstatus pengamat. Hal ini tergantung pada DOJ untuk memberikan status 
terkini kasus-kasus tersebut.  CHR memberikan persetujuan kebanyakan kasus-kasus 
untuk menjadi pertimbangan bagi Inter-Agency Committee dan di bawah Executive Order 35, 
kami mengawasi kemajuan dari kasus tersebut. Jaksa-jaksa dari Departemen Kehakiman 
merupakan bagian dari tim investigasi dan target kami adalah mencapai penghukuman. 

Pengacara Gemma Parojinog (Perwakilan dari Komisi HAM-Filipina)

Penghilangan paksa merupakan kejahatan yang berkelanjutan, pertanyaan untuk 
FIND. Apakah ada rencana untuk melaporkan kasus-kasus penghilangan paksa dengan 
menggunakan undang-undang yang baru, termasuk untuk kasus-kasus yang terjadi sebelum 
berlakunya undang-undang tersebut? 

Pengacara Emerlynne Gil  (ICJ-Asia Tenggara)

Sampai saat ini belum ada kasus yang dibawa ke pengadilan dengan menggunakan undang-
undang yang baru. Undang-undang tersebut secara jelas menyebutkan kejahatan penghilangan 
paksa sebagai kejahatan yang berkelanjutan, sampai didapatkannya informasi tentang nasib 
dan keberadaan korban. Dalam hal korban ditemukan hidup, masa daluwarsa akan dihitung 
mulai dari “tanggal ditemukannya korban tersebut (bukan tanggal dihilangkannya korban) 
sampai 25 tahun ke depan”. 

Tidak ada kasus penghilangan paksa yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang 
baru ini yang dibawa ke pengadilan. Persoalannya adalah sebagian besar keluarga korban 
mengalami kesulitan mengumpulkan bukti-bukti kuat yang siap dibawa ke pengadilan. 

Nilda Lagman-Sevilla (FIND-Filipina)
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Tubuh korban tidak ditemukan dan selalu ada usaha dari pelaku untuk menyembunyikan 
keberadaan korban. Dan bila ada saksi, saksi tersebut tidak berani menyebutkan nama-nama 
pelaku. Karena itu hakim dan jaksa harus mau mengakui “bukti sebab akibat” (circumstantial 
evidence) untuk membuktikan terjadinya kasus penghilangan paksa seperti tindak pidana lain. 

Ada beberapa kasus untuk petisi Writ of Amparo, dimana pengadilan Filipina bisa merujuk 
Pengadilan Internasional, dengan menggunakan “bukti sebab akibat” tersebut. Saat ini kita 
sedang melakukan advokasi agar pengadilan mengakui substansi “bukti sebab akibat” untuk 
kasus penghilangan paksa. 

Seperti yang disebutkan, penghilangan paksa memiliki 3 elemen: penculikan, kebohongan 
dan penipuan.  

Saya ingin menambahkan, penghilangan paksa merupakan konsekuensi dari rezim 
penindas dan kediktatoran. Elemen keempat yang sangat biasa terjadi pada kasus-kasus 
penghilangan paksa adalah usaha-usaha membungkam masyarakat  secara keseluruhan. 
Penghilangan paksa merupakan alat yang digunakan Negara untuk menghambat kemajuan 
hak-hak demokrasi dan kebebasan.  Ada banyak orang yang menjadi korban penghilangan 
paksa, keberadaan mereka tidak diketahui sama sekali. Sangatlah jelas bahwa kita masih 
harus terus melanjutkan usaha-usaha kita memperjuangkan orang-orang yang dihilangkan. 
Langkah selanjutnya adalah memastikan kebenaran, 30-50 tahun setelah kejahatan itu terjadi, 
organisasi kita harus tidak boleh pernah melupakannya. Mereka yang bertanggung jawab atas 
penghilangan paksa ini berharap supaya kita melupakan hal itu. 

Marco Antonio Garavito (Liga Guatemaltica de Higiene Mental-Guatemala)

Untuk pertanyaan pertama, dalam menerapkan hukum yang ada untuk menyelesaikan 
penghilangan paksa, saya ingin membagi pengalaman Argentina Dalam beberapa hari ke 
depan, saya ingin berbagi situasi Amerika Selatan. Ada berbagai kasus yang ada bahkan 
sejak tahap awal demokrasi antara tahun 1985 dan 1986. Pada saat ini, terdapat ribuan 
orang dan petugas yang dituduh melakukan kejahatan. Mereka menghadapi dakwaaan saat 
ini, bertahun-tahun setelah kejahatan akan penghilangan paksa diakui, karena penculikan 
tersebut dilakukan oleh Negara dan agen-agennya.  UU Nasional anti penghilangan paksa 
telah disahkan setelah persetujuan PBB akan Konvensi Anti Penghilangan paksa dan setelah 
negara meratifikasi  Konvensi tersebut. 

Beberapa kerangka kerja memungkinkan penuntutan kasus-kasus bahkan tanpa harus 
memiliki  peraturan di tingkat lokal. Struktur hukum akan menyelesaikan kejahatan dan 
memastikan bahwa pengampunan dan amnesti tidak akan digunakan untuk melindungi 
pelaku.  Elemen-elemen penculikan, perampasan kebebasan dan penahanan illegal dapat 
digunakan untuk menuntut orang-orang yang bertanggung jawab di bawah Penal Code/
hukum pidana. Maka, penuntutan tetap mungkin untuk dilaksanakan bahkan ketika tidak 
adanya undang-undang anti penghilangan paksa.  

Pengacara Alejandro Rua (CELS-Argentina)
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90% korban pelanggaran HAM adalah wartawan dan aktivis HAM. Mereka ditahan 
dan dilecehkan, tetapi ada kasus-kasus penghilangan paksa juga di Guatemala. Masyarakat 
adat dan suku asli dikorbankan oleh pemerintah, meski mereka bukan pejuang, mereka juga 
bukan bagian dari kelompok bersenjata. Mereka ditarget, didiskriminasi karena kesukuannya. 
Sekarang telah berubah menjadi kasus genosida/pembantaian karena pemerintah ingin 
membunuh seluruh suku mereka. Pemerintah melakukan pembunuhan massal untuk 
menyelamatkan apa yang disebut sebagai kepentingan nasional, tetapi ini tidak dilakukan 
karena alasan politik, namun untuk alasan pembasmian etnis.

Pengacara Roberto Garretón (Chili)

Apa maksud anda bahwa penghilangan paksa juga dilakukan oleh kelompok lain dan 
tidak hanya oleh Negara? Apakah itu yang anda katakan terjadi di Negara anda?

Sisto dos Santos (Yayasan HAK, Timor-Leste)

Penghilangan paksa sudah tidak terjadi saat ini di Chili, itu dilakukan setelah kudeta dan 
selama kekuasaan diktator untuk tujuan represi politik.  

Pengacara Roberto Garretón  (Chili)

Saya akan bercerita tentang kasus Chili karena saya cukup paham dengan kasus ini. 
Kelompok oposisi tidak bisa dipisahkan dari tindakan penculikan. Ketika saya berbicara 
tentang pelaku penghilangan paksa, maka saya mengacu pada kelompok-kelompok yang 
melakukan penghilangan paksa di Amerika Tengah pada saat ini. Negara-negara seperti 
Guatemala, El Salvador, Honduras dan Mexico dipenuhi oleh kelompok-kelompok kriminal. 

Pengacara Roberto Garreton  (Chili)

Di Timor-Leste, selama 20 tahun penjajahan militer Indonesia, Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi melaporkan bahwa kedua angkatan bersenjata, militer Indonesia dan gerilyawan 
terlibat penghilangan paksa pada masa itu. Saat ini, masih ada tantangan lainnya, anggota-
anggota mantan gerilyawan terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Memorial/Memorial 
Law. Mereka memilih untuk memperkuat hubungan antara pemerintah Timor-Leste dan 
Indonesia. Tetapi anggota gerilyawan juga bertanggung jawab melakukan kejahatan, sekarang 
mereka mendukung pemberian dana kompensasi bagi para korban. Apakah anda setuju 
dengan hal ini? 

Sisto dos Santos (Yayasan HAK, Timor-Leste)

Disetujuinya Konvensi menunjukkan bagaimana masyarakat melihat tindak kejahatan, 
mungkin kita dapat memajukan hukum pidana untuk menuntut pelaku tanpa memandang 
apakah kejahatannya masuk dalam tipe penghilangan paksa atau bukan.  Bahkan ketika kita 
tidak dapat menggunakan undang-undang anti penghilangan paksa, seharusnya elemen-
elemen tersebut bisa diselesaikan dengan menggunakan hukum adat untuk kasus penculikan.
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Saya memiliki pertanyaan sehubungan dengan advokasi anti penghilangan paksa, melihat 
situasi di Asia, bagaimana strategi dibuat berdasarkan hukum internasional seperti Konvensi 
Anti Penghilangan Paksa dan Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional 
sehingga undang-undang nasional dapat disetujui dan diterapkan? Sehingga dengan 
demikian, kerja-kerja advokasi juga dilakukan sesuai dengan instrument internasioanl yang 
telah disepakati.

Peserta

Mohon tahan pertanyaannya, ini akan dijawab dalam beberapa hari ke depan pada 
konferensi ini.

Pengacara Milabel Cristobal (Moderator-Philippines)

Elemen-elemen kriminal ini mengorbankan mereka yang melakukan migrasi ke Amerika 
Serikat. Para korban diculik kemudian diperas atau dijadikan korban oleh para kriminal 
penjual manusia ini. Orang orang yang melakukan migrasi secara illegal dari Negara-
negara El Salvador, Honduras dan Mexico. Mereka yang melewati perbatasan ini kemudian 
dihilangkan. Namun Negara-negara terkait tidak melakukan apapun untuk menghentikan 
kelompok-kelompok kriminal ini. Dalam konteks ini, bukanlah Negara yang melakukan 
penculikan, tetapi Negara membiarkan terjadinya penculikan-penculikan ini. Pembiaran oleh 
Negara ini patut dipertanyakan karena mereka tidak melakukan sesuatu yang nyata untuk 
melindungi warganya dari tindakan kelompok-kelompok kriminal. Dengan menutup mata, 
mereka membolehkan terjadinya tindakan penghilangan orang secara paksa. 

Sebelum ini, saya bertemu dengan Xanana Gusmao di Timor-Leste. Saya di sana bersama 
dengan Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Paksa dan saya sempat berjabat tangan 
dengannya, yang saat itu menjadi Presiden.

Saya telah bekerja di isu HAM selama ini dengan Komisi HAM Filipina. Negara kami, 
Argentina telah menempuh perjalanan panjang untuk mengakui dampak penghilangan paksa 
di masyarakat dan dalam mencari kebenaran dan keadilan, dan kami secara tegas mengatakan 
jangan ada lagi penghilangan paksa. Dari Amerika Latin, kami terbuka dan ingin berbagi 
pengalaman yang kami miliki dengan Negara-negara di Asia. Melalui Kebijakan Nasional 
Argentina untuk penegakan HAM, negara kami memberikan penghargaan tahunan Emilio 
Minogne Human Rights Award kepada individu-individu yang bekerja untuk mempromosikan 
HAM.  Mary Aileen Bacalso telah mendapatkan penghargaan ini tahun lalu (2013) di 
Argentina sebagai pengakuan atas kerja-kerjanya. Setahun sebelumnya (2012) sebuah LSM 
dari Indonesia menerima penghargaan yang sama dan perwakilan dari organisasi ini hadir 
pada pertemuan ini. Dengan demikian pemberian penghargaan ini dapat membuat mereka 
terhubung dan pengakuan ini dapat membuat mereka semakin gigih dalam berjuang. Saya 
berharap sebagai konsekuensi dari pemberian penghargaan ini, mereka menjadi pusat 
perhatian dan mereka bersinar sehingga terlihat oleh masyarakat yang lebih luas lagi. 

Menteri Monica Deregibus (Perwakilan dari Kedutaan Argentina)



Event Publik 

30

Saya terinspirasi dengan diskusi ini, saya ingin menyampaikan secara singkat karena ini 
belum didiskusikan sebelumnya tetapi untuk kerja anti penghilangan paksa mendatang, 
mohon dicatat bahwa saat ini sedang berjalan proses untuk isu  keadilan transisional dan 
rekonsiliasi Bangsamoro. Isu penghilangan paksa dapat menjadi sangat penting di masa 
mendatang, saya akan mendapat kerja tambahan dalam keadilan transisional pada konteks 
Bangsamoro.  Kawan-kawan dari Argentina, dan seluruh dunia  mohon mempertimbangkan 
untuk memperluas bantuannya dalam proses ini. Terima kasih banyak. 

Pengacara Cecilia Jimenez (Komisi HAM, Filipina)

Argentina, berpartisipasi secara aktif dalam negosiasi Konvensi anti Penghilangan Paksa 
dengan bekerja sama dengan Perancis, kami menandatangani kedua kalinya dan kami ada 
diantara mereka yang melakukan ratifikasi awal.  Kami pikir ini merupakan cara menemukan 
keadilan yang telah kami cari selama ini.  Dalam isu penghilangan paksa, kami ingin melihat 
pengakuan universal terhadap konvensi ini. Untuk tujuan inilah, Argentina dan Perancis 
meluncurkan kampanye internasional dua tahun lalu untuk meminta pemerintah Negara 
non-pihak menandatangani dan meratifikasinya.  Kami sangat aktif melakukan negosiasi di 
seluruh dunia. Filipina juga memberikan dukungan, karena itu kami berharap pemerintah 
Filipina pada akhirnya sepakat meratifikasi. Untuk saat ini, penghilangan paksa menjadi isu 
yang tertunda, dan kami berharap melanjutkannya untuk membantu kelompok HAM di sini 
di Filipina pada masa mendatang. 
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YATI ANDRIYANI adalah Wakil Koordinator Bidang Advokasi di 
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) 
di Indonesia. Dia telah bekerja di bidang HAM dan mendampingi ko-
rban pelanggara HAM sejak 2002. Sebagai anggota Perhimpunan Ad-
vokat Indonesia, dia memberikan bantuan hukum secara pro-bono.

Email:  yatiandriyani@gmail.com

JOSEFINA BERGSTEN adalah pembuat film berkebangsaan 
Swedia yang tinggal di Hong Kong dan telah menghabiskan 20 tahun 
tinggal di Asia. Josefina telah bergabung dengan Komisi HAM Asia 
(Asian Human Rights Commission—AHRC) lebih dari 10 tahun sebagai 
fotografer dan pembuat film dan saat ini mengepalai bagian TV. TV 
AHRC memproduksi Weekly Roundup, sebuah program yang melaporkan 
berbagai isu HAM di Asia dan juga membuat film-film dokumenter, 
wawancara dengan pembela HAM dan lain sebagainya, juga video 
edukasi mengenai kinerja AHRC/ALRC yang dapat dilihat di internet.

Email:  josefina.bergsten@ahrc.asia
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EDITA BURGOS adalah seorang ibu dari empat anak, dan nenek dari 
sembilan cucu. Anak ketiganya, Jonas Joseph Burgos, adalah korban 
penghilangan paksa. Sebagai seorang pensiunan wartawan-pendidik, dia 
memegang gelar Doktor Edukasi dan Manajer Umum beberapa terbitan, 
We Forum dan Malaya. Ini adalah koran oposisi yang diterbitkan oleh 
suaminya, Jose G. Burgos, Jr. selama masa kediktatoran. Selama masa 
restorasi demokrasi, dia dan suaminya memilih untuk meninggalkan 
kota dan hidup sebagai petani. Tetapi ia meninggalkan hidupnya yang 
tenang setelah anaknya diculik. Sekarang, sebagai koordinator Gerakan 
Bebaskan Jonas Burgos dan sebagai Anggota Dewan Desaparecidos, dia 
menentang pelanggaran HAM, dan menjadi anggota Secular Carmelite. 

Email: edithburgos@gmail.com

SAMIA ISLAM lulus dengan gelar hukum dari Universitas BRAC tahun 
2010 dan gelar pasca-sarjana di Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana 
dari Universitas Dhaka, Bangladesh, tahun 2012. Dia adalah anggota 
Klub Hukum di Universitas BRAC. Telah melewati Ujian Profesi Advokat 
dan menjadi seorang anggota Masyarakat untuk Bangladesh Kriminologi 
dan Sistem Peradilan Pidana, di Departemen Kriminologi dan Sistem 
Peradilan Pidana, Universitas Dhaka. Dia bekerja dengan Odhikar 
sebagai Peneliti dalam proyek berjudul “Pendidikan tentang Konvensi 
Anti-Penyiksaan dan Program Kesadaran OPCAT di Bangladesh” yang 
disponsori oleh Uni-Eropa periode 1 Maret 2012-Desember 2012. Dia 
telah bekerja sebagai Staf Penelitian dan Dokumentasi di Odhikar untuk 
program AFAD sejak Januari 2013.

Email: samiashetu@yahoo.com

SISTO DOS SANTOS adalah Koordinator HAM di Yayasan HAK. Dia 
telah bekerja dengan HAK sejak 2005. Dia adalah koordinator Anggota 
Dewan Aliansi Nasional Timor Leste untuk Pengadilan Internasional 
(National Alliance of Timor Leste for Intenational Tribunal—ANTI). Saat ini 
ia menjabat sebagai Koordinator Advokasi HAK, yang adalah anggota 
AFAD di Timor Leste. Dia menikmati berdampingan bersama keluarga 
korban penghilangan paksa dalam tiap advokasi, dalam mendokumentasi 
pengalaman mereka, mengorganisir peringatan, menulis pernyataan dan 
memobilisasi media. Dia berkoordinasi dengan perkumpulan korban 
dan masyarakat sipil untuk mendorong Pemerintah agar membentuk 
Komisi untuk Orang Hilang.

Email: lanarra.del@gmail.com
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CHITO GASCON saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Human 
Rights Claims Board. Dia telah terlibat dalam isu Demokrasi, Resolusi 
Konflik, HAM dan Keadilan Transisi di Filipina selama lebih dari 25 
tahun.

Email:  chitogascon@rocketmail.com

RICARDO ‘BOMBI’ SUNGA III adalah seorang advokat dan 
profesor hukum. Beliau meraih gelar LL.B. dari Universitas Filipina 
dan LL.M dari Universitas New South Wales. Dia mengajar hukum 
HAM di Fakultas Hukum Universitas Filipina dan diundang untuk 
mengajar hukum internasional di Fakultas Hukum Universitas De La 
Salle dan Sekolah Hukum San Beda (San Beda Graduate School of Law). 
Tulisannya diterbitkan di bidang hukum HAM, sehubungan dengan 
penghilangan paksa, termasuk kasus menonjol Esperon lawan Manalo, 
dimana ia melakukan litigasi bersama Dekan Jose Manuel Diokno dan 
Pengacara Theodore Te. Pernah menjabat sebagai Direktur Institusi 
HAM Universitas Filipina, sekarang ia terus bekerja sebagai Ahli 
Reformasi Hukum.

Email: ricardo_sunga@yahoo.com

EMERLYNNE GIL adalah Penasihat Hukum Internasional untuk 
Asia Tenggara dalam Komisi Ahli Hukum Internasional (International 
Commission of Jurists—ICJ) dan memimpin kerja organisasi di ASEAN 
(Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara), khususnya dalam usaha 
ASEAN saat ini mengembangkan mekanisme HAM regional. Sebelum 
bergabung dengan ICJ, dia memimpin Departemen Pembela HAM di 
Forum Asia untuk HAM dan Pembanguna (FORUM-ASIA), dimana ia 
memimpin inisiatif advokasi di tingkat regional dan internasional untuk 
perlindungan pembela HAM. Di FORUM-ASIA dia memprakarsai 
rencana perlindungan, yang menawarkan bantuan finansial dan relokasi 
untuk pembela HAM yang berada di bawah ancaman dan memimpin 
Jaringan LSM Asia untuk Institusi Nasional HAM (Asian NGOs Network 
for National Human Rights Institutions—ANNI) sebagai Koordinator. Gil 
menjabat sebagai pengacara pengadilan di bawah Hakim Adolfo S. 
Azcuna di Mahkamah Agung Filipina, sebagai pengacara asosiasi utnuk 
litigasi tenaga kerja dan hukum penerbangan di firma hukum Platon 
Martinez Flores San Pedro dan Leaño, dan sebagai dosen di Departemen 
Bahasa Inggris dan Perbandingan Literatur Universitas Filipina.

Email: emerlynne.gil@icj.org

MUGIYANTO saat ini menjabat sebagai Ketua AFAD. Dia juga adalah 
Ketua IKOHI, sebuah organisasi keluarga orang hilang yang berdiri 
tahun 1998 di Indonesia. Dia adalah seorang penyintas penghilangan 
paksa pada 1998 ketika ia masih seorang pelajar sekaligus aktivis. selama 
10 tahun terakhir, dia telah melakukan lobby dan advokasi intensif di 
tingkat nasional dan internasional terkait penghilagan paksa dan HAM.

Email: mugiyanto@gmail.com
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CECILIA “CEJ” JIMENEZ adalah pengacara Filipina spesialis 
HAM dan hukum humaniter internasional selama 25 tahun. Sebagai 
seorang trainer senior, dosen dan penasihat kebijakan, dia telah bekerja 
di bidang administrasi peradilan dengan fokus khusus pada penahanan 
dan larangan penyiksaan dan penghilagan sewenang-wenang. Salah satu 
keberhasilannya ialah bernegosiasi sebagai advokat LSM di finalisasi 
rancangan Protokol Opsional PBB tentang Pencegahan Penyiksaan 
yang mencakup pencegahan diampuninya praktek penghilangan paksa. 
Bekerja sebagai pengacara internasional di Jenewa, Swiss selama 17 
tahun, Pengacara Cej telah banyak memberikan sesi orientasi kepada 
AFAD dalam bernegosiasi terkait draft Konvensi Anti-Penghilangan 
Paksa dan dalam peran AFAD di sitem HAM PBB di Jenewa dan New 
York. Saat ini dia menetap di Davao, Mindanao bersama dengan keluarga 
keturunan Filipina-Swissnya. Saat ini Pengacara Cej menjabat sebagai 
Manajer Nasional sebuah proyek khusus dengan Komisi HAM Filipina. 
Di masa menjelang, ia akan segera mengambil pekerjaan tambahan 
terkait keadilan transisi dan rekonsiliasi dalam konteks Bangsamoro. 
Pengacara Cej memegang gelar BS dalam Dinas Luar Negeri (Foreign 
Service-Universitas Filipina), sarjana hukum (Ateneo de Manila), LL.M di 
bidang Hukum Internasional Publik (King’s College London) dan Diploma 
Lanjutan dalam Management Development (Universitas Jenewa).

Email:  ceciliaejimenez@gmail.com

MELISSA O’DONNELL telah bekerja sebagai Penasihat Program 
HAM sejak November 2012 di Asosiasaun HAK, anggota AFAD di 
Timor Leste. Perannya telah memperkuat kapasitas organisasi untuk 
terlibat dalam advokasi dan pemantauan strategis HAM, dengan 
peningkatan fokus pada advokasi untuk keadilan bagi pelanggaran 
HAM masa lalu, termasuk menangani kasus penghilangan paksa yang 
masih terus berlangsung. Dalam 6 bulan mendatang, dia berharap dapat 
meningkatkan fokus advokasi untuk keadilan ini dan mengembalikan 
anak-anak yang hilang. Pada saat yang bersamaan, dia juga bekerja 
sebagai penasihat dalam Program Akses Keadilan UNDP di Timor 
Leste. Sebelum bergabung dengan HAK, dia bekerja di beberapa 
organisasi HAM di Inggris, seperti Freedom from Torture, Girls not Brides 
dan The Elders, yang terfokus khususnya pada advokasi terkait Sri Lanka, 
perkawinan anak di bawah umur serta konflik di Sudan dan Sudan 
Selatan. Dia memulai karirnya sebagai pengacara HAM di Bantuan 
Hukum NSW di Sydney, Australia, mewakili tahanan yang rentan dan 
masyarakat adat terkait diskriminasi dan deportasi kriminal.

Email: melissa.timor@gmail.com

KHURRAM PARvEZ adalah Koordinator Program di Asosiasi 
Orang Tua Orang-orang Hilang (Association of Parents of Disappeared 
Persons—APDP) dan juga Convener di Koalisi Masyarakat Sipil Jammu 
dan Kashmir, yang berbasis di Jammu dan Kashmir (daerah administrasi 
India), yang merupakan salah satu daerah yang paling banyak 
dimiliterisasi. Khurram pernah menerima penghargaan dari Reebok 
Human Rights Award tahun 2006 dan adalah salah satu aktivis pembela 
HAM yang terkenal di wilayah sengketa Jammu dan Kashmir.

Email:  khurramparvez@yahoo.com
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MARIZEN SANTOS adalah konsultan dari HURIDOCS. Marizen 
memiliki pengalaman yang banyak dalam advokasi HAM terutama 
hak para migran dan penyandang disabilitas, penelitian sosial dan 
aksi, manajemen pengetahuan dan manajemen proyek. Sebelumnya dia 
bekerja di Forum Migran di Asia, organisasi Jaringan Antar-Lembaga 
untuk Edukasi dalam Keadaan Darurat dan hak penyandang disabilitasi 
di New York. Dia mempelajari antropologi di Universitas Filipina dan 
mendapatkan gelar Master dalam hal Perkotaan di Queens College, Citi 
University of New York dan gelar MA dalam perkara Internasional di 
Graduate Institute of International and Development Studies, Jenewa.

Email:  marizen.santos@gmail.com

NILDA LAGMAN-SEVILLA telah menjadi Wakil Ketua FIND 
sejak 2002. Dia menjabat sebagai salah satu dari dua wakil organisasi 
masyarakat sipil (CSO) dalam Komite HAM Presidential (Presidential Human 
Rights Committee—PHRC) selama 4 tahun. Sevilla aktif dalam gerakan 
guru ketika ia menjadi presiden serikat fakurltas pada 1980an sebelum 
ia bekerja di Dewan Perwakilan Kongres di Filipina (1987-2013). Dia 
adalah Kepala Staf Legislatif dari dua pembuat peraturan perundang-
undangan yang memperjuangkan dibentuknya undang-undang anti-
penghilangan paksa dan peraturan HAM yang menonjol lainnya. Dalam 
kerja advokasi HAM, ia terinspirasi oleh kakak laki-lakinya, Hermon C. 
Lagman, seorang pengacara HAM dan buruh, yang dihilangkan secara 
paksa semasa Darurat Militer Filipina..

Email: nilda.sevilla@gmail.com

CELIA LAGMAN SEvILLA lulus dengan gelar BA dalam 
Filsafat di Universitas Filipina Diliman, dimana ia juga mengambil 
studi pasca-sarjana bidang Pendidikan Membaca. Dia bekerja dengan 
2 LSM: Komite Legislator Filipina untuk Populasi dan Pengembangan 
(Philippine Legislators Committee for Population and Development—PLCPD) dan 
Keluarga Korban Penghilangan Paksa (Families of Victims of Involuntary 
Disappearance—FIND). Sebagai staf program advokasi, dia berpartisipasi 
sebagai wakil LSM dalam penyusunan akhir Konvensi Anti-Penghilangan 
Paksa oleh Kelompok Kerja Intersessional PBB (UN Intersessional Working 
Group) untuk membuat draft instrumen normatif yang mengikat secara 
hukum untuk Perlindungan Setiap Orang dari Penghilangan Paksa di 
Jenewa. Dia juga menjabat sebagai anggota staf legislatif Partylist Partido 
ng Manggagawa (Partai Buruh), pada 2003-2004 dan anggota staf pada 
Kantor Representatif Edcel C. Lagman, pada 2007-2013, dimana dia 
meriset dan mempersiapkan bahan pengarahan untuk berbagai isu dan 
kepedulian HAM.

Email: clsevilla@yahoo.com
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EROPA

GABRIELLA CITRONI, Ph.D. adalah profesor Hukum HAM 
Internasional di Universitas Milano-Bicocca, Italia. Dia dosen di 
Akademi Hukum Humaniter dan HAM di Jenewa, mengajar mata kuliah 
“Penghilagan Paksa dalam Hukum Internasional” untuk mahasiswa 
LL.M. di Hukum Humaniter Internasional dan HAM. Dia bertindak 
sebagai penasihat hukum internasional untuk Federasi Latin Amerika 
untuk Asosiasi Keluarga Orang Hilang (Latin American Federation of 
Associations of Relatives of Disappeared-Detainees—FEDEFAM). Sejak 2008, 
ia bekerja sebagai penasihat hukum senior untuk Swiss NGO TRIAL 
(Track Impunity Always). Pada 2003-2005 ia menjadi anggota, sebagai 
penasihat hukum, dari delegasi Italia di PBB selama negosiasi Konvensi 
Anti-Penghilangan Paksa berlangsung. Gabriella meneliti terkait 
hukum HAM internasional dan dia bekerjasama dengan sejumlah LSM 
internasional meberikan bantuan hukum kepada korban dan keluarga 
korban pelanggaran HAM berat di berbagai negara berbeda, termasuk 
Algeria, Bosnia dan Herzegovina, Nepal, Maroko, Kolombia, Peru, 
Irak dan Meksiko. Dia telah menulis sejumlah artikel dan buku tentang 
hukum HAM internsional, beberapa di antaranya ialah Perjuangan 
Melawan Penghilangan Paksa dan Konvensi tahun 2007 (Leiden: 
Martinus Nijhoff, 2007), bersama Profesor Tulio Scovazzi sebagai rekan 
menulis. 

Email: aatheena@gmail.com

RAINER HUHLE adalah seorang ilmuwan politik yang tinggal 
di Nuremberg, Jerman. Dia anggota pendiri Pusat HAM Nuremberg 
(Nuremberg Human Rights Centre) dan wakil ketua Institute HAM 
Jerman (German Institute for Human Rights) di Berlin. Pada Mei 2011, dia 
dipilih sebagai anggota Komite PBB untuk Penghilangan Paksa (UN 
Committee on Enforced Disappearances). 

Email: rainer.huhle@menschenrechte.org

vERONICA MAE YAN, J.D. lulus dari Universitas Filipina 
Diliman dengan gelar BS (Administrasi Bisnis) tahun 2009. Dia 
melanjutkan studinya ke Sekolah hukum Ateneo de Manila University dan 
diakui tergabung dalam Perhimpunan Advokat Filipina pada Mei 2014. 
Saat ini dia bekerja sebagai Program Officer Adhikain para sa Karapatang 
Pambata (AKAP), bagian hak anak di Pusat HAM Ateneo (Ateneo Human 
Rights Center).

Email: nicayan@gmail.com
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IRINA KRASOvSKAYA adalah pendiri dan presiden dari “We 
Remember/Kami Ingat” (www.ciwr.org), sebuah inisiatif sipil yang 
mencari keadilan bagi korban penghilangan paksa dan korban lain 
dari represi politik di Belarusia. “We Remember” telah meningkatkan 
kesadaran di Eropa, Rusia, Kanada dan Amerika Serikat mengenai nasib 
warga Belarusia yang dihilangkan. Sejak 1999, Dr. Krasovskaya telah 
melakukan kampanye untuk korban penghilangan juga tahanan politik 
dan pada April 2003, ia membantu memenangkan dukungan untuk 
sebuah resolusi yang disponsori Amerika Serikat di Komisi HAM PBB 
yang mana mendesak Belarusia menunjukan akuntabilitas atas korban 
penghilangan paksa. Dr. Krasovskaya telah berpartisipasi dalam banyak 
dengar pendapat HAM di Parlemen Lituania, Polandia, Estonia, Rusia 
dan di Kongres Amerika Serikat. Dia telah bersaksi di depan Parlemen 
Eropa, Majelis Parlemen Dewan Eropa, Organisasi untuk Keamanan 
dan Kerjasama di Eropa (Organization for Security and Co-operation in 
Europe—OSCE), Inter-Parliamentary Union (IPU) dan organisasi lain 
terkait isu penghilangan paksa. Bersama dengan organisasi keluarga 
korban penghilangan lainnya dari Asia, Amerika Latin dan Eropa, “We 
Remember” memegang peranan penting dalam pengadopsian Konvensi 
Anti-Penghilagan Paksa dan terus bekerja mendorong ratifikasi dan 
impelemntasi dari Konvensi penting ini. Sebagai anggota dari Steering 
Committee Koalisi Internasional Anti-Penghilangan Paksa (International 
Coalition against Enforced Disappearances—ICAED, www.icaed.org), 
Krasovskaya menerima penghargaan White House Champion of Freedom 
tahun 2005. 

Email: irinakrasov@yahoo.com

EROPA-MEDITERANIA

WADIH AL ASMAR adalah pendiri dan sekretaris jenderal dari 
gerakan Dukungan untuk Tahanan Sewenang-wenang Libanon 
(Support of Lebanese Detained Arbitrarily—SOLIDA) yang didirikan 
tahun 1996 di Perancis dan Pusat HAM Libanon (Lebanese Center for 
Human Rights—CLDH) didirikan tahun 2006 di Libanon. Selama 
20 tahun, dia mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk 
membela korban pelanggaran HAM di Libanon dan Mediterania. 
Dia juga pendiri dan Sekretaris Jenderal Federasi Eropa-Mediterania 
Melawan Penghilangan Paksa (Euro-Mediterranean Federation against 
Enforced Disappearance—FEMED). Karyanya di bidang HAM 
tingkat regional terutama dalam Jaringan HAM Eropa-Mediterania 
(Euro-Mediterranean Human Rights Network—EMHRN), dimana ia 
menjadi anggota kehormatan. Perjuangan melawan penghilangan 
paksa dan bekerja pada rekonsiliasi nasional adalah bidang utama 
keahliannya. Ia memberikan kontribusi dalam hal ini dengan 
menulis beberapa artikel dan intervensi dalam konteks konferensi 
nasional dan internasional.

Email: walasmar@cldh-Libanon.org
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AMERIKA LATIN

ROBERTO Garretón  adalah pengacara untuk Committee of Peace 
Cooperation dan untuk Vicariate of Solidarity, lembaga utama pembela 
HAM semasa keditaktoran militer di Chili pada 1974-1990. Dia juga 
adalah Duta Besar untuk pemerintah konstitusioanal pertama pada akhir 
masa diktator sebelum Organisasi HAM Internasional tahun 1990-1994; 
Wakil Presiden dari Komisi HAM PBB pada 1993 dan Wakil Presiden 
Konferensi Dunia tentang HAM di Wina pada 1993; pengacara di Chili 
untuk Komisaris Tinggi PBB terkait Pengungsi (UN High Commissioner 
for Refugees) pada 1996-2000 dan perwakilan Amerika Latin untuk 
Komisaris Tinggi PBB terkait Pengungsi pada 2001-2005; anggota 
Dewan Penasihat Sekretariat Jenderal PBB untuk Pencegahan Genosida 
pada 2006 bersama dengan Desmund Tutu dan Komisioner di Komisi 
Ahli Hukum Internasional (International Commission of Jurists) di Jenewa 
pada 2008. Ia telah menajdi Direktur Perguruan Tinggi Pengacara Chili 
selama bertahun-tahun dan juga menjabat sebagai anggota Kelopmpok 
Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang. Masa jabatannya 
berakhir pada April 2014.

Berkat kerja teladan untuk HAM, ia menerima penghargaan berikut:
• Monseñor Leonidas Proaño Award, karena membela HAM, 

diberikan oleh Asosiasi HAM Amerika Latin (ALDHU). 
Penghargaan ini diterima juga oleh Rigoberta Menchu, 
Guillermo Ungo, dan Paulo Freire (1989).

• Pearce Award, diberikan oleh International Service HAM untuk 
diplomat paling terlibat dalam membela HAM (1993).

• Palme Nationale des Droit de l ‘Homme Award, dari Dewan Nasional 
HAM dalam Islam, Kinshasa, Republik Demokrat Kongo 
(1999).

Email: roberto.garreton@gmail.com

MARCO ANTONIO GARAvITO FERNANDEZ 
berkebangsaan Guatemala dan profesor Psikologi Social dan Kekerasan 
Politik. Dia adalah Direktur Liga Guatemalteca de Higiene Mental 
dan Titular Profesor pada Universitas San Carlos di Guatemala. Marco 
mengkoordinasi sebuah program bernama “Todos por el Reencuentro,” 
sebuah proyek pencarian anak hilang selama perang di Guatemala. 
Organisasinya adalah anggota dari Koalisi Internasional Melawan 
Penghilangan Paksa (ICAED). Pada 2008, dia dinominasikan sebagai 
“Duta Besar untuk Perdamaian” oleh pemerintah Guatemala karena 
karyanya dalam mempromosikan dan membela HAM serta perdamaian.

Email: ligaghm@gmail.com
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ALEJANDRO RUA adalah pengacara dan seorang ahli dalam 
Administrasi Peradilan di Universitas Buenos Aires, seorang litigator 
dan konsultan di Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Dia telah 
membawa banyak kasus ke muka pengadilan dan berhasil menuntut 
hukuman atas pelanggaran HAM besar-besaran yang terjadi selama 
masa diktator di Argentina pada 1976-1983. Dia juga bekerja di Judicial 
Power of the Nation; Koordinator Investigasi Kantor Nasional Anti-
Korupsi. Sebagai ahli hukum pidana, ia mengajar pada Derecho de 
la Universidades di Buenos Aires dan Palermo, keduanya berlokasi di 
Argentina. Alejandro adalah sarjana dari Inter-American Institute of Human 
Rights dan menerima penghargaan Fundejus de la Fundacion de Estudios Para 
la Justicia. 

Email: alerua@hotmail.com

MARGARITA ZAMORA berasal dari San Antonio Los Ranchos 
Departemen Chalatenango. Dia adalah anak ketiga dari sembilan 
bersaudara, dua diantaranya tewas dalam konflik bersenjata di 
El Salvador. Dari berdirinya organisasi tersebut sampai 2013, dia 
mengambil bagian dalam Komite Zonal dan kemudian terpilih sebagai 
anggota Dewan Asosiasi pada Januari 2013 sampai sekarang. Dia adalah 
penyidik lapangan dan penanggungjawab zona utara negara Departemen 
Chalatenango, Cabanas, Cuscatlan, Sta. Ana, La Libertad, dan San 
Salvador. Dalam pencarian anak-anak yang hilang semasa perang, dia 
telah membantu menyelesaikan 50 kasus. Dalam pekerjaan penting ini, 
dia berkesempatan melihat banyak pertemuan kembali antara anak-anak 
yang hilang dengan orangtua mereka dan ia senang mampu berbagi 
kebahagiaan itu.

Email:  margazamora@yahoo.com

AMERIKA UTARA

SAM CHANTHAvONG adalah Senior Program Officer untuk 
Asia dan program Global pada National Endowment for Democracy (NED) 
yang berbasis di Washington, DC. Dia berhasil membantu LSM untuk 
mengimplementasikan proyek di berbagai bidang, termasuk HAM, sipil 
dan partisipasi politik, dan kebebasan media. Sebelum bergabung den-
gan NED pada 2006, dia bekerja di Divisi Asia pada inisiatif penegakan 
hukum di Perhimpunan Advokat Amerika. Ia memegang gelar MA da-
lam perkara Internasional dari Universitas Amerika.

Email: samc@ned.org



Direktori Peserta Konferensi

40

SEKRETARIAT KONFERENSI

MARY AILEEN DIEZ-BACALSO lulusan komunikasi massa St. 
Theresa’s College dan sedang menyelesaikan gelar Master dalam studi 
Filipina  dengan jurusan hubungan luar negeri di  University of the Philippines-
Diliman. Dia  adalah Sekretaris jendral AFAD dan mantan  Sekretaris 
Jendral dan Ketua FIND. Aileen juga memimpin pembentukan AFAD 
pada tahun 1997 dan dengan berkoordinasi dengan Latin American 
Federation of Associations of Relatives of Disappeared-Detainees (FEDEFAM). 
Dia secara konsisten dan aktif berpartisipasi dalam pembahasan dan 
negosiasi Konvensi anti Penghilangan Paksa pada tahun 2003 hingga 
tahun 2005. Suaminya dihilangkan di CebuCity pada tahun 1988, dua 
bulan setelah mereka menikah, tetapi kemudian dilepaskan oleh militer 
ketika temannya melarikan diri. Saat ini dia menjadi focal point International 
Coalition against Enforced Disappearances (ICAED).  

Aileen adalah penerima Patrick Rice Human Rights Award yang diberikan 
oleh organisasi Torture Abolition and Survivor Support Coalition pada bulan 
Juni 2013 di Washington DC. Dia menerima penghargaan tersebut 
bersama dengan  Juan Mendez, special rapporteur PBB untuk Penyiksaan.  
Pada tanggal 10 Desember, 2010 di Buenos Aires, Pemerintah Argentina 
menganugerahkan penghargaan Emilio Mignone International Human Rights 
Prize. 

Email: fpicaed@gmail.com

RON DE vERA adalah Koordinator Proyek Filipina di Asian 
Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD). Ayahnya diculik 
pada Hari Ayah tahun 1990 dan ibunya adalah korban penyiksaan pada 
masa darurat militer.  Latar belakang keluarga yang seperti itulah yang 
mendorong dia untuk bekerja pada isu HAM sepenuh-waktu. Ron aktif 
terlibat dalam kerja-kerja hak LGBTQ. Saat ini dia menjadi bendahara 
dewan penyandang dana di ASEAN Sexual orientation and Gender Identity/
Expression Caucus (ASC). 

Sebagai tambahan untuk kerja-kerja HAM dan hak LGBTQ, Ron 
sejatinya adalah seorang pengajar. Dia mulai sebagai pelatih budaya dan 
komunikasi pada Converg ys Philippines dan pada akhirnya memimpin tim 
kurikulum.  Sebelum bergabung dengan AFAD, dia menangani program 
pendidikan HAM untuk Filipina di Amnesty International.

Email: rondevera.afad@gmail.com

GAY GUIMBAOLIBOT adalah penulis lepas yang menulis proyek-
proyek termasuk dokumentasi konferensi. Dia menerima gelar kesarja-
naan Ilmu Pertanian dari University of the Philippines di Los Baños, Laguna

Email: gayang181@yahoo.com
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CAROLIZA TULOD-PETEROS adalah staff kampanye regional 
AFAD. Dia telah terlibat dalam kerja-kerja AFAD pada kerja-kerja 
jangka pendek sebagai koordinator pelatihan, fasilitator, dokumenter dan 
penyelenggara acara seperti perayaan ulang tahun AFAD ke-10. Sebelum 
bergabung dengan  AFAD, dia bekerja dengan Balay Rehabilitation 
Center sebagai Caseworker dan kemudian dengan Philippine Human Rights 
Information Center (PhilRights) sebagai penulis-peneliti dan kemudian 
sebagai Koordinator program untuk Informasi dan Publikasi.

Dia pindah ke jaringan perdaamaian dan resolusi konflik sebagai 
coordinator dan kemudian menjadi spesialis media di  Mediators Network 
for Sustainable Peace (MedNet) dimana dia memimpin tim fasilitator 
pihak ketiga di perselisihan publik multi-pihak terutama terkait dengan 
konflik sumber daya alam. Dia juga pernah mengajar Piihan Penyelesaian 
Sengketa di  Ateneo de Manila University dan dimotivasi kembali untuk 
bekerja dengan AFAD karena kenangannya akan Fr. Rudy Romano, 
seorang pendeta Redemptorist yang dihilangkan secara paksa pada tahun 
1985 dan menjadi role model baginya dalam kerja HAM. 

Saat ini  dia adalah mahasiswa Doctor of Social Development Program di University 
of the Philippines, College of Social Work and Community Development  di mana 
dia mendapatkan gelar MA di bidang Perempuan dan Pembangunan. 
Dia duduk sebagai Anggota Badan Asosiasi Alumni dari jurusan ini.

Email: carol_peteros@yahoo.com

KEvIN A. MANDRILLA sebelumnya adalah Koordinator Proyek 
Filipina di AFAD. Sekarang dia sedang menempuh studi Master Studi 
Asia di Asian Center, University of the Philippines-Diliman. Kevin adalah 
seorang pemimpin pemuda yang sangat aktif dan saat ini menjadi 
Koordinator Regional untuk Parlemen Pemuda Nasional. Dia juga 
seorang seniman grafis, penulis dan editor video.

Email: kevin.mandrilla@gmail.com

MARIA ELIZABETH GUZMAN RAMOS adalah staf Keuan-
gan AFAD. Dia adalah saudara perempuan dari Manuel Mario Guzman, 
seorang mantan tahanan politik pada masa Diktator Marcos. Manuel 
ditahan pada tahun 1982 setelah sebelumnya hilang selama beberapa 
hari. Manuel menghabiskan waktu tiga tahun di dalam penjara. Pengala-
man inilah yang menggugah Maria untuk bergabung dalam organisasi 
HAM dan organisasi masyarakat sipil lainnya. 

Sebelkumnya Maria Elizabeth Ramos adalah seorang staf keuangan di 
organisasi yang bernama  Medical Action Group (MAG) selama sepuluh 
tahun. Dia juga pernah menjadi staf keuangan di FIND selama sepuluh 
tahun. Pada tahun 2013 ia menjadi staf keuangan di organisasi Koalisi 
Anti Utang (Freedom from Debt Coalition).

Email: mabeth_dalupang@yahoo.com.ph
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TONI SERRANO-SORIANO adalah anak perempuan Evelyn 
Balais-Serrano, Direktur Eksekutif Forum Asia, dan Isagani R. Serrano, 
Presiden dari Gerakan Rekonstruksi Pedesaan Filipina (Philippine Rural 
Reconstruction Movement –PRRM). Dengan inspirasi-inspirasi ini, setelah 
menyelesaikan studi Masternya di ilmu Komunikasi Pembangunan di 
Universitas terbuka, University of the Philippines , Toni memutuskan untuk 
bekerja di LSM selama beberapa tahun. Sekarang Toni adalah staf 
administrasi AFAD. 

Ayahnya ditahan pada masa Diktator Marcos, sehingga ia sudah 
terbiasa dengan kerja-kerja HAM pada usia dini. Thesis yang dia tulis 
untuk menyelesaikan  studi Master-nya berjudul, “Faktor-Faktor dalam 
Mengarusutamakan Pesan-Pesan LSM di media-media besar”. Dari 
sinilah ketertarikannya dalam kerja-kerja advokasi semakin kuat.

Email: tonisoriano.afad@gmail.com

JOSEPH BENJAMIN ANGELES atau  JB sebagaimana dia 
lebih senang dipanggil adalah sarjana Ilmu Pembangunan Masyarakat 
dari University of the Philippines-Diliman. Dia telah aktif dalam kerja-kerja 
politik dan HAM dalam usaha penggulingan rejim Joseph Estrada saat 
usianya masih 8 tahun. Selanjutnya ia bekerja menentang rejim Gloria 
Macapagal-Arroyo melalui kerja-kerjanya di Amnesty International-
Filipina pada usia 17 tahun. Saat ini JB sedang mengambil program 
Master Administrasi Publik di UP dan pada saat yang sama juga menjadi 
bagian dari Badan Pengurus Amnesty International Filipina.

Email: jb.angeles.07@gmail.com

MODERATOR KONFERENSI

MILABEL CRISTOBAL, biasanya dipanggil Milabel oleh teman-
temannya, atau Pengacara Milabel oleh klien dan mahasiswanya. 
Milabel adalah seorang aktivis dan pembela HAM, seorang guru dan 
seorang ibu. Kerja-kerja advokasi HAM yang dia lakukan berfokus 
pada isu perempuan, anak dan isu jender serta migrasi buruh. Saat 
ini ia adalah seorang profesor hukum di De La Salle University College of 
Law dan menjadi Direktur di Klinik Hukum universitas tersebut yang 
bernama Developmental Legal Advocacy Clinic. Milabel menjadi wakil sektor 
perempuan pada Philippine Overseas Employment Administration (POEA) 
yang dipilih langsung oleh Presiden. POEA adalah badan pengatur 
pemerintah yang bertanggung jawab atas program penempatan tenaga 
kerja di luar negeri dan untuk perlindungan hak-hak buruh migran.

Email: milabel.cristobal@gmail.com
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Mengapa berbagi pengalaman praktik terbaik antar kawasan dalam mengadvokasi 
perangkat hukum anti penghilangan paksa menjadi sangat penting? 

1.    Penghilangan paksa yang terus berlanjut di berbagai belahan dunia. 
2.    Asia adalah salah satu benua dengan jumlah kasus terbanyak yang didokumentasikan 

sebagai laporan ke UN WGEIDdengan angka tertinggi di Sri Lanka dengan 12.000 
kasus; Nepal dan Filipina dengan 600 kasus. 

3.    UU anti Penghilangan Paksa tahun 2012 telah diberlakukan di Filipina, pertama di 
Asia, tetapi persetujuan ini terjadi sebagian karena keluarga korban penghilangan 
paksa melakukan kampanye selama 16 tahun.

4.    Terdapat 93 kasus baru penghilangan paksa yang dilaporkan di 21 negara (14 di 
antaranya Negara Asia), berdasarkan laporan yang dibuat oleh UN WGEID pada 
bulan Agustus 2014). 14 negara ini ialah Bahrain, Bangladesh, Kamboja, India, 
Indonesia, Irak, Nepal, Pakistan, Arab Saudi, Syria, Tajikistan, Thailand, Saud Arabia 
dan Yaman.

5.  Situasi yang rentan di kawasan Eropa-Mediterania, khususnya di Siria, Mesir dan 

CAROLIZA TULOD-PETEROS
Staf Kampanye Regional AFAD

LATAR BELAKANG KONFERENSI
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Libya. Euro-Mediterranean Federation Against Enforced Disappearance (FEMED) terus 
melaporkan dan memonitor situasi.

•	 Berbagi pengalaman sangat penting untuk memperkuat kapasitas mereka, 
membangun solidaritas internasional.

•	 Membantu mengetahui situasi yang ada sebelum komunitas internasional 
berkontribusi dalam membasmi kejahatan penghilangan paksa.

Adanya kabar baik di beberapa Negara Amerika Latin: 

1. Mampu menyelaraskan undang-undang di tingkat nasional dengan norma internasional 
sehingga penghilangan paksa diakui sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. 

2. Kasus-kasus besar mempengaruhi terjadinya perubahan kebijakan dan meningkatkan 
kepedulian publik.

3. Pengalaman berharga dari FEDEFAM dan organisasi anggotanya, yang dapat 
dijadikan contoh bagi Negara-negara lain di Asia dan benua lainnya.

Apa yang hendak dicapai dalam konferensi ini?

1. Kesempatan untuk berbagi pembelajaran dari Negara-negara yang telah mampu 
menjadikan kasus penghilangan paksa sebagai tindak pidana terpisah.

2. Sebagai kesempatan untuk bertukar strategi yang telah terbukti 

3. Memfasilitasi kolaborasi dan kerja sama berlapis dalam menyelesaikan ketiadaan atau 
kurangnya mekanisme hukum.

4. Memfasilitasi terjadinya kolaborasi dalam merumuskan rencana tindak lanjut untuk 
memperkuat norma-norma hukum di tingkat nasinal, regional dan internasional. 

5. Menggerakkan masukan-masukan untuk modul pelatihan kampanye efektif  untuk 
perangkat hukum nasional melawan penghilangan paksa. 

Rangkuman Konferensi 4 hari 

Tinjauan program – 17-20 September 2014 

1. Hari Pertama (17 September 2014) Sesi pagi pada hari pertama adalah acara publik, 
dihadiri oleh para diplomat, agen pemerintah, anggota masyarakat sipil, anggota 
perkumpulan keluarga korban, anggota media dan beberapa LSM HAM.

2. Hari Pertama (17 September 2014) Konferensi dimulai pada siang hari pertama 
hingga hari keempat.

•	 Diskusi mengenai situasi Amerika Latin dan Asia

3. Hari Kedua (18 September 2014)
•	 Peran asosiasi keluarga korban dalam melobi penandatanganan dan ratifikasi 

Konvensi anti Penghilangan Paksa
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•	 Pengalaman Filipina dalam mengadvokasi UU Nasional anti Penghilangan 
Paksa.

•	 Nilai dari UU Nasional melawan penghilangan paksa. 
•	 UU mengenai Reparasi di Filipina: Sejarah singkat, pelaksanaan dan 

tantangan.
•	 Peran pendokumentasian dalam Kerja Advokasi dan HAM.
•	 Malam pentas budaya 

4. Hari Ketiga (19 September 2014)

• Asosiasi Keluarga korban dan LSM dan Konvensi Internasional anti 
Penghilangan Paksa.

• Litigasi Strategis, keberhasilan dan Kesulitan (Pengalaman dari Argentina, 
Chili dan Nepal)

• Kampanye kesadaran publik dan solidaritas internasional (Pengalaman 
Kashmir, Filipina dan Belarusia).

• Pencarian Kebenaran dan Keadilan untuk korban penghilangan paksa 
(pengalaman Chili dan Argentina)

5. Hari Keempat (20 September 2014)
•	 Pencarian dan reunifikasi anak-anak korban penghilangan paksa, Kesulitan, 

keberhasilan dan Tantangan (Pengalaman dari El Salvador, Guatemala, dan 
Argentina)

•	 Rencana Aksi 
•	 Rancangan dan persetujuan Pernyatan Konferensi 
•	 Semua diundang untuk pembelajaran dan poin-poin penting, memberikan 

saran-saran untuk berkolaborasi dan menemukan apa yang mungkin kita 
lakukan untuk Negara masing-masing. 

•	 Partisipasi sangat didorong terutama dalam workshop kelompok-kelompok 
kecil dan penyusunan rencana pada hari terakhir.

•	 Menuliskan rencana aksi yang mungkin dapat dilakukan. Setelah sharing, 
kita melihat apa yang bisa kita lakukan bersama ke depan. Kami berharap 
dapat menyusun modul pelatihan yang dapat dibagi di antara anggota badan 
yang ada. 

Mitra Penyandang Dana:
Konferensi ini dimungkinkan oleh bantuan dana dari National Endowment for Democracy 

dan HIVOS.

Pengumuman Tata Tertib dan Administrasi: 
1. Acara di Orchid Garden ditutup setiap jam 10 malam
2. Diperbolehkan menggunakan laptop dan HP saat konferensi dimulai
3. Isi ulang batere di dalam ruangan masing-masing
4. Disediakan penerjemah simultan
5. Tidak ada makanan kecil pagi hari, tapi makan malam disediakan
6. Tempat konferensi hari kedua dan seterusnya di Ruang Waling Waling
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7. Acara budaya dan malam solidaritas dilakukan pada tanggal 18 sampai jam 10 malam 
setelah makan malam.

8. Makan malam di luar pada tanggal 19 September 2014 di sebuah tempat bersejarah

Isi dari perangkat konferensi:
1. Dokumen presentasi 
2. Tas konferensi AFAD 
3. Kartu pengenal AFAD 
4. Peta Filipina dan Intramuros untuk delegasi-delegasi asing 

Dukungan Sekretariat: 
1. Mabeth – Keuangan 
2. Toni – Koordinasi dengan pihak hotel 
3. JB – presentasi 
4. Carol – program
5. Ron dan Kevin – video, dukungan lain yang dibutuhkan 
6. Gay –dokumentasi 

Penerjemah dari Bahasa Inggris-Spanyol-Inggris:
1. Bapak Chaco Molina
2. Ibu Rosa Alonso
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Sekretaris Jendral, AFAD



Situasi Keluarga Korban Penghilangan Paksa di Asia dan Amerika Latin

48

Pengacara Roberto Garretón 
Mantan Anggota Kelompok Kerja PBB untuk Penahanan Sewenang-wenang

 AMERIKA
 LATIN

Situasi di Amerika Latin 

Adanya sebuah sistem penghilangan paksa selama masa kediktatoran di Chili, berdasarkan 
doktrin keamanan nasional, yang dikenal sebagai Operasi Condor yang diberlakukan oleh 
Amerika Serikat. Semua Negara-negara Amerika Latin menderita represi sebagai akibat dari 
ketakutan Amerika Serikat terhadap Revolusi Kuba.  Sehingga mereka memperkuat angkatan 
bersenjata mereka yang diikuti oleh kekuatan tiran kiri dan kanan. Chili belum pernah mengalami 
kediktatoran selama ratusan tahun, pengalaman di bawah kekuasaan Pinochet diyakini yang 
paling sadis. 

Kemudian sistem penghilangan paksa muncul di  Argentina, Brazil, Bolivia, Chili, Uruguay 
dan  Paraguay. Ratusan kasus muncul mengikuti hari pertama kudeta di Chili. Seperti api yang 
liar, penghilangan paksa kemudian merambat ke  Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombia 
dan Peru. Di Negara-negara ini penghilangan paksa terjadi, hal ini membuat kami terkejut.  
Kami tidak tahu arti kata penghilangan paksa, tetapi kami tahu bahwa orang-orang yang ditahan 
dilenyapkan dari sel penjara mereka.  Orang-orang tahanan seharusnya di bawah pengawasan 
hakim, Negara, tetapi bagaimana mungkin mereka bisa menghilang?  Saat itu adalah waktu 
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untuk memulai kerja-kerja untuk HAM. Kami mencari orang-orang hilang dan para tahanan, 
tanpa mengetahui kekejaman dari persoalan yang terjadi pada kami.

Kudeta dimulai pada tanggal 11 September 1973. Pada awal itu pula, pada tanggal 6 
Oktober tahun yang sama, Komite Kerja Sama untuk Perdamaian dibentuk oleh gereja 
Katholik, Evangelical Lutheran, Methodist, Baptist, Pentecostal English, Orthodox, dan the Chief  
Rabbinate of  Chile. Solidaritas semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Gereja-gereja ini 
sebenarnya tidak saling terhubung, namun secara bersamaan mereka datang dan bersepakat 
untuk kerja sama membela HAM, hal ini benar-benar sebuah anugerah.  Setelah itu, Komite 
dihancurkan, dan pada tahun 1976 digantikan oleh Vicariate of  Solidarity. Saya adalah bagian 
dari Vicariate, bersama dengan anggota lainnya termasuk orang-orang biasa, orang-orang 
komunis dan berbagai orang yang mengambil bagian di dalamnya.  Masalah penghilangan paksa 
semakin didekati oleh solidaritas orang-orang yang terlibat. 

Apa yang terjadi di  Chili dan Negara Amerika Latin lainnya bukan merupakan kasus yang 
terisolasi, ini merupakan kebijakan kriminal pembersihan masyarakat dengan membasmi warga 
negaranya sendiri.  Pembasmian dan penghilangan paksa terjadi secara sistematis, terlembaga 
dan massif. Semuanya telah terencana dan terorganisir lewat partisipasi setiap bagian pemerintah. 
Hal ini juga terintegrasi, oleh karena semua sendi masyarakat, budaya, ekonomi, hak asasi politik 
dan sosial telah dilanggar. Ketika kejahatan itu muncul dalam kehidupan sehari-hari dari awal 
hingga berakhirnya hari pada masa kediktatoran, maka hal ini adalah sesuatu yang permanen. 

Kebijakan kriminal dilembagakan oleh militer, pemerintah lokal, universitas dan semua 
kantor pemerintah.  Semua pegawai pemerintah secara personal ditunjuk oleh Pinochet dan 
kongres ditiadakan.  Beberapa laporan mengungkapkan bahwa beberapa hari sebelum kudeta, 
pembunuhan dan penghilangan paksa telah terjadi. 

Setelah masa kediktatoran, angkatan bersenjata terus melakukan pelanggaran HAM.  
Setelah 24 tahun masa transisi, impunitas masih belum benar-benar diatasi.  Bahkan di bidang 
kehakiman, beberapa hakim tidak memiliki tanggung jawab dalam mempromosikan HAM dan 
dalam mengatasi impunitas. 

Impunitas menjadi dampak buruk yang paling brutal, dan memiliki 4 dimensi: 

1. Impunitas hukum (kurangnya hukuman terhadap kejahatan yang telah terbukti 
sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan)

2. Impunitas politik (militer dan orang sipil yang terlibat  kejahatan terhadap 
kemanusiaan adalah para menteri, hakim, duta besar, dosen, wali kota, anggota 
parlemen seperti orang-orang normal lainnya).  Seperti impunitas lainnya, sangatlah 
berguna mengutip satu dari rekomendasi-rekomendasi kunci dari Komisi kebenaran 
El Salvador: “membangun kebijakan-kebijakan yang mendiskualifikasi orang-orang 
yang terlibat pelanggaran HAM dan hukum humanitarian, untuk satu periode yang 
tidak kurang dari 10 tahun.” Saat ini impunitas di Guatemaladan Negara-negara 
lainnya sudah sangat serius, beberapa prajurit-prajurit yang dipilih oleh rakyat 
adalah bagian dari kediktatoran masa lalu. Mereka telah didaur ulang dan terpilih. 
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3. Impunitas moral (pelaku memproklamirkan diri sebagai penyelamat bangsa dan 
mereka tidak menyesal akan perbuatannya) - Para prajurit rendahan melakukan 
penghilangan paksa dan pembunuhan dan mereka meyakini bahwa Negara akan 
berterima kasih kepada mereka. Para jendral yang memberikan perintah bahkan 
mendeklarasikan diri sebagai seorang patriot. 

4. Impunitas sejarah (yang mana tujuannya adalah membungkam fakta selamanya 
dan menggantikannya dengan kebohongan-kebohongan)  Di Chili, kami berusaha 
menghilangkan peninggalan-peninggalan yang dipaksakan oleh para diktator dan 
jendral. Pinochet memberikan nama-nama jalan, rumah sakit, sekolah dengan nama-
nama para kriminal, semua ini merupakan bagian dari pembersihan demokrasi. 
Tidak lah cukup membatasi mereka, mereka harus disingkirkan secara sosial. 

Selama 8 tahun pertama proses hukum, tidak satu pun pelaku kriminal ini dijatuhi 
hukuman. Saya merekam semuanya karena kami memperjuangkan secara hukum kasus-kasus 
pelanggaran HAM.  Kami mengumpulkan kasus-kasus, banding dan tuntutan tetapi kami tidak 
pernah memenangkan satu kasus pun.  Namun kami tidak akan pernah berhenti, kebenaran 
adalah senjata kami yang paling utama. Kami harus berhadapan dengan meriam, pesawat 
tempur, hakim yang korup, militer, koran-koran murahan yang diijinkan untuk berbohong atas 
nama pemerintah. Kami selalu kalah, samapai hari besar nanti datang ketika kami pikir kami 
telah kehilangan harapan kami. 

Saat Pinochet ditangkap di London merupakan awal dari periode baru, sejak saat itu para 
pelaku kemudian dikriminalkan.  Di Amerika Latin Selatan, terdapat beberapa laporan kemajuan.  
Hakim-hakim baru bermunculan, tetapi kami harus meyakinkan mereka akan kasus-kasus kami.  
Saya belum pernah memenangkan satu kasus pun, tetapi satu kasus di Spanyol, Hakim  Baltasar 
Garzón meninjau kembali kasus Pinochet dan mengeluarkan surat penangkapan. Kami telah 
menggunakan perkembangan ini sebagai basis dari tindakan hukum yang kami lakukan. Meski 
sering kalah, kami bukan lah pengacara yang buruk, kami para pembela HAM.  Kami dapat 
melanjutkan perlawanan ini. Cepat atau lambat perubahan budaya akan terjadi karena kami 
akan selalu berjuang hingga penghilangan paksa berakhir. 

Dimulai di Amerika Latin, impunitas moral, politik dan sejarah telah diserang oleh Komisi 
yang dinamakan Kebenaran, Kebenaran dan Rekonsiliasi, Perdamaian, kebenaran nasional, 
dsb. Pada tahun-tahun sekarang, impunitas hukum dan pelaku telah diatasi dengan sukses. 
Gerakan-gerakan korban, dengan pemahaman yang lebih baik terhadap fenomena moral dan 
politik HAM dan pergantian generasi para hakim, telah membuka ruang-ruang penting untuk 
menghilangkan impunitas pelaku kejahatan dan impunitas hukum. 

Oleh karena itu lah, di Argentina dimana genosida pertama kali terjadi, memunculkanJendral 
Rafael Videla, yang mati di penjara dengan hukuman penjara seumur hidup, masih ada lagi 
ratusan pelaku kejahatan penting lainnya yang diberikan hukuman berat, 300 lainnya masih 
diproses dan 2.400 kasus masih diinvestigasi oleh pengadilan. 

Di Chili, Jendral Pinochet mati sebagai tersangka tetapi bukan sebagai terdakwa, dan masih 
ada lebih 1.500 kasus yang melibatkan  500 pelaku, beberapa diantaranya dihukum lebih dari 
400 tahun penjara untuk dakwaan berlapis. 
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Di Peru, mantan diktator Alberto Fujimori dihukum dan diputuskan 25 tahun penjara.  
Ada  sekitar 1.700 kasus (termasuk kasus-kasus penghilangan paksa) yang melibatkan ratusan 
pelaku pelanggaran HAM yang beberapa kasusnya telah ditutup.  Namun demikian, dalam hal 
pelaku yang dianggap tidak bersalah versus terdakwa, perlu dicatat bahwa masih lebih banyak 
orang yang dibebaskan tidak bersalah daripada yang dihukum.

Di Uruguay, investigasi kejahatan terhadap kemanusiaan dimulai kembali setelah penundaan 
yang panjang, hampir 20 tahun setelah berakhirnya kediktatoran.  Usaha pertama berakhir 
karena pelaksanaan sebuah UU yang dinamakan UU Pengampunan, atau “Expiry of  the Punitive 
Claims of  the State.” Mahkamah Agung, beberapa tahun yang lalu mengesahkan sebuah UU 
yang menjadikan UU Pengampunan tidak lagi berlaku, dan memberikan sanksi kepada hakim-
hakim dan jaksa penuntut yang pernah memproses kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan, 
termasuk penghilangan paksa. 

Tetapi beberapa tahun yang lalu, hakim telah memberlakukan peraturan hukum 
internasional dan menghukum para pelaku. Bahkan Presiden Juan Maria Bordaberry, yang 
secara demokratis terpilih, dan dianggap sebagai otak kudeta militer tahun1973 mati pada tahun 
2010 telah dihukum 30 tahun penjara karena melanggar konstitusi dan melakukan beberapa 
pembunuhan dan penghilangan paksa selama berkuasa (1973-1976).

Pada akhirnya,  Brazil membuat sebuah Komisi pada tahun 2012, 22 tahun setelah masa 
kediktatoran berakhir. 

Semua ini hanya terjadi di bagian Selatan Amerika Latin. Situasi di Amerika Tengah 
sangatlah berbeda.

Di Guatemala, sebuah Negara di mana perang terjadi antara tahun 1954 dan 1993, 
masih ada 40.000 kasus penghilangan paksa, sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan 
pembasmian.  Komisi untuk Klarifikasi Sejarah 1999 (The Commission for Historical Clarification 
of  1999) menyatakan hanya seorang korban yang telah diidentifikasi (Fernando García, diculik 
pada tahun 1984), tetapi kejahatan tersebut masih belum dihukum. Meskipun sisanya telah 
ditemukan, tak seorang pun yang diidentifikasi.  Ketidakadilan masih berkuasa: tak seorang pun 
dihukum karena terlibat kejahatan penghilangan paksa. 

Di El Salvador, praktek politik penghilangan paksa, seperti di Guatemala, digunakan secara 
sistematis bahkan sebelum perang tahun 1980 hingga tahun 1992, telah didokumentasikan 
lebih dari 8.000 korban (dan dieksekusi lebih dari 70.000). Ada juga anak-anak yang diculik 
yang beberapa diantaranya dibunuh, dan terkadang diberikan ke keluarga lain atau diserahkan 
ke ICRC.  Ada beberapa kasus anak-anak yang terpisah dari tangan ibu mereka yang terbunuh, 
dan beberapa di antaranya masih ditahan militer. Ada juga beberapa kasus penculikan anak 
yang dilakukan oleh gerilyawan FMLN.

Pemberlakuan kesepakatan damai (peace agreements) dalam kerangka kerja PBB,  
Komisi Kebenaran merekomendasikan hukuman bagi pelaku kejahatan di bawah hukum 
Internasional untuk mengakhiri impunitas dan mereformasi sistem hukum. Tetapi 5 hari 
setelah laporan tersebut, pemerintah mengadopsi UU Amnesti untuk semua kejahatan “untuk 
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mengkonsolidasikan perdamaian”, hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap rekomendasi 
komisi. 

Di Negara tersebut, impunitas yang mutlak terus berlanjut, tetapi tidak ada lagi lagi 
penghilangan paksa sistematis yang dilakukan oleh Negara.  Mirip dengan situasi di Guatemala 
dan Honduras, ada beberapa kasus kekerasan yang mematikan di El Salvador yang oleh 
pemerintah dianggap sebagai “kekerasan sosial”. Di Guatemala, selama tiga tahun terakhir 
lebih dari 50 pemimpin gerakan sosial, kebanyakan dari komunitas masyarakat adah dibunuh. 
Kadang-kadang dilakukan langsung oleh aparat Negara dan beberapa yang lain oleh pembunuh 
bayaran yang disuruh oleh pemerintah. Akan tetapi, tidak ada lagi laporan tentang penghilangan 
paksa.  

Sejauh ini:
1. Di bagian selatan Amerika Latin tidak ada lagi penghilangan paksa yang dilakukan 

secara sistematis;
2. Di Amerika Tengah juga tidak ada lagi penghilangan paksa secara sistematis;
3. Tapi saat ini di Amerika Latin terjadi kemajuan yang cukup memadai dalam hal 

perjuangan menentang impunitas, pengabaian undang-undang impunitas dan 
pemberlakuan hukum HAM internasional;

4. Di Amerika Tengah impunitas terjadi secara vulgar.

Penghilangan Paksa di Mexico dan Amerika Tengah

Fenomena baru untuk kasus penghilangan paksa sedang terjadi di Meksiko dan Amerika 
Tengah. Kasus-kasus ini bukan peristiwa yang secara resmi dilakukan oleh pemerintah, tetapi 
penculikan yang dilakukan oleh individu-individu: pelaku perdagangan manusia, penjual 
senjata, narkoba yang memang berniat menyingkirkan manusia. Mereka bukan alat-alat Negara 
atau terkait Negara. Namun demikian pertanggungjawaban Negara tidak bisa dihindari. 

Sebagaimana dikatakan oleh kelopok Kerja PBB untuk Penghilangan Paksa (United Nations 
Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances) tindakan tersebut adalah “penculikan-
penculikan dan tindak kejahatan yang sama dengan penghilangan paksa” yang dilakukan oleh 
kelompok terorganisir, dengan menambahkan fakta bahwa “keterlibatan Negara dalam tindak 
penghilangan paksa itu terjadi” dan terdapat informasi yang konkrit dan detil tentang peran 
serta Negara dalam ”kasus penghilangan paksa yang dilakukan oleh pejabat publik atau oleh 
kelompok kriminal terorganisir dengan dukungan langsung atau tidak langsung dari beberapa 
pejabat publik”. Secara “eufemistik”, tindakan ini dianggap sebagai penculikan, orang hilang 
dan biasanya kasusnya tidak diselidiki, dan pelakunya juga tidak dihukum. 

Kelompok Kerja PBB mengatakan bahwa beberapa LSM memberi informasi kepada 
mereka tentang adanya lebih dari 3.000 orang yang hilang sejak tahun 2006 dan “beberapa 
diantaranya bisa dikategorikan sebagai korban penghilangan paksa karena adanya keterlibatan 
Negara”. Walaupun seringkali ditemukan banyak sekali mayat yang tak dikenali, tetapi Negara 
tidak melakukan apa-apa. 

Yang biasanya diketahui adalah bahwa mereka yang hilang adalah orang-orang dari 
Guatemala, Honduras dan El Salvador yang hendak meninggalkan kemiskinan di Negara 
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mereka untuk pergi ke Amerika Serikat dan diserang oleh kelompok-kelompok kriminal yang 
terorganisir. Situasi semakin buruk karena mereka yang menjadi korban ini tidak dibekali 
dokumen yang memadai, yang membuat mereka sulit untuk dikenali.

Kegagalan dari semua kegiatan penyelidikan di Negara produsen tenaga kerja dan Negara 
transit (khususnya Meksiko) ini bukanlah karena hambatan-hambatan teknis dan legal. 
Bahkan beberapa LSM yang melakukan studi tentang kasus ini bisa mendapatkan beberapa 
temuan. Misalnya adalah bahwa kegagalan terjadi hanya karena tidak adanya niat untuk 
menemukan para korban dan buruknya satuan polisi yang sangat militeristik dan tidak mau 
menjadi penjamin keamanan publik. Supaya mendapatkan penerimaan dari publik, semuanya 
dijustifikasi dengan mengatakan bahwa mereka yang hilang adalah pemasok narkoba atau orang 
yang mencoba menghambat diberlakukannya kebijakan HAM atau kemanusiaan yang ditujukan 
untuk menghentikan tragedi ribuan orang. Dalam konteks Meksiko, situasi memburuk pada 
tahun 2006 ketika pemerintah memberlakukan kebijakan militerisasi keamanan publik untuk 
menjalankan “perang melawan kejahatan terorganisir” yang menyebabkan terbunuhnya ribuan 
orang. 

Meksiko dan Negara Amerika Tengah lain tidak mematuhi kewajiban fundamental yang 
diatur oleh konvensi-konvensi internasional untuk melindungi buruh migran dan keluarganya 
serta konvensi anti penghilangan paksa yang ada di PBB dan Organisasi Negara-negara Amerika 
(Organization of  American States). Mereka juga tidak memiliki kebijakan publik yang kuat dan 
efektif, termasuk prosedur pengadilan yang khusus untuk menyelamatkan nyawa orang dan 
melindungi HAM. 

Situasi yang dihadapi oleh para migran ini pun tidak menggugah adanya kebijakan-
kebijakan multilateral diantara Negara-negara yang terkait. Dalam hal ini penghilangan paksa 
hanya dilihat sebagai akibat dari pelanggaran HAM yang berkali-kali, seperti kurangnya kerja 
layak dinegara asal; adanya hambatan atas hak untuk berpindah, tidak adanya mekanisme untuk 
melaporkan entitas-entitas ilegal dan menghentikan operasi mereka; tidak adanya perlindungan 
dan keselamatan untuk pelapor dan saksi, yang mana semuanya bisa berdampak pada hak untuk 
hidup. 

Kesimpulannya jelas: pertanggungjawaban atas kasus-kasus penghilangan paksa ini terletak 
di pundak Negara atau Negara-negara yang terkait.
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 ASIA

Situasi di Asia

Situasi Umum :

1. Sebagai peringatan, Asia menempati angka tertinggi kasus penghilangan paksa di PBB 
pada saat sekarang 

2. Berdasarkan laporan  UN WGEID, terdapat 53.986 kasus dari 87 negara, 24 diantaranya 
berasal dari kawasan Asia. 

3. Asia belum memiliki mekanisme hukum di tingkat regional yang menjamin kebenaran, 
keadilan, reparasi dan memori. 

4. Hanya Filipina yang memiliki UU yang mengkriminalkan penghilangan paksa. Di 
Filipina masih ada kasus-kasus penghilangan paksa yang belum diproses, meskipun UU 
nasionalnya sudah disahkan pada tahun 2012, namun belum ada kasus yang telah diproses 
di pengadilan. Masih ada tantangan dalam menerapkan UU ini. 
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5. Adanya impunitas yang meluas. Pelaku masih bebas dan dipromosikan ke posisi yang lebih 
tinggi. 

6. Keluarga korban menderita akibat yang menghancurkan. Di Kashmir banyak perempuan 
yang menjanda, mereka tidak yakin jika suami-suami mereka masih hidup. Mereka 
menderita kehancuran ekonomi oleh karena hilangnya suami mereka. 

7. Penghilangan paksa di Negara-negara Asia berasal dari kemiskinan dan ketidakadilan 
sosial. Mereka yang melawan ketidakadilan dianggap sebagai musuh Negara. 

8. Kasus-kasus yang terjadi dimaksudkan untuk memberantas perlawanan di negeri dimana 
kediktatoran dan rejim represif  masih ada, misal: Indonesia, Filipina, Thailand, Bangladesh.

9. Banyak kasus yang terjadi dalam konteks perlawanan untuk kemerdekaan, misal;  Kashmir, 
Timor-Leste.

10. Konflik internal di  Nepal, Sri Lanka menimbulkan penghilangan paksa .

11. Pada masa awal UNWGEID pada tahun 1980, total 53.986 telah diserahkan ke badan yang 
ditunjuk. Dari kasus-kasus ini,  79% masih aktif, 1% terklarifikasi dan  20%  ditutup. Masih 
adanya kasus yang belum bisa dilaporkan karena adanya represi Negara sekaligus juga 
keluarga tidak memiliki akses untuk mengkomunikasikan kasus mereka kepada WGEID. 
Kebanyakan kasus masih aktif, tetapi masih dalam proses klarifikasi jika keluarga tidak 
menjawab karena suatu hal, maka investigasi tidak akan berhasil. 

12. Konvensi anti Penghilangan Paksa mulai ditegakkan pada tahun 2010, dan lebih dari 90 
negara memiliki kasus penghilangan paksa yang masih berjalan.  Berdasarkan klasifikasi 
geografis, jumlah Negara yang meratifikasi tertinggi adalah di Amerika Latin. Asia memiliki 
tingkat ratifikasi yang rendah dibandingkan kawasan lainnya. Sejauh ini, ada 43 negara 
pihak, 56 menandatangani tetapi 98 negara masih belum melakukan aksi apa pun. 

13. Di Asia, Negara yang menandatangani antara lain: Armenia, Azerbaijian, Cyprus, India, 
Indonesia, Jepang, Laos, Libanon, Mongolia dan Thailand. Negara pihak antara lain:  
Kamboja, Irak, Jepang dan Kazakhstan, tetapi Jepang tidak mengakui kompetensi dari 
Komite yang ada. Sedangkan Filipina merupakan satu-satunya Negara yang memiliki 
UU Nasional yang mengakui bahwa penghilangan paksa adalah kejahatan, mesiki belum 
menandatangani dan meratifikasi Konvensi tersebut. 

Situasi Negara-Negara tempat AFAD bekerja :

1. Bangladesh

•  Di Bangladesh, terjadi polarisasi politik yang meningkat dan adanya peningkatan 
peringatan untuk kasus penghilangan paksa dalam konteks teror diantara masyarakat. 

•  24 orang dihilangkan pada tahun 2010 oleh Rapid Action Battalion dan 6 oleh Police 
Detective Branch, satu kasus oleh Industrial Police dan 5 oleh orang tak dikenal.
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•  77 kasus muncul diantara bulan Januari  2009 dan Februari  2013 
•  Hukum pidana di  Bangladesh mengakui penghilangan paksa sebagai tindak kriminal.
•  Pada bulan Agustus  2013 hingga sekarang, Kantor dan para pemimpin organisasi 

anggota AFAD (Odhikar) diserang.  Serangan-serangan ini semakin sering setelah 
Pemilu Nasional. 

2. Indonesia

•   Pembantaian yang dilakukan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota 
PKI antara tahun 1965 hingga tahun 1967; banyak yang dihilangkan secara paksa. 
Keluarga korban yang masih ada distigma karena hubungan mereka dengan korban 
pembantaian. 

•    Hanya setelah kejatuhan Suhartto, 13 mahasiswa dihilangkan secara paksa. 
•   Komnas HAM mempublikasikan sebuah laporan pembantaian anti komunis yang 

terjadi di Indonesia antara tahun  1965 hingga tahun 1967. Sekitar 500.000 diyakini 
dihilangkan secara paksa dan banyak diantaranya yang disiksa dan jutaan orang 
dibunuh selama kampanye anti PKI oleh tentara Indonesia di bawah kepemimpinan 
Suharto. 

•    Kemenangan kecil dari perjuangan keluarga orang hilang adalah distribusi sertifikat 
resmi akan status keluarga korban penghilangan paksa, diserahkan kepada 13 keluarga 
mahasiswa korban penghilangan paksa tahun  1998. 

•    Tidak ada keadilan untuk kasus Munir, mantan Presiden AFAD, yang diracun arsenic 
oleh intelijen. Impunitas masih terjadi, meskipun pelaku lapangan telah dihukum, 
namun otak pembunuhan, Jendral Muchdi dibebaskan dari tuduhan. 

•    Perkembangan lainnya adalah upaya keluarga korban yang diinspirasi oleh Madres de 
Plaza de Mayo, yang selalu melakukan aksi Kamisan di depan Istana Presiden. 

3. Kashmir

•  Seperti yang telah disebutkan, saya pernah dideportasi oleh pemerintah India tiga 
minggu yang lalu. Begitu saya tiba, saya langsung dibawa ke sebuah kantor dan 9 
orang datang dan memberikan catatan “penolakan mendarat” kepada saya, dan saya 
diminta untuk kembali. Ketika saya meminta penjelasan mereka mengatakan bahwa 
saya ditolak karena melakukan hal-hal tidak baik pada kunjungan saya terdahulu. 

•  Anggota dewan AFAD, Parvez , tidak diperbolehkan melakukan perjalanan selama 11 
tahun, dia dapat pergi ke Nepal oleh karena kebijakan pembukaan daerah perbatasan 
dan dia seharusnya mendapatkan penghargaan HAM di Prancis, namun akhirnya 
penghargaan tersebut diserahkan melalui sang istri. 

•  Adanya janda-janda yang memiliki status sosial rendah, jika mereka pergi bekerja, 
mereka disebut prostitusi yang menyebabkan perpisahan keluarga karena konflik 
sebagai dampak dari penghilangan paksa yang dialami oleh tulang punggung keluarga.

•    Kehidupan keluarga korban sangat miskin, kami telah memberikan beasiswa sebesar  
$10 per anak yang mana harus dibagi di antara 3 anak. 

•  Pada perselisihan  Jammu dan Kashmir, sebanyak  8.000 kasus penghilangan paksa 
yang telah direkam dan hanya 2.305 yang didaftarkan oleh Kepala Menteri pada bulan 
Oktober 2012.
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•  Adanya fenomena kuburan massal seperti tercatat dalam laporan APDP, Buried 
Evidence and Facts Underground.

4. Nepal

•   Nepal, sebuah Negara kecil di Asia Selatan yang diapit oleh India dan, saat ini 
sedang melewati proses politik yang kompleks dan sulit ditebak.  Setelah 10 tahun 
konflik berdarah, transisi politik Nepal mulai secara resmi setelah menandatangani 
Comprehensive Peace Agreement (CPA) antara Partai  Maois dan partai-partai besar pada 
bulan Mei 2006. Penandatanganan CPA menandakan berakhirnya 10 tahun konflik 
bersenjata yang harus dibayar dengan 17.265 jiwa dan 1.327 kasus penghilangan paksa. 

•  Pada tahun 2003 dan 2004, Nepal memiliki catatan penghilangan paksa yang paling 
tinggi di dunia dan hal ini dilaporkan kepada  WGEID. 

•  Nepal masih terus melanjutkan transisi politiknya, namun pemerintah tidak memiliki 
keinginan untuk memberikan keadilan bagi para korban, termasuk juga melakukan 
investigasi. Mereka pernah berusaha sebanyak dua kali untuk menyatukan Komisi 
Kebenaran dan Badan yang bekerja untuk penghilangan paksa. 

•  Dalam banyak kasus, rakyat yang dicap Maois dihilangkan, tetapi Maois juga 
menghilangkan tentara yang tidak aktif. Semua yang bertanggung jawab saat ini menjadi 
bagian dari pemerintahan. Kebanyakan korban mengekspresikan kemarahannya pada 
saat pertemuan seperti ini, walaupun konflik sudah berakhir bertahun-tahun lalu, 
mereka masih menunggu pemerintah menyelesaikan kasus ini. 

•  10 tahun perang sipil (1996- 2006) di  Nepal  menimbulkan begitu banyak kasus 
penghilangan paksa. Dengan menandatangani Kesepakatan Damai, saat ini Nepal 
sedang dalam masa transisi menuju sistem demokrasi. 

•  Namun demikian, Nepal masih belum memberikan keadilan bagi para korban 
konflik termasuk mengadakan investigasi dan pengadilan untuk mengklarifikasi dan 
menyelesaikan kasus-kasus penghilangan paksa.

•  Nepal tidak memiliki hukum tentang pencegahan, investigasi dan penuntutan 
penghilangan paksa. Namun demikian, penghilangan paksa secara implisit diakui 
sebagai tindak kejahatan sejak tahun 1990; pembentukan komite penyelidik setelah 
restorasi demokrasi pada tahun 1990 dan usaha-usaha yang akan dilakukan untuk 
mencari dimana mereka yang telah dihilangkan masa konflik membuktikan hal 
ini. Terutama komitmen pemerintah untuk melaksanakan Hukum HAM dan 
Humanitarian Internasional yang diumumkan pada tanggal 26 Maret 2006, disahkan 
pada malam kunjungan UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances 
(UNWGEID), mengandung janji-janji termasuk pencegahan penahanan Sewenang-
wenang dan penghilangan paksa dan penuntutan mereka yang bertanggung jawab 
terhadap pelaku penghilangan paksa. 

•  Dalam 7 tahun terakhir, perubahan-perubahan yang terjadi di pemerintahan yang 
dibangun dari koalisi partai-partai yang berkontribusi besar pada runtuhnya tata 
pemerintahan yang baik. Para politisi selalu beretorika tentang perdamaian dan 
rekonsiliasi, tentang keadilan sosial, HAM dan penegakan hukum.  Namun demikian, 
kesenjangan antara apa yang dibicarakan dan praktek di lapangan masih terjadi. 
Pelanggaran HAM masih terus berlanjut dan perjalanan korban kekerasan untuk 
mendapatkan keadilan dan reparasi masih sangat jauh. Bagi kebanyakan korban, 
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retorika para politisi untuk menjamin hak-hak korban bukanlah sebuah kekerasan, 
mereka hanya melihatnya sebagai janji-janji kosong.

5. Filipina

•  Filipina adalah Negara yang mengalami 10 tahun masa kediktatoran pada masa rejim 
Marcos pada tahun 1972 hingga tahun 1986. 

•  Kediktatoran menyebabkan pelanggaran HAM berat, misal: tahanan politik, 
pembunuhan, eksekusi sewenang-wenang, penghilangan paksa. 

•  Statistik berdasarkan umur:  1-11 bulan (1); 2-15 tahun (59); 16-25 tahun (500); 26-35 
tahun (431); 36-45 tahun (205); 46-55 tahun (205); 46-55 tahun  (97); 56-69 tahun  (37)

•  Statistik berdasarkan pelaku: Angkatan bersenjata Filipina (1091); Philippine 
Constabulary/Integrated National Police (239); Citizen Armed Force Geographical Unit (57); 
Integrated Civilian Home Defense Forces (155); Vigilante/Fanatic Group (43); National Bureau 
of  Investigation ( 2); agen Negara yang tidak teridentifikasi (191); Philippine National Police 
(73); instansi pemerintah lainnya (3).

•  Tahun 1973 memiliki angka kasus tertinggi 
•  Filipina telah mengesahkan UU anti Penghilangan Paksa 

- UU mengadopsi definisi penghilangan paksa yang didefinisikan dalam Konvensi 
- Ini membedakan antara penghilangan paksa dari kejahatan penculikan dan 

penahanan illegal yang serius.
- Memandang penghilangan paksa sebagai hak yang tidak bisa dikurangi (non-

derogable right).
- Penghilangan paksa tidak memiliki batas kadaluarsa 
- UU memandang bahwa pejabat publik yang terlibat dalam penghilangan paksa 

dan termasuk juga atasannya harus bertanggung jawab. 
- UU memandang penghilangan paksa sebagai kejahatan berkelanjutan. 
- UU memberikan hukuman reclusion perpetua hukuman seumur hidup bagi para 

pelaku
- UU ini juga memberikan keadilan restoratif, kompensasi keuangan, restitusi dan 

rehabilitasi psikologis bagi korban dan pelaku. 

•  Families of  Victims of  Involuntary Disappearance (FIND), membentuk organisasi anak 
korban penghilangan paksa SAD (Samahan ng mga Anak ng Desaparecidos). 

6. Korea Selatan

•  Sekitar 3.835 warga Korea Selatan dilaporkan telah diculik dan dibawa ke Korea Utara 
sejak Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1953.  Menurut 
pemerintah Korea Selatan, paling tidak dari  517 orang yang diculik masih menjadi 
berada di Korea Utara.  Sisanya dikembalikan setelah diculik selama setahun, dengan 
pengecualian 8 orang yang diculik, yang melarikan diri setelah puluhan tahun dalam 
penculikan.  

•  Mayoritas orang-orang yang diculik, yang saat ini masih di DPRK adalah nelayan 
yang diambil secara paksa ketika berada di perahu. Sisanya termasuk pekerja 
kantoran, penumpang pesawat komersial Korean Air; remaja yang sedang magang; 
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anggota Angkatan Laut Korea Selatan; Vietnam War POWs yang salah direpatriasi 
ke DPRK; dan paling tidak satu inspektor pemerintah. Pada semua kasus ini, senjata 
atau ancaman senjata digunakan oleh  pasukan DPRK untuk menculik warga negara 
Korea Utara. 

7. Sri Lanka

•  Sri Lanka adalah negara yang baru saja mengalami konflik, tetapi hingga sekarang, 
konflik masih berlanjut hingga terjadi penghilangan paksa yang massif. Kejadian ini 
terjadi dalam skala yang massif. Pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap kasus 
masa kini dan masa lalu. 

•  6.000 kasus penghilangan paksa bermunculan pada akhir tahun 90-an dan kasusnya 
semakin bertambah seiring berjalannya waktu. 

•  Masyarakat sipil berkampanye agar Sri Lanka dikeluarkan dari UN HRC.
•  Universitas Sidney menyelenggarakan sebuah konferensi di Thailand, tetapi 

penyelenggara ditekan oleh pemerintah Sri Lanka untuk membatalkan undangan untuk 
organisasi keluarga penghilangan paksa (FOD). Peserta dari AFAD protes melawan 
tindakan ini, Justice and Peace Foundation –Thailand, melalui Angkhana Neelaphaijit dan 
Asian Human Rights Commission (AHRC) mengeluarkan surat dukungan bagi FOD, dan 
kemudian menarik diri dari kepesertaan. 

•  Setiap bulan Oktober, keluarga dan kerabat mengenang anggota keluarga tercinta 
yang hilang di sebuah monumen yang mereka bangun (sebagai pengganti makam). 

8. Thailand

•  Di Thailand, masih ada 200 kasus penghilangan paksa selama pembantaian tahun 
1992 sebagaimana yang didokumentasikan oleh May 1992 Heroes dan Justice and Peace 
Foundation (JPF).

•  Masih ada kasus-kasus baru di daerah Selatan negeri dan satu dari beberapa kasus 
adalah penghilangan paksa pengacara HAM,  Somchai Neelaphaijit 

•  Pemerintah Thailand memberikan kompensasi kepada keluarga korban karena 
pengadilan tidak dapat menghukum para pelaku. 

9. Timor-Leste

•  Selama masa pendudukan Indonesia  pada tahun 1975 sampai pada akhir yang brutal,  
sekitar 186.000 hingga 250.000 orang diperkirakan tewas dan beberapa lainnya 
dihilangkan (30% dari populasi Timor Leste)

•  Setelah kemerdekaan,  pemerintah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 
Namun setelah mewawancarai lebih dari 10.000 orang ,  rakyat masih menunggu 
keadilan yang tidak  pernah datang.

•  Mantan Presiden Jose Ramos Horta, 2 saudara laki-lakinya dihilangkan secara paksa, 
belum berhasil mendapatkan keadilan bagi para korban. 

•  Beberapa anak dihilangkan pada masa pendudukan Indonesia.
•  Diyakini bahwa mereka diambil oleh tentara Indonesia dan identitasnya diganti. 
•  Adanya tantangan dalam mencari anak-anak hilang tersebut dan memfasilitasi 



Situasi Keluarga Korban Penghilangan Paksa di Asia dan Amerika Latin

60

reunifikasi mereka dengan orang tua biologisnya. Reunifikasi dipandang sebagai 
kesempatan bagi anak-anak tersebut untuk bertemu dengan orang tua biologisnya. 
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FORUM TERBUKA

Dalam  mengadvokasi penghilangan paksa di Indonesia, kami sering merujuk pada 
pengalaman di Amerika Latin. Apakah anda punya pengalaman dalam meyakinkan komunitas 
Kristen untuk mempengaruhi pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus penghilangan 
paksa?  Di Indonesia, sangat sulit mendapatkan partisipasi gereja. Apakah menurut anda, 
kami harus melakukan pendekatan politik atau kultural untuk mendapatkan dukungan 
dari orang-orang gereja? Negara-negara Amerika Latin memiliki pengalaman yang bagus 
dalam menyadarkan komunitas gereja. Di Indonesia, komunitas beragama adalah bagian 
dari masalah untuk mengakhiri kasus ini. Misalkan saja kasus pembantaian 1965, komunitas 
beragama menjadi batu sandungan ketika keluarga korban mencari penyelesaian hukum. 

Pengacara Yati Andriyani (KontraS- Indonesia)

Mengenai situasi di Chili dan Amerika Latin dan hubungannya dengan keterlibatan 
Amerika Serikat, Indonesia dan Chili memiliki kesamaan. Operasi Jakarta juga digunakan 
di Chili. Saya ingin tahu lebih banyak mengenai pendekatan advokasi yang anda lakukan, 
apakah anda juga bicara mengenai pertanggungjawaban Amerika Serikat terkait dengan 
apa yang telah mereka lakukan di Negara anda dan di kawasan Amerika Latin? Apakah ada 
pertanggungjawaban? Atau kemungkinan pertanggungjawaban bersama?

Mugiyanto (IKOHI- Indonesia)

Pengacara Roberto Garretón (Chili)

Anda baru saja menyentuh isu yang sangat membuat saya bersemangat. Saya saangat 
bangga dengan keterlibatan gereja di Amerika Latin, meskipun keterlibatan mereka berbeda 
antara Negara satu dan yang lainnya. Saya bangga dengan  Gereja katolik, Evangelical Lutheran, 
Methodist, Baptist, Pentakosta Inggris, Orthodox, dan Chief  Rabbinate of  Chili, mereka semua 
sepakat untuk membentuk Committee on Cooperation for Peace in Chili dalam 10 hingga 15 hari. 
Mereka semua sepakat untuk membela HAM. 

Tetapi kawan Argentina saya di sini bicara tentang bagaimana gereja-gereja Argentina 
terlibat dalam kediktatoran, gereja-gereja berpihak pada kediktatoran, situasinya berlawanan 
dengan situasi di Chili.

Di Brazil, partisipasi gereja tergantung pada lokasi keuskupan gereja Katolik dan uskupnya. 
Di bagian Utara Brazil, ada 3 uskup yang tidak anti Komunisme, mereka uskup yang demokratis. 
Tetapi di bagian lain, beberapa uskup mendukung kediktatoran juga. 

Di Guatemala, Monsignor Gerardi  adalah pemimpin yang progresif, dia adalah Uskup 
Katolik Roma yang bekerja dengan orang-orang  Mayan dan dia diserang dan dibunuh setelah 
mengumumkan laporan mengenai penyiksaan yang dilakukan terhadap masyarakat  sipil selama 
perang sipil berlangsung di  Guatemala. 
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Di  El Salvador, masyarakat memandang salah satu uskup mereka sebagai seorang pahlawan. 
Saat ini, mereka ingin uskup tersebut diangkat menjadi Santo. Uskup tersebut membantu rakyat 
bekerja melawan kediktatoran Negara, ketika uskup lainnya tidak bisa diharapkan sama sekali. 

Kami memiliki peta yang berbeda dalam hal kerja sama gereja. Namun dalam advokasi 
kami, kami melobi pemerintah dan pada saat yang bersamaan kami mengkritisi pemerintah 
karena tindakan-tindakan mereka yang berlebihan atau tidak melakukan apa pun sama sekali.

Untuk situasi sekarang, mengapa kita tidak menemui para uskup dan meminta mereka 
untuk bersikap? Mereka mungkin agak terganggu, bukan karena kita ingin membunuh atau 
mengalahkan mereka, tetapi untuk menegaskan mana gereja yang tidak peduli dan tidak mau 
bekerja sama. Jadi ketika masa krisis terjadi, mereka yang tidak  mau bersikap kemungkinan 
adalah kolaborator. Itu membenarkan kata-kata Martin Luther King, “ Janganlah takut ketika 
musuhmu bicara, takutlah ketika kawanmu diam.” Kita harus memaksa kawan-kawan yang 
diam ini untuk tidak diam dan maju untuk melawan ketidakadilan. 

Tidak ada satu pun agama yang membenarkan ketidakadilan, jika protagonist menutup 
mata maka tugas kita lah untuk meyakinkan mereka.  Di  Chili, tidak ada agama Islam, jika 
pun ada, nereka tidak terlalu berpengaruh, tetapi mereka dipersilahkan jika ingin bergabung. 
Secara personal, saya tidak terlalu paham tentang Islam. Jika dalam Islam dikatakan bahwa 
Ulama seharusnya pembela HAM dan mereka diam, maka kita bisa mendorong mereka untuk 
berpihak. 

Di setiap Negara, kita dapat menemukan individu-individu yang dihormati oleh banyak 
orang, intelektual, penyair dan penulis. The National Commission on the Disappearance of  Persons 
in Argentina (CONADEP) diketuai oleh seorang sastrawan, almarhum Ernesto Sabato. Kita 
selalu bisa menemukan seseorang, orang besar, artis, pianis, yang bisa kita minta untuk berada 
di pihak kita, kita bisa melobi pemerintah, kita bisa menemukan kawan. Mari kita tidak terlalu 
fokus pada Negara, kita harus membuat individu-individu dalam masyarakat mengambil sikap. 
Ini membutuhkan ketrampilan advokasi dan negosiasi, kita harus menyerukan kepada LSM, 
pemimpin agama dan tokoh-tokoh lainnya. Sudah seharusnya ada perubahan paradigm dan 
sangat lah penting bagi kita mendorong perubahan tersebut. 

Kita punya banyak pekerjaan, terlebih lagi yang harus kita selesaikan. Kita harus 
menemukan banyak lagi kawan, kita harus memperhitungkan juga mekanisme regional, di 
tingkat internasional, kita harus mengetahui strategi  untuk melakukan hal ini.  Jika di sana 
tidak ada partisipasi internasional, kemudian kita melobi dengan Negara anggota, anda dapat 
pergi ke Duta Besar Negara tetangga. Berkawanlah dengan pihak yang dapat mempengaruhi 
posisi, kita tidak bisa mendapatkan kemenangan tambahan jika tidak mendapat dukungan dari 
semakin banyak Negara dan organisasi yang mampu memajukan isu kita. 

Saya pikir Chili sangat beruntung, karena ketika orang-orang pemerintah yang konservatif, 
menurunkan presiden kiri dan komunis,  Presiden Salvador Allende, duta besar Jendral 
Fransisco Franco,  mengkritisi Pinochet sejak hari pertama pemerintahannya.  Duta besar 
tersebut telah menunjukkan keberpihakannya. Kemudian kami membentuk aliansi, tidak 
meninggalkan seperempat masyarakat yang jujur. Di media, anda bisa menemukan jurnalis 
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yang sabar, bicaralah padanya, dia dapat mengutip kata-kata anda, kemudian yang lain akan 
mengikuti. Kita dapat menciptakan efek bola salju. Kami paham; saya katakan berkali-kali, kita 
dapat mewujudkannya atau tidak sama sekali. 

Terima kasih kepada teman baik saya dari Indonesia, ketika dia mengingatkan kami tentang 
Operasi Indonesia  di  Chili. Sebelum kudeta di  Santiago, kami selalu mendengar kata-kata ini 
didengung-dengungkan: “Jakarta akan datang,”, “Jakarta akan tiba”, kami sama sekali tidak 
tahu tempat itu. Tapi kami tahu apa yang terjadi di Jakarta pada tahun 60-an ada pembantaian 
yang dilakukan terhadap kaum Komunis. Ternyata benar, saya tidak tahu kalau ternyata hal itu 
berhubungan, mereka menggunakannya sebagai password, seperti menggunakan sinonim. Itu 
adalah cara mereka untuk mengatakan bahwa mereka kuat, mereka mampu memusnahkan 
pemerintah kiri, seperti pemerintahan kiri Allende. 

Adalah benar, kami kaum demokrat lemah untuk bersikap ketika itu, tetapi kami selalu 
menjaga keyakinan kami bahwa fajar akan terbit. Dalam advokasi, jangan pernah berubah, 
berjuanglah di segala penjuru. Mungkin kamu akan gagal, sekali, dua kali, tiga kali, tetapi nanti 
anda akan merasakan kemenangan. Anda bisa mengatakan bahwa dia tidak sendirian dan dia 
ternyata benar. 

Pertanggungjawaban Amerika Serikat, ini isu yang sangat besar. Amerika Serikat 
menuliskan naskah kudeta. Ketika Allende terpilih, Amerika Serikat mengatakan, “Kami tidak 
bisa membiarkan ini karena kebodohan sebuah bangsa, situasi ini dapat merusak negara”. 
Amerika Serikat tidak menginginkan presiden kiri atau komunis. Kudeta di Chili digerakkan 
dari jauh oleh Amerika Serikat. Keberhasilan revolusi Kuba adalah kekalahan terbesar Amerika 
Serikat. Negara kecil tersebut dengan 7 atau 8 juta penduduk yang jaraknya hanya 90 km dari  
Miami, melakukan revolusi dan mengubahnya menjadi Negara komunis. Hal ini dapat membuat 
Negara-negara lain di Amerika Latin mengikutinya, kami juga bisa melakukan apa yang telah 
dilakukan oleh Cuba.

Amerika Serikat mengaktifkan kediktatoran di Amerika Latin hanya untuk menghindari 
Cuba kedua. Di Chili, pemerintahan militer telah mengambil alih. Kita pernah memiliki 
kediktatoran yang berdaarah-darah, masih ada lagi kediktatoran di  Argentina, Paraguay dan 
Bolivia. Saat ini, kami memiliki pemerintah yang progresif  dan mereka berhasil mengalahkan 
kediktatoran tetapi jika kita melihat cetak birunya, keseluruhan rencana muncul dari Amerika 
Serikat. 

Dalam kasus Pinochet, ada masa dalam sejarah ketika Amerika Serikat tidak bisa lagi 
memajang anak lelakinya yang bernama Pinochet. Beberapa LSM, the Human Rights Watch, 
pengacara HAM, dan LSM lainnya mulai menunjukan solidaritasnya terhadap  Chili dan 
menekan Amerika Serikat dan Capitol Hill, saat itulah kami tidak menyia-nyiakan waktu. 

Amerika Serikat masih memiliki individu-individu yang progresif  dan terbuka 
pandangannya. Kami harus memberikan mereka informasi-informasi mengenai situasi HAM 
di Negara kami, dengan demikian kami yakin bisa berhasil. Saya sangat teguh percaya pada 
gerakan HAM. Kita dapat melakukan lebih lagi, jika kita membangun aliansi, kita mengajak 
figur penting, otoritas agama  ke pihak kita dan kita akan menang dan berhasil. Seperti yang 
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Pengacara Alejandro Rua (CELS-Argentina)

saya katakan, saya kalah dalam semua pertarungan di pengadilan selama 20 tahun tetapi suatu 
hari datang waktunya dan kita bisa merasakan kemenangan. 

Saya ingin menambahkan, terkait dengan partisipasi gereja dan Amerika Serikat. Seperti 
yang dikatakan oleh Roberto, hirarki gereja juga memegang peran kolaborator. Mereka adalah 
salah satu dari kekuatan taktis yang sejalan dengan Amerika Serikat dan kediktatoran, mereka 
memberkati semua kekuatan yang beroposisi dengan Paus. Tetapi selama kediktatoran, bebera-
pa individu pastur paroki berkomitmen pada perjuangan. Anggota-anggota Mothers of  Plaza de 
Mayo, adalah yang lahir dari masa-masa tersebut. 

Ratusan orang dihilangkan tiap harinya dan keluarga tidak mendapatkan jawaban apa pun. 
Kementerian dalam Negeri  atau prajurit militer mengklaim para ibu atau ayah tahu keberadaan 
anak mereka yang hilang. Untuk mencari individu-individu ini, keluarga memulai pertemuan 
pertama mereka di gereja-gereja. Kemudian pembantaian berantai dan represi dialami para 
progresif  suster dan pastor. Gerakan HAM di Argentina adalah gerakan keagamaan, bagi saya 
ini adalah gerakan yang sanga kuat. 

Kompleksitas hirarki gereja memfasilitasi peran represi Amerika Serikat. Adanya koordi-
nasi antara Negara-negara yang melakukan penghilangan paksa.  Itu adalah  Operasi Condor, 
yang terbongkar di  Paraguay. Koordinasi dan komunikasi antara agen intelijen dilakukan oleh 
pemerintah-pemerintah Chili, Paraguay, Uruguay, Argentina dan  Braziluntuk bertukar infor-
masi tentang korban-korban mereka dan target korban.  Ini adalah mekanisme untuk memver-
ifikasi jika orang-orang yang sedang dicari oleh intelijen tersebut ada di wilayah tanggung jawab 
mereka. 

Di Argentina ada ratusan pusat penjara klandestin yang dikelola oleh pemerintah. Beber-
apa agen intelijen dari Negara-negara lain juga beroperasi di penjara yang telah diungkap ini. 
Seperti yang terjadi di  Paraguay, petugas intelejen Amerika Serikat selalu dihadirkan di setiap 
sesi-sesi interogasi. Pada tahun-tahun ini kita telah mampu mengakses laporan-laporan rahasia 
ini. Laporan-laporan rahasia ini memaparkan secara berurutan keterlibatan, toleransi  atau be-
rapa banyak jaringan mata-mata militer berkoordinasi di antara agen militer di berbagai Negara.

Saya memiliki kasus-kasus terkait dengan Operasi Condor di Paraguay, Uruguay dan Chili, 
dokumentasi yang ada menunjukkan kerja sama kelompok intelijen antar perbatasan dan pent-
ingnya peran Amerika Serikat pada pembantaian di Amerika Latin. 
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Benar bahwa Amerika Serikat mempunyai peran yang sangat represif dalam sejarah 
Amerika Latin.Keterlibatan Amerika Serikat ini didokumentasikan dimana mereka terlibat 
dalam tindakan penghilangan paksa, bahkan tidak hanya di Amerika Latin melainkan di 
seluruh dunia. Di Guatemala, kami mengalaminya sejak tahun 1954, dimana para pejabat 
Amerika serikat berada di sana dan mencampuri ruang demokrasi yang kami miliki. Di 
Chili, tidak pernah ada rejim diktator sebelum Pinochet. Kediktatoran di Chili ini kemudian 
menular ke seluruh Amerika Latin dan Keamanan nasional menjadi agenda dan doktrin yang 
sangat penting di semua Negara.

Saya ingin minta pendapat Roberto mengenai memori terkait kerja-kerja dan 
perjuangan kita. Berulang kali kita melupakan pentingnya pencapaian kita di masa lalu dan 
keterkaitannya dengan situasi kita saat ini. Peran Amerika Serikat dalam tragedi-tragedi di 
Negara kita memang tak terbantahkan. Memori kita memang rentan, tetapi kita harus paham 
bahwa Amerika Serikat memiliki dana untuk proses kebenaran dan rekonsiliasi. Saya tidak 
mengatakan bahwa kita tidak punya, tetapi kita harus menuntut dan menunjukkan kegigihan 
kita. 

Tetapi apakah kita memaafkan? Saya mengatakan bahwa kita tidak boleh melupakan. Saya 
hati-hati dalam membicarakan hal ini karena saya tidak ingin ada polarisasi dalam perjuangan 
untuk kebenaran. Berjuang untuk kebenaran adalah kebutuhan dasar pekerjaan kita. Tetapi 
dalam proses kita membiarkan Amerika Serikat bebas begitu saja. Apakah kita harus 
waspada? Di Guatemala, situasinya sangat berantakan, apa yang kita akan lakukan dengan 
peran Amerika Serikat di masa lalu? Bukankah sekarang terjadi lagi? Saya ingin mendengar 
pendapat Roberto mengenai hal ini. 

Marco Antonio Garavito (Liga Guatemalteca de Higiene Mental-Guatemala)

Saya sangat setuju dengan Marco dan tidak membantah apapun. Amerika Serikat berada 
di belakang semua kudeta. Lalu ketika Presiden Carter terpilih banyak orang berharap ia 
akan membuat perubahan. Banyak tahanan politik dibebaskan di Amerika Latin seperti yang 
terjadi di Chili dan Argentina. Saya tidak begitu tahu tentang situasi di Amerika Tengah. 
Di Chili, Pinochet dan jajarannya berusaha membunuh Presiden Allende, 500 meter dari 
Washington (Gedung Putih). Mereka seharusnya membunuh Presiden Allende sebelum 
kudeta. Kami membongkar rencana ini dalam menentang Pinochet yang kemudian kita 
mendapatkan simpati dari beberapa pihak di Amerika Serikat.   

Lalu Presiden Reagen menjadi presiden, dan situasinya kembali lagi seperti yang dulu 
dulu. Penghilangan paksa dan berbagai tindak kejahatan kembali terjadi. Dalam pandangan 
saya, apa yang akan terjadi di Amerika Latin sangat tergantung pada siapa yang berada di 
Gedung Putih. Beberapa sangat represif, bebarapa lainnya hanya memberikan permakluman 
atas tindakan kejahatan yang ada. Ada banyak sekali buku yang menunjukkan peran Amerika 
Serikat dalam agresi di Amerika Latin. Ini adalah perkembangan yang menarik untuk 
mengingat ingatan sejarah (historical memory).

Pengacara Roberto Garretón (Chili)
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PENGACARA EMERLYNNE GIL
International Commission of Jurists, Asia and Pacific Regional Office

ASEAN Inter-Government Commission on Human Rights: 
Potensi, Keterbatasan, Proyeksi ke Depan dan Peran LSM

Sistem Regional HAM ASEAN 

Saya ingin berterima kasih kepada AFAD karena sudah mengundang International 
Commission of  Jurists (ICJ)pada acara ini. 

Ibu Edita Burgos telah mengatakan tadi, untuk setiap orang yang dihilangkan secara 
paksa, akan memunculkan beberapa orang yang penuh tekad bekerja untuk HAM. Kebenaran 
ini berdasarkan pengalaman saya, saya telah melihat orang-orang yang bekerja di isu HAM 
karena terinspirasi oleh orang-orang hilang.  Misalkan saja, Carol AFAD yang terinspirasi oleh 
seorang pastor dari Cebu yang dihilangkan secara paksa, beliau adalah Romo Rudy Romano. 
Ketika saya berumur 8 atau 9 tahun, dia datang ke sekolah kami setiap Kamis dan dia selalu 
mendengar pengakuan dosa kami (sebuah praktek agama bagi kaum Katolik Roma). Saya 
teringat akan dia sebagai orang yang paling santai diantara Pendeta Redemptorist dan dia selalu 
menunjukkan kepada kami kacamata yang bisa dilipat dan diganti lensanya, sebagai seorang 
anak, kami sangat terkesan saat itu. Suatu Kamis, dia tidak datang lagi ke sekolah kami, itulah 
saat pertama penghilangan paksa dijelaskan kepada kami. Saya ingin menceritakan sebuah 
cerita karena dia tidak punya anak istri untuk berbagi anekdot ini.  Saat ini, ruangannya masih 
dipelihara di ruangan gereja dan motornya selalu di sana. Itulah bagaimana saya diperkenalkan 
pada isu penghilangan paksa yang memberikan inspirasi kepada saya untuk bekerja di isu HAM. 
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Pekerjaan saya dengan ICJ adalah mencari dan mengembangkan Mekanisme regional 

untuk HAM di ASEAN dan mengikutsertakan instrumen hukum. Untuk waktu yang paling 
lama, Asia merupakan satu-satunya kawasan global tanpa mekanisme HAM. 

Hanya pada tahun  2008, ASEAN mengadopsi Piagam tersebut, ini yang kemudian 
memberikan landasan hukum untuk keberadaannya dan kerangka kerja hukum.  Piagam ASEAN 
mengkodefikasi norma-norma ASEAN, kesepakatan, aturan internasional dan deklarasi dan 
mengikat Negara Anggota secara legal.  Pasal 14 dari Piagam ASEAN menyebutkan  bahwa 
badan HAM harus dibentuk sebagai salah satu mekanisme yang oleh Negara anggota  ASEAN 
digunakan untuk mempererat interaksi dan kerja sama lebih dekat lagi untuk berbagi norma 
dan menciptakan mekanisme bersama untuk mencapai maksud dan tujuan ASEAN di bidang 
politik dan keamanan. ASEAN membutuhkan dua tahun untuk membentuk badan HAM ini, 
pada tahun 2009,  the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dibentuk. 
Sangat disayangkan, AICHR hanya diberikan mandat yang lemah, dan dalam kerangka 
acuannya/ Terms of  Reference (TOR) diutamakan promosi HAM dan bukan pada mandat 
perlindungan yang secara efektif  dapat menyelesaikan isu-isu HAM di kawasan. 

Salah satu tugas AICHR adalah menandatangani Deklarasi HAM yang harus diadopsi 
oleh Negara anggota  ASEAN. Ketika hal ini dipublikasi secara resmi, the ICJ bersama dengan 
organisasi HAM lainnya menolak deklarasi. Ini hanya mengabaikan dan melemahkan Standard 
dan Hukum Internasional HAM (International Human Rights Law and Standards).

Saya ingin anda mengacu pada dokumen  ICJ untuk Deklarasi ini, yang menjelaskan 
mengapa Deklarasi ini mengabaikan standard Internasional. Dokumen yang kami maksud 
tersedia di laman ICJ. 

Tahun ini TOR AICHR akan ditinjau ulang dan ASEAN menerima rekomendasi dari 
berbagai LSM untuk memperbaiki arahan AICHR sehingga ini dapat menjawab kebutuhan 
HAM di kawasan.  Aturan khusus AICHR yang mengatakan bahwa  TOR harus ditinjau 
ulang setiap tiga tahun dibuat oleh  Thailand ketika Negara ini dianggap sebagai salah satu 
Negara yang liberal di ASEAN pada waktu itu.  Thailand bersikukuh menambahkan peraturan 
tersebut karena Negara mengakui kelemahan TOR, dan mengetahui aturan tersebut mampu 
memperkuat AICHR. 

Ada beberapa isu seputar AICHR, saya ingin mendiskusikan “Prinsip untuk tidak 
ikut campur”(Principle of  Non-Interference) karena hal tersebut berdampak pada penanganan 
isu-isu HAM di kawasan, khususnya isu penghilangan paksa. ICJ telah mengeluarkan sebuah 
memorandum, yang berlaku sebagai rekomendasi mengenai bagaimana fungsi AICHR dapat 
diperbaiki sesuai dengan standard internasional. 

Alinea 2.1(a) dari TOR menyatakan bahwa AICHR diharuskan memiliki sebuah 
prinsip panduan “non-interference in the internal affairs of  ASEAN Member States”.  Ini tantangan 
terbesar bagi LSM-LSM HAM. Prinsip ini sering kali dipahami di dalam konteks ASEAN 
bahwa Negara-negara dilarang mengomentari urusan dalam negeri/domestik Negara anggota 
lainnya.  Interpretasi ini berlebihan jika dilihat berdasarkan standar komunitas Internasional.  
Prinsip ini sering kali diberlakukan oleh Negara anggota ASEAN untuk mencegah diskusi 
mengenai situasi HAM di Negara tertentu termasuk UU dan kebijakan, yang kemudian 
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berdampak negatif  pada perlindungan HAM. Saat ini, ICJ mendorong ASEAN menghapus 
prinsip ini dari TOR AICHR.

Kami telah menghadiri beberapa konsultasi dengan AICHR, dan telah melaksanakan 
pertemuan bilateral dengan wakil dari berbagai Kementrian Luar Negeri Negara anggota 
ASEAN  bersama dengan wakil-wakil AICHR. 

Kami melihat dengan jelas perlawanan bahkan di dalam AICHR sendiri. Wakil dari 
Filipina mempertahankan prinsip tersebut selama pertemuan-pertemuan tersebut. Ini mungkin 
karena kesalahpahaman akan prinsip universal HAM atau menolak untuk memahami, Dalam 
Hukum Internasional HAM, tidak ada tempat bagi prinsip ini karena prinsip universal HAM. 

Kami menegaskan, perlindungan dan penerapan HAM bukanlah secara ekslusif  
menjadi urusan dalam negeri sebuah Negara.  Komunitas internasional memiliki kepentingan 
hukum dalam penerapan HAM. Premis ini telah diterima oleh komunitas internasional, 
termasuk Negara anggota ASEAN. 

Kami mencatat pada Alinea 4 Deklarasi Vienna  dan Program Aksi, “the protection of  
all human rights is a legitimate concern of  the international community”. 

Sebagai contoh, bagaimana Principle of  Non-Interference digunakan dalam AICHR, saya 
ingin mengutip kasus penghilangan paksa Sombath Somphone dari Laos,  kasus tersebut tidak 
didiskusikan oleh perwakilan ASEAN. Ketika Sombath Somphone hilang pada tahun 2012, 
banyak kelompok termasuk ICJ, menyerukan dalam AICHR untuk menyelesaikan kasus ini dan 
memastikan keselamatan dan keberadaan Sombath Somphone. ICJ mengeluarkan pernyataan 
terhadap kasus penghilangan paksa, merujuk pada TOR AICHR yang memiliki mandat 
untuk kasus ini.  Di dalam TOR tercatat pendekatan dan posisi bersama untuk persoalan dan 
kepentingan HAM dapat dibangun oleh ASEAN. 

Saya ingat percakapan yang kami dengan perwakilan Thailand di AICHR dan saya 
mengacu pada mandat ini. Tetapi dia mengatakan, dia tidak yakin perwakilan  Laos dapat 
diyakinkan dengan pendapat ini. Sehingga saya menyarankan untuk lebih jauh untuk tidak 
secara langsung menyebut pemerintah Laos, tetapi AICHR dapat mengeluarkan pernyataan 
menyangkut penghilangan paksa yang terjadi di kawasan sebagai mandat untuk mempromosikan 
kepentingan HAM. Perwakilan Thailand melakukan diskusi ini dengan AICHR, karena untuk 
kerahasiaan, kami tidak bisa menceritakan hasilnya. 

Selama lokakarya pada bulan Juni 2013 yang diadakan oleh Kelompok Kerja ASEAN, 
dan diikuti oleh perwakilan AICHR, LSM-LSM lainnya dan ICJ. ICJ mengangkat kasus 
Sombath Somphone dan menyarankan AICHR harus mengangkat kasus ini.  Pada diskusi 
tersebut, perwakilan Filipina di AICHR adalah Duta Besar Manalo, tetapi dia mengatakan, 
dia tidak merespon isu tersebut dan kami dapat langsung bertanya kepada perwakilan Laos 
karena mereka yang bertanggung jawab atas persoalan tersebut.  Kemudian perwakilan Laos 
menyatakan bahwa pemerintah Laos akan mempertimbangkan usulan dan akan mendiskusikan 
kasus  Sombath Somphone atau penghilangan paksa secara umum tanpa menyebutkan nama 
Negara untuk mematuhi prinsip ikut campur urusan dalam negeri mereka dan AICHR 
menjalankan prinsip tersebut dan menutup isu. 
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FORUM TERBUKA

Kami menyadari bahwa kami berada pada akhir kasus  Jonas (Burgos), bersama dengan pengacara 
kami, kami sangat serius mencari cara untuk membawa kasus ini ke Pengadilan Internasional atau badan 
internasional yang dapat kami jangkau. Kami sudah membawa kasus tersebut ke WGEID, mereka telah 
mengambil sikap dan mereka menuliskan surat kepada pada saat itu Presiden, tetapi dia tidak menjawabnya. 

Apakah saya bisa diberi tahu langkah apa yang harus saya ambil, mengingat bahwa kami sudah diabaikan 
dan petisi kami ditolak oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas hilangnya anak kami. Apalagi 
yang bisa saya lakukan dan badan apa yang harus kami dekati untuk mencari anak kami?

Edita Burgos (Desaparecidos dan FJBM, Filipina)

Pengacara kami, seorang kolega dari Jenewa hadir pada rapat kami pada bulan Mei 2014. Dia menjelaskan 
bagaimana membawa kasus Jonas ke badan internasional. Dia menyampaikan bahwa anda berencana untuk 
melakukan hal tersebug, dan itu satu-satunya pilihan. Menggunakan mekanisme  nampaknya akan sia-sia 
saat ini. Saya yakin anda tidak akan mendapatkan apa pun jika menggunakan mekanisme regional sekarang, 
namun ICJ mendorong AICHR untuk melakukan lebih. 

Sebagai contoh, kami meminta sekretariat AICHR, berapa banyak kasus yang telah mereka terima sejauh 
ini untuk kasus pelanggaran HAM di masa lalu, si petugas tidak bisa menjawab, hanya bilang dia tidak 
mencatatnya.  Kami bertanya-tanya bagaimana mungkin badan HAM tidak menghitung kasus pelanggaran 
HAM di kawasannya. Mendokumentasikan kasus merupakan cara untuk mengakui dan menunjukkan bahwa 
mereka menghormati korban dan mengakui laporan keluarga korban.  Kurangnya tindakan merupakan 
keputusan yang sangat disadari untuk tidak bertindak akan kasus-kasus HAM. Mekanisme regional di Asia 
Tenggara masih sangat jauh dari apa yang dimiliki oleh Eropa dan Amerika Latin. 

Menurut pengamatan kami, kita harus bekerja lebih dengan jaksa di tingkat kawasan. Adanya kapasitas 
yang kurang dari para hakim untuk menghargai bukti-bukti yang akan membantu mereka mendakwa para 
pelaku penghilangan paksa. ICJ akan mengadakan diskusi dengan para hakim, salah satu agenda adalah 
bagaimana mereka dapat memperbaiki ketrampilan hukum mereka dalam memutuskan kasus penghilangan 
paksa.  Sambil mempersiapkan dialog yudisial, ICJ melakukan penelitian kasus-kasus penghilangan paksa 
di tingkat kawasan. Kami telah mencari contoh-contoh positif yang dapat kami gunakan untuk dialog, 
sayangnya kami belum dapat menemukan satu pun di pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding atau 
bahkan di tingkat Mahkamah Agung. Sejauh ini, contoh terbaik kami adalah Writ of Amparo yang diputuskan 
oleh hakim, bersaama dengan dua hakim lainnya yang terlibat dalam putusan, namun mereka tidak mau 
mendiskusikan putusan tersebut. 

Selain pergi ke mekanisme internasional yang mungkin dapat membantu kasus Jonas, tidak banyak 
alternatif di tingkat regional karena tantangan yang ada. Secara nasional, Filipina kekurangan kapasitas 
dalam bagaimana memutuskan kasus-kasus ini. 

Pengacara Emerlynne Gil (ICJ, Asia and Pacific Regional Office)

Bagi ICJ, sangat lah kritis bagi AICHR merespon penghilangan paksa di kawasan 
ASEAN. Yang menarik, perwakilan  Indonesia, Thailand, Filipina, Negara-negara dengan kasus 
penghilangan paksa yang tinggi, memperlihatkan ketertarikan untuk melanjutkan diskusi ini. 

Kami juga mencatat bahwa tahun depan adalah awal dari Masyarakat Ekonomi 
ASEAN. Ini akan berdampak pada arus bebas modal dan sumber daya manusia dan ini menjadi 
sangat penting bagi mekanisme regional merespin isu-isu perbatasan untuk penghilangan paksa. 
Bisa jadi akan ada kasus-kasus seperti beberapa warga Negara Kamboja yang menjadi buruh 
migran di  Thailand yang dihilangkan secara paksa oleh aktor Negara atau aktor non-Negara 
dari Kamboja atau Laos, lalu siapa yang harus bertanggung jawab, apakah Negara Thailand? 
Mekanisme regional diharapkan dapat menyelesaikan persoalan seperti ini dan membuat 
standar tersebut dapat secara efektif  menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. 
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Beberapa Negara-negara di Asia Tenggara bukan Negara pihak untuk Konvensi, tetapi tahun lalu 
beberapa anggota Komite HAM PBB bercanda bahwa mungkin kamboja bahkan tidak tahu kalau mereka 
menandatangani Konvensi tersebut. 

AFAD telah melakukan kampanye ini dalam rangka mendorong Negara-negara untuk meratifikasi. Jika 
kita bandingkan ASEAN dengan GRULAC (Grup Amerika Latin dan Karibian, sebuah grup wilayah di 
PBB), tidaklah sama karena anggota GRULAC bersatu dalam posisi untuk perjanjian internasional yang 
dapat menyelesaikan kasus penghilangan paksa dan untuk memiliki badan pengawasan independen, seperti 
Komite untuk Penghilangan Paksa.   Saran apa yang anda dapat berikan kepada AFAD dan ICAED, 
bagaimana kami dapat mendekati Negara-negara ASEAN dan ASEAN sebagai badan regional untuk  
meyakinkan mereka meratifikasi Konvensi?

Mary Aileen D. Bacalso (AFAD, Filipina)

Mengenai kasus Laos, Negara telah menandatangani Konvensi pada tahun 2009 sebelum Universal 
Periodic Review (UPR) Laos pertama. Negara begitu bangga karena sudah menandatanganinya, tetapi seketika 
itu juga setelah UPR, Sombath Somphone menghilang.

Langkah yang paling mungkin adalah meyakinkan AICHR untuk memberikan pernyataan mengenai 
penghilangan paksa di Asia Tenggara. Ketika  Sombath Somphone menghilang, mereka tidak mengeluarkan 
sebuah pernyataan karena Laos mengatakan hal ini sebagai sebuah intervensi terhadap urusan dalam negeri 
mereka.

Thailand mengusulkan untuk mendiskusikan bagaimana Negara anggota dapat mengambil langkah-
langkah meratifikasi Konvensi, mandatnya sudah jelas tertulis di  TOR bahwa AICHR harus mendorong 
Negara Anggota untuk meratifikasi instrumen kunci HAM. Thailand mengangkat sebuah poin dan 
bertanya apakah memungkinkan bagi anggota untuk mendiskusikan kasus-kasus penghilangan paksa. 
Laos berkomentar bahwa diskusi semacam itu dipandang sebagai intervensi terhadap urusan dalam negeri.  
Setelah mendengar komentar-komentar ini, saya bertanya kepada perwakilan Thailand tentang apa yang 
mereka lakukan, dan komentarnya adalah, “orang-orang di AICHR hanya mencegah terjadinya pelanggaran 
HAM dan bukan untuk menyelesaikannya.”

Hal ini tergantung gerakan HAM di Negara masing-masing untuk meyuburkan lahan bagi AICHR 
untuk mengambil isu-isu ini, dan untuk membuat Negara Anggota meratifikasi Konvensi.  ASEAN dan 
AICHR harus mengubah proses seleksi, ahli-ahli HAM harus duduk di  AICHR dan bukan dari perwakilan 
pemerintah.  Ahli-ahli HAM dan pembela HAM harus memiliki ruang demokratis bagi mereka untuk 
bersikap dan menjalankan mandat mereka. Situasi HAM di Asia Tenggara adalah tantangan dan ini 
termanifestasikan dalam badan regional.

Pengacara Emerlynne Gil (ICJ, Asia and Pacific Regional Office)

Kasus individual tidak diperbolehkan masuk ke  ICC, hingga sekarang tidak ada mekanisme seperti 
ini. Kita bekerja untuk memiliki mekanisme yang sama dengan Pengadilan Lintas Amerika yang dapat 
memproses kasus-kasus seperti ini. 

Pengacara Emerlynne Gil (ICJ, Asia and Pacific Regional Office)

Terima kasih untuk jawabannya, namun tampaknya untuk tingkat ASEAN sangat tidak menjanjikan, 
namun kami masih memiliki campur tangan Tuhan, saya selalu berdoa. Saya masih memiliki pertanyaan 
berikutnya, bagaimana dengan pengadilan internasional, meskipun Filipina bukan penanda tangan Konvensi 
atau bagaimana dengan ICC?

Edita Burgos (Desaparecidos dan FJBM, Filipina)
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MARGARITA ZAMORA
Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos-El Salvador

Mekanisme HAM Regional di Amerika Latin: Praktek-Prak-
tek Terbaik

El Salvador adalah Negara di Amerika Tengah yang mengalami peristiwa penghilangan 
paksa terhadap anak-anak muda baik laki-laki dan perempuan serta orang dewasa. Saya ingin 
menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Romo Jon Cortina,  seorang pendiri yang telah 
almarhum dari organisasi kami, Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos. Uskup 
Arnulfo Romero adalah figur relijius lainnya yang membangkitkan perjuangan HAM dan 
perlawanan terhadap ketidakadilan sosial. Uskup Romero dianggap sebagai Santo di Amerika 
Latin karena keberaniannya ketika bicara mengenai pelanggaran HAM di kawasan. Bagi kami 
di Pro Busqueda, sangat lah penting untuk mewakili korban, mereka adalah manusia biasa yang 
juga harus diakui. 

I. Penghilangan Paksa anak-anak: Cerita Sukses 

A. Argentina: Abuelas de la Plaza de Mayo (Madres de Plaza de Mayo)

Kami memiliki kemiripan dalam kerja-kerja di Argentina dan Guatemala dan 
saya akan menjelaskan beberapa perkembangan yang penting. Madres de Plaza 

http://www.probusqueda.org.sv/
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de Mayo dan National Commission for the Right to Identity/Komisi Nasional untuk 
Hak-hak Identitas (CONADI), telah menemukan cucu ke-115 yang hilang.  
Usaha-usaha Madres de Plaza de Mayo bertujuan untuk mencari, memperjuangkan 
kebenaran dan mengidentifikasi anak-anak muda yang hilang dan tumbuh di 
keluarga angkat. Komite (CONADI), perwakilan dari pemerintah Argentina 
bersama dengan Madres de Plaza de Mayo tidak hanya menghadirkan keluarga 
orang hilang tetapi juga, mereka melakukan aksi untuk menjamin komitmen 
pemerintah untuk dilakukan dan dilengkapi.  

Pada bulan Agustus 2003, UU 25.779 menghapus dan membatalkan 
Due Obedience Law dan Full Stop Law.  Oleh karena itu, UU 25.779 membuka 
kemungkinan bahwa mereka yang melakukan genosida, pelaku pelanggaran 
HAM, orang-orang yang bertanggung jawab atas penculikan, mereka yang 
berkolaborasi dan menyembunyikan informasi terkait penculikan, dan para 
orang tua yang secara illegal mengadopsi anak-anak tersebut akan dianggap 
bertanggung jawab.  

Pada bulan Juli 2012, Jorge Videla dipenjara karena bertanggung jawab atas 
perpindahtanganan secara sistematis anak-anak selama masa kediktatoran di 
Argentina.

Pembentukan National Bank for Genetic Samples (Bank Nasional untuk sampel 
Genetik) membuka kemungkinan untuk mengidentifikasi anak-anak tersebut 
yang tidak dibesarkan di keluarga biologis mereka. Identifikasi 115 anak-
anak, yang tumbuh dengan keluarga angkat dari berbagai posisi kemiliteran, 
merupakan pencapaian besar yang harus kami rayakan.  Reunifikasi Stella dan 
Carloto adalah sebuah prestasi sejarah.  

Saya ingin menambahkan, salah satu pencapaian terpenting dibuat oleh 
Abuelas de Plaza de Mayo dalam pembentukan Genetic Bank/bank Genetik, adalah 
akses mendapatkan contoh DNA untuk diuji.  Contoh DNA dapat diperoleh 
melalui bantuan pengadilan.  Ini adalah bentuk dukungan secara hukum. Bahkan 
jika orang muda yang berkepentingan tidak ingin memberikan contoh DNA 
mereka, maka mereka dapat diperintahkan oleh pengadilan lokal di Argentina 
untuk bekerja sama dalam proses pengambilan contoh  DNA. Ini merupakan 
mekanisme hukum yang tidak kami miliki di Negara kami.  

B. Guatemala

1. Liga de Higiene Mental (Program: Todos por el reencuentro)

Bagi kami di El Salvador, sangatlah penting bahwa organisasi lain 
mempraktekan program reunifikasi (penyatuan kembali). Di Guatemala, 
sekitar 5.000 anak-anak dihilangkan sepanjang tahun 1960 dan 1996. Liga de 
Higiene Mental telah menginvestigasi sekitar 1.300 kasus-kasus penghilangan 
anak-anak secara paksa. Kami tahu mereka telah menyelesaikan 400 kasus 
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reunifikasi. Mereka telah meraih pencapaian yang besar dalam hal investigasi, 
pendampingan sosial dan promosi keadilan di  Guatemala. 

2. Yayasan Forensik Antropologi (Fundación de Antropología Forense)

Fundación de Antropología Forense adalah asosiasi/perkumpulan yang 
penting karena mereka memiliki Kelompok Kerja yang fokus pada proses 
penggalian kubur, pemeliharaan/penyimpanan bukti-bukti dan laporan 
investigasi forensik.  Hal-hal ini sangat penting untuk pengajuan kasus-kasus 
secara hukum dan reparasi. Laboratorium Forensik Genetika mereka diakui 
di seluruh dunia karena kerja-kerja mereka dan kita tahu bahwa banyak lagi 
yang harus diselesaikan dalam kerja forensic.  

Di Guatemala, penggalian kuburan penting karena ini merupakan proses 
pengungkapan kebenaran yang sebenar-benarnya. Dalam kasus-kasus 
mereka yang dihilangkan, dibunuh dan dikuburkan.  

Asosiasi ini juga bekerja melakukan lobi untuk mencegak keberulangan, 
disamping itu mereka juga telah aktif  menyebarkan hasil investigasi mereka 
sehingga rakyat di Amerika Latin dapat mengetahui apa yang sebenarnya 
terjadi. Fakta-fakta ini harus kami ungkap sehingga penghilangan paksa tidak 
akan pernah terjadi lagi. 

3. Akses terhadap Keadilan 

Sangat lah penting untuk mengakui kerja rakyat Guatemala, yang 
bertanggung jawab dalam perjuangan melawan mantan Jendral Efrain Rios 
Montt. Pada bulan Mei 2013, dia didakwa karena genosida. Bagi kami di 
El Salvador, hal ini penting karena merupakan pertama kalinya di Amerika 
Tengah, UU diterapkan dan keadilan ditegakkan di Guatemala. 

II. Penghilangan Paksa Anak-anak di El Salvador

A. Kerja-Kerja Pro-Búsqueda dan Fenomena Penghilangan Anak-anak di El 
Salvador

Pro-Búsqueda didirikan pada tahun 1994 oleh seorang Pastor Yesuit, Romo 
Jon Cortina dan kelompok keluarga yang mencari anak-anak mereka. Pro-
Búsqueda merupakan sebuah gerakan orang tua dan kerabat anak-anak yang 
dihilangkan. 

Fenomena penghilangan anak-anak merupakan praktek yang sistematis oleh 
Negara, sebuah strategi melawan pemberontakan, untuk memindahkan ikan dari 
air.  

Hampir 7.000 orang, muda dan dewasa menderita karena tindakan 
penghilangan paksa pada tahun 80-an, ketika perang sipil. Penghilangan 
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anak-anak dilakukan oleh polisi, garda nasional, angkatan bersenjata, juga elit 
tentara terlatih di Amerika Serikat, di Sekolah Militer Amerika. Ini merupakan 
manifestasi, bagaimana Amerika Serikat mendukung perang di Negara-negara 
Amerika Latin. Amerika Serikat telah menghabiskan jutaan dollar untuk 
merawat perang di El Salvador. Jika ini tidak terjadi, penghilangan paksa tidak 
akan pernah terjadi di Negara kami. 

Oleh karena inisiatif  lima keluarga anak-anak yang dihilangkan dan Romo  
Jon Cortina, Pro-Búsqueda dibentuk pada tahun 1994, setelah penandatanganan 
Kesepakatan Damai.  

Anggota-anggota asosiasi kami adalah keluarga-keluarga yang anak-anaknya 
dihilangkan dan beberapa penyintas penghilangan paksa. Kami memulai 
kerja kami pada tahun 1994, dan pada tahun 2014, telah ada 934 kasus yang 
dilaporkan dan 392 diantaranya dapat diselesaikan.  Setelah investigasi yang kami 
lakukan di  El Salvador, kami memastikan bahwa 55 anak-anak dibunuh ketika 
mereka hilang dan 92 kasus ditunda untuk reunifikasi, sedang 245 anak-anak 
dipersatukan kembali dengan keluarga biologis mereka.   

Pembentukan Komisi Pencarian Nasional─The National Search Commission 
(CNB),  merupakan sebuah pencapaian kelanjutan hukum dari kasus saudara 
perempuan Serrano Cruz.  Kedua bersaudari  Ernestina dan Erlinda Serrano 
Cruz,  pada saat itu masing-masing 7 dan 3 tahun, dihilangkan pada saat operasi 
militer yang dikenal sebagai “Guinda de Mayo,”  yang  terjadi pada tahun 1982 di 
Departemen Chalatenango.

Situasi Umum,  Akses Terhadap Keadilan

Ada 19 kasus terhenti di Kejaksaan Agung, tetapi tidak ada upaya untuk 
dilakukan penyelidikan atas kasus-kasus tersebut. Kami memiliki gugatan class 
action untuk pembantaian La Quesera. Belum ada kemajuan berarti dengan kasus 
yang kami ajukan ke Mahkamah Agung, ada 29 habeas corpus dari 39 anak-anak 
yang hilang. Banyak habeas corpus ditolak karena kurangnya akta kelahiran. Sulit 
untuk mendapatkan sertifikat ini, meski ada saksi yang membuktikan adanya 
kehamilan dari ibu-ibu yang dihilangkan, dimana akhirnya ibu-ibu ini melahirkan. 
Akta kelahiran harus dilengkapi dengan surat pernyataan tersebut. Beberapa dari 
orang-orang yang tahu tentang kelahiran anak-anak yang hilang, telah meninggal. 
Kami menuntut untuk mengetahui mengapa kita harus memberikan akta kelahiran 
anak-anak, kami bahkan tidak memiliki sertifikat pembaptisan, atau dokumen 
lainnya yang mengkonfirmasikan kelahiran anak-anak ini. Jaksa penuntut 
belum melakukan sesuatu yang serius untuk mengidentifikasi anak-anak ini. 

 Seluruh tim pengacara hak asasi manusia harus memiliki perlengkapan yang 
memadai untuk menyelidiki penghilangan paksa, pembantaian dan adopsi ilegal 
yang dilakukan di tahun 80-an. Adopsi tersebut dikoordinasikan di pemerintah 
di tingkat nasional, namun investigasi yang dilakukan oleh Kementerian 



Manfaat Mekanisme Regional HAM dalam Menyelesaikan Penghilangan Paksa

76

Kehakiman dan Jaksa Penuntut tidak lengkap untuk menemukan pelaku dan 
menghukum mereka. Semua pelaku yang mungkin berpartisipasi dalam adopsi 
ilegal harus diselidiki, termasuk pengacara yang membantu dalam proses adopsi, 
termasuk juga Palang Merah, pegawai pemerintah yang bekerja di pangkalan 
militer, dan personel dari panti asuhan.

Penting untuk mengetahui kelemahan negara dalam bekerja untuk keadilan. 
Negara harus memenuhi rekomendasi yang diamanatkan oleh Pengadilan HAM 
Inter-Amerika. Kita harus memiliki kelompok khusus jaksa untuk menyelidiki 
kasus-kasus anak hilang. Hal ini penting bagi negara untuk melaksanakan 
program-program, seperti melakukan tes DNA untuk mengidentifikasi 
kerangka-kerangka orang hilang. Negara harus memiliki bank profil genetik 
untuk mengidentifikasi baik orang dewasa dan anak-anak korban.

Habeas corpus: Puntos de Inflexión

 Dengan proses Habeas Corpus, Pro-Búsqueda mencapai titik balik, dalam kasus 
Guinda de Mayo. Salah satu pelanggaran HAM yang serius yang dilakukan oleh 
angkatan bersenjata di Chalatenango dimana anak-anak dihilangkan secara paksa. 
Ada 11 proses Habeas Corpus, ini membuktikan pola penghilangan paksa anak-
anak karena peran yang dimainkan oleh angkatan bersenjata.

  Mahkamah Agung menerima laporan berdasarkan investigasi yang dilakukan 
oleh Pro-Búsqueda. Dalam laporan itu, Pro-Búsqueda menjelaskan secara detil 
praktek sistematis penghilangan paksa yang dilakukan oleh angkatan bersenjata. 
Akibatnya, pengadilan memberikan perintah untuk mengamankan arsip militer 
dan menyita dokumen. Sampai hari ini, perintah ini masih menjadi janji yang 
belum ditepati. Pro-Búsqueda bersama-sama dengan kelompok masyarakat sipil 
dan para pembela hak asasi manusia, telah mendesak diumumkannya semua 
arsip militer.

  Untuk pertama kalinya di El Salvador kami mendengar kesaksian salah satu 
korban yang menyaksikan penghilangan paksa anaknya dan anak-anak lainnya. 
Kami dapat mengajukan kasus ini, sehingga hakim dapat menindaklanjuti dan 
menemukan pola bagaimana angkatan bersenjata melakukan penghilangan 
paksa anak-anak dan orang dewasa.

 Akses Korban untuk Keadilan
  

Kami memutuskan untuk mengajukan banding ke Pengadilan HAM Inter-
Amerika untuk kasus-kasus:

•	 Serrano Cruz Bersaudara pada tahun 1995
•	 Kasus Contreras Bersaudara 
•	 Kasus Rochac et al.

Pro-Búsqueda masih menunggu putusan pengadilan, dan kami berharap ini 
akan terjadi. 
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Kasus Serrano Cruz Bersaudara pada tahun 1995, sepasang saudari yang 
berusia 7 dan 3 tahun menghilang setelah Operasi Guinda de Mayo dimulai pada 
tahun 1994. Pro-Búsqueda telah mengajukan kasus ini, tetapi pada periode 
sebelumnya pengadilan tidak mengakui hak-hak korban secara hukum. Ketika 
terjadi perkembangan positif, saksi mendengar untuk pertama kalinya terkait 
keputusan pertama di El Salvador yang mengakui barang bukti yang dikumpulkan 
oleh Pro-Búsqueda.

Proses peradilan internal dimulai pada tahun 1994. Putusan Pengadilan 
HAM Inter-Amerika diperoleh pada tahun 2005. Pengadilan mengakui adanya 
pelanggaran hak atas jaminan peradilan dan perlindungan hukum terhadap 
Serrano Cruz Bersaudara. Itu adalah putusan hukum pertama yang mengutuk 
keadaan El Salvador yang disetujui oleh Mahkamah Internasional Hak Asasi 
Manusia.

Salah satu langkah-langkah reparasi yang dilakukan adalah membentuk 
CNB. Masih ada begitu banyak yang harus dilakukan.

Pro-Búsqueda bersama-sama dengan masyarakat sipil El Salvador membuat 
rekomendasi untuk mendesak negara menjawab sejauh mana reparasi dan 
pertanggungjawaban ke publik menjadi perhatian. Pada tahun-tahun sebelumnya, 
pemerintah El Salvador memiliki pandangan ke kanan-kananan. Alih-alih 
meminta  maaf  kepada para korban, tindakan ini dianggap mengejek kerabat 
dan keluarga, khususnya keluarga Serrano Cruz bersaudara. Ketika keputusan 
yang menguntungkan bagi korban diumumkan ke publik, 29 Maret menjadi 
tanggal peringatan untuk mengingat anak-anak yang dihilangkan secara paksa 
selama konflik bersenjata. Reparasi atau ganti rugi dari kerusakan moral dan 
material merupakan bagian integral dalam memberikan keadilan bagi keluarga, 
uang tidak datang dari kantong aparat pemerintah. Faktanya, uang berasal 
dari rakyat karena mereka membayar pajak kepada pemerintah. Reparasi juga 
diberikan dalam bentuk bantuan medis dan psikososial; pelaksanaan reparasi ini 
masih terus berjalan.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Penyelidikan Nasional belum 
selesai. Sejak pengadilan memandatkan terbentuknya Komisi Penyelidikan 
dengan sifat antar lembaga, Pro-Búsqueda terus berpartisipasi dalam kerja sama 
ini, namun kami mendesak agar Komisi ini diberi mandat oleh legislatif. Saat ini 
Komisi itu sudah ada melalui mandat eksekutif  dan ada risiko dimana kerja-kerja 
Komisi akan dilupakan.

Terkait langkah-langkah reparasi dan penuntutan mereka yang bertanggung 
jawab, para orang tua berjuang untuk menemukan Serrano Cruz bersaudara. 
Pemerintah tidak melakukan tindakan serius untuk menemukan mereka. 
Pembentukan Bank DNA juga masih tertunda. Pro-Búsqueda telah menyediakan 
semua intervensi dan rekomendasi tetapi pemerintah belum memberikan 
tindakan yang berarti.
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Putusan Pengadilan Inter-Amerika tentang Hak Asasi Manusia:

Enam anak hilang termasuk tiga bersaudara Contreras. Dua anak-anak ini 
belum dapat ditemukan.

•	 3 saudara kandung Contreras diambil oleh militer pada tahun 1982.
•	 Dua saudara perempuan Mejia hilang pada tahun 1981 dan Rubén Rivera 

hilang pada tahun 1983.

Kasus ini diterima oleh Pengadilan HAM Inter-Amerika pada tahun 2002 
dan putusan Pengadilan diperoleh pada tahun 2011.

Pro-Búsqueda menemukan anak tertua dari saudara kandung Contreras di 
Guatemala. Presiden baru El Salvador mendukung desakan untuk penyatuan 
kembali dan langkah-langkah reparasi untuk para korban dan keluarga mereka. 
Dia mengakui akuntabilitas pemerintah dan adanya tindakan sistematis 
penghilangan orang secara paksa serta membuat permintaan maaf  ke publik 
untuk tindakan represif  negara dan untuk penghilangan anak-anak.

Berdasarkan keputusan Pengadilan HAM Inter-Amerika, inisiatif  lebih lanjut 
yang harus dilakukan yaitu menemukan sisa-sisa anak-anak hilang. Reparasi 
ekonomi telah dilaksanakan oleh negara. Tapi kami masih menunggu bantuan 
psikososial, penyelidikan lebih lanjut dan penuntutan para pelaku, penelusuran 
masih hilangnya Mejia dan anak Rivera. Pro-Búsqueda juga mendesak negara 
untuk menyampaikan ke publik secara detik terjadinya penghilangan anak-anak 
selama konflik bersenjata. Dokumen audio-video yang terkonsolidasi dengan 
baik juga harus diproduksi oleh negara.

Pengadilan HAM Inter-Amerika: Kasus-kasus yang Tertunda

Kasus lain yang diajukan oleh Pro-Búsqueda yaitu terkait penghilangan lima 
anak:

•	 José Adrián Rochac, berusia 5 tahun
•	 Santos Ernesto Salinas, berusia 5 tahun
•	 Emelinda Lorena Hernández, 11 bulan
•	 Ricardo Ayala Abarca, berusia 8 tahun
•	 Manuel Ernesto Bonilla, 12 tahun

Komisi Penyelidikan Nasional telah menemukan salah satu dari anak-anak 
yang hilang, tetapi penyatuan kembali yang belum terjadi. Kasus-kasus lainnya 
masih tertunda dan kami masih menunggu kepastian. Kami berharap ini akan 
berlangsung sebelum 2014 berakhir. Pemerintah Salvador bertanggung jawab, 
Pro-Búsqueda telah membuktikan bahwa kejahatan ini telah dilakukan di luar 
generasi sekarang. Generasi masa depan juga akan mengalami hilangnya keluarga 
mereka karena ini adalah kerugian emosional.
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Pengadilan HAM Inter-Amerika mengakui ini sebagai kasus yang bagus. 
Penghilangan paksa harus dibenahi termasuk dukungan psikososial bagi generasi 
mendatang.

Komisi HAM Inter-Amerika: Kasus “Rivas et. al” 

Kasus ini diajukan pada tahun 2011 ke Pengadilan HAM Inter-
Amerika. Pada bulan Agustus 1982, anggota angkatan bersenjata melakukan 
pembantaian terhadap warga Conacastada, San Vicente. Orang-orang dewasa 
yang masih hidup melarikan diri tetapi beberapa anak-anak ditinggalkan. 
Orang-orang bersenjata menculik anak-anak dan membawanya ke tempat 
lain menggunakan helikopter militer. Salah satu Kolonel angkatan bersenjata 
tersebut telah diidentifikasi sebagai bagian yang terlibat dari genosida itu. 
 
Pro-Búsqueda dan Lobi Politik

Pro-Búsqueda menyajikan usulan Hukum kepada dewan Legislatif  (parlemen), 
diantaranya:

•	 Pembentukan Komisi Penyelidikan Nasional (1999)
•	 Aturan hukum terkait reparasi untuk anak-anak yang hilang (2004)
•	 Aturan hukum untuk mencari anak-anak yang hilang selama konflik 

internal (2008)
•	 Permintaan maaf  atas kejahatan penghilangan secara paksa (2010)
•	 Undang-undang terkait reparasi bagi korban penghilangan paksa (2013)

Tapi kami telah mendesak pemerintah untuk mengeluarkan undang-
undang yang akan memberlakukan Komite Penyelidikan Nasional, mengingat 
badan ini yang kita miliki sesuai mandat perintah eksekutif. Organisasi kami 
dan masyarakat sipil menganggap undang-undang ini lebih kuat dibandingkan 
dengan otorisasi administrasi.

Untuk memperingati anak-anak yang hilang, Pro-
Búsqueda secara sepihak menyatakan tanggal 29 Maret sebagai 
hari libur nasional untuk menghormati anak-anak hilang. 
 
Apa yang Harus Dilakukan

Meski upaya Pro-Búsqueda mempengaruhi pemerintah untuk meratifikasi 
Konvensi, Dewan Legislatif  masih saja tidak memperhatikan seruan kita. Salah 
satu bidang  eksekutif  melalui Presiden telah bekerja sama dengan kami, tetapi 
proses ratifikasi tetap membutuhkan adanya persetujuan Kongres. Mayoritas 
legislator yang ada di negara kami konservatif  dan mereka adalah sekutu 
angkatan bersenjata yang melakukan kejahatan.

El Salvador memiliki UU Amnesti yang memberikan perlindungan untuk 
pejabat pemerintah dan anggota angkatan bersenjata yang bertanggung jawab 
atas penghilangan anak-anak. Pro-Búsqueda bekerja untuk mencabut undang-
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FORUM TERBUKA

Pada Komisi Orang Hilang, menjadi LSM yang bekerja untuk ini, dalam hal mandat,  
apakah ada konflik antara entitas dan kerja melawan penghilangan paksa? Ini kenyataan 
bahwa tiap saat akan ada perbedaan dalam cara pandang.

Pengacara Melissa O’donnell (Yayasan HAK - Timor-Leste)

Asosiasi keluarga korban, dan Komisi Nasional telah mampu mengkoordinasikan segala 
inisiatif. Kami melakukan hal yang sama dari cara pandang yang berbeda. Kami telah 
mencapai sebuah kesepakatan untuk mempromosikan kepentingan korban dan tidak saling 
terpisah-pisah posisi kami.  Kami mengakui nilai bersama dari menjadi sebuah organisasi.  
Komisi Penyelidikan Nasional  merupakan tradisi penerus kami, ini adalah produk yang 

Margarita Zamora (Pro-Búsqueda-El Salvador)

undang ini untuk memungkinkan akses terhadap keadilan. Tidak mungkin 
dilakukan penuntutan kasus jika pemerintah tidak mencabut undang-undang ini.

Jaringan Nasional dan Internasional

Pro-Búsqueda merupakan bagian dari perkumpulan hak asasi manusia dan 
jaringan di Amerika Latin serta daerah lain. Jaringan ini meliputi:

1. Komisi Pro Historical Memory El Salvador
2. Mesa de la Niñez de la Procuraduria para la Defensa de los DDHH
3. Red para la Infancia y la adolescencia (RIA)
4. Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-

Desaparecidos (FEDEFAM)─Federasi Latin America untuk 
Perkumpulan Keluarga Orang Hilang

5. CEJIL (Centro por el Derecho y la Justicia Internacional).
6. IDHUCA (Instituto de DDHH de la Universidad Centroamericana)
7. Amnesty Internasional
8. Médicos por los Derechos Humanos
9. Centro de DDHH de la Universidad de California
10. Alianza de Científicos Forenses para los Derechos Humanos
11. Comisión Internacional de Persona Desaparecidas (ICMP), Bosnia-Herzegovina.
12. Equipo Argentino de Antropologia Forense
13. Fundación de Antropologia Forense de Guatemala
14. Federasi Asia melawan Penghilangan secara Paksa (AFAD)
15. Coalición Internacional Contra la Desaparicion Forzada (ICAED) 
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Ini merupakan pengalaman yang sangat memberikan inspirasi dari El Salvador.  Ketika 
anda melakukan mekanisme pengadilan, apakah ada perlawanan dari para pelaku atau 
partai politik serta elemen lain?  Proses yudisial di Indonesia tidak dapat dilanjutkan tanpa 
rekomendasi dari parlemen, rekomendasi dari para politisi dari partai-partai politik.  

Pengacara Yati Adriyani (KontraS- Indonesia)

Oposisi yang melawan pekerjaan kami sangat kuat, ada banyak orang yang ingin 
mempertahankan status quo. Bagi kami, memperjuangkan hak-hak kami sudah sangat 
sulit karena ini berarti kami harus membuka luka dengan membicarakan masa lampau. 
Ini menyakitkan, jika kita berhenti di situ, maka tidak ada lagi kesempatan untuk sembuh, 
kesempatan untuk menemukan orang-orang yang kami cintai. Kekuatan oposisi selalu 
melawan kita. 

Ada beberapa tingkat kemajuan yang terjadi, pemerintah kiri membuat beberapa hal lebih 
maju seperti dalam kasus-kasus penghilangan paksa. Tidak semua isu terselesaikan, tetapi ini 
hanyalah sebuah permulaan.

Margarita Zamora (Pro-Búsqueda-El Salvador)

Pro-Búsqueda, Romo Jon Cortina pernah datang ke sini pada tahun 1997 dan menolong 
kami di  FIND ketika kami mengkonsepkan pembentukan AFAD. Dia adalah salah satu 
yang mendukung kami untuk membentuk kelompok Asia. Romo Jon memfasilitasi jaringan 
kami dengan organisasi Amerika Latin yang bekerja di isu penghilangan paksa.

Mary Aileen Diez-Bacalso (AFAD – Filipina)

didasari oleh rekomendasi Inter-American Court of Justice. Bagi kami, ini adalah sebuah proses, 
ini bukan sebuah hubungan. Beberapa hari ini, kami melobi untuk sebuah UU yang akan 
memberikan mandat pembentukan Komisi Penyelidikan Nasional, karena apa yang kami 
miliki telah dibentuk melalui perintah eksekutif. Komisi Nasional seharusnya merupakan 
produk aksi legislatif untuk merespon kebutuhan keluarga yang masih menunggu anak-anak 
mereka untuk ditemukan.
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I. Pendahuluan

Artikel ini memberikan sebuah pengantar tentang pelanggaran  yang tercetus dalam 
penghilangan secara paksa dan sebuah pemaparan tentang hukum internasional yang relevan 
termasuk Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan secara 
Paksa.1  Hal ini berarti, sebagai sebuah langkah ke depan untuk meratifikasi Konvensi Orang 
Hilang.

Bagian II dari makalah ini memberikan sebuah pengantar tentang pelanggaran yang dikenal 
sebagai penghilangan paksa. Bagian III memeriksa dan menganalisis kondisi-kondisi dalam 

1 Konvensi International bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa 2006, GA Res 61/177, 20 Desember 2006, UN 
Doc A/RES/61/177 (2006), 14 IHRR 582 (2007), dibuka untuk penandatanganan 6 Februari 2007, ditetapkan pada 23 Desember 
2010 (Konvensi Orang Hilang).

PENGACARA RICARDO A. SUNGA III
Universitas Filipina

Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari 
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Konvensi Orang Hilang. Bagian IV, yaitu kesimpulan, menegaskan adanya kebutuhan untuk 
mengambil langkah-langkah dengan meningkatkan tingkat perlindungan Hukum internasional 
terkait penghilangan paksa melalui ratifikasi Konvensi Orang Hilang.

II. Penghilangan Paksa

Bagian ini memberikan sebuah pengantar terkait pelanggaran yang dikenal dengan 
penghilangan paksa dan mengeksplorasi sifat-sifatnya. Untuk merespon aturan hukum yang 
cukup terkait pelanggaran HAM, pengantar tersebut harus sepenuhnya memahami dan 
merefleksikan sifat dari pelanggaran ini. Sebuah pemahaman yang lebih mendalam terhadap 
pelanggaran yang dicetuskan oleh penghilangan paksa ini adalah hal penting bagi para korbannya 
untuk menyesuaikan dengan pengalaman-pengalamannya dan menerjemahkan pengetahuan 
ini ke dalam bentuk hukum.2 Hukum harus sepenuhnya mempertimbangkan penderitaan yang 
dialami oleh keluarga mereka karena tidak mengetahui kebenaran tentang anggota keluarga 
mereka yang hilang. 

 
Penghilangan paksa adalah sebuah tindak pelanggaran HAM dengan sifat yang tidak 

dimiliki oleh pelanggaran lainnya.3 Penghilangan paksa dijabarkan dalam Deklarasi PBB 
untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa,4 Konvensi Inter-Amerika tentang 
Penghilangan Orang Secara Paksa,5 Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional,6 

2 Untuk analisis serupa yang diterapkan ke dalam gender-infused theory of  harm, lihat Fionnuala Ní Aoláin, ‘Exploring a Feminist Theory of  
Harm in the Context of  Conflicted and Post-Conflict Societies’ (2009) 35 Queen’s Law Journal 219, 222. 

3 Untuk diskusi lebih lanjut tentang hal ini, lihat Ricardo A. Sunga III, On Locating the Rights of  the Lost, tesis untuk gelar LLM, 
Universitas New South Wales, Juni 2011, http://unsworks.unsw.edu.au/fapi/datastream/unsworks:9845/SOURCE02 dilihat 
pada 31 Juli 2012, dan Ricardo A. Sunga III, International Convention for the Protection of  All Persons from Enforced Disappearance: Prospects 
and Challenges, Februari 2012, Kertas Kebijakan, Institut HAM, Pusat Hukum Universitas Filipina.

4 Deklarasi tentang Perlindungan bagi Semua Orang dari Penghilangan Paksa, GA Res 47/133 tertanggal 18 Desember 1992, 
sesi ke-47, Dokumen PBB A/RES/47/133, Mukadimah, ‘orang ditangkap, ditahan atau diculik melawan kehendak mereka atau 
demikian juga dirampas kebebasannya oleh para petinggi dari beragam cabang lembaga atau tingkatan dalam pemerintah, atau 
oleh kelompok-kelompok yang terorganisir atau individu-individu tertentu yang bertindak atas nama, atau dengan dukungan baik 
langsung maupun tidak langsung, sepengetahuan atau dengan kesepakatan dengan pemerintah, diikuti dengan penolakan untuk 
mengungkap nasib atau keberadaan orang-orang terkait atau penolakan untuk mengetahui adanya perampasan kebebasan yang 
menempatkan orang-orang tersebut di luar perlindungan hukum.’

5 Konvensi Inter-Amerika tentang Penghilangan Orang Secara Paksa, diadopsi pada 9 Juni 1994, OAS Doc OEA/Ser.P/AG/Doc 
3114/94, ditetapkan pada 28 Maret 1996, Pasal II, ‘penghilangan paksa dianggap tindakan mencabut seseorang atau beberapa 
orang dari kebebasannya atau kebebasan mereka, dengan segala cara, yang dilakukan oleh agen-agen Negara atau oleh orang-orang 
atau sekelompok orang yang bertindak dengan otorisasi, dukungan, atau persetujuan dari Negara, yang diikuti oleh peniadaan 
informasi atau penolakan untuk mengakui adanya perampasan kebebasan atau memberikan informasi tentang keberadaan orang 
tersebut, sehingga menghambat jalan bagi orang tersebut untuk mendapatkan upaya hukum dan jaminan-jaminan prosedural yang 
berlaku.

6 Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, dibuka untuk penandatanganan pada 17 Juli 1998, 2187 UNTS 3, 
ditetapkan pada 1 Juli 2002 (Statuta Roma), Pasal 7 (2), ‘penangkapan, penahanan atau penculikan orang-orang oleh, atau dengan 
otorisasi, dukungan atau persetujuan dari, suatu Negara atau organisasi politik, yang diikuti dengan penolakan untuk mengakui 
perampasan kebebasan atau memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang-orang, dengan tujuan menghilangkan 
mereka dari perlindungan hukum dalam waktu lama.’

http://unsworks.unsw.edu.au/fapi/datastream/unsworks:9845/SOURCE02
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dan Konvensi Orang Hilang.7 Definisi-definisi dalam instrumen-instrumen internasional ini 
kurang lebih menyerupai bahwa seluruhnya memiliki tiga elemen umum:  

•	 keterlibatan dari petinggi pemerintah;
•	 perampasan kebebasan; dan
•	 penolakan pemerintah untuk mengakui adanya tindak perampasan kebebasan.

 Penghilangan-penghilangan paksa secara umum dilakukan oleh unit-unit khusus yang 
membentuk dinas-dinas rahasia tingkat tinggi dalam kesatuan keamanan atau bersenjata.8 
Méndez dan Vivanco percaya bahwa mereka mempunyai rantai komandonya sendiri yang 
mengarahkan mereka, dengan kemampuan untuk menghindari campur tangan apapun dari 
lembaga-lembaga pemerintah yang lain. Otoritas-otoritas ini menangkap para korban dan 
menginterogasi serta menyiksa mereka di pusat-pusat penahanan rahasia yang bebas dari 
intervensi yudisial dan lainnya. Beberapa korban selamat tetapi sebagian besar tidak. Segera 
setelah para korban berhenti memberikan informasi, otoritas-otoritas akan membunuh 
mereka dan membuang jasadnya sedemikian rupa untuk memastikan penyangkalan mereka 
bisa berlanjut.9 Cassese mengamati bahwa penghilangan paksa seringkali diasosiasikan dengan 
‘pengejaran kekuasaan melalui teror dan penghapusan oposisi politik.’10 Brody dan González 
menjelaskan bahwa orang-orang hilang secara umum merupakan lawan-lawan politik dan 
anggota-anggota organisasi bawah tanah yang mana, sebagai konsekuensi dari penghilangan 
paksa, menjadi subyek bagi orang-orang yang memiliki hasrat untuk menangkapnya.11

 Pengakuan atas hak-hak untuk tidak dihilangkan secara paksa telah berkembang secara 
bertahap. Dalam Resolusi No. 33/173 yang berjudul ‘Orang Hilang’ yang diadopsi tanggal 20 
Desember 1978, Majelis Umum PBB mengatakan bahwa pengakuan ini ‘digerakkan secara 
mendalam oleh derita dan kepedihan’ sanak keluarga dari orang-orang hilang dan ‘berhubungan 
secara mendalam dengan laporan-laporan dari beragam tempat di dunia’ terhadap penghilangan 
paksa.12 Dalam mengkarakterkan penghilangan paksa, Deklarasi PBB tentang Perlindungan 
Semua Orang dari Penghilangan Paksa menyebutkan ‘bahwa penghilangan paksa melemahkan 
nilai-nilai terdalam dari masyarakat manapun yang berkomitmen untuk menghormati aturan 

7 Konvensi Orang Hilang, Pasal 2, ‘penangkapan, penahanan, penculikan atau bentuk lain dari perampasan kebebasan yang dilaku-
kan oleh agen-agen Negara atau oleh orang atau sekelompok orang yang bertindak dengan otorisasi, dukungan atau persetujuan 
dari Negara, yang diikuti dengan penolakan untuk mengakui adanya perampasan kebebasan atau penyembunyian nasib atau ke-
beradaan orang yang hilang, sehingga dengan demikian orang tersebut berada di luar perlindungan hukum.’

8  Juan Méndez dan Jose Miguel Vivanco, ‘Disappearances and the Inter-American Court, Reflections on a Litigation Experience’ (1990) 13 
Hamline Law Review 508, 511.

9  Ibid.

10  Antonio Cassese, ‘The Statute of  the International Criminal Court: Some Preliminary Reflections’ (1999) 10 European Journal of  International 
Law 144, 150.

11  Reed Brody dan Felipe González, ‘NuncaMás: An Analysis of  International Instruments on “Disappearances”’ (1997) 19(2) Human Rights 
Quarterly 365, 366.

12  Orang Hilang, GA Res 33/173 tertanggal 20 Desember 1978, sesi ke-33, pertemuan paripurna ke-90, Mukadimah.
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hukum, HAM dan kebebasan-kebebasan dasar, serta bahwa praktik yang sistematis dari 
tindakan-tindakan semacam itu adalah sifat dari kejahatan melawan kemanusiaan.’13

 Banyak dari korban orang hilang merupakan anggota-anggota keluarga yang disangkal 
kebenarannya tentang hubungan kekeluargaan mereka. Terkait hal ini, kini terdapat 
sejumlah literatur ilmiah yang berkembang tentang bagaimana sebuah penghilangan paksa 
telah mempersulit proses berkabung anggota-anggota keluarga mereka yang hilang dan 
menyebabkan suatu insiden gangguan afektif  yang lebih besar, duka depresif  dan non-depresif  
yang patologis, keresahan, gangguan karena tekanan pasca trauma dan tingkatan yang lebih 
besar akan penyimpangan emosional di bawah sadar setelah melewati periode tertentu.14

 Penghilangan paksa adalah sebuah pelanggaran yang kedalaman dan kompleksitasnya 
tidak seperti pelanggaran yang lain. Hal ini secara luas dianggap sebagai salah satu bentuk 
pelanggaran HAM terberat. Hukum-hukum internasional dan domestik semestinya menangkap 
sepenuhnya kedalaman dan kompleksitas pelanggarannya.15 

III. Konvensi Orang Hilang

 Bagian ini mengeksplorasi pasal-pasal dari Konvensi Orang Hilang. Konvensi ini merupakan 
sebuah kesepakatan HAM internasional yang berisikan serangkaian pasal yang ditujukan untuk 
mengatasi penghilangan-penghilangan paksa.16 Larangan yang absolut terhadap penghilangan-
penghilangan paksa menjadi intisari dari Konvensi ini. Tanpa ketentuan khusus, Konvensi 
menyebutkan: ‘Tak seorang pun dapat dijadikan subyek dari penghilangan paksa.’17 Konvensi 
berlanjut untuk memberikan hak yang tidak bisa dikurangi yaitu hak untuk tidak dihilangkan 
secara paksa melalui kata-kata ini: ‘Tidak ada situasi tertentu apapun, baik dalam masa perang 
ataupun ancaman perang, ketidakstabilan politik internal atau kondisi darurat publik lainnya, 

13  Deklarasi bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, Mukadimah.

14 Sebagai contoh, Luis Fondebrider, ‘Reflections on the Scientific Documentation of  Human Rights Violations’ (2002) 84 International Review 
of  the Red Cross 885, 885; Margriet Blaauw dan Virpee Lahteenmaki, ‘Denial and Silence or Acknowledgement and Disclosure’ (2002) 84 
International Review of  the Red Cross 767, 770; A Hussain, Z Wani, Y. Rather, M Khan dan H. Mushtaq, ‘Complicated Grief  in Families 
of  Enforced Disappearances’ (2010) 25 (Suplemen 1); Gregory Quirk dan Leonel Casco, ‘Stress Disorders of  Families of  the Disappeared: A 
Controlled Study in Honduras’ (1994) 39(12) Social Science and Medicine 1674; Pau Pérez-Sales, Teresa Durán-Pérez and Roberta Bacic 
Herzfeld, ‘Long-term Psychosocial Consequences in First - Degree Relatives of  People Detained - Disappeared or Executed for Political Reasons in 
Chile. Sebuah studi dalam ‘Mapuce dan Non-Mapuce Persons’ (2000) 12 Psicothema Suplemen 109, 114-115; dan Deborah Munczek dan 
Steven Tuber, ‘Political Repression and Its Psychological Effects on Honduran Children’ (1998) 47(11) Social Science & Medicine 1699, 1712.

15 Brody dan González, di atas nomer 14, 366.

16 Untuk diskusi lebih lanjut tentang hal ini, lihat Ricardo A. Sunga III, On Locating the Rights of  the Lost, tesis LLM, Universitas New 
South Wales, Juni 2011, http://unsworks.unsw.edu.au/fapi/datastream/unsworks:9845/SOURCE02 dilihat pada 31 Juli 2012, 
dan Ricardo A. Sunga III, International Convention for the Protection of  All Persons from Enforced Disappearance: Prospects and Challenges, 
Februari 2012, Kertas Kebijakan, Institut HAM, Pusat Hukum Universitas Filipina.

17 Konvensi Orang Hilang, Pasal 1(1).

http://unsworks.unsw.edu.au/fapi/datastream/unsworks:9845/SOURCE02
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yang dapat dipakai sebagai pembenaran untuk melakukan penghilangan paksa.’18 Konvensi 
tersebut terus berlanjut dalam menjabarkan penghilangan paksa sebagai:

penangkapan, penahanan, penculikan atau bentuk lain perampasan kebebasan 
oleh agen-agen Negara atau oleh orang atau kelompok orang yang bertindak dengan 
otorisasi, dukungan atau persetujuan dari Negara, yang diikuti dengan penolakan untuk 
mengakui adanya perampasan kebebasan atau penyembunyian nasib atau keberadaan 
orang hilang, yang menempatkan orang tersebut berada di luar perlindungan hukum.19

 Konvensi Orang Hilang menuntut para pihak Negara untuk mengkriminalkan penghilangan 
paksa. Konvensi ini mewajibkan mereka untuk ‘memastikan bahwa penghilangan paksa diatur 
di dalam aturan hukum pidana masing-masing.’20 Selain itu, Konvensi ini juga mengakui 
bahwa praktik yang berlangsung luas atau sistematis dari penghilangan paksa merupakan suatu 
kejahatan melawan kemanusiaan.21 

 Konvensi Orang Hilang mengidentifikasi pasal-pasal yang diperlukan untuk mencegah 
terjadinya penghilangan paksa dan untuk menghentikan penghilangan yang telah terjadi. Hal 
ini menuntut pihak Negara untuk melakukan investigasi secara menyeluruh dan imparsial 
tanpa penundaan dalam hal penghilangan paksa,22  melarang penahanan rahasia dan menuntut 
Negara untuk mengkompilasi dan memelihara catatan-catatan resmi terkini atau rekaman-
rekaman terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya,23 menjamin kebebasan informasi 
dan mewajibkan para pihak Negara untuk mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk 
melindungi orang-orang yang memiliki kepentingan sah dalam informasi dan orang-orang 
yang berpartisipasi di dalam penyelidikan,24  menjamin hak atas proses peradilan yang cepat 
dan efektif25 serta menuntut para pihak Negara untuk mengambil tindakan-tindakan untuk 
memastikan bahwa orang-orang yang dirampas kebebasannya dilepaskan dengan cara yang 
memungkinkan adanya verifikasi terpercaya.26

Lebih jauh lagi, Konvensi Orang Hilang menjamin hak untuk mengetahui kebenaran,27 
mewajibkan para pihak Negara untuk mengambil semua tindakan-tindakan yang tepat untuk 
mencari, menemukan dan melepaskan orang-orang hilang, dan dalam hal kematian orang-
orang hilang, untuk menemukan, menghormati dan mengembalikan jasad mereka,28 menjamin 

18 Ibid, Pasal 1(2).

19  Ibid, Pasal 2.

20  Ibid, Pasal 4.

21 Ibid, Pasal 5.

22 Ibid, Pasal 12.

23 Ibid, Pasal 17.

24 Ibid, Pasal 18.

25 Ibid, Pasal 20(2).

26 Ibid, Pasal 21.

27 Ibid, Pasal 24(2)

28 Ibid, Pasal 24(3).
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hak untuk mendapatkan reparasi dan kompensasi yang cepat, adil dan layak,29 menuntut para 
pihak Negara untuk mengambil langkah-langkah yang tepat berkaitan dengan situasi hukum 
orang-orang hilang yang nasibnya belum jelas dan sanak keluarga mereka,30 dan menuntut para 
pihak Negara untuk mencegah dan menghukum di bawah hukum Negara penghilangan anak-
anak yang melanggar hukum.31

Untuk mengawasi pelaksanaannya, Konvensi Orang Hilang menetapkan Komite 
Penghilangan Paksa. Komite ini terdiri dari sepuluh ahli yang memiliki karakter moral tinggi 
dan diakui kemampuannya di bidang HAM. Mereka bertugas dalam kapasitas pribadi mereka, 
diharapkan bersikap independen dan tidak memihak dan dipilih oleh Negara sesuai dengan 
pembagian geografis yang adil, dengan perhitungan yang diambil dari pengalaman hukum yang 
relevan dan representasi gender yang seimbang.32

Konvensi Orang Hilang melengkapi Komite Penghilangan Paksa dengan berbagai 
prosedur pemantauan. Hal ini termasuk prosedur pelaporan dimana para pihak Negara wajib 
menyampaikan laporan-laporan mengenai tindakan-tindakan yang diambil untuk memberikan 
efek terhadap kewajiban-kewajiban berdasarkan Konvensi,33 prosedur komunikasi individu 
yang menuntut sebuah deklarasi terpisah oleh pihak Negara yang mengakui kompetensi 
Komite untuk menerima komunikasi dari individu-individu yang mengaku sebagai korban-
korban pelanggaran ketentuan Konvensi,34 dan prosedur komunikasi antar-negara yang 
secara bersamaan memerlukan sebuah deklarasi terpisah oleh pihak Negara yang mengakui 
kompetensi Komite untuk menerima komunikasi dimana pihak Negara mengklaim tidak 
terpenuhinya kewajiban oleh pihak Negara lain berdasarkan Konvensi.35

Konvensi Orang Hilang juga menyediakan prosedur-prosedur dengan unsur-unsur baru, 
seperti sebuah prosedur yang mendesak untuk memungkinkan permintaan-permintaan orang 
hilang dapat dicari dan ditemukan,36 sebuah prosedur kunjungan dalam kasus informasi yang 
terpercaya yang menunjukkan bahwa pihak Negara terbukti dengan serius melanggar ketentuan 
Konvensi,37 dan sebuah prosedur rujukan yang ditujukan kepada Majelis Umum PBB dengan 
indikasi-indikasi yang dibangun kuat bahwa penghilangan paksa sedang dipraktekkan secara 
meluas atau secara sistematis di wilayah di bawah yurisdiksi suatu Negara.38

 Dalam upaya untuk mengakhiri penghilangan paksa, Konvensi Orang Hilang 

29 Ibid, Pasal 24(4).

30 Ibid, Pasal 24(6).

31 Ibid, pasal 25.

32 Ibid, Pasal 26.

33 Ibid, Pasal 29.

34 Ibid, Pasal 31.

35 Ibid, Pasal 32.

36 Ibid, Pasal 30.

37 Ibid, Pasal 33.

38 Ibid, Pasal 34.
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berupaya bekerja melampaui sisi perlindungan, yang telah disediakan oleh perjanjian-perjanjian 
HAM lainnya seperti Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik,39 dan Konvensi 
menentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan atau 
Penghukuman Lain,40. Hal terakhir adalah perjanjian-perjanjian HAM secara umum. Perjanjian-
perjanjian ini tidak secara tegas menjamin hak untuk tidak mengalami penghilangan paksa. 
Tetapi, perjanjian-perjanjian ini mewujudkan hak-hak yang dikompromikan dan menempatkan 
risiko pelanggaran ketika penghilangan paksa terjadi.

 Sebagai contoh, Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International 
Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) secara tegas menjamin hak untuk hidup dalam pasal 
6, dan hak atas kebebasan dan keamanan pribadi dalam Pasal 9. Sebuah badan yang disebut 
dengan Komite Hak Asasi Manusia PBB mengawasi pelaksanaan ICCPR melalui prosedur 
pelaporan,41 prosedur komunikasi individu42 dan prosedur komunikasi antar-negara.43 Dengan 
prosedur komunikasi individu, Komite ini telah membangun kasus hukum, melalui prosedur 
komunikasi individu, memberikan pengaruh terhadap hak untuk tidak mengalami penghilangan 
paksa. 44 

Dalam konteks ini, Konvensi menentang Penyiksaan secara tegas menjamin hak untuk 
tidak mengalami penyiksaan dalam Pasal 1. Badan yang mengawasi pelaksanaannya disebut 
dengan Komite PBB menentang Penyiksaan. Badan ini melakukan kerjanya melalui prosedur 
pelaporan,45 prosedur komunikasi individu,46 prosedur komunikasi antar-negara47 dan prosedur 

39 Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dibuka untuk penandatanganan pada 16 Desember 1966, 999 UNTS 
171, ditetapkan pada 23 Maret 1976 (ICCPR).

40 Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan atau Penghukuman Lain, dibuka 
untuk penandatanganan pada 10 Desember 1984, 1465 UNTS 85, ditetapkan pada 26 Juni 1987 (Konvensi menentang Penyik-
saan).

41 ICCPR, Pasal 40.

42 Lihat, sebagai contoh, Quinterosv Uruguay, UN Human Rights Committee, Comm. No. 107/1981, UN Doc CCPR/
C/19/D/107/1981, 21 July 1983, dan Sarmav Sri Lanka, UN Human Rights Committee, Comm. No. 950/2000, UN Doc 
CCPR/C/78/D/950/2000, 31 July 2003. Tetapi lihat CifuentesElguetav Chile, UN Human Rights Committee, Comm. No. 
1536/2006, UN Doc CPR/C/96/D/1536/2006, 7 September 2009, para 8.5; AcuñaInostroza et al. v. Chile, UN Human Rights 
Committee, Comm. No. 717/1996, UN Doc CCPR/C/66/D/717/1996, 23 July 1999, para 6.4; and Yurich v. Chile, UN Human 
Rights Committee, Comm. No. 1078/2002, UN Doc CCPR/C/85/D/1078/2002, 2 November 2005, para. 6.4

43 ICCPR, Pasal 41.

44 Lihat, sebagai contoh, Quinteros v Uruguay, UN Human Rights Committee, Comm. No. 107/1981, UN Doc CCPR/
C/19/D/107/1981, 21 July 1983, dan Sarma v Sri Lanka, UN Human Rights Committee, Comm. No. 950/2000, UN Doc 
CCPR/C/78/D/950/2000, 31 July 2003. Tetapi lihat Cifuentes Elgueta v Chile, UN Human Rights Committee, Comm. No. 
1536/2006, UN Doc CPR/C/96/D/1536/2006, 7 September 2009, para 8.5; Acuña Inostroza et al. v. Chile, UN Human Rights 
Committee, Comm. No. 717/1996, UN Doc CCPR/C/66/D/717/1996, 23 July 1999, para 6.4; and Yurich v. Chile, UN Human 
Rights Committee, Comm. No. 1078/2002, UN Doc CCPR/C/85/D/1078/2002, 2 November 2005, para. 6.4

45 Konvensi menentang Penyiksaan, Pasal 19.

46 Ibid, Pasal 22.

47 Ibid, Pasal 21.
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penyelidikan rahasia.48 Di dalam Catatan-catatan Penutup atas berbagai laporan Negara, 
Komite ini telah mempertimbangkan penghilangan paksa sebagai sebuah bentuk penyiksaan 
yang dilarang.49

Dengan cara mereka sendiri, bahkan tanpa ketentuan apapun yang berhubungan langsung 
dengan penghilangan paksa, ICCPR dan Konvensi menentang Penyiksaan memberikan 
kontribusi untuk mengawal hak untuk tidak mengalami penghilangan paksa. Badan-badan yang 
terlibat dalam perjanjian yang mengawasi pelaksanaan dapat melakukan penggunaan kreatif  
ketentuan-ketentuan yang membantu mengatasi pelanggaran serius yang dikenal sebagai 
penghilangan paksa.

Namun demikian, ratifikasi Konvensi Orang Hilang ingin menunjukkan tingkat komitmen 
yang lebih tinggi untuk mengakhiri penghilangan paksa. Meski memiliki pengalaman-
pengalaman nyata dengan kasus penghilangan paksa, beberapa Negara belum bersedia 
meratifikasinya. Untuk menanggapi secara tepat pelanggaran seperti yang dicetus oleh kasus 
penghilangan paksa, hukum perjanjian HAM internasional sepenuhnya harus mencerminkan 
apresiasi atas kedalaman dan kompleksitas kasus ini. Bagi beberapa orang, hukum perjanjian 
HAM internasional yang berlaku terbatas pada ICCPR dan Konvensi menentang Penyiksaan. 
Meskipun perjanjian-perjanjian HAM secara umum tidak memberikan aturan hukum terkait 
hak untuk tidak mengalami penghilangan paksa, perjanjian-perjanjian tersebut mewujudkan 
berbagai hak lainnya yang ditafsirkan oleh berbagai kasus hukum dan pengadilan, dengan cara 
yang dapat memberikan pengaruh terhadap hak untuk tidak mengalami penghilangan paksa.

Baik ICCPR maupun Konvensi menentang Penyiksaan belum mampu memperlakukan 
hak untuk tidak mengalami penghilangan paksa dengan cara yang menyeluruh. Keduanya gagal 
untuk merina sifat dan ruang lingkup hak tersebut, menjelaskan dimensi-dimensi individu dan 
sosialnya, dan memberikan tindakan-tindakan perlindungan untuk mengatasi bahaya yang 
dialami oleh keluarga-keluarga dari orang hilang. Meminjam gagasan Bennett, ketentuan yang 
ada masih tersebar dan tidak terorganisir serta ditemukan dalam sejumlah perjanjian yang 
tidak saling terkait, seringkali malah dibenamkan, tanpa ada indikasi yang jelas dari pokok 
permasalahannya. Kondisi-kondisi ini menghambat pembentukan konsensus dan pemahaman 
internasional, dan menunjukkan perlunya ketentuan perjanjian universal yang secara eksplisit 
dapat mengatur dan memperjelas hak untuk tidak mengalami penghilangan paksa.50 Jaminan 
cepat akan dapat menangkap kerugian yang dialami oleh orang hilang dan keluarga mereka, 

48 Ibid, Pasal 20.

49 Komite menentang Penyiksaan, Kesimpulan dan Rekomendasi untuk Komite menentang Penyiksaan: Amerika, UN Doc 
CAT/C/USA/CO/2 (2006) para 18. Untuk temuan serupa bahwa penghilangan paksa merupakan sebuah pelanggaran terhadap 
Konvensi menentang Penyiksanaan, lihat Komite menentang Penyiksaan, Catatan-catatan Penutup dari Komite menentang Pen-
yiksaan: El Salvador, UN Doc CAT/C/SLV/CO/2 (2009) 4, dan Komite menentang Penyiksaan, Catatan-catatan Penutup dari 
Komite menentang Penyiksaan: republik Arab Suriah, UN Doc CAT/C/SYR/CO/1 (2010) 8. Lihat juga Komite menentang 
Penyiksaan, Hasil Ringkasan Bagian Pertama (Publik), pertemuan ke-870, UN Doc CAT/C/SR.870 (2009) 8.  For the Conclud-
ing Observations on Chad, lihat Komite menentang Penyiksaan, Catatan-catatan Penutup dari Komite menentang Penyiksaan: 
Chad, UN Doc CAT/C/TCD/CO/1 (2009).

50 Walter Bennett, ‘A Critique of  the Emerging Convention on the Rights of  the Child’ (1987) 20 Cornell International Law Journal 1, 
29-31.  
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FORUM TERBUKA

Saya ingin mengetahuii opini anda mengenai alasan mengapa pemerintah Filipina 
menolak meratifikasi Konvensi?

Pengacara Emerlynne Gil (ICJ- Wilayah Asia dan Pasifik)

Mereka menganggap UU Nasional sudah cukup karena beberapa aturan dalam Konvensi 
sudah disatukan ke dalamnya, oleh karena itu tidak ada kebutuhan untuk meratifikasi instrumen 
tersebut. Saya tidak setuju dengan keputusan ini, mengingat bahwa Konvensi memiliki aturan-
aturan yang tidak terdapat pada UU Filipina. Beberapa aturan-aturan itu termasuk perpindahan 
anak dengan cara yang salah, hal ini tidak dibahas dalam UU lokal.  Anak-anak dalam perang 
dapat menjadi korban penghilangan paksa karena beberapa dipisahkan dari orang tua mereka. 2 
mahasiswa Universitas Filipina menjadi korban penghilangan paksa, satu dari mereka dalam kondisi 
hamil.  Pertanyaannya sekarang adalah apa yang akan terjadi pada si anak jika anak tersebut lahir?  
Tolong lihat pada kerja persiapan Konvensi, dalam proses negosiasi dan rancangan, dituliskan 

Pengacara Ricardo Sunga III (Universitas Filipina)

serta pada saat yang sama, dapat meningkatkan status dan kejelasan atas hak untuk tidak 
mengalami penghilangan paksa.

Iv. Kesimpulan 

 Saat ini terdapat kebutuhan untuk meningkatkan tingkat perlindungan hukum 
internasional dari penghilangan paksa. Hanya saja,terdapat keterbatasan perlindungan hukum 
internasional yang mampu disediakan oleh ICCPR dan Konvensi menentang Penyiksaan. 
Keduanya tidak sepenuhnya mencerminkan apresiasi terhadap kedalaman dan kompleksitas 
dari bentuk pelanggaran HAM. Perjanjian-perjanjian HAM secara umum tidak menyediakan 
aturan terkait hak untuk tidak mengalami penghilangan paksa, tetapi hanya mewujudkan 
berbagai hak-hak lain yang telah mampu ditafsirkan oleh berbagai kasus hukum dan pengadilan 
dengan cara memberikan pengaruh terkait hak untuk tidak mengalami penghilangan paksa.

 Negara harus mempertimbangkan untuk bekerja melampaui ICCPR dan Konvensi 
menentang Penyiksaan ini, dan harus menggali perjanjian HAM internasional yang potensial, 
yang menempatkan hak untuk tidak mengalami penghilangan paksa secara menyeluruh, 
memerinci sifat dan ruang lingkup hak tersebut, memperjelas dimensi-dimensi individu dan 
sosialnya, dan memberikan tindakan-tindakan perlindungan untuk mengatasi bahaya yang 
dialami oleh keluarga-keluarga orang hilang. Konvensi Orang Hilang memiliki potensi untuk 
mengangkat ke titik yang lebih jauh tingkat perlindungan hukum internasional dari tindakan 
penghilangan paksa. Jaminan tertulis atas hak untuk tidak mengalami penghilangan paksa 
dapat mengantisipasi kerugian yang dialami oleh orang hilang dan keluarga mereka secara lebih 
penuh, dan pada saat yang sama, dapat meningkatkan status dan kejelasan terkait hak untuk 
tidak mengalami penghilangan paksa.
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Saya ingin mengomentari informasi terkini dari Ibu  Sevilla. Melindungi HAM adalah 
tanggung jawab pemerintah, jika partai yang bertanggung jawab bukan merupakan aktor 
non-Negara kemudian pertanyaannya akan kembali lagi ke pemerintah.  Mengapa mereka 
membiarkan hilangnya orang tertentu?  Pemahaman yang kurang mengenai HAM masih ada 
di antara pemerintah termasuk Pemerintah Filipina.  

Pengacara Emerlynne Gil (ICJ- Wilayah Asia dan Pasifik)

UU melindungi hak-hak rakyat seperti Writ of Amparo dan Writ of Habes Corpus, adalah 
satu-satunya yang baik yang sejauh ini pemerintah mau bekerja sama.  Dalam kasus kami, 
kami menemukan perintah untuk masuk ke kamp militer dan menemukan orang yang hilang, 
tetapi militer tidak memperbolehkan kami masuk, terkadang kami dibawa ke daerah lain yang 
tidak ada dalam daftar perintah pengadilan. 

Edita Burgos (Desaparecidos dan FJBM- Filipina)

 Alasan keempat yang paling mungkin selama Presiden Benigno S. Aquino peduli, 
beliau keberatan karena definisi mengeluarkan para pelaku non-Negara.  Kami mengumpulkan 
ini selama rapat pada bulan  Oktober 2010. Saya mempelajari House Bill 4936 yang baru, 
bertujuan mengamendemen UU nasional tentang Penghilangan Paksa seawal mungkin. 
Usulannya adalah mengamendemen definisi penghilangan paksa dengan memasukkan 
aktor non-negara dan amendemen hal lainnya yang terkait. Inilah yang diinginkan oleh 
Presiden menurut sumber saya. Presiden juga mengeluarkan sebuah memorandum untuk 
memprioritaskan rancangan UU ini. 

Nilda Lagman-Sevilla (FIND-Filipina)

bahwa anak-anak yang dilahirkan ketika waktu orang tua mereka dihilangkan secara paka.  Si 
pelaku mengambil anak tersebut atau kadang-kadang anak-anak tersebut diberikan kepada orang 
tua angkat. Aturan-aturan tersebut yang melindungi anak-anak tidak ada dalam UU Nasional, 
namun ada dalam Konvensi. Meski demikian, hal ini tidak membuat UU tersebut kurang efektif 
tetapi perlindungannya berkurang.  Perjanjian internasional memberikan pertanggungjawaban 
internasional, Komite Penghilangan Paksa (CED) dapat memantau apa yang terjadi di Filipina. 
CED tidak hanya melihat UU nya, tetapi mengawasi praktek pelaksanaan Konvensi yang 
dilakukan oleh pemerintah. Ini dapat menjadi alasan mengapa Pemerintah Filipina menolak dan 
memilih untuk tidak meratifikasi Konvensi ini.  

Saat ini, pemerintah Filipina sibuk dengan isu lain, seperti korupsi. Senat bertanggung 
jawab untuk proses ratifikasi tetapi mereka sibuk saat ini, beberapa anggota juga berada dalam 
pengawasan, tetapi ini tidak dapat dijadikan alasan. Filipina harus tegas dalam komitmennya 
mempromosikan HAM. 

Filipina tidak terlalu bersemangat meloloskan UU yang terkait dengan HAM. Misalkan, 
mengenai posisi internally displaced persons (IDP), kongres menyetujui legislasi dan senat seharusnya 
menandatangani, tetapi kemudian diveto pada tahun yang sama.  Nampaknya ada keengganan 
dalam mengadopsi kedua UU lokal dan internasional, karena itu berarti pekerjaan lagi dan 
tanggung jawab lagi bagi pemerintah dalam hal HAM. Ini merupakan alasan-alasan yang paling 
mungkin bagi kita mengapa kita harus memperkuat kerja lobi kita sehingga pemerintah dapat 
melaksanakan lebih banyak cara yang lebih berarti untuk memprioritaskan agenda HAM.  
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 Dalam meratifikasi Konvensi PBB, saya ingat kasus  Jonas Burgos, dalam membawa 
kasus tertentu ke badan internasional.  Saya penasaran apakah ICCPR dan hak sosio-ekonomi 
dapat digunakan untuk memajukan kasus-kasus tersebut dan sebagai advokat kami bisa 
menekan untuk kasus hak sipil dan politik. 

Marizen Santos (HURIDOCS-Swiss)

 Ya, seperti kasus di Sri Lanka, kasus-kasus ini menarik perhatian Komite HAM 
PBB karena komunikasi individu. Kasus Burgos dapat dibawa ke Komite HAM PBB, 
Komite akan memperhatikan kasus dari Filipina di bawah  ICCPR. Ketika kami daftarkan 
komunikasi individu,  Karapatan (LSM HAM lokal ) juga mendaftarkan kasus yang melibatkan 
pembunuhan semena-mena, ini menjadi pemulihan lain yang dapat digunakan. Melalui  
ICCPR, Konvensi juga memiliki keterbatasan. 

Pengacara Ricardo Sunga III (Universitas Filipina)

Saya percaya akan manfaat tersebut, apa yang saya katakan berdasarkan pengalaman saya. 
Saya bekerja untuk kasus Manalo bersaudara.  Bersama dengan dosen lain, kami mengumpulkan 
informasi kasus Writ of Habeas Corpus, tetapi satu saksi mundur karena takut akan adanya 
pembalasan, mereka yang terlibat dalam membawa Manalo bersaudara. Pengadilan masih berjalan 
untuk kasus Habeas Corpus, ini menunjukkan jika kedua bersaudara masih dalam kondisi hidup. 
Selama pembahasan kasus, militer akan menunjukkan Manalo bersaudara kepada orang tua 
mereka, menekan orang tua untuk tidak ikut serta. Tetapi kita memutuskan untuk melanjutkan 
kasus tersebut.  Permohonan untuk Habeas Corpus sudah dijamin,  karena testimony orang tua 
yang mengidentifikasi elemen  Citizens Armed Forces Geographical Unit (CAFGU) sebagai yang 
bertanggung jawab atas kejahatan.  Orang tua mengenal anggota  CAFGU karena mereka berasal 
dari daerah yang sama. The Habeas Corpus, memandatkan anggota CAFGU untuk menunjukkan 
mayat Manalo bersaudara. Selama kasus berlanjut, Manalo bersaudara melarikan diri. Kami 
mendaftarkan kasus Injunction Petition, kemudian Amparo Petition, ini merupakan kasus yang berbeda 
karena 2 bersaudara melarikan diri dan mereka tetap hidup, tetapi ini tidak selalu menjadi kasus 
dimana korban akan ditemukan hidup-hidup.  

Banyak hambatan muncul terkait dengan lembaga Negara. Kerja sama jaksa publik dalam 
penghilangan paksa  adalah penting.  Ada aturan dalam Konvensi yang menjelaskan bahwa 
penghilangan paksa adalah serangan yang berlanjut. Ini berarti meski serangan sudah dilakukan 
sebelumnya, selama si korban penghilangan paksa belum diketahui keberadaannya maka 
penghilangan paksa masih menjadi subyek hukum untuk dilanjutkan, kasus masih berlanjut.  
Ketika saya menghadiri rapat Department of Justice (DOJ), mereka menyususn Peraturan  dan 
Regulasi Pelaksanaan - Implementing Rules and Regulations (IRR). Saya dapat merasakan kepedulian 
mereka terhadap aturan tersebut. Tidak ada orang yang mengajukan sebuah kasus di bawah 
UU Penghilangan Paksa, ini merupakan kasus kejahatan yang membutuhkan persetujuan dari 
jaksa. Sangat sulit untuk meyakinkan para jaksa, meskipun dalam meyakinkan pengadilan untuk 
memproses kasus penghilangan paksa dan dianggap sebagai sebuah serangan yang berlanjut.  

Pengacara Ricardo Sunga III (Universitas Filipina)
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Tendensi dari beberapa Negara di Asia adalah mereka masih dalam proses meratifikasi Konvensi. 
Tren ini terkait dengan proses pengenalan kompetensi CED.  Ini juga terjadi di Indonesia, kami 
masih dalam proses ratifikasi, mantan Presiden mengirimkan sebuah surat ke Parlemen menyetujui 
proses.  Di dalam dokumen,  Indonesia menyatakan memilih untuk meratifikasi tetapi tidak mengakui 
kompetensi  CED. Saya menyangka ini mungkin berhubungan dengan prinsip ASEAN non-interference 
dan isu kedaulatan Negara.  Ini juga menjadi pertimbangan dari Negara-negara tersebut untuk menolak 
ratifikasi.  Jadi apa keuntungan utama bagi korban dan keluarga jika Negara meratifikasi tetapi tidak 
mengakui kompetensi CED?

Mugiyanto (IKOHI-Indonesia)

Reaksi yang ditunjukkan negara nampaknya mereka hanya beralasan saja; itu adalah argumen yang 
lemah. Jika hal itu adalah alasan, mereka sebaiknya tidak menandatangani Konvensi anti Penyiksaan. 
Filipina meratifikasi ICCPR, jika argumennya adalah bahwa Konvensi harus selalu mencakup agen 
non-Negara atau partai, maka sebaiknya tidak menandatangani instrumen PBB lainnya, seperti 
Konvensi Perlindungan Hak Anak, karena beberapa anak adalah korban kekerasan tidak langsung 
dari para pelaku yang aktor Negara. Menggunakan alasan aktor non-Negara untuk tidak meratifikasi 
adalah tidak mendasar. 

Pengacara  Roberto Garretón (Chili)

 Ratifikasi berbeda-beda antara Negara satu dengan yang lainnya, beberapa parlemen 
bersemangat untuk meratifikasi, sedang yang lain tidak.  Sedang di beberapa Negara, Departemen 
Eksekutif menujukkan reaksi positif  terhadap ratifikasi tetapi ini tidak menjadi posisi Negara lainnya.  
Salah satu faktor yang tidak membantu ratifikasi adalah kelemahan kita dalam melakukan lobi sebagai 
LSM dan anggota masyarakat sipil.  Kita mengasumsikan anggota parlemen mengetahui situasi 
dan menghargai Konvensi seperti layaknya kita. Negara-negara yang meratifikasi memiliki tingkat 
hubungan tertentu sehingga meratifikasi. Keengganan Negara dalam meratifikasi tidak harus menjadi 
alasan, meski kita harus mengenal kelemahan kita dan merefleksikannya.  Ini lebih baik daripada 
mengarahkan jari, kita harus menyadari tanggung jawab kita, kita harus memaksimalkan waktu kita 
untuk menggapai apa yang kita inginkan. Koalisi Internasional adalah penting, karena kita memiliki 
lebih banyak kawan di seluruh dunia dan kita bisa bertukar pengalaman dan berbagi informasi yang 
relevan.  Dalam kebersamaan, kita bisa menemukan cata bagaimana mempengaruhi arena politik. 
Mari kita berlaku jujur, kita memiliki kelemahan pada lobi dan kerja advokasi kita dan jangan melepas 
tanggung jawab kita. Kita harus melakukannya. Apakah benar bahkan di Filipina, kalian gagal untuk 
kerja advokasi?

Marco Antonio Garavito Fernandez (Liga Guatemalteca de Higiene Mental-Guatemala)

Pada kasus  El Salvador, ada beberapa keuntungan karena kami memiliki pemerintahan kiri dan 
Presiden menunjukkan kerja sama terhadap seruan kami untuk meratifikasi Konvensi, tetapi Dewan 
Nasional diatur oleh partai Konservatif, ini kebalikan dari situasi di Filipina.  Departemen Eksekutif  
El Salvador melakukan semua hal sehingga kami berharap bahwa Negara akan menandatangani dan 
meratifikasi Konvensi. Saya percaya, politisi konservatif menentang kekuasaan yang diberikan Dewan 
Umum karena mereka adalah para pelaku.  Pada masa lalu, para legislator tidak ingin meratifikasi tanpa 
persetujuan dari Presiden.  Sekarang Presiden mendukung ratifikasi, para politisi masih menunjukkan 
penolakannya. Ratifikasi akan membuka bahwa mereka adalah partai yang bertanggung jawab akan 
penghilangan paksa yang dilakukan pada masa lalu. 

Margarita Zamora (Pro-Búsqueda-El Salvador)
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Dalam hubungannya dengan apa yang kami hadapi di Timor-Leste dalam Penghilangan Paksa, 
dua kali kami menegosiasikan dengan pemerintah kami untuk meratifikasi konvensi. Di Negara kami, 
ada beberapa Konvensi yang diratifikasi oleh pemerintah tetapi tantangannya adalah pelaksanaan dan 
mematuhi kewajiban seperti pelaporan kepada badan yang bertanggung jawab. Pemerintah menyatakan 
bersedia untuk meratifikasi, namun masalahnya bagaimana menjadi lebih bertanggung jawab setelah 
meratifikasi. Bagaimana pemerintah bisa lebih bertanggung jawab kepada masyarakat sipil, kepada 
korban dan keluarga korban? Saya ingin mendengar pengalaman dari Amerika Latin, usaha apa yang 
anda lakukan, apakah melakukan lobi hingga pemerintah meratifikasi?

Sisto dos Santos (Yayasan HAK, Timor-Leste)

Dalam isu kedaulatan, ICJ telah menekankan kepada negara-negara ASEAN bahwa klaim mereka 
terhadap kedaulatan adalah artifisial/palsu, meskipun anggota-anggota ASEAN telah mengomentari 
situasi Negara anggota lainnya --- mereka menanyakan Indonesia mengenai isu perbatasan, mereka 
menanyai Myanmar akan sikapnya mengenai reformasi demokrasi. Ini muncul dari pernyataan tidak 
resmi yang dibuat oleh beberapa Negara ASEAN. ICJ mencatat bahwa Negara-negara  ASEAN 
memilih resolusi PBB tertentu, misal Resolusi untuk Syria dan Palestina. Seperti biasanya,  Malaysia, 
Indonesia dan Brunei, mereka vokal akan situasi di Negara-negara ini. Oleh karena itulah mereka tidak 
bisa menggunakan kedaulatan nasional sebagai sebuah alasan. 

Pengacara Emerlynne Gil (ICJ- Wilayah Asia dan Pasifik)

 Dengan menerima hukum internasional apapun, berarti  Negara menerima bahwa mereka 
tidak secara total berdaulat dalam menjalankan tugas mereka untuk mempromosikan HAM.  

Pengacara Roberto Garretón (Chili)

Terkait dengan laporan saya, untuk detail lebih jauh lagi, saya memiliki salinan ekstra referensi, ini 
buku yang saya tulis.  

Pengacara Ricardo Sunga III (Universitas Filipina)

Saya ingin mengomentari Prinsip Non-Interference dan melanggar kedaulatan Negara. Di Amerika 
Latin pada tahun 1990 ketika kita berusaha melawan impunitas, keluarga korban banding ke pengadilan 
lain di Negara lainnya, seperti Spanyol dan Prancis.  Beberapa kasus genosida di Argentina diterima 
di pengadilan Spanyol.  Beberapa pemerintah berargumentasi, mengklaim kedaulatan nasional bahwa 
kita tidak bisa menyerahkan diri kita pada intervensi asing. Tapi ketika datang ke argumen bahwa isu-
isu hak asasi manusia bukan satu-satunya domain keadaan kritis, karena negara tidak bisa memberikan 
amnesti kepada orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengampunan atau 
amnesti terbatas pada kasus-kasus lain tetapi tidak harus menutupi kejahatan terhadap hak asasi 
manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Di kawasan Amerika Latin, masyarakat sipil telah mendorong budaya-budaya yang tidak lagi 
dipikir dan dianggap sebagai milik kita bahwa isu pelanggaran HAM harus dijaga sebagai urusan 
dalam negeri. Penuntutan kasus HAM melampaui batas Negara. Itu adalah pilihan sikap bersama. 

Pengacara  Alejandro Rua (CELS-Argentina)
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MUGIYANTO
Ketua, AFAD dan IKOHI

Keluarga Korban sebagai Peserta Aktif dalam Perjuangannya 
Melawan Penghilangan Paksa: Pengalaman Indonesia 

Pembentukan Organisasi Keluarga dan Perkembangannya

Pengalaman-pengalaman ini berdasarkan praktik terbaik Indonesia dalam melobi melalui 
bantuan AFAD  
 

Kelahiran gerakan melawan penghilangan paksa merupakan sesuatu yang baru di 
Indonesia. Bahkan istilah “penghilangan paksa” juga termasuk baru di Indonesia, publik mulai 
menerima istilah ini setelah jatuhnya kediktatoran pada tahun 1998. Pada tahun-tahun awal, 
kami menggunakan istilah “orang hilang”, fenomena menjadi terlihat oleh masyarakat selama 
kediktatoran yang dipimpin oleh Suharto. Di bawah pengawasannya, pemerintah melakukan 
pelanggaran HAM berat pada tahun 1997 dan 1998, ini adalah tahun-tahun ketika terjadi krisis 
ekonomi, para aktivis dihilangkan secara paksa, saya adalah salah satu yang dihilangkan ketika 
menjadi seorang mahasiswa.  

Rakyat menginginkan perubahan, termasuk pengacara dan aktivis, mereka membentuk 
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada Maret  1998, 
untuk menyediakan bantuan hukum dan advokasi  kasus-kasus penghilangan paksa. Munir 
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(mantan Ketua AFAD) adalah salah satu pendiri. Beliau adalah pengacara HAM  dan  salah 
satu pengacara saya ketika saya ditahan. Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) 
dibentuk kemudian pada bulan September 1988. Ini adalah dua organisasi terutama diikuti oleh 
keluarga 23 aktivis yang hilang.

IKOHI menyediakan forum di mana keluarga dapat berbicara bersama-sama dengan 
pengalaman mereka. IKOHI mengidentifikasi dirinya sebagai asosiasi korban, sementara 
KONTRAS memberi kita bantuan hukum, karena mereka memiliki anggota yang pengacara 
dan aktivis, kombinasi yang baik untuk penyediaan bantuan hukum. Pada tahun 1998 IKOHI 
memiliki anggota yang terbatas, kemudian asosiasi memperluas kehadirannya ke Aceh dan 
Papua. Pada tahun 2006 mandat IKOHI berkembang lebih jauh.

Kegiatan IKOHI

1. Korban menjadi Pembela Hak Asasi Manusia

 Salah satu tujuan IKOHI adalah untuk mengubah korban menjadi pembela hak 
asasi manusia. Kami memiliki pusat trauma healing dan lokakarya untuk memberdayakan 
korban. Tahun ini kami mendirikan koperasi korban dengan dukungan AFAD. 
Korban telah memimpin kampanye dan advokasi dan ini adalah salah satu hasil 
kegiatan konseling trauma psikososial dan lokakarya. Kami memperkuat korban 
sehingga mereka memiliki kapasitas untuk menangani trauma dan masalah psikologis. 
 
 Sebagian besar anggota organisasi kami adalah perempuan dan ibu-ibu. Mereka telah 
menjadi pembela hak asasi manusia. Karena transformasi ini, mereka telah mengadakan unjuk 
rasa setiap Kamis sore antara jam 16.00 – 17.00 di depan Istana Presiden, dan kegiatan ini 
diinspirasi oleh pengalaman La Madres de Plaza de Mayo di Argentina.
 
2. Strategi: Keterlibatan Kritis (Critical Engagement) dengan Pemerintah
 
 Kegiatan-kegiatan kami termasuk aksi unjuk rasa, advokasi, lobi dengan pemerintah 
dan juga ke mekanisme PBB untuk memberi desakan agar pemerintah menyelesaikan kasus 
penghilangan paksa.

3. Advokasi Terhadap Orang Hilang Aktivis Pro-Demokrasi pada tahun 1997-1998

 Ada serangkaian bukti yang menunjukkan keterlibatan militer dalam penghilangan tersebut. 
Ini adalah titik lemah dari kediktatoran. Dalam kampanye kami, masyarakat umum memberikan 
dukungan besar kepada KontraS. Sebelum dibunuh, Munir mengatakan bahwa penghilangan 
paksa terjadi karena keterlibatan pasukan keamanan. Munir adalah salah satu tokoh yang secara 
tegas berani mengatakan bahwa penghilangan paksa tahun 1997-1998 dilakukan oleh militer 
di saat topik tersebut sulit dibicarakan karena tekanan militer. Setelah jatuhnya kediktatoran, 
komandan yang bertanggung jawab atas penghilangan mahasiswa diberhentikan dari jabatannya 
sebagai komandan jenderal di kemiliteran (KOPASSUS) dan dalam pemilu terakhir dia tidak 
menang sebagai Presiden 2014.

Tindakan Diambil untuk Mewujudkan Kebenaran dan Keadilan

 Keluarga korban melakukan kegiatan yang berbeda. Bersama-sama, kami mengunjungi 
kantor-kantor pemerintah dan melakukan demonstrasi di dekat markas militer. Ini 
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adalah perisitwa penting bagi negara, di mana demonstran menyampaikan isu hak sipil 
politik yang di lakukan depan lembaga yang sangat kuat ini (kantor-kantor militer dan 
pemerintah). Ini adalah terobosan sejarah karena kita memahami bahwa kita tidak punya 
lagi rasa takut karena kita ingin mengetahui keberadaan orang-orang yang kami cintai.  
 
 Kami mengolaborasikan antara proses peradilan dan mempunyai pengadilan HAM 
nasional yang dimandatkan oleh hukum nasional. Hal ini dilembagakan pada tahun 2000 
setelah jatuhnya Suharto melalui UU No 26 tahun 2000, ketika Indonesia berada di bawah 
presiden baru. Di bawah hukum tersebut dikatakan bahwa kejahatan genosida dan kejahatan 
terhadap kemanusiaan dapat dibawa ke pengadilan hak asasi manusia, namun pengadilan ini 
tidak diizinkan untuk menerima kejahatan penghilangan paksa seperti yang didefinisikan oleh 
Konvensi. Yurisdiksi hukum didefinisikan, jika kasus terjadi sebelum 2000, maka Pengadilan 
HAM Ad Hoc yang akan melakukannya. Pengadilan HAM Ad Hoc didirikan atas rekomendasi 
dan persetujuan dari DPR dan setelah itu Presiden akan membentuk Pengadilan HAM Ad hoc. 
 
 Sejak tahun 2006, kasus penghilangan paksa 1997-1998 diajukan Komnas HAM ke 
Kejaksaan Agung untuk diproses ke Pengadilan HAM. Tetapi Jaksa Agung bersikeras bahwa 
mereka tidak bisa menuntut karena mereka masih menunggu Presiden untuk membentuk 
Pengadilan HAM Ad hoc. Namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak melakukan 
apa-apa. Jadi masyarakat sipil mengambil inisiatif  untuk merespon kebutuhan para korban. 
Kita tidak bisa menunggu negara melakukan tanggung jawab mereka dan mengambil tindakan, 
antara lain dengan kegiatan pengungkapan kebenaran yang mirip dengan komisi kebenaran 
resmi. Kami juga berusaha memanfaatkan dana pemerintah untuk kegiatan ekonomi korban 
seperti meluncurkan koperasi untuk keluarga korban dan pendidikan bagi anak-anak korban. 
Kami melobi negara untuk merumuskan kebijakan menyeluruh terkait penyelesaian pelanggaran 
HAM masa lalu, termasuk penghilangan paksa.

 Kami juga berhasil mendesak Komnas HAM untuk mengeluarkan sertifikat keterangan 
bahwa para keluarga korban adalah benar keluarga korban penghilangan paksa. Sertifikat ini 
menjelaskan bahwa orang yang hilang adalah korban penghilangan paksa. Dengan sertifikat 
keluarga dapat menerima bantuan dari pemerintah. Melalui LPSK (Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban) korban bisa mendapatkan pelayanan medis dan psikososial walaupun dalam 
kapasitas terbatas. Ada masalah lebih lanjut seperti mendapatkan dana dan tindak lanjut kerja 
bank. 

 Dalam kaitannya dengan ini, kami ingin mendengar pengalaman Amerika Latin karena 
mereka bisa mendapatkan pengakuan status dari pemerintah bahwa mereka yang hilang adalah 
korban penghilangan paksa. Di Indonesia, hukum memiliki keterbatasan, tidak mengakui status 
hilang, itu hanya mengkategorikan bahwa orang yang hilang bisa hidup atau mati.

Tonggak-tonggak Kampanye Ratifikasi Konvensi

 Pada tahun 1998, 2002 dan 2003, saya di sini di Filipina dan bertemu dengan FIND dan 
FEDEFAM. Jaringan ini merupakan inspirasi dalam membangun asosiasi korban di Indonesia. 
Pada saat itu FIND sudah bekerja dengan FEDEFAM dan bahkan memprakarsai pembentukan 
AFAD bersama dengan organisasi dari Sri Lanka, Kashmir dan negara-negara lainnya.

 Sebagai sebuah kelompok, kami mengunjungi PBB Jenewa untuk advokasi internasional 
dan bernegosiasi dengan perwakilan pemerintah Indonesia di Jenewa bersama anggota AFAD 
lainnya. Pemerintah sebelumnya pasif  dalam proses ratifikasi, dan Indonesia menandatangani 
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Konvensi tahun 2010. Pada tahun 2007, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berjanji 
bahwa Indonesia akan meratifikasi dalam pidato yang diberikan di Dewan HAM PBB. Lalu DPR 
merekomendasikan ratifikasi pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 Indonesia menandatangani 
Konvensi. Sebelum penandatanganan Konvensi, 35 anggota asosiasi keluarga korban (IKOHI) 
‘melakukan unjuk rasa di depan Istana Presiden dan kami sengaja berada di sana sampai 
melewati batas jam 6 sore. Akibatnya, kami semua ditangkap dan diinterogasi sampai tengah 
malam. Keesokan harinya kami mengetahui bahwa Indonesia menandatangani Konvensi. 
 
 Pada kampanye untuk ratifikasi, KontraS dan IKOHI telah bekerja dengan dukungan 
AFAD dan sumber daya telah dikeluarkan oleh AFAD untuk melobi pemerintah Indonesia. 
Patricio Rice dari Argentina (mantan Focal Point ICAED) dan perwakilan lainnya dari Bolivia 
(Nilda Heredia dan Ruth Llanos) bergabung dengan kami di salah satu advokasi dan lobi acara 
kami di Indonesia. Tetapi sampai saat ini, kami masih menunggu untuk Konvensi yang akan 
diratifikasi. Sebelumnya ada proses penyusunan naskah ratifikasi dan Presiden mengajukan 
dokumen untuk diratifikasi pada bulan Juni 2013.

Tantangan untuk Ratifikasi

 Usaha untuk meratifikasi Konvensi dihambat oleh dua partai politik di parlemen, yaitu 
Gerindra dan HANURA. Kedua partai ini memiliki kursi yang cukup besar di parlemen dan 
merupakan kelompok militer pendukung mantan diktator Suharto. Selain itu ada juga partai 
Islam yaitu PKS yang tidak mendukung kami. Mereka memblokir ratifikasi menyatakan 
mereka perlu mempelajari Konvensi lanjut. Mereka tidak mau meratifikasi karena ketentuan 
yang menyebutkan bahwa penghilangan paksa adalah kejahatan berkelanjutan, karena mereka 
khawatir bila Jenderal Prabowo dan anak buahnya akan dapat dituntut secara nasional maupun 
internasional.

 Kami tetap berharap ada perkembangan positif  dari parlemen sebelum akhir Oktober 
2014. Kami memiliki pemerintahan baru, tapi masalahnya tetap sama. Presiden baru relatif  
lebih baik, situasi di Indonesia mirip dengan El Salvador, pemerintah eksekutif  cukup pro 
hak asasi manusia tetapi parlemen memiliki partai politik yang menentang program hak asasi 
manusia. Para anggota partai politik di parlemen ini bertanggung jawab atas penghilangan 
paksa. Jika Indonesia meratifikasi, negara mungkin tidak mengakui kompetensi Komite 
(CED) itu. Ini merupakan tantangan besar dalam pekerjaan hak asasi manusia pada umumnya. 
  
 Tantangan organisasi juga ada, keterbatasan kami termasuk kurangnya sumber daya, 
kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam upaya advokasi dan lobi. Keluarga korban 
juga memiliki masalah sosial-ekonomi yang juga mempengaruhi kekuatan organisasi.

Prospek: Indonesia memiliki Presiden Baru

 Memiliki Presiden baru adalah berita baik, terutama karena kami telah berhasil memblokir 
pelanggar HAM yaitu Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden dalam Pemilu 2014 yang lalu. 
Kami telah melakukan kampanye secara massif  tentang rekam jejak calon presiden, terutama 
terkait pelanggaran HAM yang dilakukannya pada masa lalu. 
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WADIH AL ASMAR
Sekretaris Jenderal dan Pendiri FEMED

Federasi Euro-Mediterania Melawan Penghilangan Paksa 
(FEMED)

Federasi Euro-Mediterania Melawan Penghilangan Paksa (FEMED)
Wadih Al Asmar
Sekretaris Jenderal dan Pendiri FEMED

Apa itu FEMED?

 FEMED memperkuat pertukaran pengalaman antara asosiasi keluarga korban 
penghilangan paksa dari Uni Eropa, Eropa Timur, Maghreb dan Timur Tengah. FEMED 
bertujuan mengakhiri penghilangan paksa di wilayah Euromed. Sebelum FEMED, sebuah 
koalisi informal asosiasi keluarga korban penghilangan paksa telah dibentuk pada tahun 2000. 
Kebutuhan untuk meresmikan persatuan keluarga telah diakui dan FEMED dibentuk pada Mei 
2007, dalam pertemuan di konstitusi Beirut, Libanon. FEMED terdaftar sebagai organisasi di 
dalam sistem hukum 1901 di Perancis.

 FEMED memiliki tujuh organisasi korban pendiri termasuk: CFDA (Aljazair), CLDH 
(Libanon), APADM (Maroko), MPP (Turki), CCFDVDM (Maroko), Solide (Libanon) dan SOS 
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DA (Aljazair). Hari ini, FEMED memiliki 46 organisasi anggota dari 12 negara di kawasan 
Euro-Mediterania (Spanyol, Maroko, Libya, Aljazair, Suriah, Turki, Kosovo, Bosnia dan 
Herzegovina dan lain-lain). Federasi bekerja dalam kemitraan yang erat dengan asosiasi lain 
dari kawasan lain, yang semuanya diundang untuk bergabung FEMED: Spanyol, Irak, Suriah, 
Bosnia, Serbia, Kroasia, Siprus, dan Libya.

Penghilangan Paksa di Kawasan Euro-Mediterania

 Aljazair
 Selama tahun sembilan puluhan, baik Negara dan teroris melakukan tindakan penghilangan 
paksa. Sejak itu, beberapa undang-undang amnesti dibuat, yang terbaru menjadi Piagam 
perdamaian dan rekonsiliasi, yang melarang siapa pun untuk mencari kebenaran dan keadilan. 
Namun, Negara mengakui hampir 8000 orang hilang yang dilakukan agen-agen pemerintah. 
Keluarga masih berjuang untuk mendirikan Komisi Kebenaran di Aljazair.

 Maroko
 Selama era Raja Hassan II, banyak pemimpin politik, serikat buruh, mahasiswa dihilangkan 
secara paksa di Moroko. Mereka dikirim ke beberapa penjara di selatan. Beberapa dari 
mereka dibebaskan selama sembilan puluhan dan banyak kesaksian selama periode ini telah 
dipublikasikan. Raja baru, Mohammed VI, telah mendorong pembentukan Komisi Keadilan 
dan Rekonsiliasi. Badan ini telah ‘menyelesaikan” banyak kasus penghilangan paksa, tetapi 
mereka masih beberapa kasus bermasalah. Untuk itu, beberapa DNA telah dilakukan, tetapi 
hasilnya membutuhkan waktu yang lama. Di Aljazair dan Moroko, perang melawan terorisme 
yang digunakan, menjadikan kasus penghilangan paksa muncul kembali.
 
 Libanon
 Negara ini telah ditandai dengan perang selama satu dekade terakhir dan dalam semua 
pihak dalam konflik melakukan tindak penghilangan paksa. Banyak orang hilang masih ditahan 
di penjara-penjara Suriah. Para keluarga penghilangan paksa dan berbagai LSM sekarang bekerja 
sama untuk membentuk Komisi Kebenaran dan database pusat tentang mereka yang hilang.

 Turki 
 Selama tujuh puluhan, banyak pembangkang politik hilang di Turki dan pelanggaran ini 
terus terjadi. Hal ini terjadi pada dasarnya di bagian tenggara Turki dengan konteks Partai 
Pekerja Kurdi (PKK) meminta kemerdekaan dari Kurdistan. Pembunuhan ekstra-judicial, 
terhadap para pembela hak asasi manusia dan penghilangan paksa terjadi secara terus menerus.

Kegiatan FEMED dan Status Ratifikasi

 Maroko adalah satu-satunya negara di kawasan Euro-Mediterania yang meratifikasi 
Konvensi, serta Irak di Timur Tengah juga meratifikasi Konvensi Penghilangan Paksa. Hari 
ini, penghilangan paksa yang tertinggi di Libya, Suriah dan Turki. Pada bulan September 2014, 
FEMED dijadwalkan bertemu PBB di Jenewa untuk membawa fokus ke negara-negara tersebut 
dan memberikan perhatian lebih pada kasus penghilangan paksa.

 FEMED bekerja atas dasar program tiga tahun aksi. Dalam rencana ini, banyak 
kegiatan telah dilaksanakan: misi lobi ke Jenewa, misi lapangan ke Turki, Siprus, Bosnia 
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dan Aljazair, pelatihan di Maroko, konferensi tematis tentang Konvensi di Rabat, 
penerbitan majalah dwi-tahunan ‘Tugas Kebenaran ‘, memperbarui blog dan konsepsi 
website, dll. Pada musim gugur tahun 2009, acara utama adalah konferensi tematik adalah 
tentang keadilan transisional yang berlangsung di Istanbul selama bulan November. 
 
 Sebagai federasi, anggota FEMED bekerja sebagai jaringan. Kami tidak menggantikan 
anggota lokal kami, sebaliknya kita membantu mereka untuk melakukan misi lobi dan misi 
lapangan. Kami telah melakukan 5 sampai 10 misi lapangan setiap tahun untuk mengunjungi 
anggota lokal, memproyeksikan kehadiran FEMED. Kami juga mengunjungi berbagai tempat 
dari Jenewa (Swiss) ke Brussels untuk mengadvokasi dengan badan-badan internasional dan 
pelatihan untuk meningkatkan kapasitas serta berbagai lokakarya. Beberapa negara memberikan 
jawaban langsung untuk kasus penghilangan jika delegasi diikuti oleh anggota internasional.

 Kami juga mendorong Pemerintah Aljazair untuk mengakhiri praktek penghilangan 
paksa, namun hal ini tidak mungkin dilakukan di Suriah dan Irak. Ada negara-negara seperti 
Maroko, Lebanon, Siprus dan Aljazair, di mana kita bisa bicara dengan pejabat pemerintah, 
yang membuat mereka menyadari bahwa masalah ini ada. Misalnya, dalam kasus Aljazair, 
pemerintah menolak mengakui penghilangan paksa, tapi kami menunjukkan kepada mereka 
kasus-kasus tersebut. Kami juga menyampaikan saran kami pada negara-negara tersebut untuk 
mengatasi kasus-kasus di masa lalu dengan meratifikasi Konvensi. Ratifikasi ini merupakan 
suatu tindakan untuk memberikan keluarga korban hak untuk mengetahui kebenaran, hak 
mereka untuk keadilan, hak untuk reparasi, dan bagi korban untuk menuntut hak-hak mereka, 
bukan hanya menunggu.

 Dua kali setahun kami memperbarui kegiatan kami dengan organisasi mitra kami. Para 
anggota berbagi pengalaman dan mengupdate mereka tentang isu penghilangan paksa melalui 
majalah federasi disebut ”Tugas Kebenaran”. Dalam edisi berikutnya, kami fokus pada seruan 
kita untuk melembagakan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di negara-negara sasaran.

Ini adalah beberapa update kami berbagi dalam majalah kami:

1. Suriah memiliki sejumlah besar kasus penghilangan paksa yang melibatkan 
kewarganegaraan yang berbeda, sekitar 10.000 hingga 20.000 orang dari Lebanon, Suriah 
dan dari berbagai negara hilang di Suriah. Pembahasan topik ini dilarang di Suriah. Kira-
kira, 30.000 sampai 40.000 orang yang ditahan tanpa komunikasi (incommunicado). Kami 
tidak tahu di mana orang-orang ini setelah mereka ditangkap, beberapa telah menghilang 
selama lebih dari satu tahun, tapi keluarga mereka tidak menerima komunikasi untuk 
keberadaan mereka.

2. Suriah sekarang sedang dalam masa perang dan konflik internal yang membuat orang 
rentan terhadap pelanggaran dan penghilangan paksa yang telah dilakukan oleh 
pihak negara dan lainnya. Sebagian besar korban pelanggaran hak asasi manusia bisa 
melakukan intervensi sehingga hukum terlihat relatif  lebih mudah untuk diterapkan. 
Tetapi untuk kasus penghilangan paksa, kami terus mencari korban tetapi mereka masih 
belum bisa ditemukan.
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3. Untuk kasus lain di mana keluarga menempuh proses hukum, kami 
mengeluarkan pernyataan pers dan pernyataan solidaritas untuk 
mendukung para korban dan keluarga mereka untuk terus berjuang. 

Kasus Maroko
 

 Sebelumnya negara ini memiliki banyak korban penghilangan paksa. Beberapa korban 
mengaku mereka ditahan di villa dan bangunan tempat tinggal selama 17 tahun atau lebih. Sulit 
untuk membayangkan bahwa rumah-rumah ini digunakan sebagai penjara dan beberapa orang 
bahkan terus berada di bawah tanah.

 Maroko memiliki tiga Komisi yang semestinya membantu keluarga dan korban, Komisi 
Ekuitas dan Rekonsiliasi adalah yang paling terkenal, tetapi Komisi ini telah berakhir dan gagal 
untuk menyelesaikan semua kasus penghilangan paksa, termasuk kasus-kasus terkenal: Ben 
Barka , Manouzi dan Rouissi. Keluarga korban untuk kasus tersebut telah menggunakan sistem 
peradilan untuk menyelesaikan penghilangan paksa.

 Ada perubahan politik di Maroko yang membuatnya mudah untuk berbicara tentang 
Konvensi. Sejak awal, Maroko adalah teman dari Konvensi. Tapi butuh waktu bagi Maroko 
untuk meratifikasinya. Keluarga dan masyarakat sipil terus menekan pemerintah, kemudian 
dikomunikasikan dengan kantor pemerintah untuk memperoleh komitmen dan tanda tangan 
petugas. Kunjungan lobi dilakukan di Departemen Kehakiman, Kantor Perdana Menteri dan 
Komisi Hak Asasi Manusia. Kami terus bertanya kepada mereka tentang kasus yang belum 
terselesaikan, dan komitmen mereka untuk meratifikasi. Pada awalnya, mereka terus menunda 
tapi akhirnya mereka meratifikasi.

 Tekanan politik yang diberikan oleh LSM lokal dan internasional yang bekerja untuk hak 
asasi manusia telah mendorong Maroko untuk meratifikasi. Pemerintah merasakan tekanan di 
tingkat internasional. Kami mendiskusikan dengan mereka dan menunjukkan kepada mereka 
kasus penghilangan paksa yang telah terjadi. Di FEMED, kita kategorikan pemerintah sesuai 
dengan situasi nasional, misalnya, tidak mungkin untuk bernegosiasi dengan Suriah dan Irak 
tetapi kita bisa berdiskusi dengan Pemerintah Aljazair dan Libya.

 Kemauan politik penting, fokus kampanye kami harus mempertimbangkan ini. 

 Untuk negara-negara di wilayah ini, kami menjelaskan kepada pemerintah manfaat 
meratifikasi tetapi kami juga membiarkan mereka tahu bahwa FEMED akan mencela mereka 
di tingkat internasional jika mereka  menolak untuk meratifikasi.



Video dokumenter ini, Unsilenced, merekam rasa sakit yang tak terukur dan amarah 
terpendam dari keluarga 6 pekerja kontrak pengantar gelondongan kayu Perusahaan PICOP 
Resources di Agusan del Sur yang memutuskan bersuara tentang penghilangan paksa orang-
orang yang mereka kasihi.

Menurut seorang teman dari para pekerja, yang berhasil menghindari penculikan dengan 
berlari menuju tempat ramai, 6 temannya diculik di bawah todongan pistol dan digiring dari 
sebuah bar ke Batalion Infanteri ke-62, Divisi Infanteri ke-8 Tentara Filipina oleh perwira 
bersenjata pada 14 Oktober 2000 malam.

Keluarga korban mengajukan permohonan habeas corpus melawan kopral yang memimpin 
penculikan tersebut dan seorang kolonel tentara. Mereka kemudian menarik permohonan 
tersebut dan mengajukan permohonan pidana terhadap tentara, yakni kasus penculikan dan 
penahanan illegal yang serius. Di pengadilan, keluarga korban bercerita bahwa mereka segera 
menyelidiki keberadaan para korban di sebuah kamp tentara yang menyangkal telah menahan 
para korban. Bahkan keluarga tidak diizinkan masuk ke dalam kamp tersebut. Lalu hanya 6 hari 
kemudian, ditemani petugas pemerintah daerah, mereka akhirnya diizinkan masuk ke dalam 
kamp. Namun para korban tidak ditemukan.

Empat tahun kemudian, seorang sersan tentara dari Batalion Infanteri 62 menaruh belas 
kasihan kepada keluarga korban dan menawarkan diri bersaksi di pengadilan. Ia mengatakan 
bahwa ia melihat 6 pekerja tersebut, diikat dengan tali dan dibawa oleh para tentara menuju ke 
kamp. Ia mengaku menyaksikan bagaimana 4 tentara memukul kepala para korban dengan pipa 
besi, mengubur mayat mereka di kuburan yang dangkal, tetapi kemudian menggalinya lagi dan 
membakar mayat-mayat itu 3 hari kemudian.

Pada Juli 2008 Pengadilan Daerah di Agusan del Sur menghukum seorang kopral tentara 
sebagai kaki tangan penculikan dan penahanan illegal yang serius terhadap 6 pekerja PICOP. Ia 
kemudian banding ke pengadilan yang lebih tinggi tetapi malah diputus bersalah sebagai pelaku 
utama kejahatan tersebut.

Meskipun memiliki pengalaman mengerikan yang telah diperparah dengan lamanya proses 
pengadilan, 6 keluarga ini menolak untuk diam. Mereka telah bersuara, berbicara dengan berani. 
Sekarang mereka sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi perjuangan hukum lain yang 
menanjak – kali ini sebagai kasus penghilangan paksa pertama yang diajukan di bawah UU 
nasional Filipina tentang Anti-Penghilangan Paksa tahun 2012. 

video Presentasi AFAD dan FIND

UNSILENCED
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NILDA LAGMAN-SEVILLA
Wakil Ketua, FIND

Pengalaman Keluarga Korban Penghilangan Paksa (FIND-
Families of Victims of Involuntary Disappearance)

Konteks Politik: Kasus-kasus yang tak terselesaikan dan Komisi Penghilangan Paksa

Daftar Korban Penghilangan Paksa:
	Rezim Marcos (1971 – 1986)    878
	Rezim C. Aquino (1986 – 1992)   825
	Rezim Ramos (1992 – 1998)   94
	Rezim Estrada (1998 – 2001)   58
	Rezim Arroyo (2001 – 2010)   340
	Rezim B.S. Aquino III (2010 – sekarang)      25

Lobi Taktis FIND, Rencana Kampanye berbasis Informasi, Edukasi dan Komunikasi 
(IEK) untuk RUU Anti Penghilangan Paksa

	Target: Pengesahan UU Anti Penghilangan Paksa di Kongres ke-12 sebelum 30 Juni 
2004
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	Tujuan:
o Membangun opini publik tentang keadilan dan impunitas dibandingkan 

dengan UU Anti Penghilangan Paksa
o Meningkatkan tekanan terhadap Kongres dengan melaksanakan kampanye 

IEK terus menerus
o Meluaskan dukungan publik melalui pembangunan konstituensi dan/atau 

rencana lobi taktis
o Mobilisasi dukungan LSM Internasional dalam upaya lobi dan advokasi FIND

	Sasaran: anggota dewan, pemerintah, media, pemimpin agama, akademisi, pengacara, 
komunitas bisnis dan diplomatik, selebritas serta tokoh berpengaruh

	Kegiatan (rutin atau tradisional): produksi dan distribusi makalah, siaran pers dan 
pernyataan, newsletter, lembar fakta, leaflet, kartu pos, stiker, rekaman audio dan video, 
poster, plakat; serta demonstrasi massa/publik, rapat alternatif, dialog; pameran 
foto, temu wicara keliling, kunjungan ke kedutaan; pembuatan petisi, briefing pers dan 
diplomat

	Penelitian, pemantauan dan penilaian
	Membentuk Koalisi Lokal melawan Penghilangan Paksa (CAID) pada tanggal 19 

September 2003.

Lobi Pertama dan Pelatihan Pembicara

Topik:
	Lobi di PBB
	Proses Pembentukan Peraturan Perundangan di Filipina
	Bagaimana Menjadi Pelobi yang Efektif
	Diskusi tentang HB 11 atau RUU Anti Penghilangan Paksa
	Kecakapan Bertahan Hidup bagi Advokat
	Pengantar Kecakapan Pembicara Publik
	Penyusunan Pidato

Pelatihan Lobi dan Pembicara Publik Kedua

Pada dasarnya, hampir sama dengan Pelatihan Lobi dan Pembicara tahun 2004; tema 
yang diusung adalah pemerintah lokal dan peraturan di tingkat lokal, membangun dukungan 
pemerintah lokal terhadap RUU Anti Penghilangan Paksa; permainan peran (debat tentang dua 
isu penting); ulasan dan penilaian terhadap kerja kampanye dan lobi sebelumnya; penyesuaian 
kampanye dan rencana lobi masing-masing cabang FIND

Penilaian terhadap Pengalaman FIND

	Faktor Penghambat

Terdapat pengunduran waktu penerapan rencana lobi FIND.

Pertemuan-pertemuan dengan pembuat kebijakan serta orang-orang kunci sangat jarang 
dilakukan.
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Keluarga orang hilang tidak sepenuhnya termobilisasi untuk berpartisipasi aktif  dalam 
kegiatan lobi. Rencana tatap muka secara terpisah untuk penceritaan oleh istri, orang tua, dan 
anak orang hilang tidak terlaksana.

Jumlah kertas posisi yang disebarkan untuk mendesak penegakan hukum sangat terbatas 
dan hanya menyasar pada Komite yang membahas RUU baik di Majelis Tinggi maupun Majelis 
Rendah, secara individual.

Rencana pemetaan politik terganjal dan akhirnya dibatalkan karena keterbatasan dana.

Petisi yang telah ditanda tangani untuk mendorong pemerintah mengesahkan RUU tidak 
disampaikan pada lembaga terkait karena kegagalan mengumpulkan tanda tangan yang cukup 
banyak.

Hukum HAM tidak menjadi prioritas bagi Kongres dan pihak Malacañang. Dalam 
Kongres ke-15, Komisi Keadilan dari Dewan Perwakilan—yang mengampu pembahasan 
RUU—menunda  pembahasan hingga Komisi tersebut siap dan selanjutnya terlibat aktif  dalam 
penggulingan Hakim Agung.

	Faktor Pendukung

FIND dan CAID terus konsisten dalam kampanye informasi publik dan upaya lobi 
mereka. Keluarga tetap sabar dan tanpa pamrih dalam memberikan dukungan.

Menggunakan agenda peringatan yang umum dirayakan seperti Hari Penghilangan Paksa 
Internasional, Pekan Penghilangan Paksa Internasional, Hari HAM Internasional, Minggu 
Kesadaran HAM, All Souls Day atau Hari Semua Jiwa, dan peringatan pendirian FIND, Flame of  
Courage Monument atau Monumen Api Keberanian, peringatan deklarasi darurat militer, Kalvari 
bagi pencarian keadilan (Holy Wednesday atau Rabu Agung), dan kegiatan kampanye dan lobi 
seperti:

•	 Fora (sendiri atau bersama dengan CAID, AFAD, CHR, PHRC, pemerintah daerah)
•	 Diskusi Kelompok Terarah dan Diskusi Meja Bundar
•	 Konsultasi/dialog dengan pemangku kepentingan
•	 Briefing legislatif
•	 Rapat dengan pemerintah seperti Presiden Filipina, Anggota Dewan, Mahkamah 

Agung, Anggota Kabinet, Pejabat Pemerintah daerah
•	 Briefing diplomatik dan kunjungan ke kedutaan
•	 Kehadiran di dengar pendapat publik dan kelompok kerja teknis
•	 Permohonan atas resolusi pemerintah lokal
•	 Kuliah umum dan pemutaran film
•	 Pameran foto (Senat, HoR, Balai Kota, Sekolah, Gereja)
•	 misa-misa
•	 Presentasi budaya dari kelompok teater
•	 Siaran dan pernyataan pers, surat kepada editor
•	 Konferensi dan briefing pers
•	 Temu wicara radio dan televise, baik lokal maupun nasional
•	 Proyeksi media sosial
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•	 Cetak dan distribusi kaus kampanye, pin advokasi, dan kartu pos
•	 Peluncuran pin Anti Penghilangan Paksa di Kongres
•	 Distribusi publikasi FIND
•	 Parade obor, aksi jalan, menerbangkan laying-layang, aksi damai, lari maraton
•	 Diskusi kelompok dan pemutaran film dengan Al Maastricht, Belanda
•	 Presentasi UU Anti Penghilangan Paksa dalam pelatihan Linking Solidarity di Utrecht, 

Belanda

Kampanye dan lobi gabungan FIND dan AFAD memunculkan dukungan yang lebih kuat 
dari pemangku kepentingan yang beragam serta akademisi dan tokoh masyarakat terkemuka 
serta kalangan diplomat.

Kunjungan Philip Alston seorang Pelapor Khusus PBB mengenai Pembunuhan Sewenang-
wenang (di luar proses hukum) pada bulan February 2007 yang dipublikasikan secara amat luas.

Adanya intervensi dan inisiatif  judisial yang tepat waktu. Pada Bulan Juli 2007, Mahkamah 
Agung Filipina menyelenggarakan Forum Konsultasi Nasional untuk Pembunuhan Sewenang-
wenang dan Penghilangan Paksa.

Karapatan, sebuah LSM nasional Hak Asasi Manusia, menyelenggarakan kampanye popular 
tentang penghilangan paksa Burgos, Cadapan, Empeno, Manalo dan Balao sembari melakukan 
tindakan hukum yang mendapat liputan media secara luas.

Penulis H.B. 5727 yang dipimpin oleh Representasi Bayan Muna, Satur Ocampo, sukses 
dalam menggalang lebih dari 100 mitra penulisan RUU Anti Penghilangan Paksa versi mereka.

Anggota Dewan Egcel C. Langman sukses dalam strategi efektif  membawa pengesahan 
RUU Anti-Penghilangan Paksa menjadi UU.

Peningkatan jumlah insiden penghilangan paksa secara tiba-tiba selama pemerintahan 
Arroyo, meningkatkan urgensi untuk memerangi impunitas melalui pengesahan RUU Anti 
Penghilangan Paksa. Pemerintah Aquino mengakui bahwa ada nilai politik yang tinggi dalam 
pengesahan RUU Anti Penghilangan Paksa yang pertama di Asia.

Perjalanan panjang menuju RA 10353 tidak berakhir pada penetapan IRR karena hukum 
hanya bermanfaat apabila diterapkan. Euforia kelahiran RA 10353 dapat mengaburkan 
perjuangan untuk isu penting lainnya. Oleh karenanya, aktivis anti penghilangan paksa harus 
terus menerus mempertahankan kampanye mereka dan melakukan lobi untuk implementasi 
penuh dari UU tersebut dan ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa oleh pemerintah 
Filipina. Hukum dalam negeri tak dapat menggantikan Konvensi. Konvensi dan hukum 
nasional saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dan penerapan secara simultan akan 
mendorong perlindungan yang lebih kuat terhadap HAM dan memberikan praktek terbaik anti 
penghilangan paksa.
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CELIA LAGMAN SEvILLA
Mantan Staf Advokasi FIND

Pemetaan Politik sebagai Strategi Lobi

Lobi legislatif  adalah persoalan yang kompleks. Ada banyak faktor yang mempengaruhi 
proses legislatif  yang sering tak dapat diprediksi dan di luar kendali para aktivis. Faktor-faktor 
ini—mulai dari situasi politik, ekonomi-sosial, dan pembangunan secara keseluruhan yang sulit 
diramalkan, hingga bencana alam maupun bencana kemanusiaan.—dapat secara cepat men-
dorong perubahan kebijakan yang kita usulkan ke prioritas paling akhir.

Oleh karena itu, sangat penting dalam kerja-kerja lobi legislatif  untuk mulai lebih awal 
dan mengidentifikasi sejak awal siapa saja anggota dewan yang mendukung isu kita dan dapat 
dianggap sekutu. Sangat penting juga untuk mengidentifikasi tingkat dukungan mereka serta 
kemungkinan menemukan jawara yang mau bertindak sebagai pemimpin dalam memfasilitasi 
pengesahan RUU yang kita usung. Secara bersamaan, penting pula untuk menentukan siapa di 
antara mereka yang melawan upaya kita serta alasan perlawanan mereka.
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Disinilah peran penting pemetaan politik. Pemetaan Politik adalah alat yang dapat mem-
bantu kita untuk memahami dinamika yang terjadi dalam pembuatan kebijakan dan memungk-
inkan kita untuk berstrategi secara sistematis.

Ketika FIND mengusulkan proyek Pemetaan Politik di Senat Filipina saat Kongres ke-13, 
tujuan yang diusung adalah:

1) Untuk membuat lobi legislatif  untuk UU Anti Penghilangan Paksa lebih ilmiah dan 
intensif;

2) Untuk mengaktifkan kembali Koalisi Melawan Penghilangan Paksa (Coalition against 
Involuntary Disappearance-CAID); dan

3) Untuk menjadi sarana berlatih untuk anggota Samaban ng mga Anak ng Desaparecidos 
(Asosiasi Anak-anak Orang Hilang) atau SAD

Tujuan ketiga berasal dari pengakuan FIND bahwa anak-anak dari korban penghilangan 
paksa telah berkeinginan untuk menjadi pelindung HAM di masa depan. Proyek Pemetaan 
Politik adalah kesempatan untuk merawat semangat tersebut dan mengembangkannya dengan 
melibatkan mereka dalam pengalaman advokasi langsung serta pelatihan untuk mengembang-
kan mereka menjadi advokat HAM yang berpengetahuan, mumpuni dan percaya diri. Pada 
posisi ini gagasannya adalah menugaskan setiap peneliti Pemetaan Politik untuk berpasangan 
dengan anggota SAD dalam proses wawancara dengan anggota dewan; anggota SAD didorong 
untuk hadir dalam proses analisis data yang telah terkumpul, dan mendorong mereka untuk 
terlibat di dalam perencanaan strategis untuk langkah-langkah selanjutnya dalam mendorong 
disahkannya UU Anti Penghilangan Paksa di Kongres.

Rencana Pelaksanaan Pemetaan Politik

Tahap 1

•	 Konsultasi dengan organisasi HAM lainnya
•	 Pelatihan Pemetaan Politik
•	 Pengembangan Instrumen Pemetaan Politik

Tahap pertama adalah tahap persiapan yang dirancang tidak hanya untuk membuat 
perangkat Pemetaan Politik, tetapi juga untuk membangun kembali dan memperkuat ikatan 
antar organisasi-anggota CAID. Tujuan dari koalisi ini ialah untuk membuat kuesioner pe-
metaan politik yang tidak hanya berfokus pada isu penghilangan paksa tetapi juga melakukan 
identifikasi tentang posisi anggota dewan secara umum terhadap isu HAM. Pemetaan politik 
terakhir diharapkan dapat menjadi perangkat yang bermanfaat dalam melakukan lobi legislatif  
untuk perlindungan HAM secara umum dengan penekanan pada perlindungan dari penghil-
angan paksa.
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Tahap 2

•	 Pengumpulan data
•	 Analisis data

Tahap ini adalah periode 3 bulan untuk melakukan pengumpulan data melalui penelitian 
dan wawancara. Tujuannya adalah untuk melakukan analisis data dengan perangkat lunak yang 
tersedia untuk memproduksi hasil akhir pemetaan politik.

Tahap 3

•	 Kegiatan kampanye dan lobi pasca analisis data

Tahap ketiga akan dimulai setelah posisi setiap anggota dewan dalam peta politik telah 
didentifikasi. Serangkaian kegiatan akan dilaksanakan dalam tahap ini menggunakan hasil-hasil 
dari tahap 2 sebagai panduan. Beberapa kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Kegiatan Pasca Analisis Data

Posisi Anggota Legislatif Kegiatan
Sangat mendukung Pelatihan advokasi HAM untuk para pimpinan 

legislatif
Cukup mendukung Pelatihan advokasi HAM untuk anggota legislatif  

bagian politik
Netral Kampanye informasi dari ruang ke ruang yang 

dilakukan oleh petugas dari FIND dan SAD
Cukup menentang Briefing legislatif  untuk pimpinan legislatif
Sangat menentang Kelompok diskusi bersama konstituen mereka di 

tingkat kabupaten dan diikuti oleh distribusi lem-
bar kampanye yang sudah ditandangani konstitu-
en dari ruang ke ruang

Pengalaman Pemetaan Politik CAID: Tahap 1

Konsultasi dengan anggota organisasi CAID terlaksana sebagaimana direncanakan. Se-
lanjutnya, panitia teknis dibentuk untuk mengembangkan perangkat Pemetaan Politik. Panitia 
teknis ini terdiri dari anggota CAID di bawah ini, bersama dengan FIND sebagai ketua:

1. FIND
2. SAD
3. AFAD
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4. Task Force Detainees of  the Phillippines (TFDP)/Gugus Tugas Tahanan Filipina
5. Aliansi Advokat HAM Filipina (PAHRA)
6. Pusat Rehabilitasi BALAY
7. Amnesti Internasional - Filipina
8. Pusat Informasi HAM Filipina (PhilRights)
9. Komisi Legislatif  Filipina untuk Kependudukan dan Pembangunan (PLCPD)
10. Kelompok Aksi Medis (MAG)
11. Koalisi Filipina untuk Pengadilan Kriminal Internasional (PCICC)
12. Claimants 1081
13. Sarilaya

Pelatihan pemetaan politik terlaksana sesuai rencana. Mantan anggota Senat PLCPD 
Virginia Benossa berbagi wawasan tentang dinamika dalam Senat Filipina, sementara Manajer 
Program Advokasi Lokal PLCPD Renato Llorin mendiskusikan nilai pemetaan politik dan 
mengajarkan pada para peserta bagaimana cara melakukan proyek Pemetaan Politik yang suk-
ses.

Perangkat pemetaan politik kemudian dikembangkan. Sebagaimana direncanakan, pe-
metaan ini juga mencakup isu HAM lainnya, khususnya pencegahan penyiksaan. Versi terakhir 
dari perangkat ini dirangkum dalam 3 modul sebagai berikut:

Modul 1: Profil Anggota Legislatif

•	 Situasi politk dan personal
•	 Latar belakang
•	 Afiliasi politik
•	 Posisi saat ini

Modul 2: Agenda dan Prioritas Anggota Legislatif

•	 RUU yang diajukan dan didukung
•	 Pidato kehormatan yang disampaikan
•	 Proyek dan program prioritas
•	 Anggaran yang didukung
•	 Keterlibatan dalam advokasi
•	 Pernyataan publik dan kemunculan di media

Modul 3: Posisi terhadap Penghilangan Paksa dan Isu HAM lainnya

•	 5 prioritas agenda legislatif
•	 Posisi terhadap penghilangan paksa dan isu HAM lainnya
•	 Posisi terhadap RUU Anti Penghilangan Paksa dan beberapa pasal khasnya
•	 Posisi terhadap isu HAM lain
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o Hukum Kompensasi
o Hukum Anti-Penyiksaan
o Penghapusan Hukuman Mati
o Ratifikasi OPCAT

Untuk menentukan tingkat dukungan legislatif, perangkat Pemetaan Politik memiliki ba-
gian khusus yang mengukur langkah kepemimpinan yang mau diambil oleh anggota legislatif  
terkait peraturan perundangan HAM:

	Menulis atau menjadi mitra penulisan bersama RUU
	Menyampaikan pidato kehormatan
	Meyakinkan kolega
	Berpartisipasi aktif  dalam dengar pendapat komisi
	Berpartisipasi aktif  dalam sidang pleno
	Bekerja bersama organisasi HAM
	Melibatkan media
	Meyakinkan oposisi
	Terlibat dalam debat
	Membangun atau memperkuat koalisi
	Membentuk lingkaran/grup legislatif

Pengalaman Pemetaan Politik CAID: Tahap 2

Masalah mulai muncul saat proses pengumpulan data. Pada periode ini ada peningkatan 
jumlah kasus penghilangan paksa secara tiba-tiba. FIND dan anggota CAID lainnya segera 
memfokuskan usaha mereka pada membantu keluarga orang hilang dan mencari korban. Ko-
munitas HAM segera berfokus pada pencarian fakta karena elemen waktu sangat penting dalam 
hal ini. Oleh karena itu, dapat dipahami apabila proyek Pemetaan Politik tak menjadi prioritas 
pada saat itu. Kemudian saat Manalo bersaudara ditemukan, seluruh sumber daya FIND diker-
ahkan untuk menjamin keamanan mereka. Sementara itu, Kongres Filipina terkuras perhati-
annya untuk perubahan undang-undang dan penyelidikan tentang tuduhan pemalsuan pemilih 
dalam pemilu serta korupsi di pemerintahan.

Berbagai peristiwa mendadak ini mengakibatkan data yang dikumpulkan untuk Pemetaan 
Politik menjadi sangat sedikit.

Pengalaman Pemetaan Politik CAID: Tahap 3

Situasi yang tidak menguntungkan pada Tahap 2 menunda proyek Pemetaan Politik. Kon-
gres ke 13 berakhir sebelum Tahap 3 dapat dimulai. Namun demikian, pengalaman ini tetap 
menjadi pengalaman belajar yang sangat berharga, khususnya dalam hal berjaringan, tidak ha-
nya dengan berbagai LSM namun juga anggota legislatif. Dua dari tiga tujuan Pemetaan Poli-
tik tercapai, yaitu tujuan mengaktifkan kembali CAID dan memberikan sarana pelatihan bagi 
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anggota SAD, yang diberikan kesempatan dan pengalaman untuk melakukan lobi dan mendi-
skusikan penghilangan paksa dengan Senator untuk pertama kalinya.

FIND percaya pada nilai pemetaan politik dalam kerja lobi dan berdasarkan pengalaman 
yang didapatkan dari proyek Pemetaan Politik, FIND berharap pelaksanaan yang lebih sukses 
di masa depan, tidak hanya bagi FIND dan CAID tetapi untuk organisasi dan koalisi keluarga 
korban penghilangan paksa lainnya.
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CAROLIZA TULOD-PETEROS
Staf Kampanye Regional AFAD

Penelitian AFAD tentang Advokasi Legislatif

2 Mahasiswa yang secara personal magang di AFAD melakukan penelitian ini dan saya 
menjadi pengawas penelitian ini. Penelitian ini terfokus pada proses legislatif  dan kerja AFAD 
dan FIND.

Sebagai bagian dari persiapan kami, kami mengadakan pelatihan “Proses Advokasi 
Legislatif  di Filipina” dan mengkonsultasikan dengan nara sumber yang berpengalaman di 
bidang ini. Pembelajaran yang didapat dari penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk  
AFAD dan anggota organisasi dalam menjalankan usaha-usaha advokasi di masa mendatang. 

Sangatlah penting untuk mempertimbangkan arena politik ketika advokasi legislatif.  
Arena politik termasuk, kongres dan senat dan kedua kamar yang dipengaruhi oleh pemerintah 
sebagai eksekutif, kekuatan masyarakat sipil, media, para ahli yang independen dan organisasi-
organisasi internasional.  Elemen dari arena politik diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerja 
sama untuk kerja-kerja HAM.  Hubungan dengan elemen-elemen bisa antagonis, kooperatif  
dan saling dipengaruhi secara positif.  
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Metodologi: 

1. Para peneliti meninjau rancangan UU yang telah didaftar dan transkrip yang berhubungan 
sejak  1996. 

2. Mereka membaca dokumen AFAD dan FIND yang relevan.
3. Mereka mewawancarai narasumber kunci termasuk: (a) kepala atau staf  senator, (b) dua 

legislator (termasuk Congressman Edcel Lagman, satu dari para penulis UU nasional 
anti penghilangan paksa), (c) mantan kepala kantor HAM Angkatan Bersenjata Filipina, 
(d) Ketua  FIND, (e) Sekretaris Jendral AFAD

Temuan-temuan:

•	 Untuk 16 tahun terakhir, 37 rancangan UU telah didaftarkan.
•	 Pada tahun 1996 rancangan pertama UU telah didaftarkan di Kongres dan pada tahun 

1997 rancangan pertama UU telah didaftarkan di Senat. 
•	 Rancangan UU yang berbeda yang didaftar dikonsolidasikan ke dalam satu rancangan 

UU oleh karena beberapa rancangan lainnya tidak sukses.
•	 Ada beberapa penulis rancangan UU namun keterlibatan mereka beragam. Utamanya 

partisipasi mereka tergantung pada lamanya kerja. Beberapa dipilih ulang setiap tiga 
tahun, sedangkan yang lainnya tidak terpilih.  

•	 Congressman Edcel Lagman dinilai sebagai “the champion of  the bill” karena dia 
mendukung rancangan UU hingga sampai pengesahannya.  

•	 Senator Kiko Pangilinan menuliskan 6 rancangan UU di Senat 
•	 Rancangan-rancangan UU yang didaftarkan tidak homogeny dan beberapa memiliki 

isi yang saling bertentangan. 

Faktor-faktor keberlanjutan dari Proses Legislatif: 

•	 Proses legislatif  terus berlanjut, dengan tidak adanya keterlibatan  Congressman 
Edcel Lagman ketika, anak perempuannya, Congresswoman Krisel Lagman- Luistro 
mengambil alih. 

•	 Hubungan personal terhadap isu. Congressman Edcel Lagman memiliki saudara laki-
laki yang merupakan korban penghilangan paksa. 

Perdebatan:

•	 Para penulis progresif  ingin menggunakan definisi penghilangan paksa, berdasarkan 
Deklarasi dan Konvensi. 

•	 Mereka yang menolak definisi ingin memasukkan aktor non-negara/non-state actors. 
Tidak masuknya  non-state actors dalam definisi tetap menjadi isu yang kontroversial. 
Dalam proses legislasi, nara sumber dari  Biro Investigasi Nasional, Departemen 
Kehakiman dan anggota  Angkatan Bersenjata menentang tidak dimasukkannya  non-
state actors. 

•	 Aspek politik dari Kejahatan Penghilangan Paksa:
o merupakan kejahatan yang terus-menerus 



Pengalaman Filipina dalam Mengadvokasi UU Nasional Anti Penghilangan Paksa

118

o memiliki masa daluwarsa 
o tanggung jawab ada di petugas yang memerintah (ada praduga bersalah bukan 

praduga tak bersalah konstitusional)
o prinsip double jeopardy tidak termasuk dalam hukum
o pengecualian pelaku dari perlindungan hukum amnesty
o kekuatan bukti dapat mempengaruhi pencegahan penghentian untuk pejabat 

publik
•	 FIND berpendapat bahwa rehabilitasi berlaku untuk keduanya; Korban dan Pelaku
•	 Hak yang tidak bisa dikurangi 
•	 Pencantuman tindakan pencegahan seperti kunjungan penjara dadakan oleh petugas 

dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Para Aktor dan Strategi mereka:

•	 Para legislator adalah pemeran utama 
•	 Para Sekretaris Komite dan kepala staff  memegang peran penting. Kepala staf  adalah 

orang utama yang membangun hubungan dengan legislator. Dia harus mengerti 
tentang isu. 

•	 Congressman Edcel Lagman membangun aliansi dengan legislator dan agresif  dalam 
melobi, termasuk rancangan UU anti Penghilangan Paksa sebagai  UU yang menyertai 
rancangan UU anti Terorisme. 

•	 Perwakilan dari badan eksekutif  tidak seluruhnya mendukung, misalnya sikap 
angkatan bersenjata yang tidak jelas tetapi kemudian membentuk kantor HAM 
angkatan bersenjata Filipina (AFP’s Human Rights Office), tetapi mereka menerapkan 
taktik menunda selama masa diskusi. The AFP’s Human Rights Office menjadi tempat 
untuk komunikasi publik. The AFP menunjukkan perlawanannya terhadap rancangan 
UU bahkan batal memasukkan kertas posisi mereka.  

•	 Jendral Tutaan adalah petugas  the AFP’s Human Rights Office.  Selama wawancara, 
dia mengatakan bahwa dia bertugas sebagai auditor internal AFP dan perannya 
memastikan bahwa tentara tidak melanggar hukum HAM. 

•	 AFAD dan FIND memiliki peran mendukung 
•	 LSM-LSM lain mendukung keterlibatan non-state actors.

Strategi FIND dan AFAD

•	 Kedua organisasi mendapatkan dukungan dari legislator, seperti misal: Congressman 
Bonifacio Gillego, Congressman Edcel Lagman, Congressman Krisel Lagman-Luistro, 
dan Kepala Staff   Congressman Edcel Lagman yang juga ketua  FIND.

•	 Kehadiran  FIND pada setiap dengar pendapat publik

•	 Diseminasi informasi kepada legislator 

•	 Audiensi dengan Presiden Republik Filipina 

•	 Menggunakan berbagai wadah yang menarik perhatian terhadap isu penghilangan 
paksa.
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•	 Peringatan event-event besar HAM dan penghilangan paksa yang mengkampanyekan 
rancangan UU. 

Kesulitan-kesulitan: 

•	 HAM bukan prioritas pemerintah 
•	 Hanya sedikit advokat HAM di kongres dan senat 
•	 Sedikitnya dukungan publik karena rendahnya kesadaran 
•	 Sedikitnya sumber daya yang mendukung rencana 
•	 Sedikitnya kontak dengan legislator yang tidak berkomitmen pada usaha melawan 

penghilangan paksa 
•	 Adanya isu HAM lainnya yang menarik perhatian 
•	 Faktor lain yang menunda proses 
•	 Proses pemecatan Presiden Filipina pada tahun 2001 karena kasus-kasus perampasan.

Perkembangan Positif  :

 Peran dari aktor-aktor internasional, seperti komunitas diplomatik  (Perancis, Spanyol, 
Belgia, Swiss dan Argentina) menguat.

•	 Kelompok kerja PBB untuk penghilangan paksa telah minta ijin pada pemerintah 
untuk mengunjungi Filipina. 

•	 Universal Periodic Review (UPR) digunakan sebagai wadah berbagi pemikiran mengenai 
penghilangan paksa di Filipina terutama selama bagian akhir kekuasaan Presiden  
Gloria Macapagal-Arroyo.

•	 Pada tahun 2007, kunjungan Philip Alston, pelapor PBB untuk pembunuhan 
semenda-mena. 

•	 Perhatian publik dan komunitas internasional terhadap pembantaian Maguindano di 
Filipina bagian Selatan memaparkan situasi HAM yang serius di Filipina. Pada tahun 
2009, selama periode pemilu, 67 orang tercatat dieksekusi. 30 dia antaranya adalah 
orang-orang media.  

Kesimpulan: 

•	 Senat lebih banyak menunjukkan perlawanan namun lebih efisien dibandingkan 
kongres meski keberadaan dan kontak AFAD terbatas. Para penulis berbagai 
rancangan UU terkadang saling bertentangan satu dengan yang lain, dan LSM adalah 
satu-satunya kontak mereka dengan orang-orang yang mereka wakilkan. 

•	 Oposisi politis tidak terlihat secara jelas.

Pembelajaran dan Rekomendasi: 

•	 Nilai dari pelatihan advokasi legislatif  
•	 Pentingnya rencana advokasi menyeluruh dan fleksibilitas dalam menjalankan  rencana 
•	 Evaluasi terus-menerus adalah keharusan 
•	 Pentingnya mempersiapkan argumen dan counter-argumen 
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•	 Pentingnya membangun kontak di dalam kongres dan senat 
•	 Pentingnya merangkul para legislator dan kantor-kantor yang menolak rancangan UU 

untuk maju ke proses lebih lanjut 
•	 Nilai dari kehadiran organisasi-organisasi HAM dan keluarga korban pada saat rapat 

dengar pendapat. Mereka menjadikan suara lebih terdengar dengan memberikan 
kertas posisi mengenai penyediaan dan ukuran-ukuran yang harus diutamakan dan 
dengan menyertakan intervensi oral.

•	 Perlunya mengikuti proses legislatif  menjadi intervensi yang efektif, membuat analisa 
dari debat dan mengevaluasi strategi, untuk mengefisiensikan segala sumber daya 

•	 Perlunya mengkonsolidasikan jaringan, nasional, regional dan internasional 
•	 Pentingnya mengembangkan aliansi strategis dengan aliansi masyarakat sipil dan aktor 

berpengaruh lainnya 
•	 Pentingnya mempertajam kapasitas organisai untuk melakukan advoksi, kampanye 

dan aktivitas lobi 
•	 Pentingnya merangkul masyarakat yang lebih luas 
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FORUM TERBUKA

WGEID telah mengirim surat kepada Pemerintah Filipina selama 8 tahun belakangan, 
meminta sebuah kunjungan, saya tidak yakin jika ini adalah faktor fasilitas. Pada saat kami 
menghadap Presiden Benigno S. Aquino, kami telah menyebutkan tentang surat-surat dan 
beliau menanyakan apa itu  WGEID. Kami menjelaskan peran  WGEID dan menambahkan 
bahwa terakhir kali WGEID mengunjungi Filipina adalah ketika masa kekuasaan ibu beliau, 
almarhum Presiden Corazon Aquino. Ketika Kementrian Luar Negeri ditanyakan tentang 
permohonan  WGEID, mereka bilang bahwa mereka tidak ingat.  Pemerintah Filipina tidak 
menjawab surat  dari WGEID. WGEID telah mengirimkan surat terpisah kepada pemerintah 
Indonesia tetapi kemudian membuat surat penolakan kunjungan, tetapi Indonesia menjelaskan 
bahwa mereka sedang menunggu kunjungan lain dari pelapor PBB lainnya.

Mary Aileen Diez-Bacalso (AFAD– Filipina)

Ada yang tidak terhubung antara delegasi Filipina di Jenewa dan pemerintah Filipina,  
ICJ sering menemukan persoalan ini. Bagaimana caranya untuk membuat mereka saling 
berkomunikasi? Untuk menginformasikan kedua belah pihak secara bersamaan, ICJ 
berkomunikasi dengan  Misi Filipina di Jenewa. 

Pengacara Emerlynne Gil (ICJ- Kawasan Asia dan Pasifik)

Ketika Konvensi disebutkan ke DFA, seorang pejabatnya bahkan bertanya kapan 
konvensinya dan di mana tempatnya? 

Caroliza Tulod-Peteros (AFAD – Filipina)

Apa peran angkatan bersenjata untuk usaha ini? Dalam hal instrument HAM, Filipina sudah 
meratifikasi ICC dan menjadi yang pertama di Asia yang mengesahkan UU anti Penghilangan 
Paksa, Negara juga telah meratifikasi Konvensi anti Penyiksaan. Apa posisi sektor keamanan? 
Apakah mereka mendukung Konvensi, apa peran mereka dalam proses mengadopsi UU ini. 
Di Indonesia, sektor keamanan menentang ratifikasi ICC dan Konvensi anti Penghilangan 
Paksa. Parlemen dan Eksekutif harus bersatu agar Indonesia menandatangani, tetapi militer 
menghambat proses ratifikasi.

Mugiyanto (IKOHI-Indonesia)

Armed Forces of the Philippines (AFP)/Angkatan Bersenjata Filipina menentang definisi 
penghilangan paksa menurut Konvensi, yang diadopsi menjadi UU Nasional.  AFP memilih 
definisi penghilangan paksa menurut Hukum Humaniter Internasional, dan statute Roma 
ICC, dimana termasuk organisasi politik mana pun dan aktor non-negara. (non-state actors). 
Setelah pembentukan kantor HAM AFP, mereka mencoba menerima definisi. Ketika AFAD 
dan FIND mengunjungi Istana Malacanang  kedua kalinya di bawah  Presiden Benigno 
S. Aquino, sangatlah sulit memahami keberpihakan mereka.  Tetapi sekarang sudah jelas, 
karena rancangan UU yang tertunda di Kongres yang diusulkan memasukkan non-state actors. 

Nilda Lagman-Sevilla (FIND-Filipina)
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Sepanjang round table discussion dengan perwakilan AFP, mereka tidak menentang ratifikasi.

Caroliza Tulod-Peteros (AFAD – Filipina)

Sehubungan dengan definisi hukum yang melingkupi aktor Negara, ada beberapa 
kejadian di Bagladesh dimana anggota partai berkuasa mendorong organisasi mahasiswa 
yang berafiliasi dengan mereka melakukan penghilangan paksa. Untuk kasus ini apakah kita 
memandang partai berkuasa sebagai aktor Negara atau aktor non-negara?

Pengacara Samia Islam (Odhikar-Bangladesh)

Definisi aktor Negara mencakup agen Negara, kelompok atau individu yang berlaku 
sebagai pendukung Negara. Meskipun pelaku langsungnya adalah individu tetapi jika dia 
melakukan aksi-aksi mereka dengan dukungan Negara, maka mereka dapat dipandang 
sebagai aktor Negara.

Nilda Lagman-Sevilla (FIND-Filipina)

Di Argentina, kami memperluas kerangka waktu untuk kerja kami di isu penghilangan 
paksa. Kami juga menginvestigasi penghilangan paksa sebelum kudeta dan menemukan 
partisipasi kelompok swasta anti komunis dan kelompok paramiliter. Mereka berlaku karena 
dukungan Pemerintah dan beraliansi dengan pemerintah Argentina, bertindak di bawah restu 
pemerintah.  Meski mereka bukan aktor non-negara tetapi mereka dapat dikenai hukuman 
dari kejahatan yang mereka lakukan. Kami berusaha mengajukan mereka sebagai aktor non-
negara.

Pengacara Alejandro Rua (CELS-Argentina)

Hari ini, begitulah posisi Presiden Benigno S. Aquino. Ini adalah bukit pertempuran lainnya 
untuk rancangan UU yang diperbaiki, bagi saya secara personal perubahan tidak dapat 
diterima. Kami telah bekerja keras selama 16 tahun untuk UU anti Penghilangan Paksa dan 
sekarang ada usulan perubahan. Saya juga mendengar, Presiden ragu untuk menandatangani 
rancangan tersebut, tetapi anggota kabinet meyakinkan dia.   

Klarifikasi mengenai aktor non-negara, Konvensi Internasional tidak bisa menjelaskannya, 
tetapi Konvensi akan berhadapan dengan aktor Negara. Tetapi sudah jelas bahwa Negara 
bertanggung jawab untuk menginvestigasi kejahatan-kejahatan yang dilakukan aktor non-
negara yang bertindak atas dukungan pemerintah. Negara bertanggung jawab, bahkan ketika 
kasus-kasusnya dilakukan oleh aktor non-negara.

Wadih Al Asmar (FEMED-Lebanon)

Mempertimbangkan keberpihakan AFAD dan FIND, realitasnya ada pada norma dan 
penegakan norma. Ini menghabiskan 16 tahun untuk mengesahkan UU ini. UU sudah 
disahkan, meski Konvensi tidak diratifikasi oleh Negara yang menyetujui UU yang memiliki 
pasal-pasal Konvensi.  Pada saat mendiskusikan isu mengenai aktor non-Negara, satu 

Pengacara Chito Gascon (Human Rights Claims Board-Filipina)
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Mengapa elemen ini sangat istimewa? Aktor non-negara yang tidak terhubung dengan 
Negara akan dihukum jika dia terlibat kejahatan.  Aktor non-Negara yang menculik 
individu dan tidak memiliki hubungan dengan Negara akan dihukum dengan menggunakan 
hukum tentang penculikan dan/atau penahanan sewenang-wenang, tergantung fakta-fakta. 
Pengacara   Garreton mengatakan memang terkadang ada kerja sama dengan agen Negara  
dalam melakukan penghilangan paksa. Misalkan saja, sebuah perusahaan penebangan kayu 
yang beroperasi di Peru ditentang oleh aktivis lingkungan, dan suatu ketika aktivis-aktivis ini 
menghilang, dan bukti-bukti menunjukkan bahwa personel keamanan perusahaan menjadi 
pelaku tindak kejahatan tersebut.  Seringkali, personel keamanan perusahaan sebenarnya 
adalah agen Negara. Fenomena ini bukan hanya milik agen Negara, kasus yang sama juga 
terjadi di kamboja.  Perusahaan swasta memberikan bayaran ke battalion lokal untuk jasa 
keamanan. Bahkan di Malaysia, hal ini pun terjadi; perusahaan penebangan kayu membayar 
pajak kepada pemerintah lokal untuk layanan tertentu.  Maka dari itu, tentu ada hubungan 
yang kompleks dengan Negara meskipun aktor penghilangan paksa dilakukan oleh aktor 
non-negara. 

Pengacara Emerlynne Gil (ICJ- Kawasan Asia dan Pasifik)

aspeknya adalah partisipasi dari agen Negara,jika mereka bukan aktor pemerintah tetapi 
mereka terhubung ke Negara, hukum masih akan diterapkan, “bertindak untuk dan atas 
nama pemerintah”.  Penghilangan paksa di Filipina dilakukan juga oleh aktor non-Negara 
dan Negara harus mengejar mereka, Debatnya saat ini adalah dalam pasal penculikan pada 
Konvensi menerima korban dari aktor non-negara.  Sekarang di beberapa area, beberapa 
penghilangan paksa dilakukan oleh aktor ekonomi melawan mereka yang memilih untuk 
migrasi atau menyebrang perbatasan, beberapa dituntut untuk perdagangan manusia. Kasus 
ini disebut di sini karena muncul di beberapa Negara di Amerika Latin. Kita juga memiliki 
isu migrasi dan perdagangan manusia di Filipina. Hal ini harus diatasi berbeda secara hukum, 
tidak bisa disisihkan.

Saya berusaha untuk memahami gagasan aktor non-Negara. Dapat dipahami jika 
penghilangan paksa adalah kejahatan politik yang bagi Negara bertujuan untuk melawan 
rakyat yang beroposisi terhadap pemerintah. Di Guatemala, kebanyakan yang melakukan 
penghilangan paksa adalah aktor non-Negara. Mereka adalah kelompok  paramiliter yang 
diorganisir oleh angkatan bersenjata. Jadi mereka adalah individu-individu swasta, tentara 
swasta bertanggung jawab karena telah melakukan begitu banyaknya penghilangan paksa.  
Kategori ini yang harus kita pahami; tidak ada masalah dengan keterlibatan aktor non-Negara 
asalkan ditemukan adanya dukungan Negara. Kita tidak bisa berangkat dari kerangka kerja 
yang salah dengan tidak melihat pertanggungjawaban Negara.  Kami memiliki dokumen 
yang jelas di Guatemala, genosida dilakukan oleh kelompok paramiliter terhadap masyarakat 
adat didukung oleh Negara. Hak-hak masyarakat adat dilanggar oleh pemilik modal, ini 
sangat penting karena Negara telah melanggar hak-hak warganya untuk berjuang. Bagi saya 
mereka adalah bagian dari Negara. 

Marco Antonio Garavito Fernandez (Liga Guatemalteca de Higiene Mental-Guatemala)
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Ada beberapa isu yang tidak terlalu mambantu untuk ditambahkan dalam debat ini. Ada 
beberapa masalah historis dan sosial yang sudah ada sejak lama. Isu perdagangan manusia 
dan migrasi adalah masalah sosial yang memiliki elemen yang sama tetapi tidak terlalu rumit 
untuk diperkenalkan ke dalam area penghilangan paksa. Kita harus bergerak maju, ini akan 
menenggelamkan kekuatan UU anti penghilangan paksa yang kita miliki. 

Wadih Al Asmar (FEMED-Libanon)
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PROF. RAINER HUHLE
Komite Anti Penghilangan Paksa PBB

Manfaat Legislasi Nasional untuk Menentang 
Penghilangan Paksa 

(Presentasi virtual)

©
w

w
w

.espacioN
oticias.com

Pengantar
UNCED

•	 Apa tujuan dari Konvensi Anti Penghilangan Paksa?
 

o Ditujukan untuk mencegah penghilangan paksa dan memerangi impunitas atas 
kejahatan penghilangan paksa

o Mempertimbangkan hak setiap orang untuk tidak menjadi korban penghilangan paksa 
dan hak korban atas keadilan dan pemulihan

o Menegaskan hak korban untuk mendapatkan kebenaran tentang yang terjadi seputar 
tindak penghilangan paksa dan nasib korban penghilangan paksa dan hak atas 
kebebasan mencari, menerima dan memperoleh informasi yang lengkap.

•	 Apa hal yang paling penting dari Konvensi ini untuk legislasi peraturan perundang-
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undangan di tingkat nasional? 

o Definisi hukum yang tepat atas tindak pidana penghilangan paksa:
o Kejahatan penghilangan paksa secara tipikal memiliki dua tahapan: pertama adalah 

perampasan kebebasan, dan kedua penyangkalan informasi tentang situasi yang ada
o Subjek aktif  atau pelaku kejahatan adalah alat Negara atau orang yang berperan atas 

nama Negara atau yang didukung oleh negara
o Kejahatan penghilangan paksa dengan penculikan dibedakan secara jelas
o Sifat penghilangan paksa sebagai kejahatan yang berkelanjutan diakui. 
o Batas kadaluwarsa tidak boleh dimulai sebelum penghilangan paksa diklarifikasi dan 

harus ditetapkan paling lama dari aturan hukum pidana yang ada.

•	 Penghilangan paksa bisa menjadi sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan 
tersendiri

o Karenanya tidak cukup mengadopsi definisi Statuta Roma dalam legislasi nasional, 
karena dalam Statuta Roma hanya menyebutkan penghilangan paksa sebagai 
kejahatan terhadap kemanusiaan : Pasal 7 ayat (2) huruf  i “Penghilangan paksa” 
berarti penahanan atau penculikan orang dengan atau tanpa otoritas, dukungan 
atau pengetahuan Negara atau organisasi politik, yang diikuti dengan penyangkalan 
mengakui adanya perampasan kemerdekaan atau memberi informasi tentang 
keberadaan orang yang dihilangkan, dengan niat untuk memindahkan orang tersebut 
dari perlindungan hukum untuk jangka waktu yang panjang. 

o Berbeda dengan definisi Statuta Roma, Konvensi tidak menyebutkan ketentuan “niat 
untuk memindahkan mereka dari perlindungan hukum untuk jangka waktu yang 
lama”. Konvensi ini memahami bahwa terlepas dari niat para pelaku, akibat dari 
penghilangan paksa adalah menjadikan korban berada di luar perlindungan hukum. 
Hal ini seharusnya diatur jelas dalam legislasi nasional.

o Perbedaan penting lain dari Statuta Roma adalah bahwa Konvensi tidak menganggap 
unsur waktu sebagai elemen penting dalam mendefinisikan penghilangan paksa.

•	 Jurisdiksi Militer seharusnya tidak diperbolehkan menangani kasus penghilangan paksa.

Walaupun Konvensi tidak secara eksplisit menyebutkan hal ini, hak korban atas 
penyelidikan yang cepat dan tidak berpihak (Pasal 12) secara implisit telah mengeluarkan 
Jurisdiksi Militer. Menurut pemahaman umum yang baku, tidak ada kejahatan HAM 
bisa diselidiki dan diadili oleh jurisdiksi yang eksklusif. Dengan pemahaman yang sama, 
Konvensi Inter-Amerika Anti Penghilangan Paksa menyatakan secara jelas bahwa orang 
yang bertanggung jawab terhadap penghilangan paksa hanya bisa diadili di pengadilan 
umum (Pasal 9). 

•	 Masing-masing Negara pihak harus memastikan pelatihan bagi penegak hukum, sipil 
dan militer, tenaga kesehatan, pejabat publik dan orang lain yang mungkin terlibat 
dalam penanganan atau perawatan orang-orang yang dirampas kemerdekaannya, dalam 
pendidikan dan informasi terkait ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini (Pasal 23) 
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FORUM TERBUKA

Dalam perkembangan yang terjadi di Filipina saat ini, ada rancangan undang-undang 
penghilangan paksa yang hendak memasukkan aktor non-negara dalam definisi yang akan 
menjadi pelaku penghilangan paksa. Ada perdebatan yang masih berlangsung saat ini. 
Karena itulah saya hendak menanyakan mengapa penting menyebutkan bahwa pelakunya 
hanya Negara, atau mereka yang mengatas namakan Negara, atau yang didukung dan direstui 
Negara untuk kasus penghilangan paksa? 

Pengacara Emerlynne Gil (International Commission of Jurists- Asia Tenggara)

Penting bagi korban untuk mengetahui bahwa Konvensi ini secara jelas melarang Negara 
melakukan penghilangan paksa. Pelanggaran HAM memberikan tanggung jawab pada negara 
untuk menyelesaikannya. Negara punya tanggung jawab utama untuk tidak menghilangkan 
orang, dan juga mencegah orang lain melakukannya.  Bila penghilangan paksa dibebankan 
pada pelaku non-Negara, Negara bisa bersembunyi atau menghindar dari tanggung jawab. 
Negara harus punya legislasi yang jelas, bahwa penghilangan paksa adalah tindak pidana 
serius yang berbeda dengan tindak pidana lainnya. Negara tidak bisa lari dari tanggung jawab.  
Inilah dua bentuk pertanggungjawaban Negara yang harus dipahami secara jelas. Baik yang 
dilakukan oleh negara atau non-negara sama seriusnya dan Negara yang punya tanggung 
jawab kepada para korban. 

Prof. Rainer Huhle (Komite Penghilangan Paksa PBB)

•	 Pengujian laporan Negara, yang batas waktunya dua tahun setelah diratifikasinya Konvensi 
ini oleh Negara yang bersangkutan harus digunakan sebagai kesempatan membicarakan 
legislasi nasional supaya sejalan dengan Konvensi ini. Komite Penghilangan Paksa PBB 
telah membuat rekomendasi bagi Negara-negara terkait hal ini. 

•	 Ketika mengesahkan Konvensi ini, Anggota DPR harus selalu membuat deklarasi seperti 
pada Pasal 31 Konvensi guna mengakui kompetensi Komite untuk menerima dan menguji 
komunikasi orang-orang yang mengaku haknya dilanggar. Ratifikasi yang tulus atas 
Konvensi ini harus disertai niat untuk melaporkan situasi di Negara terkait untuk dinilai 
oleh badan yang independen yang bertanggung jawab menilai kinerja Negara pihak. 
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PENGACARA CHITO GASCON
Dewan Klaim untuk Korban Pelanggaran HAM (Human Rights Victims Claims Board)

Hal-hal yang Menonjol dari  RA 10368: Undang-Undang 
tentang Pengakuan Korban Pelanggaran HAM dan 

Reparasi Tahun 2013

I. Prinsip-Prinsip Panduan
•	 Akses atas Pemulihan yang  Efektif  bagi Korban/Penyintas Darurat Militer (Aturan 

I, Bagian 3  atau RI, s3)
	Bukan konsep pemulihan yang lengkap:  terbatas untuk menangani dampak 

pelanggaran pada  korban/penyintas 

•	 Kompensasi dan Bentuk Pemulihan Bukan Uang
	Jurisdiksi awalnya adalah untuk menentukan sah tidaknya peng-klaim korban 

pelanggaran HAM, cakupan korban pelanggaran HAM dan penentuan 
distribusi dana (RIII, s1)

•	 Pertanggungjawaban pidana para pelaku diluar jurisdiksi Dewan Kompensasi
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•	 “Pemulihan” mengacu pada kewajiban negara untuk memulihkan hak dan martabat 
korban. Hal ini merupakan bagian dari hak korban atas pemulihan yang efektif  
sebagaimana diatur dalam R.A. 10368, Peraturan Pelaksanaan (IRR) dan Resolusi 
Sidang Majelis Umum PBB No 60/147 yang disahkan tanggal 16 Desember 2005 
yang berbunyi:  “Prinsip-Prinsip Dasar dan Panduan tentang Hak atas Pemulihan bagi 
Korban Pelanggaran Berat Hukum HAM Internasional dan Pelanggaran Serius atas 
Hukum Humaniter Internasional” Pemulihan harus memasukkan pemulihan yang 
bersifat moneter (uang) atau non-moneter. (RII, s1, g) 

•	 Proses Hukum dan Proses Klaim yang Cepat
	Transparansi dalam proses klaim; 
	Prosedur yang mengijinkan pihak terkait menolak aplikasi atau klaim dengan 

alasan kecurangan, palsu atau fiktif  yang menyebabkan pihak tersebut 
mempertanyakan hal yang sama dengan menunjukkan bukti; dan, 

	Prosedur yang cepat dengan menghargai hak dasar dari pihak-pihak (RI, s2)

•	 Kewajiban Negara (RI, s3)
	Mengakui heroisme dan pengorbanan semua orang Filipina yang menjadi 

korban pelanggaran HAM serta memulihkan harkat dan martabat korban; 
	Mengakui kewajiban hukum dan moral untuk mengakui dan/atau 

menyediakan pemulihan kepada korban 

•	 Interpretasi liberal di pihak korban pelanggaran HAM (RI, s4)
	Perlindungan pihak yang meng-klaim (Claimants) (RV, s7)

•	 Non-diskriminasi
•	 Partisipasi 
•	 Perhatian pada kelompok rentan

	Keberlanjutan reparasi non-moneter
	Aksesibilitas dan akomodasi yang masuk akal

•	 Integrasi jender

•	 Pertanggungjawaban
	Sejarah  – Ini ditandatangani oleh Presiden President Benigno S. Aquino 

III pada tanggal 25 Februari 2013 walau telah lama sekali di Kongres sejak 
tahun 1986. Tetapi disahkan dibawah pemerintahannya. 

	Arti penting– Ini adalah legislasi pertama di Filipina yang mengatur hal 
tersebut. Pengakuan negara atas pertanggungjawabannya atas pelanggaran 
HAM yang dilakukan pada masa Darurat Militer adalah preseden awal yang 
baik. Ini adalah wujud komitmen negara bahwa pelanggaran HAM seperti 
itu tidak boleh terulang lagi ke depan. “Never Again”  
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II. Pertanyaan yang Sering Diajukan 

◊	 Bagaimana prosedur hukumnya? 

•	 Jurisdiksi asal (RII, s1, a)
	Penentuan sah tidaknya klaim, korban pelanggaran HAM dan nilai poin

•	 Kesimpulan prosedur hukum (RV, s5)
	Mengesahkan Aturan tentang Kesimpulan Prosedur Hukum, termasuk 

Aturan tentang permintaan yang dilarang
•	 Bukti substansial (RV, s3)

	Kewenangan untuk memvalidasi, verifikasi, menyelidiki dan mendengarkan 
klaim atau tuduhan

•	 Tanpa biaya (RV, s4)

◊	 Kapan seorang pembuat klaim mendapatkan haknya? (RIII, s6)

•	 Pelamar harus memiliki kualifikasi dan sah sebagai pembuat klaim dan menunjukkan 
bukti: 

–	 Yang bersangkutan harus sah sebagai pembuat klaim sebagaimana diatur 
dalam bagian Aturan V, bagian 1, paragraf  1, termasuk pembuat klaim yang 
meminta pengakuan;

–	 Pelanggaran HAM adalah satu dari tindak pidana yang diatur pada Aturan 
II, C, dan V, bagian 2, yang dilakukan pada waktu yang disebutkan.  

◊	 Siapa yang boleh membuat klaim? (RV, s1)

•	 Korban pelanggaran HAM sebagaimana diatur pada Aturan II, D.
	“Korban Pelanggaran HAM” mengacu pada seseorang yang hak asasinya 

dilanggar oleh orang yang bertindak dalam kapasitas resmi dan/atau alat 
negara sebagaimana didefinisikan. Supaya mendapatkan reparasi dibawah 
undang-undang ini, pelanggaran HAM yang dimaksud harus terjadi pada 
periode mulai 21 September 1972 sampai 25 Februari 1986: Akan Tetapi, 
korban pelanggaran HAM yang dilakukan  satu (1) bulan sebelum 21 
September 1972 dan satu (1) bulan setelah 25 Februari 1986 masih harus 
mendapatkan reparasi dibawah undang-undang ini bila yang bersangkutan 
bisa membuktikan bahwa pelanggarannya dilakukan:

o (1) Oleh alat negara dan/atau orang yang bertindak dalam kapasitas 
resmi sebagaimana didefinisikan di sini; 

o (2) Untuk tujuan merawat, mempertahankan, mendukung atau 
mempromosikan rejim yang dimaksud; atau 

o (3) Untuk menyembunyikan kejahatan rejim Marcos dan/atau 
dampak dari Darurat Militer
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•	 Pembuat klaim yang dianggap sebagai korban pelanggaran HAM sebagaimana diatur 
dalam bagian 3 Aturan V. 
	Pembuat klaim dalam class suit dan direct action plaintiffs dalam the Human Rights 

Litigation Against the Estate of Ferdinand E. Marcos (MDL No. 840, CA No. 
88-0390) di Pengadilan Distrik Federal Amerika Serikat di Honolulu, Hawaii 
yang memenangkan gugatan korban harus dianggap sebagai kesimpulan 
bahwa mereka adalah korban pelanggaran HAM. Dengan memandang , bahwa 
korban pelanggaran HAM yang diakui oleh  Yayasan Bantayog Ng Mga Bayani 
harus juga dianggap sebagai korban pelanggaran HAM. Memandang lebih jauh 
lagi, bahwa apa yang disebutkan di sini tidak boleh menghalangi Dewan atas 
jurisdiksinya keputusan untuk menentukan korban pelanggaran HAM dan 
skema pemulihan dan/atau pengakuan yang mungkin dikeluarkan olehnya.  

•	 Ahli waris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 960 sampai 1010 KUHP 
Filipina, atau yang diberi wewenang sebagai wakil korban pelanggaran HAM yang 
telah meninggal, cacat tetap atau dihilangkan secara paksa. 
	NSO mengeluarkan bukti afiliasi dan hubungan. Bila tidak ada, harus ada 

kesaksian dari dua orang yang netral;
	Dalam hal korban tidak punya kapasitas untuk melapor secara pribadi, harus 

ada perwakilan yang memiliki otoritas resmi sebagai wakil;
	Dalam hal korban tidak memiliki kapasitas terkait mental dan psikologis, 

NSO mengeluarkan bukti afiliasi dan hubungan dengan keluarga terdekat 
menurut ketentuan Undang Undang Perdata (RV, s2) 

◊	 Penderitaan atau pelanggaran seperti apa yang bisa dimasukkan dalam aplikasi klaim? 
(RII, s1, c)

•	 “Pelanggaran HAM” mengacu pada perbuatan atau kelalaian yang dilakukan selama 
periode 21 September 1972 hingga 25 Februari 1986 oleh orang yang bertindak 
dalam kapasitas resmi dan/atau agen Negara
	Penangkapan dan penahanan ilegal
	Cedera, penyiksaan, pembunuhan, atau pelanggaran hak asasi manusia 

lainnya, dari setiap orang yang melaksanakan hak-hak sipil dan politik 

•	 Penyiksaan sebagaimana didefinisikan dalam RA 9745
	penghilangan paksa sebagaimana dimaksud dalam RA 10353
	Pengasingan paksa
	Pengambilalihan ilegal bisnis, penyitaan properti, penahanan pemilik/dan/

atau keluarga mereka, perampasan kehidupan seseorang dengan agen Negara
	Penculikan atau mengeksploitasi anak-anak orang;
	Pelanggaran seksual terhadap korban pelanggaran HAM

•	 pelanggaran seksual mengacu baik kejahatan pelecehan seksual atau kekerasan 
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seksual didefinisikan oleh KUHP Revisi selain pemerkosaan
	Sama atau analog dengan di atas, termasuk yang diakui oleh hukum 

internasional.

◊	 Siapa orang yang bertindak dalam kapasitas atau Negara agen resmi? (RII, s1, e)

•	 “Orang Bertindak dalam kapasitas resmi dan / atau Agen Negara” mengacu pada: 

	(1) Setiap anggota mantan Philipines Constabulary (PC), mantan Terpadu 
Kepolisian Nasional (POLRI), Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) dan Sipil 
Rumah Pertahanan Angkatan (CHDF) sejak 21 September 1972 hingga 25 
Februari 1986 serta agen sipil yang melekat padanya; dan setiap anggota 
kelompok paramiliter bahkan jika salah satu tidak organik bagian dari 
PC, Polri, AFP atau CHDF selama ini menunjukkan bahwa kelompok itu 
diselenggarakan, didanai, disediakan dengan peralatan, fasilitas dan / atau 
sumber daya, dan / atau diindoktrinasi, dikendalikan dan / atau diawasi oleh 
setiap orang yang bertindak dalam kapasitas resmi dan / atau agen Negara 
didefinisikan sebagai disini;

	(2) Setiap anggota pegawai negeri sipil, termasuk orang-orang yang 
memegang jabatan publik elektif  atau ditunjuk setiap saat sejak 21 September 
1972 hingga 25 Februari 1986;

	(3) Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (a) dari Executive Order No 
1, membuat Komisi Presiden tentang Pemerintah yang Baik (PCGG), yang 
dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 1986 dan undang-undang terkait dengan 
Presiden Corazon Aquino C. dalam latihan kekuasaan legislatif  anaknya 
di bawah Konstitusi Freedom, termasuk mantan Presiden Ferdinand E. 
Marcos, Imelda R. Marcos pasangan, kerabat dekat mereka dengan kerabat 
atau afinitas, serta kerabat dekat mereka, rekan, kroni dan bawahan; dan

	(4) Setiap orang atau kelompok orang yang bertindak dengan otorisasi, 
dukungan atau persetujuan dari negara selama rezim Marcos.

◊	  Apa periode ketika pelanggaran atau cedera harus terjadi? (RV, s2)

•	 Pelanggaran HAM, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan II, C, harus 
terbukti telah dilakukan selama periode 21 September 1972 hingga 25 Februari 
1986: Asalkan, bagaimanapun, itu korban pelanggaran hak asasi manusia 
yang berkomitmen satu (1) bulan sebelum 21 September 1972 dan satu 
(1) bulan setelah 25 Februari 1986 berhak atas reparasi, di bawah Undang-
Undang ini jika mereka bisa menetapkan bahwa pelanggaran dilakukan: 

	Dengan agen Negara dan / atau orang yang bertindak dalam kapasitas resmi 
sebagaimana didefinisikan di bawah;

	Untuk tujuan menjaga, memelihara, mendukung atau mempromosikan 
rezim tersebut; atau
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	Untuk menyembunyikan pelanggaran selama rezim Marcos dan/atau efek 
Darurat Militer. 

◊	 Bukti apa yang perlu disampaikan untuk menunjukkan Korban Palanggaran HAM? (RV, s2) 

•	 NSO mengeluarkan bukti kematian;
•	 Surat perintah penangkapan, perintah penyitaan (PDA, PCO, Asso), agar misi dan 

dokumen lain yang sejenis;
•	 Keterangan dari instansi petugas penahanan terkait penahanan, peta, keterangan 

polisi, file-file NBI, kertas rilis dan dokumen lain yang sejenis;
•	 keterangan tertulis Dokter, hukum medis, otopsi atau keterangan hasil patologi atau 

laporan, dan dokumen-dokumen lain yang sejenis;
•	 Dokumen yang tergolong rahasi dari Departemen Pertahanan Nasional;
•	 Catatan pengadilan;
•	 Catatan Asli atau sejenisnya yang sudah disahkan oleh pengacara;
•	 Foto-foto dengan pengesahan otentik yang sepatutnya; 
•	 Surat pernyataan yang disahkan otentik dari 3 orang yang tidak berkepentingan;
•	 Sumber-sumber informasi sekunder dari sumber yang dapat dipercaya dapat 

disampaikan seperti oleh Gereja / laporan LSM, Buku yang mendokumentasikan 
pelanggaran HAM, kliping-kliping baru atau dokumen lain yang sejenis;

•	 dokumen dan bukti-bukti lain yang membuktikan insiden terjadinya pelanggaran 
dan/atau yang mungkin diperlukan untuk pemberian reparasi apapun.

◊	 Apa langkah-langkah dalam menentukan klaim?

A. Pengajuan Aplikasi Klaim

	evaluasi awal oleh Sekretariat untuk menentukan kelengkapan, investigasi 
dan penyerahan rekomendasi yang beralasan (RIV, s1)

•	 Kelengkapan: menunjukkan/membuktikan kelayakan penuntut dan pelanggaran 
HAM (RIV, s3)
	Jika lengkap, rujukan ke Divisi

•	 Dewan bertindak melalui Divisi dalam menyelesaikan klaim (RIII, s2)
	Jika tidak lengkap, pemohon diberi waktu untuk menyelesaikan 

B. Penentuan Kelayakan Klaim dan Moneter Perbaikan (RIII, S6 & 7)
•	 Sebuah sistem poin akan membimbing penentuan penghargaan dengan cara sebagai 

berikut:
	Korban yang meninggal atau yang hilang dan masih hilang harus diberikan 

sepuluh (10) poin;
	Korban yang disiksa dan/atau diperkosa atau dilecehkan secara seksual 

harus ia diberikan enam (6) sampai sembilan (9) poin:
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	Korban yang ditahan harus diberikan tiga (3) sampai lima (5) poin; dan
	Korban yang hak-haknya dilanggar dalam Bagian 3, ayat (b), no. (4), (5) dan 

(6) di bawah RA 10368 diberikan satu (1) sampai dua (2) poin. (RIII, s7)

•	 Dalam setiap kategori, korban pelanggaran HAM yang lebih menderita akan 
menerima lebih banyak poin. Dalam kasus di mana korban diklasifikasikan dalam 
lebih dari satu kategori, satu akan diberikan poin dalam kategori tinggi: Asalkan, 
bahwa dalam kasus-kasus di mana ada beberapa klaim berhak mengajukan perbaikan 
oleh atau atas nama korban pelanggaran HAM tertentu, Dewan, melalui Divisi, 
akan memberikan penghargaan hanya satu (1) klaim yang valid yang sesuai dengan 
kategori memperoleh jumlah poin tertinggi untuk setiap penuntut memenuhi syarat. 
(RIII, s7)

•	 Setelah penentuan akhir dari penghargaan untuk semua pengadu, Dewan kemudian 
akan menghitung nilai moneter akhir penghargaan seseorang yang setara dengan 
nilai nominal dari satu titik dikalikan dengan jumlah poin yang penggugat berhak, 
sebagaimana ditentukan sebelumnya oleh Dewan. (RIII, s7)

C. Penentuan Reparasi Non-moneter (RIII, s8)

	Dewan, melalui Divisi, akan dimasukkan dalam resolusi, ketika berlaku, ketentuan 
untuk layanan yang diperlukan sebagai reparasi non-moneter untuk korban 
pelanggaran HAM dan / atau keluarganya, seperti konseling, perlindungan sosial, 
pelayanan kesehatan, beasiswa atau bantuan pendidikan, subjek dengan pedoman 
dan mekanisme yang akan ditentukan oleh Dewan, dalam koordinasi dengan instansi 
pemerintah yang diidentifikasi dalam Peraturan V, Pasal 10.

D. Catatan untuk pelamar mengenai kelayakan klaim

E. Dewan menyetujui daftar semua pengadu yang memenuhi syarat 
dan mengarahkan publikasi dalam dua (2) surat kabar yang disebar 
secara umum sekali seminggu selama tiga (3) minggu berturut-turut. 
 
•	 Pengajuan keberatan dalam waktu 15 hari kalender dari tanggal publikasi terakhir
•	 Dewan mengirimkan ke Divisi yang bersangkutan untuk mengatur tentang Keberatan 

(RIII, s9)
•	 Alasan terkait Keberatan (RIII, s9):

	Pengadu yang baru tidak sah menurut Aturan V, Bagian 1, ayat 1;
	Pelanggaran HAM yang dimaksud bukan salah satu yang disebutkan di 

bawah Peraturan II, C, dan Peraturan V, bagian 2;
	Klaim yang diajukan adalah tipuan, fiktif  atau palsu.

F. Banding ke Dewan (RIII, S10)
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•	 Melalui Pemberitahuan Banding ke Sekretariat, dalam waktu sepuluh (10) hari 
kalender sejak diterimanya resolusi, pada salah satu alasan berikut:
	Bahwa resolusi tidak didukung oleh bukti-bukti substansial.
	Bahwa pengadu atau pihak yang keberatan telah dicabut, bukan karena 

kesalahan disebabkan dia, atau penyajian bukti-buktinya untuk mendukung 
klaimnya atau keberatan selama proses Divisi.

CATATAN: Dalam kasus dimana pengadu dianggap cukup meyakinkan, keberatan 
dapat diajukan dalam waktu 10 hari sebagai banding ke Dewan en Banc dengan alasan 
merujuk bagian 9 dan 10 Peraturan III. (RIII, s9)

•	 Pemohon harus menyerahkan catatan Banding ditambahkan ke Pemberitahuan 
Banding, setidaknya sembilan (9) eksemplar, sebagai dasar alasan mengapa 
putusan Divisi harus ditinggalkan, disisihkan atau dimodifikasi. Kegagalan untuk 
mengirimkan catatan Banding dianggap sebagai ketidaksempurnaan banding. (RIII, 
S10)

•	 Dewan en Banc akan menyelesaikan banding dalam waktu lima belas (15) hari kalender 
sejak disampaikannya keputusan.

•	 Keputusan banding oleh Dewan en Banc adalah final dan bersifat ekseskusi 
•	 Setiap banding tertunda yang diajukan oleh penuntut atau pihak keberatan yang 

dirugikan ke Dewan en Banc harus diselesaikan dalam waktu enam puluh (60) hari 
kalender sebelum menjadi officio functus (Keputusan yang tetap).

G. Efektivitas Pemberian Kompensasi Moneter (RIII, s12)

	Dalam tiga puluh (30) hari setelah Dewan menyetujui dengan penundaan klaim yang 
sah dan final sebelum dan sesudah publikasi klaim yang sah semacam itu, pemberian 
kompensasi moneter harus berlaku.

◊	 Apa solusi yang tersedia untuk pelanggaran HAM tersebut?
	Kompensasi
	Pengakuan
	Reparasi Non-moneter

◊	 Bagaimana pemulihan diberikan?

•	 Kompensasi: 

	Berdasarkan sistem poin dengan mempertimbangkan frekuensi dan durasi 
pelanggaran, dan, tingkat keparahan bahaya dan konsekuensinya

	Hanya satu (1) klaim yang valid yang sesuai dengan kategori memperoleh 
jumlah poin tertinggi untuk setiap tuntutan yang memenuhi syarat.
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	Setelah penentuan akhir dari pemberian penghargaan untuk semua pengadu, 
Dewan kemudian akan menghitung nilai moneter akhir penghargaan 
seseorang yang setara dengan nilai nominal dari satu titik dikalikan dengan 
jumlah poin yang pengadu berhak dapatkan, sebagaimana ditentukan 
sebelumnya oleh Dewan. Reparasi moneter harus bebas dari pajak. (R3, s7)

	Reparasi Moneter bebas dari pajak. Tidak ada kuasa khusus yang harus 
diakui dalam pencairan, dan hanya korban atau pihak yang berkepentingan 
harus dilekatkan secara pribadi menerima apa yang disebut sebagai bentuk 
reparasi  Dewan, kecuali korban yang terlibat tidak mampu menunjukkan 
tingkat harapan Dewan. (RV, s7)

	Sepuluh miliar peso (P10,000,000,000.00) dikurangi biaya untuk pelaksanaan 
hukum (RVI, S5 & 6)

•	 Pengakuan: 

	Korban pelanggaran HAM, terlepas dari apakah mereka memilih untuk 
mencari reparasi atau tidak, harus diberikan pengakuan dengan cara 
mengabadikan nama mereka dalam Roll Korban HAM yang harus disiapkan 
oleh Dewan. (RIII, s14)

	Pengakuan Moto Proprio berdasarkan catatan pengadilan (RIII, s13)

•	 Reparasi Non-moneter: (RV, s8)

	Departemen Kesehatan (DOH), Departemen Kesejahteraan Sosial dan 
Pembangunan (DSWD), Departemen Pendidikan (DepEd), Komisi 
Pendidikan Tinggi (CHED), Otoritas Pendidikan Teknik dan Pengembangan 
Keterampilan (TESDA), dan instansi pemerintah lainnya harus memberikan 
layanan yang diperlukan sebagai bentuk reparasi non moneter untuk korban 
pelanggaran HAM dan / atau keluarganya.

◊	 Apakah pelanggaran hak asasi manusia yang ditemukan dan berapa banyak poin yang 
diberikan untuk setiap pelanggaran HAM?
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Pelanggaran HAM Poin

Membunuh orang yang menjalankan hak sipil dan politikn-
ya; Penghilangan paksa (masih hilang) sebagaimana didefi-
nisikan di RA1035[3] ;

10 poin 

Penyiksaan dan/atau perkosaan atau kekerasan seksual; 6–9 poin 

Penahanan tanpa surat penahanan daripengadilan sipil; 3-5 poin 

Pemaksaan atau intimidasi yang menyebabkan orang 
meninggalkan Filipina; 

1-2 poin 

Intimidasi paksa atau penipuan yang menyebabkan pen-
gambilalihan bisnis, perampasan properti, kehilangan mata 
pencaharian, dll;

1-2 poin

Penculikan atau pemerasan anak-anak atau orang yang di-
tuduh melawan rejim Marcos; kekerasan seksual terhadap 
korban pelanggaran HAM yang ditahan

1-2 poin

 

III. Dewan Klaim Korban Pelanggaran HAM

•	 Masa kerja: Dewan dimulai pada masa kerja dua tahun sejak berlakunya IRR. (RVI, 
s2)

•	 Masa Jabatan: Ketua dan Anggota Dewan tidak akan memegang jabatan atau 
pekerjaan lainnya selama masa jabatan mereka. (RIII, s3)

•	 Tingkat, Gaji, honorarium dan Tunjangan Ketua dan Anggota Dewan: Ketua dan 
Anggota Dewan akan menerima pangkat, menerima gaji yang sama, honorarium dan 
tunjangan setara dengan Ketua Hukum dan Hakim Pembantu Pengadilan banding 
masing-masing, yang tidak akan menurun selama masa jabatannya. Honorarium itu 
meliputi gaji, biaya, kompensasi, tunjangan, pensiun dan tunjangan pensiun yang 
akan diberikan sesuai dengan RA 6758 dan RA 910, sebagaimana telah diubah 
dengan RA 9946. (RIII, S4)

•	 Dewan Pengawas:

	Kekuasaan dan fungsi harus ditanggung oleh Majelis Wali Amanat yang 
akan terdiri dari: Ketua CHR sebagai Ketua; Ketua Komisi Nasional Sejarah 
sebagai Co-Ketua; dan Ketua dari CHED, Komisi Nasional Kebudayaan 
dan Seni (NCCA), Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kepala Universitas 
Perpustakaan Utama Filipina Diliman, sebagai anggota. (RVIII, s1)

•	 Wewenang dan Fungsi Komisi Memorial:

	Pembentukan, restorasi, pelestarian dan konservasi Memorial / Museum / 
Library / Kompendium menghormati korban pelangagran HAM selama 



Dari Dukacita Menjadi Keberanian

139

FORUM TERBUKA 

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap sistem reparasi yang kita miliki di Argentina, ada 
yang merupakan bagian dari reparasi moneter ini. Argentina dan lembaga Inter-Amerika HAM 
menghasilkan laporan yang menjadi dasar penting reparasi pada tahun 1983. Berdasarkan itu, 
telah ada sejumlah undang-undang yang berlaku untuk berbagai jenis masalah, sampai saat 
ini adalah proses yang berkelanjutan. Putusan pertama adalah UU Reparasi, itu termasuk 
penyediaan bagaimana sertifikasi dan bagaimana untuk mendokumentasikan penghilangan 
paksa sesuai dengan tuntutan yang diajukan sebelumnya dan bagaimana menentukan jumlah 
kompensasi para korban. Ada upaya untuk menutupi kejahatan ini selama penyelidikan. Lalu 
ada Hukum Reparasi untuk Anak-Korban, hukum lain diadopsi untuk menutupi orang-
orang yang pergi ke pengasingan karena rezim represif. Di Argentina kita masih menghadapi 
proses yang sedang berlangsung dan mendukung upaya untuk menghasilkan undang-undang 
yang sesuai karena manfaatnya telah diperpanjang untuk anak-anak yang lahir di pengasingan 
ketika orang tua mereka diasingkan. Anak-anak ini diakui sebagai korban karena mereka 
tidak bisa hidup di negara ini. Kami melakukan ini semua dengan sengaja karena ada kondisi 
yang mungkin tidak tercakup oleh hukum tertentu. Jadi jika orang mengklaim kompensasi 
karena keadaan yang berbeda maka ini akan dibahas. Ini adalah proses yang mengikuti 
pengakuan universal hak asasi manusia. Setelah pembentukan perbaikan untuk penghilangan 
paksa dalam periode kediktatoran, kita memperluas cakupan untuk mereka yang menderita 
pelanggaran yang sama pada tahun 1985 dan seterusnya. Kami juga mempertimbangkan 
kemungkinan lain untuk langkah-langkah reparasi.

Untuk reparasi bagi anak-korban, dana bisa digunakan untuk menutupi kebutuhan 
Nenek dari Plaza de Mayo. Sulit untuk menghitung ketentuan mendalam. Undang-undang 
juga mencakup pemulihan tempat di mana para korban diam-diam ditahan sehingga ini dapat 
berubah menjadi museum untuk memori sejarah. Hal ini akan tergantung pada kemauan 
politik dan sumber daya yang tersedia.

Pengacara Alejandro Rua (CELS-Argentina)

rezim Marcos.
	Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan DepEd dan CHED untuk 

memastikan bahwa kekejaman Darurat Militer, kehidupan dan pengorbanan 
korban pleanggaran HAM dalam sejarah kita termasuk dalam kurikulum 
pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

	Dewan Pengawas berwenang untuk menyewa dan mengangkat pejabat dan 
pegawai, menerima sumbangan dan hibah untuk dan atas nama lembaga, 
dan menyelenggarakan pejak untuk kepentingan Komisi. (RVIII, s1)
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Sudut pandang korban dan fakta bahwa undang-undang ini telah terealisasi adalah sebuah 
prestasi. Selain perbaikan mereka bisa mendapatkan, itu penting bahwa mereka mendapatkan 
kembali martabat korban pelanggaran hak asasi manusia. Kita harus memberi mereka kembali 
martabat mereka, bahkan jika hal itu untuk waktu yang singkat, tanpa, masih kita harus fokus 
memulihkan martabat para korban.

Dalam kasus Guatemala dalam proses perdamaian, kami membentuk Komisi Reparasi, 
dimana langkah-langkah reparasi harus diselesaikan dalam jangka waktu empat belas 
tahun. Baru-baru ini, ketika jangka waktu 14 tahun reparasi bagi korban disimpulkan, kami 
mengusulkan perpanjangan. Hal itu untuk mempertimbangkan harapan para korban karena 
proses pengambilan keputusan reparasi apapun tidak semalam, ini adalah proses yang panjang. 
Para korban harus memahami dan terlibat dalam seluruh proses. Perpanjangan ini mungkin 
membutuhkan lebih dari 2 tahun karena sejumlah korban belum banyak yang terlibat. 

Dengan apa yang dikatakan oleh Pengacara Rua, lebih praktis untuk membuat 
kompensasi moneter. Dalam kasus Guatemala, reparasi keuangan dipertimbangkan di 
negara yang memiliki situasi ekonomi terburuk di Amerika Latin. Pendapat masyarakat 
adalah penting, mengingat kemiskinan di negara itu, jika tidak ada tindakan nyata maka 
kita bisa fokus pada langkah-langkah lain yang mungkin. Menjaga memori sejarah penting, 
museum yang melindungi dokumen dan hal-hal yang berkaitan dengan perjuangan juga 
penting. Guatemala telah memiliki pengalaman HAM tragis dan kami tidak melihat satupun 
museum untuk pelestarian memori. Seluruh proses berpusat hanya pada perbaikan, dengan 
korban mendapatkan akses ke dana tetapi perbaikan yang nyata mungkin tidak benar-benar 
diselesaikan. Ukuran reparasi harus menjangkau hal-hal tak berwujud yang bersifat simbolis 
dan psikologis.

Apa yang akan terjadi setelah dua tahun ketika kita tidak ada lagi? Kita harus menemukan 
cara untuk langkah-langkah tambahan untuk para korban. Sangat mudah untuk membayar 
apa yang telah hilang secara finansial, tetapi keluarga masih dalma kondisi luka dan tidak 
dapat bergerak maju, bahkan jika hal ini terjadi kita harus menemukan cara lain untuk 
penyembuhan. Penghilangan paksa menyebabkan kerusakan pada keluarga yang hilang, 
beberapa tidak bisa bekerja dan tidak bisa mendapatkan uang untuk keluarga. Harus ada 
ukuran untuk menebus peluang ekonomi yang hilang.

Seminggu yang lalu di Guatemala, pengadilan HAM Inter-Amerika mengajukan kasasi 
ke Guatemala. Pemerintah tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk 11 korban. Kami 
tidak ingin mengorbankan kesempatan, pencari nafkah pergi selama 25 tahun, mereka 
dapat membenarkan jumlah tahun bahwa mereka kehilangan pendapatan mereka. Seperti 
profesor dan insinyur, dalam perpanjangan 2 tahun pemerintah dapat menemukan cara 
dan menjangkau orang yang harus mereka bayar. Tetapi  uang  tidak akan bisa membayar 
semuanya terutama penderitaan.

Marco Antonio Garavito Fernandez (Liga Guatemalteca de Higiene Mental-Guatemala)
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Di Indonesia, kita memiliki sebuah peraturan untuk kompensasi tapi ini bukan pemulihan 
yang total. Merujuk pada hukum hak asasi manusia, dalam beberapa situasi pemulihan 
tidak lengkap diberikan dan  diberi batas waktu. Kompensasi tergantung pada keputusan 
pengadilan. Akibatnya beberapa tidak bisa mengklaim kompensasi mereka. Di Indonesia 
kami memiliki kasus seperti ini untuk Kasus Timor-Leste yang digelar di Pangadilan HAM 
Ad Hoc.

Para korban tidak ingin berbicara tentang advokasi untuk reparasi, bagi mereka kompensasi 
akan menghentikan proses peradilan. Bagi mereka keadilan lebih sulit untuk diberikan oleh 
pemerintah. Kompensasi lebih mudah bagi pemerintah untuk menyediakan. Bagaimana 
situasi di Filipina? Kami tidak bisa berhenti dalam mencari keadilan dan kami tidak bisa 
berhenti mencari kompensasi juga. Bagaimana menemukan keadilan dan kebenaran?

Pengacara Yati Adriyani (KontraS- Indonesia)

Apa yang akan terjadi dengan para korban yang tidak dapat membuktikan bahwa mereka 
memang korban? Di El Salvador setelah konflik, ada sejumlah situasi mengenai kompensasi 
uang. Anak-anak yang orang tuanya dibunuh, terlepas apakah mereka kehilangan 1 atau 
2 orang tua atau orang tua yang kehilangan semua anak-anak mereka, jumlah kompensasi 
itu hanya untuk satu korban, sehingga semua keluarga menerima jumlah yang sama. Anak 
yatim yang belum dewasa sampai usia 18 juga akan menerima jumlah yang sama. Ketika 
perang berakhir, mengingat bahwa orang tua mereka dibunuh selama periode itu, mereka 
menerima lump sum jumlah kecuali anak kecil yang menerima gaji bulanan untuk studi 
mereka. Beberapa orang tua kehilangan anak-anak mereka, tetapi mereka tidak mengajukan 
klaim mereka di bawah jangka waktu yang ditentukan, tetapi mereka mengajukan banding. 
Mereka dianggap tidak memenuhi syarat karena kegagalan mereka untuk menyerahkan 
klaim mereka dalam jangka waktu yang ditentukan. Di negara kita beberapa korban tinggal 
di daerah terpencil dan tidak pernah mendengar berita tentang kompensasi dan tidak ada 
saksi yang dapat membuktikan bahwa pelanggaran memang terjadi. Dua tahun adalah waktu 
yang singkat, tidak semua korban bisa datang dan mendekati pemerintah untuk kompensasi 
mereka.

 Dalam kasus negara kita, banyak orang mengambil kompensasi dengan pura-pura 
menjadi korban. Mereka menyalahgunakan sumber daya yang mereka tidak berhak. Saya 
ingin berbagi semua tentang modalitas reparasi yang kita miliki di negara kita, etika dan 
psikologis di alam. Di negara kita, sayangnya, kami tidak hadir untuk kebutuhan psikososial 
mereka yang menderita dari konflik bersenjata. Banyak yang menderita masalah kesehatan 
mental. Ada beberapa monumen yang dibangun oleh negara, tetapi ini adalah produk dari 
perjuangan asosiasi korban pelanggaran hak asasi manusia. Monumen ini berisi daftar para 
korban penghilangan paksa, orang-orang yang dibunuh dan semua korban sipil. Tetapi 
mereka yang tewas dalam pertempuran darat, para gerilyawan dan mereka yang tidak memiliki 
tempat untuk berdoa dan meletakkan bunga, kami berkumpul di monumen tersebut dan 
menawarkan doa dan bunga untuk kuburan yang kita tidak pernah temukan. Ini adalah cara 
untuk memberikan reparasi bagi mereka yang tidak bisa  menangisi orang yang mereka cintai.

Margarita Zamora (Pro-Búsqueda-El Salvador)
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Kami harus banyak belajar dalam bidang reparasi dan keadilan. Kami melakukan langkah 
pertama ini, yakin bahwa jika kita tidak memberikan 2 tahun kemudian orang-orang yang 
harus maju tidak akan datang. Kami akan memberikan reparasi baik moneter maupun 
non-moneter, moral, psikososial, bentuk-bentuk simbolis reparasi non-moneter. Hukum 
mendirikan sebuah badan yang akan terus berlanjut setelah pekerjaan kami, Komisi Memorial 
akan melanjutkan pekerjaan untuk kompensasi non-moneter.

Komisi  ini akan dipimpin oleh Ketua Komisi Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan 
instansi pemerintah lainnya.

Sekarang ada perdebatan di Kongres, untuk Piagam untuk Komisi Hak Asasi Manusia.  
Hal ini penting untuk memberdayakan Komisi HAM. Kami berharap untuk menguatkan 
Piagam, untuk Komisi HAM menerima keluhan terlepas jika pelanggaran hak asasi manusia 
yang terjadi sebelum, selama dan sesudah darurat militer. Komisi HAM harus dilengkapi 
dengan sumber daya keuangan untuk melaksanakan program ini, di bawah mandat untuk 
reparasi

Ada dua daerah yang mungkin untuk memperluas ketentuan reparasi, satu adalah daerah 
konflik di Selatan (bagian selatan Filipina). Salah satu bagian dari Perjanjian Perdamaian adalah 
untuk membuat struktur baru pemerintahan untuk wilayah Muslim di Mindanao. Bagian dari 
perjanjian adalah pembentukan  Komisi Rekonsiliasi dan Keadilan Transisional. Meskipun 
belum resmi, salah satu pembicara, Pengacara Cej Jimenez akan menjadi wakil pemerintah 
untuk Komisi ini. Komisi Rekonsiliasi dan Keadilan Transisional tidak dibatasi oleh waktu, 
ini bisa mencakup peristiwa Jabidah (pembantaian) atau pembersihan sebelum Jabidah. Area 
kedua adalah pemberontakan, yang melibatkan Partai Komunis, jika perundingan damai 
dengan Partai Komunis akan maju mirip dengan Guatemala atau El Salvador, mungkin 
keterbatasan apa pun yang kita alami di bawah hukum ini, akan dibahas melalui kesepakatan 
dalam proses perdamaian yang mengatakan, akan ada kebenaran, rekonsiliasi, kompensasi, 
mekanisme keadilan transisional, untuk konflik dengan pemberontak komunis. Ini adalah 
kemungkinan dalam bergerak maju di luar hukum kompensasi.

Pelajaran penting saya, memisahkan soal reparasi dari proses pengadilan, sedangkan 
proses pidana melanjutkan komponen karya reparasi. Proses pengadilan memakan waktu 
terlalu lama, dan berbagai tingkat bukti yang diperlukan. Sebuah proses administrasi yang 
mengakui bahwa ada korban terlepas dari pelaku harus berorientasi korban, korban tidak 
harus menunggu terlalu lama, bukan beberapa kekhawatiran korban harus ditangani. 
Sementara memungkinkan proses pengadilan untuk melanjutkan, perbaikan yang harus 
diberikan kepada para korban lebih awal daripada kemudian.

Kami ingin para korban untuk menceritakan kisah mereka dalam kata-kata mereka sendiri. 
Ketika mereka mengajukan klaim mereka, mereka menceritakan kisah mereka dalam kata-
kata mereka sendiri. Ini adalah apa yang kita lihat sebagai obat terbaik terhadap klaim palsu. 
Korban palsu tidak akan dapat cerita-cerita mereka. Ada orang-orang yang datang ke depan 
meminta kompensasi, tetapi ketika kami memberikan pertanyaan, apa yang terjadi, di mana, 
dan sebagainya, mereka tidak bisa  memberikan rincian. Korban benar dapat memberikan 

Pengacara Chito Gascon (Human Rights Claims Board-Filipina)
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rincian, kita tidak perlu penghakiman, karena mereka membutuhkan lebih banyak waktu 
sebelum mereka dapat menceritakan kisah mereka, seperti mereka yang menderita kekerasan 
seksual atau pemerkosaan. Tahap kedua adalah bagi kita untuk menyelidiki lebih lanjut 
dan bekerja dengan para pemangku kepentingan umum. Cerita-cerita ini akan diserahkan 
kepada Komisi Memorial. Narasi yang berbeda akan diproduksi dari cerita ini. Departemen 
Pendidikan merupakan bagian dari Komisi Memorial. Mereka akan menarik cerita dan 
memasukkannya dalam kurikulum. Anak-anak di sekolah kita akan diberitahu tentang kisah-
kisah yang terjadi selama Darurat Militer.

Hingga saat ini, masih ada pertanyaan politik tentang apa yang terjadi selama Darurat 
Militer, seperti sopir taksi akan mengatakan saya lebih baik selama darurat militer. Anak 
diktator sekarang senator, hari ini ia masuk senat, dia berkata bahwa Marcos harus 
dimakamkan di pemakaman untuk pahlawan. Cerita korban harus diberitahu karena kita 
masih membangun negara yang demokratis.

Suami saya adalah korban, bisnisnya dihancurkan, properti kami hancur. Anak-anak saya 
dan saya menolak untuk mengajukan klaim berdasarkan undang-undang ini. Ketika ia masih 
hidup, suami saya mengatakan mengapa saya harus mengklaim untuk tugas-tugas yang saya 
lakukan? Semua anak-anak saya mengadopsi prinsip itu, saya lebih praktis, tetapi anak-anak 
saya tidak akan setuju. Saya belum mengajukan klaim tapi apa yang Anda katakan menurut 
saya, cerita harus diberitahu untuk memperbaiki sejarah. Suami saya memberikan kontribusi 
terhadap pemulihan demokrasi, ceritanya harus diberitahu.

Edita Burgos (Desaparecidos dan FJBM- Filipina)

Banyak pahlawan menolak untuk maju dan membuat klaim kompensasi, mereka merasa 
bahwa hal itu akan mengurangi kontribusi mereka, tetapi bukan tujuan. Kami membayar 
kompensasi moneter untuk memberikan kompensasi fisik sebagai bagian dari tugas negara 
dan kewajiban untuk mengakui kesalahan yang dilakukan. Kami mendorong orang untuk 
datang ke depan sehingga mereka akan diakui, negara harus mengatasi kebenaran dan 
bertanggung jawab atas apa yang terjadi.

Pilihan lain, seseorang mengklaim perbaikan atau pengakuan saja, jika yang terakhir 
dipilih maka korban dapat mengabaikan hak untuk uang. Anda bisa datang, jika Anda tidak 
membuat klaim uang tapi hanya mencari pengakuan. Saya tidak mendorong ini, namun para 
aktivis dapat mengklaim uang dan berkontribusi untuk dana umum untuk sesama aktivis, 
kisah mereka akan diberitahu.

Jika mereka tidak ingin uang, mereka masih bisa mengajukan, tapi mereka bisa 
menggunakan dana tersebut untuk mendirikan sebuah inisiatif untuk orang lain, untuk terapi 
atau intervensi psikologis. Kami membutuhkan Anda untuk datang, diakui, dan ini akan 
membantu untuk menghilangkan tindakan penipuan. Beberapa korban dalam kasus Hawaii 
telah memiliki pengalaman ini, agen negara membuat klaim palsu dan sekarang dia terdaftar 
dan menerima dana bagi para korban. Obat ini untuk para korban untuk menentang klaim.

Pengacara Chito Gascon (Human Rights Claims Board-Filipina)
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Saya mengagumi integritas (berkaitan dengan komentar yang dibuat oleh Ibu Editha 
Burgos), saya ingin berbagi pengalaman serupa. Empat tahun lalu saya bekerja dengan korban 
penghilangan paksa. Seorang ayah wanita muda itu menghilang, tapi dia bilang, dia tidak 
pernah melihat ayahnya sebagai pahlawan. Kemudian, kita berbicara tentang perbaikan, 
katanya sekarang dia tahu bahwa ayahnya adalah seorang pahlawan maka dia tidak meminta 
uang untuk perbuatan heroik. Dia akan memberitahu seluruh dunia bahwa ia adalah pahlawan, 
jadi dia mendapat kompensasi dan dia menggunakannya untuk menulis sebuah buku tentang 
ayahnya. Dia bekerja dalam pekerjaan advokasi, dan itu terbukti benar ayahnya. Apa yang 
saya katakan adalah bahwa kompensasi ekonomi bisa menjadi alat, masyarakat harus tahu 
pahlawan ini di luar pengetahuan keluarga. Negara ini layak untuk mengetahui kisah suami 
Anda.

Marco Antonio Garavito Fernandez (Liga Guatemalteca de Higiene Mental-Guatemala)

Sulit untuk mengambil langkah untuk meminta atau menerima kompensasi moneter 
untuk kehilangan suami saya. Rasanya seperti menjual dia dan itu adalah keputusan yang 
menyakitkan Ada malam aku tidak bisa  tidur, aku memutuskan untuk menerima uang 
karena putriku membutuhkannya karena kami kehilangan semua yang kita miliki. Itu adalah 
prioritas dan kelangsungan hidup, ayahnya dibunuh, tidak ada yang akan mengkompensasi 
hilangnya ayah atau tidak mengetahui ayah. Ini adalah bagian dari advokasi kami, kami tidak 
menjual hak maupun cinta kita yang hilang, tapi ini untuk negara.

Margarita Zamora (Pro-Búsqueda-El Salvador)

Jika kita sukses di sini, maka ini akan menjadi batu loncatan untuk usaha berikutnya di 
mana negara akan memberikan dan mengakui pelanggaran lainnya yang dilakukan setelah 
darurat militer.
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MARIZEN SANTOS
Konsultan, HURIDOCS- Swiss

Dokumentasi untuk Advokasi HAM

Tipe-tipe Dokumentasi 

Dokumentasi adalah sebuah alat yang spesifik dan sering digunakan untuk kerja advokasi 
dan HAM, hal ini didefinisikan dengan berbagai cara dalam advokasi HAM dan digunakan 
untuk mempromosikan perlindungan HAM. 

HURIDOCS secara umum menggunakan koleksi dokumen dari dokumen tipe 
perpustakaan dan rekaman acara-acara mengenai situasi akar rumput, yang menjadi tempat 
terjadinya pelanggaran HAM. Sumber data adalah korban, keluarga korban dan kelompok 
HAM. Dokumen tipe perpustakaan dapat dipublikasikan atau tidak, tetapi mencakup rekam 
proses di mana pengetahuan kolektif  diorganisir.  
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Akses ke dokumen-dokumen ini dibatasi hanya untuk  organisasi-organisasi, aktivis HAM 
dan professional. Sirkuasi dokumen-dokumen ini kemudan diperluas jika organisasi membagi 
dokumentasi mereka kepada Badan Perjanjian PBB (Treaty Bodies of  the UN). Kedua tipe 
dokumen saling melengkapi dalam kerja advokasi HAM. Organisasi dapat membuat kedua tipe 
atau menjadikan satu lebih kuat dari yang lainnya. 

Mengapa dokumen? Data apa yang bisa dikumpulkan dan untuk untuk tujuan apa? 

“Jika tidak ada dokumentasi kejadian-kejadian ini [dalam kasus pelanggaran HAM], 
informasi mengenai mereka akan hilang selamanya, dan keuntungan yang bisa didapat 
akan hilang.” 

– Manuel Guzman, Bert Verstappen, HURIDOCS

Material berikut ini harus dikumpulkan: dokumentasi kekerasan, testimony, intervensi dan 
data realtime.

Sebagai organisasi HAM, kita di sini untuk mengadvokasi, tetapi masing-masing kita 
memainkan peran yang berbeda.  Beberapa dikonsentrasikan pada pendidikan, peningkatan 
kesadaran dan pembangunan kapasitas, seperti apa yang dilakukan oleh FIND. Organisasi-
organisasi lain menghabiskan lebih banyak waktu dalam membuat ratifikasi kebijakan 
yang berbasis hak asasi. Melalui dokumentasi, kelompok-kelompok kemanusiaan dapat 
menyediakan bantuan bagi korban, keluarga dengan menyerahkan bukti-bukti ke pengadilan, 
atau menyerahkan dokumen ke tingkat regional atau tingkat parlemen. Tujuan dari semua ini 
adalah agar orang-orang tidak melupakan, dan pelaku harus bertanggungjawab. 

Contoh-contoh penting  

1. Mendokumentasi pelanggaran 

•	 Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD), pendokumentasian yang 
menyeluruh atas kasus penghilangan paksa menjadi kekuatan AFAD. Kekuatan 
pendokumentasian ini juga memberikan sumbangan besar dalam mempengaruhi 
kebijakan seperti dengan disahkannya Undang-Undang Anti Penghilangan Paksa 
pada bulan Desember 2012 di Filipina.

•	 Palestinian Center for Development and Media Freedoms (MADA), MADA telah 
mendokumentasikan 238 pelanggaran terhadap kebebasan pers pada tahun 2012 
dan 229 pelanggaran yang sejenis pada tahun 2013, (UNESCO, 2014)

2. Rekaman testimoni
 

•	 Iraq History Project (2005-2009). Lebih dari 8.900 testimoni mewakili 5.000 
halaman narasi personal telah dikumpulkan. Proyek ini merekam pelanggaran 
HAM yang dilakukan di bawah pemerintahan Partai Ba’ath  dan Saddam Hussein 
(1968 – 2003) dan berbagai pihak setelah invasi yang dipimpin oleh Amerika 
Serikat (2003 – 2008)
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3. Intervensi Monitoring 

•	 OpenData.ge – Database Informasi Publik melibatkan penelitian ilmu sosial 

4. Penelitian 

•	 Collecting and Protecting Human Rights Data in Guatemala (1991-2013), dokumentasi 
dapat melibatkan penelitian ilmu sosial (sosiologis/antropologis), untuk mencoba 
memahami akibat pelanggaran terhadap korbannya

5. Data terkini/Realtime Data

•	 Eye on Cuba. Melacak, mengorganisir, menyebarkan dan memperbaharui informasi 
yang baru saja terjadi, menggunakan peta interaktif  dan memungkinkan aktivis 
HAM untuk merespon situasi

Tantangan dalam mendokumentasikan advokasi hak asasi 

1. Pertimbangan Keamanan 
•	 Keselamatan dan kerahasiaan reporter, pembuat dokumen dan korban 
•	 Jika data jatuh ke tangan yang salah, dapat mengancam keselamatan orang-orang 

yang terlibat di dalamnya. 
•	 Hasil investigasi yang berkaitan dengan HAM tidak dipublikasikan, banyak 

organisasi berhati-hati dalam meninjau sumber data kualitatif  dan kuantitatif  
mereka. 

2. Sumber daya manusia dan keuangan 
•	 Staf  dalam jumlah sedikit yang memainkan banyak peran dan tanggung jawab
•	 Beberapa organisasi hanya memiliki alat yang terbatas untuk memajukan advokasi 

mereka, mereka harus fokus pada beberapa advokasi yang dapat mereka biayai 
dan ketersediaan staf  yang melakukan pekerjaan tersebut

3. Keberlanjutan isu 
•	 LSM HAM berjuang keras untuk mendapatkan bukti-bukti 
•	 Kompilasi trend dan statistik didasari pada sejumlah besar data yang dikumpulkan 

tiap saat 
•	 Upaya-upaya pendokumentasian tidak menjadi prioritas oleh karena keterbatasan 

sumber daya 

4. Kapasitas dan kesadaran akan penggunaan teknologi 
•	 Akses terhadap dokumen yang dapat dibawa kemana-mana (mobile documents) 

menjadi dimungkinkan lewat perangkat yang mudah diunduh (downloadable apps)
•	 Keamanan online (security online) harus diperhatikan  
•	 Manajemen informasi 
•	 Keberlanjutan pembangunan kapabilitas dan memastikan keamanan keluarga 

korban, korban dan pekerja HAM 
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Solusi, langkah maju dengan dokumentasi untuk advokasi hak

1. Peningkatan kapasitas dan membangun jaringan. HURIDOCS menyediakan pelatihan 
pelatihan dan diskusi dengan kelompok dengan kelompok-kelompok HAM 

2. Ketersediaan alat dan dukungan
•	 Metode traditional seperti penggunaan lembar kerja (spreadsheet) dan dokumen 

word
•	 Ketersediaan software: OpenEvsys, Casebox, Martus

o OpenEvsys adalah alat dimana organisasi-organisasi HAM dapat merekam 
kasus-kasus HAM, menganalisa tren atau pola kekerasan. Alat ini saling 
terhubung; mengumpulkan dan mengorganisir cerita-cerita dan informasi. 
Seorang pelaku dapat terhubung dengan beberapa pelanggaran, dokumen-
dokumen dapat diakses melalui system dokumentasi online atau aplikasi cloud.
Casebox, menyimpan dan memungkinkan akses ke kasus-kasus pengadilan 
yang berhubungan. Banyaknya kasus dapat diatur untuk tiap pengacara 
dan pekerja organisasi.  Alat ini mendukung penelitian hukum, aksesibilitas 
melalui internet dimungkinkan hanya untuk mitra yang dipercaya yang 
memiliki akses untuk berbagi informasi. 

o Martus, sebuah perangkat lunak (software) yang dapat mengkodifikasi dan 
menyokong data ke server jarak jauh, data dapat diakses dengan atau tanpa 
akses internet.

Apa itu HURIDOCS?

1.  LSM Internasional yang membantu organisasi HAM menggunakan teknologi dalam 
metode dokumentasi untuk memaksimalkan dampak dari kerja-kerja advokasi mereka 

2.  Mengembangkan alat-alat dan teknik-teknik, dan menyediakan advokasi dengan 
pelatihan dan dukungan yang telah disesuaikan. 

3.  Jaringan global untuk berbagi pengalaman dan kreatifitas untuk membangun standard 
bersama dan alat untuk manajemen informasi.

Referensi yang berguna 
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Ball, Patrick (1996). Who Did What to Whom? Planning and Implementing a Large Scale Human Rights 
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1996. https://hrdag.org/whodidwhattowhom/contents.html
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Dokumentasi adalah pekerjaan HAM yang mendasar. Meskipun kita kalah di pengadilan, 
dokumen tetap berharga karena di dalamnya terdapaat kejadian-kejadian, tanggal kejadian dan 
fakta-fakta lainnya.  Dalam pengalaman kami, dokumentasi berguna dalam tuntutan kami. 
UNESCO memiliki monumen sejak tahun 1982, ini adalah peninggalan untuk kemanusiaan, 
di mana dalam daftar tersebut arsip dunia dan dokumen kemanusiaan dipelihara. Saya bangga 
bahwa solidaritas gerakan di Chili terdaftar pada arsip dunia tersebut. Dokumen solidaritas 
menguasai ruangan yang lebih besar dari ruangan ini. Rentang waktu dokumen melampaui 
apa yang kita miliki saat ini. Kita memberikan nilai sejarah terhadap kerja-kerja kita, dan kita 
mempersembahkan apa yang kita kerjakan.

Pengacara Roberto Gareton (Chili)

FORUM TERBUKA 

Dalam dokumentasi, kita harus mengamati secara berhati-hati dalam menemukan 
dokumen dan arsip Negara yang mencatat tentang pelanggaran HAM yang detail. Dokumen 
Negara ini harus disimpan dan dijaga karena menyimpan informasi yang dapat dipercaya.  
Melalui ini, kita dapat mengidentifikasi siapa pelaku kejahatan dan kejahatan apa yang 
dilakukan. Di sini sangat penting untuk menjaga arsip-arsip angkatan bersenjata. Di 
Guatemala, pernah secara tidak sengaja kami dapat mengakses dokumen bersejarah dari 
polisi. Kami mengakses informasi yang luar biasa untuk menuntut pelaku, ini merupakan 
informasi yang cukup berharga untuk menuntut pelaku dan mengajukan kasus untuk 
mendapatkan keadilan. Negara memiliki dokumen-dokumen yang sangat berguna untuk 
memajukan proses pengadilan. 

Marco Antonio Garavito Fernandez (Liga Guatemalteca de Higiene Mental-Guatemala)
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Diskusi Kelompok Kecil

 Peserta-peserta dikelompokan menjadi tiga dan mereka berbagi ide dan pembelajaran dari 
diskusi-diskusi dan topik-topik yang dipresentasikan dalam 2 hari terakhir. Untuk kepentingan 
kerja sama di masa mendatang, mereka mengidentifikasi aksi yang mungkin dilakukan di 
Negara masing-masing dan rangkaian kegiatan yang mungkin dilakukan lewat kerja sama 
dengan organisasi lain. 

 Untuk perbaikan konferensi, peserta berbagi umpan balik selama konferensi, topik-topik, 
partisipasi para peserta dan komentar-komentar lainnya. 
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Hasil-Hasil

•	Marco - Guatemala
o Ini mejadi pengalaman yang kaya, terutama karena biasanya kita tidak memiliki 

kesempatan berbagi sebanyak ini satu dengan yang lain. 
o Kesempatan ini memungkinkan kita untuk berpikir kembali tentang pengalaman 

anda melalui orang lain dan mendengarkan pengalaman-pengalaman orang lain.  
o Kurangnya pengalaman berarti anda kehilangan kesempatan, bahkan untuk 

tindakan solidaritas yang paling kecil sekalipun. 
o Pengalaman-pengalaman ini memungkinkan kamu untuk merasakan tidak 

sendirian

•	Mandira – Nepal
o Pertukaran dengan Amerika Latin ini memperkaya dan membantu kita karena 

apa yang telah dicapai di sana, terutama dalam hal pendokumentasian.
o Sebagai pengacara, pengalaman berhadapan dan menantang hukum amnesti 

menjadi hal yang sangat menarik 

•	 Irina – Belarusia
o Ada tiga hal nyata yang saya pelajari dan harus saya laksanakan sekarang: 
1. Selama masa diktator – (1) dokumentasi adalah sesuatu yang mendasar; (2) 

mempersiapkan kasus sebelum pengadilan, bahkan ketika proses pengadilan 
tidak dimungkinkan; dan (3) pentingnya kampanye kesadaran publik 

2. Setelah masa diktaktor – menciptakan komite HAM; dan mempertimbangkan isu 
reparasi dan bentuk seperti apa yang paling sesuai 

3. Mengorganisir asosiasi/organisasi mereka– menggunakan konsep yang 
digunakan Guatemala, kami harus mempertimbangkan tidak hanya menemukan 
mereka yang hilang, tetapi lebih fokus kepada bekerja bersama keluarga korban 
dan masyarakat dan menciptakan landasan bagi masyarakat yang kuat

•	 Samia – Bangladesh
o Konteks Bangladesh sangat berbeda dengan Amerika Latin,  Indonesia, 

Timor-Leste, dan Filipina karena tidak ada konflik bersenjata atau perang 
sipil.  Bangladesh masih berjuang dengan situasi saat ini dimana teman-tean 
di sini berhadapan dengan masa lalu. Pada tahun  2009-2014, 151 orang 
dihilangkan secara paksa karena pemerintah sekarang tidak bisa mentolerir 
perbedaan pandangan. Identitas korban kebanyakan adalah pemimpin politik, 
pemimpin buruh, pelajar dan petani. Ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan 
Negara. Aparat keamanan dibayar oleh partai politik yang berpengaruh untuk 
menghilangkan orang. Pemerintah tidak mau mengakui penghilangan paksa atau 
penculikan. 

Tindak lanjut yang mungkin – aksi-aksi terukur 
•	Marco (Guatemala) akan menyelenggarakan 2 acara setelah kembali ke Guatemala, satu 
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acara dengan organisasi dan yang lebih luas dengan keluarga korban penghilangan 
paksa. Dalam 2 acara ini, dia dapat berbagi pengalaman tentang konferensi ini, dan 
akan dapat membantu keluarga korban untuk tidak merasa sendiri (dan memberitahu 
mereka bahwa mereka telah membantu banyak orang lain melalui pengalaman-
pengalaman mereka). 

•	Mandira (Nepal) akan mendokumentasikan sejarah lisan sehingga ketika orang-orang 
itu meninggal, sejarah mereka tidak hilang. Kita harus merekomendasikan AFAD 
untuk fokus pada kegiatan pendokumentasian seperti ini. 

•	Mandira (Nepal) akan melakukan tinjauan/analisis UU yang berbeda dalam 
penghilangan paksa yang dapat berguna bagi orang lain yang hendak 
mengimplementasikan UU anti penghilangan paksa.

o Gabriella (Italia): Pada tahun 2010 ada penelitian praktik terbaik tentang 
kriminalisasi penghilangan paksa yang dikeluarkan oleh UNWGEID. Gabriella 
juga memiliki semua materi persiapan untuk kasus hukum karena telah 
mempersiapkan penelitiannya, dan akan senang untuk berbagi dengan mereka 
yang tertarik. 

•	 Samia (Bangladesh): Kita harus melakukan kampanye kesadaran publik sehingga 
masyarakat menyadari adanya penghilangan paksa dan kita butuh melakukan kampanye 
untuk diratifikasinya Konvensi. Ada kebutuhan untuk diadakannya pertemuan/
konvensi di masing-masing Negara untuk meningkatkan kesadaran publik akan isu 
ini. Odhikar mencoba memberikan pelatihan-pelatihan di beberapa wilayah tetapi hal 
ini sulit karena Odhikar berada dalam pantauan Pemerintah. Mungkin AFAD dapat 
mengadakan konferensi di tingkat regional. 

•	Mugiyanto(Indonesia): tiap-tiap Negara memiliki isu spesifik dan prioritas sehingga 
mungkin, kita dapat fokus pada kerja sama bilateral. 

o Marco (Guatemala): Konsep kerja sama bilateral ini harus digali lebih dalam 
lagi. Kita dapat mengambil keuntungan dari teknologi untuk berbagi gagasan. 
Kami ingin berbagi lebih banyak lagi, dan kami memiliki lebih banyak lagi untuk 
dibagi, lebih banyak daripada apa yang telah kami sampaikan selama konferensi 
berlangsung. 

•	Mugiyanto (Indonesia): Terdapat 2 kegiatan yang akan dilaksanakan AFAD: 
o Indonesia dan Timor-Leste (Indo/TL), prioritasnya adalah mempertemukan 

anak-anak yang dipisahkan, kita bisa belajar dari Amerika Latin yang mungkin 
tidak terlalu relevan untuk teman-teman di  Kashmir, Nepal, dsb. Kita harus 
mengorganisir lokakarya/pelatihan dengan Timor-Leste, Indonesia dan 
Amerika Latin. Kita dapat mengembangkan konsep bersama dan landasan 
untuk kerja kita. Melissa mungkin bisa memimpin dalam hal ini. [Jawaban 
Melissa: Kami telah memiliki concept note tetapi masih harus ditinjau lagi 
dan dikembangkan lebih jauh, dengan perspektif  baru dari Amerika 
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Latin dan kebutuhan untuk lebih fokus pada keluarga korban daripada 
politik). Di Indonesia/TL, pemerintah mengatakan bahwa mereka tidak 
tahu apa yang harus dilakukan, mereka ingin organisasi masyarakat sipil 
memberikan ide konkrit kepada mereka.] 

o Dengan Presiden baru di Indonesia, inilah saatnya untuk mengusulkan kepada 
pemerintah yang baru dengan dukungan dari kawan-kawan internasional. Ini 
saatnya bagi AFAD (dan ICAED) memainkan peran di Indonesia. Begitu juga 
Argentina sangat penting di Indonesia, kita harus menggunakan hal tersebut. 

•	Gabriella (Italia): Bagaimana dengan konferensi seperti ini bagi keluarga korban 
penghilangan paksa sehingga mereka merasa tidak sendirian? Mereka dapat 
terinspirasi dan dikuatkan untuk berjuang karena kita yang di sini masih sangat teknis. 
o Mugiyanto (Indonesia): Semakin kita tidak dapat meraih apa yang mereka tuntut/

butuhkan, semakin mereka putus asa tetapi lewat konferensi seperti ini, mereka 
dapat melihat bahwa mereka tidak sendiri, mereka dapat membangun harapan 
dan meningkatkan pemahaman mereka. Kita butuh memfokuskan lebih pada 
PBB, begitu juga keluarga korban, jika tidak kita akan kehilangan kekuatan dan 
kita akan balik lagi ke sedia kala. 

•	Nilda (Filipina): 
o Salah satu pembelajaran untuk keluarga korban adalah membentuk asosiasi 

untuk memperjuangkan keadilan. Ini untuk memperjuangkan kebenaran, 
keadilan dan reparasi. Sangat sulit berjuang sendirian. Adanya sebuah asosiasi 
akan memperkuat dan menyatukan korban. 

•	Roberto (Chili): 
o Pentingnya kerja sama antara pengacara, advokat dan keluarga korban harus 

ditekankan. Pengacara masih terbatas pada hal-hal yang sifatnya legal tetapi aspek 
psikologis korban juga harus diperhatikan oleh para professional. Solidaritas 
antarkorban, kerjasama dengan media, komunikasi publik, juga sangat penting. 

•	Alejandro (Argentina): 
o Pentingnya internasionalisasi isu. Penghilangan paksa bukanlah kejahatan biasa, 

ini kejahatan tersendiri. Internasionalisasi isu tidak bisa dihindari. Berbagi 
pengalaman sangatlah dibutuhkan. Kita tidak bisa memperlakukan penghilangan 
paksa sebagai kasus lokal. Ini kejahatan terhadap HAM, kepedulian bagi semua 
orang. Sehingga berbagi pengalaman antar Negara menjadi sangat penting. 
Konsekuensi akan solidaritas satu dengan yang lain, antara Indonesia dan Chili 
dan dengan yang lainnya.  Hal inilah yang kita hargai pada abad ini.  Solidaritas 
harus diperluas. 

o Kita berbagi penderitaan, kemenangan dari berbagai Negara. Kita harus 
bersatu. Solidaritas internasional harus ditumbuhkan. Ini adalah tempat untuk 
memperkuat solidaritas. 
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•	Nilda (Filipina): 
o Membela korban bukanlah pekerjaan pengacara, tetapi juga tugas korban, 

keluarga mereka dan komunitas. Hal yang sama terjadi dalam pengesahan UU 
anti-penghilangan paksa. Kita bisa bilang bahwa UU bukan hanya tugas Kongres 
(pembuat UU), tetapi juga keluarga korban, organisasi masyarakat sipil dan 
pemangku kepentingan lainnya.  

•	 Sisto (Timor-Leste): 
o Refleksi dari Timor-Leste, seperti saya katakan kemarin, pada kasus Pinochet. 

Penghilangan paksa di  Timor sedikit berbeda karena pelaku ada di  Indonesia. 
Dan kedua pemerintahan ingin menciptakan kerja sama yang baik antar kedua 
Negara. Itulah mengapa kami pesimis bekerja untuk kebenaran karena kebanyakan 
anak-anak Timor, sekitar 4.000 anak diambil Indonesia, tinggal di Indonesia. 
Nama dan identitas mereka diubah. Itulah mengapa kami sangat tertarik 
berbagi dengan El Salvador,  mengenai pentingnya kerja untuk Kebenaran dan 
Reparasi untuk korban. Untuk pelaku, kami telah mencari pertanggungjawaban 
hukum. Untuk dua tingkat: korban dan pelaku. Ini penting untuk pencegahan 
di masa mendatang. Tidak hanya di Timor dan Indonesia, tetapi juga di seluruh 
dunia.  Itulah mengapa harus ada contoh, dengan membawa pelaku kejahatan 
terhadap kemanusiaan ke yuridiksi Internasional. Itulah mengapa di Timor kami 
membentuk ANTI, National Alliance for International Tribunal. Ini yang harus kami 
lakukan di masa datang, tidak hanya untuk kami, untuk korban saat ini, tetapi 
juga untuk masa mendatang di seluruh dunia. 

 
•	Wadih (Libanon):

o Mengenai forum hari ini. Perjuangan harus di dua tingkat, nasional/lokal dan 
internasional; juga LSM dan keluarga. Tiap Negara memiliki kerumitannya 
sendiri. Untuk hal-hal yang detail, kita tidak bisa meniru begitu saja. Namun 
gambaran global tetap sama sehingga korban menyatakan apa yang dibutuhkan 
dan melakukan advokasi politik di tingkat nasional, ketika dimungkinkan.  Atau 
internasional, jika nasional masih sulit. Di beberapa Negara, kita mengadvokasi 
UU atau komisi, Negara-negara lain masih menuntut agar komisi yang dibentuk 
diakui Negara. Yang lainnya, seperti Negara-negara yang berbahasa Spanyol, 
bekerja untuk masa lalu. Ini tergantung pada negaranya. 

o Banyak organisasi-organisasi internasional,oleh karena impunitas di tingkat 
nasional, mencari keadilan untuk Negara lainnya, seperti Spanyol, Prancis, 
Jerman, Italia, dsb. Ada juga kasus lainnya, seperti di  Armenia, yang pada 
akhirnya, setelah kerja keras telah dilakukan, diputuskan menjadi genosida. Dan 
Argentina merupakan kasus atau situasi khusus. .

•	Nilda (Filipina): 
o Mengenai reparasi, Filipina sudah memilikinya, bukan yang sempurna, tidak 

lengkap dan tidak menyeluruh. Kita bisa belajar dari Argentina dan Guatemala 
dimana kita memiliki bagian UU Reparasi. Tidak hanya satu, tetapi beberapa. 
Tergantung dari keganjilan UU-nya. Di masa mendatang, kita akan mengadopsi 
UU lain untuk mengatasi kesenjangan.
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•	Roberto (Chili): 
o Sama dengan Chili, UU tentang reparasi, eksekusi di luar proses hukum, 

dengan kompensasi, kompensasi bulanan, tidak diwajibkannya untuk anak-anak 
pelanggaran HAM untuk wajib militer, UU untuk mereka yang dipecat dari 
pekerjaan, pensiun, dsb. Yang lainnya adalah reparasi untuk mereka yang ditahan. 
Juga ada UU reparasi lainnya. Pembangunan monumen di seluruh bagian Chili 
untuk terus mengingatkan masyarakat yang memiliki ingatan pendek, Marcos-
nya Filipina, Presiden Guatemala,  di Tucuman Argentina juga di Chili bersama 
pengikut Pinochet. Semua itu telah dianggap masa lalu dan dilupakan. 

•	Mugiyanto (Indonesia):
o Banyak contoh bagus dari Negara-negara lainnya untuk dibagi dan direplikasi, 

mengenai kebenaran, reparasi dan keadian, tetapi harus disesuaikan dengan 
konteks nasional di tiap Negara. Pendekatannya bisa melalui kerja sama bilateral. 

Roberto dan Mugiyanto menjelaskan tentang pembersihan, yang berarti memformulasikan 
atau menyaring pelaku-pelaku pelanggaran HAM untuk tidak menduduki posisi publik di 
pemerintahan; presiden, anggota parlemen, walikota, dsb. 

Pendapat mengenai Konferensi ini
◊	Untuk memberikan waktu lagi jika masih ada hal-hal menarik untuk topik tertentu yang 

muncul di forum 
◊	Untuk menggunakan forum informal untuk berdiskusi 
◊	Ketepatan waktu sudah baik
◊	Penerjemahan sudah baik. Penerjemah pasti lelah
◊	 Semua diorganisir dengan baik 
◊	Adanya pertukaran yang sangat baik, bahasa bukan lah penghalang 

 
Kita harus terus berjuang secara positif. Kita tidak dapat melihat sesuatu hanya dengan kata-kata, hal 

demikian tidak lah mungkin dan sulit. Dengan cara tersebut, perjuangan kita tidak akan kemana-mana. 
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Sesi 6:

PENGACARA GABRIELLA CITRONI
Track Impunity Always-Swiss

Asosiasi  Keluarga Korban, LSM, dan Konvensi Internasional 
tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari 

Tindakan Penghilangan Paksa

Peran yang dimainkan oleh asosiasi keluarga dalam sejarah ratifikasi Konvensi cukup unik, 
ini membawa kita kembali pada tahun 1981. Latin-American Federation of  Associations of  Families 
of  Disappered-Detainees (FEDEFAM) – pada kongres yang diadakan pada November 1981 di 
Caracas beranggapan dibentuknya Konvensi anti Penghilangan Paksa sebagai prioritas utama.

Sejak tahun 1981, keluarga korban menuntut hadirnya sebuah Konvensi Internasional 
tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Paksa, tetapi posisi 
mereka tidak jelas pada awal kampanyenya. Kemudian mereka menyadari bahwa Konvensi ini 
adalah alat legal yang sangat penting bagi asosiasi mereka. Martha Vasquez juga menambahkan 
bahwa dia berjuang untuk Konvensi ini tetapi diperlukan 10 tahun baginya untuk memahami 
signifikansi hukum Konvensi ini. 

Ada cerita-cerita dari Amerika Latin dalam isu penghilangan dimana keluarga korban sulit 
menjelaskan kepada pihak berwenang, apa yang terjadi pada korban yang hilang karena mereka 
tidak menemukan mayatnya, tidak ada informasi yang dapat menjelaskan apa yang terjadi 
pada orang-orang hilang tersebut. Bahkan ada tantangan hukum dalam menggunakan istilah 
desaparecidos.  FEDEFAM menghargai bahwa penghilangan paksa harus dipahami sebagai 
fenomena internasional dan harus memiliki perspektif  hukum. 
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Pertemuan di  Caracas bergaung hingga Paris. Gagasan akan penghilangan paksa terulang 
lagi. Tetapi saat itu tidak ada perangkat hukum yang menyelesaikan kejahatan ini secara efektif. 
Pada tahun 1982, FEDEFAM mengadakan kongres kedua, pada kongres tahunannya di Peru. 
FEDEFAM menyetujui sebuah proyek tertulis “Konvensi mengenai Penghilangan Paksa” 
dirancang di bawah arahan seorang ahli hukum dari Chili, bernama Eduardo Novoa Monreal. 
Sejak awal, gagasannya ialah membuat proyek tersebut diadopsi oleh PBB. Lebih dari 20 tahun 
FEDEFAM melobi Komisi HAM untuk mencapai tujuan ini. 

Rancangan pertama yang dijelaskan oleh FEDEFAM terinspirasi oleh jangkauan yang luas 
Konvesi PBB 1948 tentang Mencegah dan Menghukum Kejahatan Genosida dan FEDEFAM 
meramalkan dibentuknya pengadilan kriminal internasional yang berkompeten khusus 
menghakimi kasus penghilangan paksa.  Pengadilan yang sama akan diberikan kekuasaan 
untuk membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan domestik dalam kasus-kasus 
penghilangan paksa. Sejak pengadilan domestik dan regional menolak habeas corpus. Jika ini 
bisa diraih di tingkat internasional, berarti sesuatu dapat dicapai – gagasan ini masih terlalu 
progresif, gagasan ini tidak berhasil jauh lebih lanjut tetapi mendorong adanya diskusi lebih 
jauh lagi. 

Pada tahun 1986, José Alvear Restrepo Lawyers Collective mengadakan seminar dengan 
para akademisi mengenai penghilangan paksa di Bogotà. Pada kegiatan itu, sebuah rancangan 
deklarasi melawan penghilangan paksa diadopsi dan didaftarkan kepada Kelompok Kerja PBB 
untuk penghilangan paksa  dan kepada Komisi HAM PBB untuk dipertimbangkan. Namun 
mereka menyadari keterbatasan Deklarasi yang tidak mengikat secara hukum, tidak seperti 
Konvensi yang mengikat secara hukum. 

Pada tahun 1998, FEDEFAM dan konsorsium LSM-LSM di Argentina mengadakan 
sebuah rapat di Buenos Aires, mereka membicarakan gagasan dibentuknya sebuah konvensi 
internasional.  Mereka hendak menggunakannya sebagai perangkat hukum untuk melakukan 
lobi dan advokasi. Konvensi ini mengikat secara hukum dan membentuk kewajiban Negara 
untuk menjadikan penghilangan paksa sebagai kejahatan tersendiri di dalam hukum nasional. 
Hal ini tentunya akan mendorong perlawanan terhadap impunitas. 

Hingga hari ini, Konvensi anti Penghilangan Paksa merupakan satu-satunya Konvensi 
international yang melarang Pengadilan Militer mengadili kasus penghilangan paksa. Konvensi 
jelas mengatur tentang penghilangan paksa anak-anak tetapi hanya menyediakan sedikit aturan 
terkait kerja sama antar Negara dalam menyelesaikan penghilangan paksa anak-anak. Ini tidak 
cukup mengingat penghilangan anak-anak yang massif  di Amerika Tengah..

Di balik usaha-usaha asosiasi keluarga korban dan LSM-LSM, respon global untuk 
mendorong konvensi anti Penghilangan Paksa pun dimulai. Pada tahun 1988 Komisi Inter 
Amerika untuk  HAM mengajukan sebuah draft Konvensi Inter-Amerika mengenai Penghilangan 
Paksa (yang kemudian menjadi Konvensi Inter-American Convention tentang Penghilangan 
Paksa pada tahun 1994). International Commission of  Jurists, Amnesty Internasional, Human Rights 
Watch dan International Federation for Human Rights (FIDH) merupakan LSM Internasional 
yang berkontribusi paling banyak kepada respon global dalam mendorong Konvensi anti 
Penghilangan Paksa. Mereka membuat diskusi-diskusi terjadi di berbagai tingkatan.

Tahun 1998 merupakan tahun yang penting yang mempengaruhi disetujuinya konvensi 
ini. Ini merupakan tahun dimana Statuta Roma diadopsi, dan memasukan penghilangan paksa 
sebagai salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan.  Ini adalah langkah maju yang besar, dan 
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membongkar pemikiran bahwa penghilangan paksa hanya terjadi pada tahun 70-an di beberapa 
Negara Amerika Latin. Statuta Roma meningkatkan kesadaran bahwa penghilangan paksa 
muncul di berbagai Negara.

Pada tahun yang sama, Pengadilan HAM Eropa membuat putusan mengenai penghilangan 
paksa di Turki. Putusan tersebut menegaskan tanggung jawab Turki dalam melakukan 
penghilangan paksa. Keputusan ini menunjukkan bahwa penghilangan paksa juga muncul 
di Eropa. Salah satu hakim keberatan menggunakan istilah penghilangan paksa. Menurutnya 
penghilangan paksa lebih berhubungan dengan pengalaman Negara-negara Amerika Latin 
seperti di Argentina, berbeda dengan Eropa. Namun sejarah membuktikan dia salah. Saat 
ini ada 100 putusan pengadilan mengenai penghilangan paksa di Chechnya dan Kaukasus. 
Beberapa putusan tidak terlalu bagus tetapi ada juga tetapi ada pula termasuk didalamnya 
putusan penghilangan paksa di Balkan.

Masih pada tahun 1998, Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan 
Minoritas membawa kembali diskusi mengenai penghilangan paksa. Penghilangan paksa 
menarik perhatian karena terus terjadi di berbagai Negara tetapi tidak ada tanggapan berarti 
yang diambil. Dalam diskusi tersebut diakui bahwa penghilangan paksa harus dicegah. 

Tokoh lainnya, Martin Novak, seorang ahli di PBB menyatakan sebuah posisi dan 
mengkategorikan kebutuhan akan adanya perangkat hukum internasional yang mengikat untuk 
menyelesaikan penghilangan  paksa. 

Negosiasi

Negosiasi untuk menyetujui konvensi memakan waktu yang lebih lama. Negosiasi-
negosiasi ini dihadiri oleh asosiasi keluarga dan LSM-LSM dari Amerika Latin, Asia dan 
Afrika.  Kehadiran Konvensi ini menunjukan secara kuat bahwa penghilangan paksa muncul 
di berbagai belahan dunia. LSM yang terlibat juga memberikan masukan penting selama acara-
acara tersebut. 

Almarhum Duta Besar Bernard Kessedjian menuntaskan Revolusi Copernican selama 
periode negosiasi. Dia mendorong perwakilan LSM-LSM dan asosiasi keluarga dengan 
bertanya kepada mereka,”Apa yang anda ingin masukkan ke dalam konvensi ini.” Dia 
kemudian menggunakan masukan-masukan ini untuk memulai dialog. Dengan menggunakan 
cara-cara yang sangat diplomatis; dia memotong pidato-pidato perwakilan Negara-negara dan 
mengkonsultasikannya dengan perwakilan LSM-LSM dan asosiasi keluarga dengan bertanya 
kepada mereka, “apa yang anda inginkan”.  Dengan bantuan ICJ, Human Rights Watch, Amnesty 
International, International Federation for Human Rights, Pengacara-pengacara Uruguay, dan LSM-
LSM lain di Negara dengan kasus penghilangan paksa yang tinggi, perwakilan asosiasi keluarga 
berbagi gagasan. 

Pengalaman sejarah keluar menjadi gagasan dibuatnya sebuah konvensi, dan perspektif  
asosiasi keluarga dari Chili dan Argentina, dan pengaruh perwakilan dari asosiasi keluarga 
lainnya memberikan dampak kuat pada negosiasi tersebut. Kehadiran mereka memainkan 
peranan penting. 

Kontribusi dari Asosiasi Keluarga dan LSM 

Konvensi merupakan instrumen yang menyeluruh; ini mendefinisikan penghilangan paksa 
dan selangkah lebih maju dari definisi Statuta Roma. Statuta Roma bukanlah Piagam HAM, 
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tetapi merupakan alat untuk membentuk Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC). Bahkan 
dari sudut pandang hukum kriminal, ambang batas yang ada di Statuta Roma mengharuskan 
bukti-bukti signifikan untuk membuktikan bahwa korban harus dilindungi, tetapi periode itu 
terlalu lama atau tidak pasti dan ini akan menimbulkan resiko pada keamanan korban.

Dalam isu ini, apakah pelaku non-Negara bisa disertakan? Bagi asosiasi keluarga di Amerika 
Latin, penghilangan paksa adalah sebuah bentuk pelanggaran Negara untuk mengontrol oposisi 
dan pemberontak. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Konvensi ini seimbang, memang 
tidak menyebut pelaku non-Negara tetapi di situ disebutkan mengenai kelompok paramiliter. 
Ini merupakan aturan lainnya dari tanggung jawab Negara, Konvesi diarahkan kepada Negara, 
karena Negara yang meratifikasi Konvensi dan bukan pelaku non-Negara. 

Konvensi menghargai kerja LSM-LSM dan asosiasi keluarga. Saat ini Konvensi anti 
Penghilangan Paksa dilengkapi dengan aturan-aturan menyeluruh tetapi melalui perdebatan 
yang sulit, seperti hak atas kebenaran. Ini merupakan sebuah aturan nyata karena akan 
menentukan keberadaan korban, kebenaran situasi penghilangan dan mendorong kemajuan 
investigasi. 

Siapa korban penghilangan paksa? Korbannya tidak hanya mereka yang dihilangkan, 
tetapi juga keluarga orang yang dihilangkan dan kelompok sosial dari korban yang dihilangkan. 
Pemimpin organisasi buruh, pemimpin masyarakat adat bukan hanya satu-satunya target 
melainkan kelompok mereka secara keseluruhan.

Semua yang berhadapan dengan penghilangan paksa, memahami pentingnya menemukan 
mayat mereka yang sudah meninggal, para korban yang dibakar, dimutilasi, dilempar dari 
pesawat. Semua kejahatan ini dilakukan dengan sengaja. Dari sudut pandang psikologis dan 
agama, mayat harus ditemukan untuk didoakan. Hal ini menunjukan dengan sangat jelas bahwa 
yang tersisa harus dihormati dan dikembalikan kepada keluarga mereka. 

Dalam gagasan reparasi, uang saja tidak cukup karena reparasi itu lebih menyeluruh. 
Reparasi membutuhkan investigasi-investigasi dan permintaan maaf  kepada publik, tidak hanya 
kepada korban tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Mereka yang terlibat penghilangan 
paksa harus mengakui kejahatan mereka. 

Pasal 25 Konvensi anti Penghilangan Paksa, menjawab persoalan mengenai penghilangan 
paksa terhadap anak-anak. Pasal tersebut merinci tanggung jawab Negara dan memperkenalkan 
ketentuan-ketentuan mengenai pengadopsian anak-anak yang dihilangkan paksa. Ini merupakan 
aturan yang kontroversial tetapi keluarga korbang menginginkan hal ini. Komite penghilangan 
Paksa dibentuk karena dorongan asosiasi-asosiasi keluarga korban.  Mereka ingin memastikan 
tugas baru ini dan Badan PBB-berdasarkan-Konvensi (Treaty Body) dapat mengakomodir 
tanggung jawab dan tugas dari Konvensi tersebut. Sebuah Komite yang berdedikasi memiliki 
arti kuat secara simbolis. 

Pasal 24, Alinea 7, mengakui pembentukan perkumpulan/asosiasi keluarga korban untuk 
mencari mereka yang hilang. Beberapa perwakilan Negara mempertanyakan pentingnya pasal 
tersebut. Dalam negosiasi, Mary Aileen Bacalso dari AFAD melakukan intervensi. Dia berbagi 
cerita tentang pembunuhan Munir (mantan Ketua AFAD) dan menyebutkan bahwa Munir 
dibunuh karena pekerjaannya mencari orang yang dihilangkan. Intervensi tersebut meyakinkan 
PBB bahwa artikel ini harus ditambahkan. Tidak ada yang keberatan atas masuknya aturan ini 
setelah Aileen menjelaskannya di forum. Setelah itu, Martha Vasquez, berbagi pengalaman dari 
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Banglades bukanlah Negara pihak dari Konvensi Anti Penghilangan Paksa, tetapi 
ia meratifikasi Statuta Roma. Penghilangan paksa dianggap sebagai kejahatan terhadap 
kemanusiaan, apakah kita dapat memproses kasus penghilangan paksa melalui ICC? Banglades 
adalah pihak dalam Konvensi Melawan Penyiksaan (Convention Against Torture-CAT), tetapi 
beberapa aturan penting dalam CAT tidak termasuk dalam UU nasional Bangladesh. 
Kementrian Kehakiman menyusun UU tanpa berkonsultasi dengan masyarakat sipil dan 
hukumannya pun tidak sesuai dengan aturan CAT. Jika pemerintah meratifikasi Konvensi 
anti Penghilangan Paksa, dan UU Nasional disahkan, aturan-aturannya kemungkinan 

Pengacara Samia Islam (Odhikar-Banglades)

FORUM TERBUKA

Madres de Plaza de Mayo dalam mencari korban yang hilang. Konvensi ini sebagian ditulis oleh 
korban dan tentu saja ditujukan untuk korban. 

Konvensi merupakan simbol dari partisipasi seluruh keluarga yang berjuang melawan 
penghilangan paksa. Perangkat hukumnya dirancang sebagian oleh LSM-LSM. Dari 
pada mengkritisi, mereka berpartisipasi dan memberikan usulan-usulan untuk mengatasi 
penghilangan paksa. 

Sebelum Konvensi ini diadopsi, PBB sudah menutup pembentukan Dewan HAM, tetapi 
LSM-LSM dan asosiasi keluarga korban secara aktif  mendorong agar proses tidak ditutup 
karena mereka mengerti bahwa akan menghabiskan bertahun-tahun sebelum negosiasi dapat 
berjalan lagi secara produktif. 

Tantangan-tantangan ke depan 

Tidak cukup banyak Negara yang meratifikasi Konvensi ini. Pada tahun 2014, hanya ada 2 
ratifikasi baru yang dicapai. Kebanyakan Negara pihak berasal dari Amerika Latin, beberapa dari 
Eropa dan semakin sedikit jumlah dari Asia. Ini sangat mengkhawatirkan karena penghilangan 
paksa sekarang paling banyak terjadi di Asia, berdasarkan laporan  WGEID, terdapat 420 
kasus baru penghilangan paksa. Ini hanya presentasi kecil dari kenyataan di lapangan karena 
kurangnya pelaporan mengenai penghilangan paksa. Seruan mendesak ratifikasi Konvensi 
ini muncul bagi Cina, Banglades, Kamboja, India, Thailand dan Nepal, sementara Negara-
negara ini bukan pihak dari Konvensi. Bertambahnya pelecehan-pelecehan terhadap keluarga 
korban penghilangan paksa, terutama di Negara-negara Asia, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal 
dan Pakistan dan lainnya adalah perkembangan lain yang mengkhawatirkan dari Negara-bukan 
pihak. 

Beberapa Negara pihak tidak mengakui kompetensi Komite Penghilangan Paksa 
(Committee of  Enforced Disappearance-CED), sehingga CED saat ini belum banyak digunakan. 
LSM seharusnya bisa lebih aktif  dalam mendaftarkan laporan alternatif. Sekarang, hanya ada 
laporan Negara tetapi tidak ada laporan alternatif  yang disediakan oleh masyarakt sipil seperti 
kasus Paraguay. Mexico adalah Negara pihak tetapi tidak ada satu kasus pun dibawa ke CED 
untuk aksi mendesak. Masyarakat sipil tidak mengambil manfaat sebanyak yang mereka bisa 
dari CED. Ketika CED dibentuk, ini merupakan satu-satunya komite PBB yang dibentuk di 
bawah masa percobaan, ada perjuangan besar untuk meraih kesempatan tersebut. Perwakilan 
dari Negara pihak akan mengadakan sebuah konferensi pada tahun 2014 atau tahun 2015 
untuk mengevaluasi CED. Jika CED tidak bermanfaat, mereka dapat memberi usulan untuk 
menghapus Komite. 
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akan hanya melayani kepentingan mereka. Jadi, apakah mungkin untuk kelompok penekan 
internasional membuat pemerintah bertanggung jawab untuk meniru aturan dalam Konvensi 
anti Penghilangan Paksa?

Dengan hubungannya dengan Statuta Roma dan penghilangan paksa sebagai kejahatan 
terhadap kemanusiaan, definisi penghilangan paksa membutuhkan ambang syarat yang 
tinggi, dan terdapat dua perintah penting, Statuta Roma menegakkan pertanggungjawaban 
kejahatan individu untuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak menegakkan perangkat 
ukuran untuk korban dan peran masyarakat sipil. ICC memiliki keterbatasan. 

Dalam hal legislasi dalam negeri, ada penelitian berharga yang dilakukan WGEID, 
yakni praktek-praktek baik dalam mengkriminalkan penghilangan paksa dalam penelitian 
yang sudah disusun secara baik. Penelitian ini menganalisa aturan domestic penghilangan 
paksa dibanding dengan standar internasional. Penghilangan paksa seharusnya dikodifikasi. 
Beberapa kali penghilangan paksa telah dikodifikasi namun standarnya menjadi lebih 
rendah. Kodifikasi membuka kerentanan terhadap impunitas, seperti kasus Peru. Peru 
saat ini kesulitan di hadapan Pengadilan HAM Inter-Amerika dan mereka ditekan untuk 
meningkatkan standar mereka. Masyarakat sipil dan LSM harus berlatih untuk memasukan 
penghilangan paksa dalam UU nasional. 

Pengacara Gabriella Citroni (Track Impunity Always-Swiss)

Bagaimana dengan kewajiban hukum dari Negara untuk memasukan aturan dari Konvensi 
ke dalam UU Nasional?

Pengacara Samia Islam (Odhikar-Banglades)

Negara pihak memiliki kewajiban hukum untuk memasukan aturan Konvensi ke dalam 
UU nasional, tetapi tidak dengan Negara non-pihak. Di bawah Deklarasi, tidak ada kewajiban 
hukum seperti itu tetapi Deklarasi meminta Negara-negara mengkodifikasi penghilangan 
paksa sebagai sebuah kejahatan. WGEID menerima laporan dari masyarakat sipil mengenai 
adanya celah dalam UU nasional terkait Penghilangan Paksa. WGEID akan menujukkan 
masalah tersebut kepada pemerintah dan akan menanyakan posisi pemerintah. 

Pengacara Gabriella Citroni (Track Impunity Always-Swiss)

Indonesia menandatangani Konvensi anti Penghilangan Paksa. Kemungkinan Parlemen 
akan menyetujui Konvensi, tetapi jika itu terjadi, pemerintah tidak akan mengakui kompetensi 
Komite terhadap aduan dari individu.

Pengacara Yati Adriyani (KontraS- Indonesia)

Jika Indonesia meratifikasi, Negara diwajibkan untuk melapor kepada Komite dan 
ini akan membuka peluang bagi masyarakat sipil untuk mendaftarkan laporan alternatif.  
Laporan alternatif ini akan menjadi dasar bagi Komite untuk masuk ke Negara, seperti 
pada kasus Spanyol. Laporan pelanggaran HAM masa lalu didaftarkan oleh laporan LSM, 
lalu masyarakat sipil memaksa pemerintah untuk bertanggung jawab atas kasus-kasus itu. 
Sekarang Komite dapat menekankan kompetensi mereka meskipun mereka masih baru. 
Komite akan memiliki kekuasaan untuk memerintahkan kunjungan ke Negara tersebut (state 

Pengacara Gabriella Citroni (Track Impunity Always-Swiss)
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visits) dan berhadapan dengan aduan individu. Contoh lain adalah Argentina. Dibutuhkan 
tambahan waktu beberapa bulan lagi hingga mereka mengakui kompetensi Komite. Usaha-
usaha demikian dapat dilakukan melalui jalan yang berbeda. 

Korban harus tidak berhenti menekan Negara agar mereka meratifikasi Konvensi, 
kemudian mereka harus menjamin bahwa ratifikasi efektif. Konvensi harus dilaksanakan atau 
kita tidak mendapatkan apa pun. Lebih baik memiliki sedikit dari pada tidak sama sekali. Kita 
harus lanjut terus selangkah demi selangkah, perjuangan belum berakhir.

Margarita Zamora (Pro-Búsqueda-El Salvador)

Saya setuju bahwa Negara memiliki tanggung jawaab yang besar melanjutkan perjuangan. 
Ada beberapa Negara yang tidak memiliki pengetahuan mengenai Konvensi ini. Negara-
negara demikian ini harus mengerti, meratifikasi dan melaksanakannya. 

Pengacara Gabriella Citroni (Track Impunity Always-Swiss)

Asosiasi-asosiasi keluarga korban menuntaskan semua usaha-usaha ini dalam 30 tahun. 
Dalam tahun-tahun yang akan datang, akan ada kelelahan sejarah di antara keluarga, hal itu 
menjelaskan apa yang terjadi sekarang. FEDEFAM adalah sebuah contoh. Organisasi ini 
dibesarkan oleh asosiasi-asosiasi keluarga korban yang ada di Negara kami, tetapi masih ada 
tantangan bagaimana membesarkan kembali dan memperbaharui kembali komitmen para 
anggota. Ini adalah tugas yang ditakuti. Peran sejarah berlaku sejak awal. 

Marco Antonio Garavito Fernandez (Liga Guatemalteca de Higiene Mental-Guatemala)

Saya setuju dengan anda, itu benar di Amerika Latin. Hingga sekarang, impunitas muncul 
di El Salvador, Mexico, dsb. Jika kita menganalisa lepas landasnya, memang ada kelelahan, 
turun-temurun. Orang-orang menjadi tua dan kemudian mereka mencoba melanjutkan, 
tetapi tetap harus ada penerus.  Siapa yang akan membawa obor? Bagaimana mengatasi 
kesenjangan generasi? Bagaimana menyelamatkan dan memperbaiki asosiasi keluarga? Sudah 
waktunya untuk menemukan jalan baru bagi orang-orang yang berkomitmen menjawab 
situasi saat ini. Masyarakat sipil dan Negara-negara Amerika Latin memiliki peran lebih besar 
lagi untuk menolong saudara-saudara mereka di Amerika Tengah dan menemukan sekutu 
di pemerintahan. Sebagai contoh,  Argentina dapat membantu terhadap apa yang terjadi di 
Negara-negara lain tersebut yang masih tertinggal dalam usaha ini. 

Pengacara Gabriella Citroni (Track Impunity Always-Swiss)
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Pengalaman Argentina

PENGACARA ALEJANDRO RUA 
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Tahapan sebelumnya selama 30 tahun harus digunakan sebagai acuan untuk mengetahui 
bagaimana kita bisa maju dalam litigasi. Kita dapat melacak kembali evolusi perjuangan. 
Tahapan pertama dari litigasi adalah dalam kediktatoran. Ada diktator dari berbagai negara 
Amerika Latin yang melarikan diri ke negara tetangga. Kediktatoran telah membuat situasi 
mengerikan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada organisasi Operasi Condor, di mana 
komunitas intelijen dan badan-badan militer melakukan represi mengerikan di berbagai Negara. 
Mereka membuat sebuah sistem pelecehan terhadap semua korban. Hal ini sulit bagi keluarga 
dan korban untuk pergi ke pengadilan dan bertemu selama bertahun-tahun.

Pada tahun-tahun awal mereka berpartisipasi dalam forum internasional untuk mengecam 
pelanggaran tersebut. Warga negara kami pergi ke forum Inter-Amerika. Dalam tahun-tahun 
kediktatoran, impunitas adalah budaya domestik tetapi solidaritas ada di tingkat internasional. 
Eropa menjadi tuan rumah bagi banyak orang buangan dari Argentina. Pada tahun 1979, ada 
kunjungan-di-tempat yang dilakukan oleh Komisi Inter-Amerika. Mereka menerima laporan 
sejumlah kasus dari korban. Di Argentina, ada pusat penahanan rahasia. Mereka ditemukan 
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karena mereka yang lolos dan Komisi Inter-Amerika mengumpulkan banyak nama-nama 
korban. Kasus-kasus ini berkembang karena tekanan internasional terhadap junta militer 
untuk mengakhiri represi. Selama kediktatoran masyarakat tidak dapat mengambil langkah 
hukum. Telah ada solidaritas internasional dari masyarakat internasional untuk mengakhiri 
penghilangan paksa.

Pada tahun 1983, berbagai komisi berbeda dihasilkan untuk mencari keadilan. Ini 
didahului dengan tindakan kediktatoran yang menentang proses demokrasi. Para diktator tidak 
memiliki hukum tetapi mereka membuat sebuah UU Amnesti untuk melindungi diri mereka 
sendiri, sehingga mereka tidak dapat dituntut. Mereka membangun mekanisme bahwa semua 
keluhan ini harus didengar hanya oleh pengadilan militer. Ukuran pertama yang dibuat oleh 
pemerintahan konstitusional yang baru terpilih adalah menetapkan kriteria untuk menghakimi 
para anggota junta militer. Sebuah Komisi Nasional penghilangan paksa diciptakan dan 
merupakan sebuah kelompok antar-disiplin ilmu. Selama 8 bulan para anggota bekerja untuk 
mengumpulkan informasi tentang penghilangan paksa. Komisi diizinkan untuk melihat 
bagaimana ini seharusnya mereka bekerja.

Pada tahun 1985, semua penyelidikan yang dilakukan oleh pengadilan militer, dikeluarkan 
dari pengadilan militer. Untuk pertama kalinya di Argentina, dan mengingat bahwa tidak ada 
proses hukum utama di dunia, pengadilan menghadapi 8.000 kasus selama 8 bulan. Kasus-kasus 
mulai terdengar dan ada penghukuman. Informasi disebarkan dan mereka yang bertanggung 
jawab dihukum. Putusan pengadilan menyiratkan kebutuhan untuk melanjutkan proses hukum 
hingga ke rantai komando, di tingkat pemerintahan yang lebih rendah, dan hierarki militer 
untuk menentukan semua yang bertanggung jawab. Ini menghasilkan oposisi tertentu yang 
kemudian mengakibatkan tahap baru, dimana beberapa pihak menjadi suam-suam kuku, 
karena mereka takut pada intervensi militer yang mungkin terjadi. Mereka memutuskan untuk 
menetapkan batas waktu, mengatakan bahwa mereka akan mendengarkan sampai tanggal 
yang telah ditentukan tapi setelahnya, tidak ada kasus yang terdengar. Orang bergegas untuk 
memenuhi tenggat waktu, di satu sisi untuk mengirimkan bukti baru dan di sisi lain untuk 
mengakhiri kemungkinan pemberontakan militer berikutnya. Mengingat rantai komando 
militer, petugas tingkat rendah tidak punya pilihan selain mengikuti petunjuk. Argumennya 
pada saat itu ialah mereka yang hanya mengikuti perintah tidak boleh dihukum. Itu adalah salah 
satu pengecualian, yang akan diuraikan nanti.

Pengecualian lain adalah mencari anak-anak yang hilang karena diculik. Kasus-kasus 
demikian benar-benar dikesampingkan. Mereka tidak tercakup dalam penyelidikan. Pengabaian 
itu mendorong para ibu untuk melakukan aksi selama bertahun-tahun. Mereka menunjukan 
kenyataan bahwa pengampunan atas kejahatan yang terjadi dapat dipertimbangkan, tetapi 
penghilangan terhadap anak-anak mereka tidak diselesaikan.

Dalam proses ini, ada penghukuman kasus-kasus individu, dan militer adalah pedang yang 
memekakkan. Setelah itu, grasi diberikan bagi mereka yang dihukum dan untuk kasus-kasus 
yang telah didengar. Ada fenomena siklus seperti pendulum. Pada tahun berikutnya, diadakan 
kampanye kesadaran bagi masyarakat mengenai akibat penghilangan paksa. Hal ini memotivasi 
pencarian lain bagi para korban dan mekanisme lain untuk memproses kebenaran dan keadilan 
lebih jauh.
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Pada tahun 1990, ada siklus baru dan kemajuan sepanjang dekade baru, dan tahap yang 
jelas. Salah satunya adalah upaya untuk reparasi, maka banding diajukan ke Pengadilan Inter-
Amerika, dan permohonan banding ini pun berhasil didengar. Pada tahun 1993 sebuah laporan 
memicu sebuah masalah baru yang tidak dapat saya jelaskan untuk saat ini.

Pada satu sisi, di banyak negara Eropa banyak kasus telah diterima bagi mereka warga 
Eropa yang haknya dilanggar di Argentina. Mereka memutuskan untuk mendorong investigasi 
di Italia dan di Perancis. Dalam pengadilan in absentia (tanpa dihadiri oleh terdakwa), mereka 
menjatuhkan sanksi pada pelaku kejahatan terhadap warga Perancis. Semua proses pencarian 
kebenaran ini memberikan tekanan di tingkat nasional. Upaya untuk memajukan impunitas kini 
dimentahkan oleh kasus-kasus ini dan penghukuman di Eropa. Perkembangan ini menyebabkan 
pencarian baru dalam mencari kebenaran. Ada banyak pengadilan yang sama yang telah, 
puluhan tahun sebelumnya, menuntut kasus-kasus sebelumnya, mulai menerima bukti baru 
yang diajukan oleh para korban. Pengadilan ini mengatakan bahwa tidak ada risiko sehingga 
mereka memutuskan untuk menerima informasi baru. Saya juga harus menyebutkan laporan 
yang dibuat oleh Pengadilan Inter-Amerika, organisasi kami CELS  membantu dan mencapai 
penyelesaian damai. Negara sepakat untuk melakukan investigasi, dan dengan pencarian ini 
memperbarui pengakuan kebenaran. Perilaku, seperti menjatuhkan orang dari pesawat oleh 
pelaku, membuat rakyat marah. Mereka tidak dapat dihukum walaupun berbicara secara 
terbuka mengenai kejahatan mereka. Sementara, kasus-kasus ini didengar di Eropa. Seseorang 
mengaku ia ikut serta dalam regu kematian tersebut. Pemerintah Spanyol mengeluarkan 
perintah penangkapan terhadap pejabat Argentina yang represif  ini.

Pada awalnya Pemerintah Argentina tidak mau menyerahkan orang-orang ini, tetapi 
dalam tahun-tahun berikutnya, terjadi perubahan-perubahan dalam skenario terjadi yang 
memungkinkan kita untuk mengambil inisiatif. Argentina memiliki perkembangan yang unik 
berkaitan dengan tren internasional. Ini berhubungan dengan sejarah Nazi yang memiliki cara 
yang sama dalam menghakimi junta militer. Ada acuan seperti pengadilan Nuremberg atau 
Israel. Dimulailah suatu kecenderungan dalam yurisprudensi—proses ekstradisi.. Terdapat 
tuntutan bagi petugas untuk diekstradisi dari Argentina. Sepanjang proses ini, peran organisasi 
internasional yang melampaui batas wilayah Negara diakui.

Akan tetapi, perjuangan melawan impunitas tidaklah mudah. Kemenangan datang ketika 
seorang hakim setmpat mendengar mengenai kasus penghilangan paksa terhadap anak-anak. 
Bahkan diktator Jorge Videla, yang dituduh melakukan kejahatan tersebut, dibawa lagi ke 
penjara karena perkembangan ini. Sebuah kasus nyata mengenai penghilangan paksa seorang 
gadis muda terdengar. 

Penghakimannya dianggap suatu preseden dan berakibat pada serangkaian putusan 
pengadilan dan penghukuman. Perkembangan ini terjadi dibawah pemerintahan baru 
yang menuntut adanya pengukuran secara hukum. Saya adalah anak dari seorang Ibu yang 
berkampanye di Plaza de Mayo (Madres de Plaza de Mayo), saya seorang pewaris tradisi itu. Mereka 
membatalkan peraturan impunitas. Bahkan putusan Mahkamah Agung sebelumnya dibatalkan, 
dan UU Amnesti dideklarasikan sebagai tidak sah dan dibatalkan. Jika ada yang terbebas 
berdasarkan pada proses pengadilan sebelumnya, maka kasus akan ditinjau kembali. Dalam 
hal ini, meninjau ulang banyak kasus justru didorong. Saya tidak akan memberikan rincian 
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mengenai hal ini tetapi beberapa contohnya ada dalam daftar yang Anda pegang. Anda dapat 
melihat dan mengeceknya sewaktu-waktu.

Penting bagi saya untuk berbagi dengan Anda statistik dimana kami telah mencapai 
akuntabilitas dan tanggung jawab baru. Semuanya telah direvisi dan gelombang baru 
pertanggungjawaban kejahatan terhadap kemanusiaan mencapai puncaknya; ini merupakan 
perkembangan yang penuh harapan. Ini adalah proses yang memperkuat gagasan bahwa ada 
situasi yang parah, tetapi semua keputusan dan perintah eksekutif  telah direvisi. Apa yang bisa 
kita dapatkan dari ini? Kami memiliki suara minoritas tapi ada situasi yang menguntungkan 
yang berlangsung terlepas dari sejumlah kesulitan yang kita temui selama litigasi sebelumnya.

Berdasarkan pengamatan, terdapat penghilangan paksa yang masif  dan luas di Negara 
kami. Ada beberapa kasus penghilangan paksa yang sangat berbeda dari fenomena sebelumnya. 
Ini berhubungan dengan ketika polisi kewalahan dengan pekerjaan mereka. Seperti hilangnya 
korban Jorge Lopez. Ia menjadi saksi dan sambil terus memberikan kesaksiannya dalam kasus 
baru, ia menghilang. Ini merupakan pukulan mengerikan yang membuat Negara mengambil 
tindakan. Ia belum ditemukan tetapi penghilangannya memulai sebuah usaha baru dengan 
kepastian bahwa penghilangan seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi.

Polisi saat ini juga ditemukan bertanggung jawab atas penghilangan anak-anak remaja. 
Kasus ini kemungkinan besar terisolasi dan tidak membentuk suatu pola, tetapi ini adalah 
situasi saat ini yang juga hendak saya tunjukan.
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Pengalaman Chili

PENGACARA ROBERTO GARRETóN 
Mantan Anggota Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang

Pekerjaan hak asasi manusia sangat penting dalam memungkinkan kita untuk berjuang. 
Mungkin pada usia saya, saya tidak akan melihat akhir dari perjuangan ini tetapi kondisinya jauh 
lebih baik daripada 70 tahun yang lalu. Saya tidak bisa berhenti dan menjadi tidak peduli. Saya tidak 
bisa menyerah. Beberapa hari yang lalu di Argentina, Presiden dari asosiasi Abuelas de Plaza de Mayo 
(nenek dari Plaza de Mayo), setelah hampir 40 tahun, akhirnya bertemu kembali dengan cucu laki-
lakinya. Ini adalah minggu yang mulia. Hal itu dapat dilakukan dan waktunya akan datang tetapi 
memang dibutuhkan banyak usaha.

Semuanya saling berhubungan, kudeta di Chili itu benar-benar tidak dapat dibenarkan. Mereka 
ingin menendang keluar pemerintah sayap kiri dan memasukan pemerintahan sayap kanan, yang 
merupakan kediktatoran pertama di Chili. Ada banyak persamaan dalam kediyktatoran. Tapi apa 
yang ada di Chili bukanlah kediktatoran, melainkan seperti pertarungan di taman kanak-kanak. 
Pukul 8:30 pagi sebelum mereka mengebom Istana Kepresidenan, kasus pertama penghilangan 
paksa itu terjadi. Kekerasan meletus tetapi orang-orang berdiri untuk hak asasi manusia. Seorang 
anggota kongres pada pukul 11:00 pagi, meminta habeas corpus atas seseorang yang ia duga telah 
menghilang. Ada kudeta terjadi, tapi ia pergi ke pengadilan; itu adalah tindakan yang sia-sia, tetapi 
simbol yang sangat penting. Dia adalah salah satu dari orang-orang pertama di pemerintahan yang 
berdiri. Kardinal Katolik, bersama-sama dengan Uskup Lutheran dan Pendeta Methodist, seorang 
Pendeta Baptis, seorang Uskup dari Gereja Ortodoks dan Rabbi besar Chili – mereka membentuk 
Komite Kerjasama untuk Perdamaian.
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Bayangkan beberapa hari setelah kudeta, untuk membawa agama-agama yang agak bermusuhan 
terhadap satu sama lain ini, bersama-sama di sebuah ruangan untuk membicarakan permasalahan 
publik. Mereka dibubarkan, tetapi gereja meneruskan sendiri melalui Vikariat Solidaritas. Dimulai 
dari pembelaan, tapi itu bukan hanya menjadi masalah pengacara; itu adalah hak prerogatif  manusia, 
sehingga tidak hanya menjadi beban pengacara. Ini adalah peraturan, mandat, dan budaya. Kami, 
para pengacara, memiliki peran untuk dimainkan ketika ada keterikatan yang kuat kepada para 
korban yang bekerja sama dengan kami. Semuanya melawan kami. Pertama-tama, kebebasan 
berekspresi dibatasi. Pinochet hanya mengizinkan 2 dari 14 surat kabar di Negara kami. Para hakim 
menunjukan bahwa mereka gembira dengan kudeta yang terjadi, para warga tercengang, dan semua 
kasus di pengadilan diserahkan kepada pengadilan militer. Dalam satu hari, mereka menguji semua 
kasus dan memberi putusan, kemudian mereka menyetujui UU Amnesti, sehingga semua kejahatan 
tidak diselidiki – semua hal benar-benar melawan kita.

Saya mempelajari hukum antara tahun 1960 dan 1964, namun hak asasi manusia tidak diajarkan 
di universitas kami pada tahun 60-an. Tidak satupun silabus. Salah satu ahli yang membuat pernyataan 
di PBB adalah warga Chili namun hak asasi manusia tidak pernah dibawa ke dalam sistem pendidikan 
kami. Itu tidak benar secara politis, itu tidak diterima secara budaya; HAM adalah makhluk asing. 
Kemudian kami dihadapkan dengan kediktatoran, tetapi tidak ada alat, jadi kemana kami beralih? 
Mencela kekerasan dan menyatakan kebenaran, yang harus kita lakukan adalah menyatakan 
kebenaran. Setiap pelanggaran hak asasi manusia adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Setiap kali 
ada pelanggaran, disitu ada tindakan kekerasan; ketika seseorang dibunuh, disitu ada penghilangan 
paksa, pemerkosaan. Kedua, ada kepengecutan. Tentara, angkatan bersenjata adalah sekelompok 
pengecut. Bayangkan, 10 sampai 30 orang bersenjata menculik satu, dua atau maksimal tiga orang, 
mereka pasti pengecut. Mereka dijamin oleh atasan mereka, atasan mereka tidak memiliki keberanian 
untuk melaksanakan tindakan itu sendiri. Mereka dijamin untuk bebas dari hukuman dan akan tetap 
tak tersentuh. Tidak hanya itu, negara dan masyarakat akan memberikan penghargaan kepada mereka 
atas tindakan tanpa pamrih. Benar-benar sekelompok pengecut! Elemen ketiga dari setiap kejahatan 
terhadap kemanusiaan adalah unsur penipuan. Tidak mungkin melakukan semua kejahatan itu tanpa 
unsur kebohongan. Mereka tidak akan pernah menerima bahwa mereka menyiksa dan membunuh. 
Jika ada mayat yang muncul, mereka tidak akan bertanggungjawab.

Acuan kami adalah kebenaran. Hakim akan mempercayai para pelaku. Kami pergi ke pers 
namun mereka tidak akan menulis kisah yang asli dan mereka akan datang dengan gubahan mereka 
sendiri. Ini adalah perjuangan yang tak seimbang. Kami kalah dalam pertempuran tapi kami tidak 
pernah menyerah. Kami dan para korban tidak akan berhenti setiap harinya. Langkah demi langkah, 
kami meyakinkan orang lain. Setiap aliansi dan bahkan kemenangan kecil akan membuatnya semakin 
lebih besar. Kami tidak berhenti, tidak ada hal demikian dalam kamus kami. Sebelum kami mulai 
perjuangan ini, kami adalah teman baik yang saling membantu. Hak asasi manusia tidak boleh 
dilanggar, tetapi karena ada pelanggaran HAM, maka kita harus melakukan pekerjaan kita.

Kami kehilangan satu kasus tapi kami tetap maju dan naik banding ke pengadilan berikutnya. 
Kami tidak menyimpang dari batas hukum. Kami mengajukan banding, tuntutan, dan srat perintah 
habeas corpus. Waktunya akan datang ketika sejarah akan mendukung semua upaya ini. Langkah demi 
langkah, Anda akan tumbuh hingga kemenangan yang lebih besar. Begitu jelas sehingga ketika 
diktator berbohong dan hal itu mulai dirasakan oleh masyarakat sipil. Para pembela HAM yang gila 
ini memiliki kebenaran, yang mana adalah proses bertahap menuju memenangkan sekutu. Aku tidak 
pernah memenangkan satu kasus tapi kita harus menghentikan sistem penghilangan paksa.

Pembunuhan tidak berhenti namun penghilangan paksa melambat. Saat ini kami tidak memiliki 
kasus baru. Beberapa kejahatan dilakukan oleh negara antara 1973-1976. 90% penghilangan paksa 
terjadi dalam waktu 3 tahun. Ketika Pinochet mengeluarkan peraturan untuk melanggengkan dirinya 
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berkuasa, kami berhasil memenangkan referendum dari masyarakat sipil, masyarakat sipil yang tidak 
mempercayai kami dan mengusung diktator. Pinochet kehilangan kredibilitasnya atas hak asasi 
manusia sehingga ia terpaksa menggunakan referendum.

Kemudian datang tahap kedua perjuangan kami untuk kebenaran, pemerintahan demokratis 
yang baru. Pada tanggal 11 Maret, pemerintah baru menguasai kantor dan 40 hari kemudian, 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi didirikan. Tidak jelas apa rekonsiliasi itu. Perkembangan itu 
mengidentifikasi banyak sekali kasus, mengidentifikasi nama dan berdasar pada sejumlah undang-
undang untuk reparasi (pemulihan), tapi aku tidak akan berbicara tentang hal ini. Namun hakim 
menuntut, mengatakan bahwa pemerintah melanggar konstitusi dengan membuat Komisi 
Kebenaran. Hakim-hakim ini adalah sekelompok kroni yang aneh dan mereka berbohong. Apa 
yang mereka lakukan, mereka menyangkal keadilan. Apakah ini yang seharusnya Mahkamah Agung 
lakukan? Setelah tahun 90-an ada perubahan, sekarang kami lanjut untuk mengajukan kasus lagi, tapi 
kami hampir kehilangan harapan.

Di Spanyol ada kasus melawan Pinochet. Aku pergi ke sana sebagai saksi dan saya diancam untuk 
tidak pergi tapi saya tetap pergi. Ia berkata bahwa ia akan bebas dari hukuman dan akan pergi ke 
Inggris karena dia tak tersentuh. Meskipun demikian, dia ditangkap. Untuk semua demokrat di Chili, 
hari terindah dalam hidup kami adalah saat diktator itu berada di balik jeruji besi di klinik London. 
Lalu datanglah suatu perdebatan dan saya juga memiliki peran untuk dimainkan. Penghukuman 
dibalik dan akhirnya menyebabkan ekstradisi Pinochet ke Spanyol. Namun pengaturan politik 
antara pemerintah mengkompromisasikan ini. Ini adalah kebangkrutan manusia dan demokrasi saat 
Pemerintah Chili berkompromi. Tuntutan diajukan dan kami ingin dia didakwa di Spanyol karena 
ada lebih banyak jaminan. Dalam hal apapun hari itu, para hakim Chili bisa mencapai lebih antara 
70 sampai 90 dan dari 90 sampai 98, jika saja mereka menerima kasus kami, tetapi mereka tidak 
menerimanya. Kemudian keajaiban terjadi, tiba-tiba mereka berkata, “Tidak, Anda tidak dapat 
mengajukan permohonan untuk amnesti.” Mereka ditolak.

Mereka memberi argumen lama, tiba-tiba mereka berbalik dan mengatakan bahwa mereka tidak 
pernah memaksudkan semua hal itu terjadi. Semua 20 kasus dimana saya kalah dibuka kembali 
dan proses peradilan diulang. Hari ini, kami memiliki kepala badan keamanan yang dituduh atas 
80 kejahatan dan ia dijatuhi hukuman lebih dari 200 tahun penjara. Sayangnya, hakim militer telah 
menerapkan penghukuman yang tidak adil. Satu orang yang melakukan 15 kejahatan dijatuhi 
hukuman 5 tahun, dan dia bisa menjalani hukuman ini sebagai tahanan rumah. Ketika saya 
bepergian ke Filipina, sang Presiden mengatakan mereka akan meninjau dan mengajukan RUU 
baru untuk membatalkan UU Amnesti. Kasus-kasus yang mereka ambil sampai 1998 semuanya 
diberikan Amnesti. Ini akan membuka pintu jika RUU ini berkembang menjadi sebuah undang-
undang baru dan jika kami memiliki kesempatan untuk membuka kembali kasus, akan ada harapan 
untuk penghukuman baru. Saya tidak yakin seberapa jauh kita bisa pergi, tapi ini akan membawa kita 
ke arah yang benar. Sebagaimana saya tahu, mata air harapan kekal. Seorang aktivis hak asasi manusia 
tidak boleh kehilangan harapan. Itu adalah kejahatan terbesar. Anda tidak bisa kehilangan harapan 
dan saya mengatakan ini dari sudut pandang peradilan.

Hukum adalah senjata, sebuah alat. Orang-orang Spanyol pernah berkata, hukum ada untuk 
melayani kehidupan atau sama sekali tidak berguna jika tidak melayani hidup. Namun hukum bukanlah 
segalanya, ada hal-hal yang harus diubah juga dalam pola budaya. Kita harus mencapai perubahan 
budaya, ada banyak Pinochets diluar sana dan beberapa ingin kembali. Kita harus membuatnya tidak 
dapat diterima; kita harus memajukan hak asasi manusia. Sekarang hak asasi manusia bukanlah hal 
hukum – itu adalah masalah budaya, itu adalah cara untuk memahami kehidupan. Dan itu adalah 
titik nyata, kita harus menjadikan hak asasi manusia sebagai budaya, yang akan membuat semua 
kejahatan terhadap tidak dapat ditoleransi.
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PENGACARA MANDIRA SHARMA
Advocacy Forum, Nepal

Nepal: Peran Masyarakat Sipil dalam Penangkapan dan 
Penuntutan Kolonel Lama di Inggris

Ini adalah perkembangan yang menginspirasi setelah bertahun-tahun menderita dan berjuang. 
Kami telah menggunakan strategi-strategi yang digunakan oleh negara-negara Amerika Latin dalam 
membawa kasus ke yurisdiksi lain untuk memicu perubahan.

Konteks Nepal

	Sebelum tahun 1990, ada Monarki absolut, rezim otokratis, dan tidak ada hak asasi manusia
	Gerakan Politik ya;ng dikenal sebagai Jana Andolan (Gerakan Masyarakat), membawa 

perubahan politik pada tahun 1990. Seperti
o Monarki Konstitusional
o Konstitusi Baru
o Hak Fundamental dalam Konstitusi
o Demokrasi Multipartai
o Ratifikasi perjanjian-perjanjian hak asasi manusia yang utama
o Penetapan hukum perjanjian
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Sistem multipartai diperkenalkan dan negara meratifikasi konvensi-konvensi hak asasi manusia. 
Salah satu tuntutan partai-partai politik adalah agar Konstitusi ditulis oleh sebuah kumpulan 
konstituen. Pada tahun 1990, negosiasi berakhir dengan kesulitan sehingga Partai Komunis Nepal 
mengangkat senjata dan kemudian diikuti pemberontakan. Pada tahun 2001, pemberontakan 
dinyatakan sebagai terorisme. Ada kasus penghilangan paksa, pembunuhan penyiksaan, dan 
pelecehan seksual.

Pada tahun 2006, gerakan rakyat semakin populer; kami berusaha untuk menghapuskan sistem 
monarki, dan membuat para pemberontak mengambil bagian dalam partai politik hukum. Komisi 
tidak juga didirikan meskipun orang-orang telah menuntutnya. Dalam proses transformasi konflik, 
telah ada upaya untuk melihat orang-orang yang terlibat, tetapi perlawanan terhadap pelanggaran 
HAM terus berlanjut.

Litigasi Strategis: Tingkat Nasional dan Internasional

Asosiasi korban dan asosiasi masyarakat sipil menuntut perubahan dalam hak asasi manusia. 
Kami menggunakan surat perintah habeas corpus karena kami tidak memiliki upaya hukum untuk 
menemukan korban yang hilang dan orang-orang yang ditahan secara ilegal. Penafsiran pengadilan 
adalah untuk melihat legalitas penahanan. Jika seseorang ditahan secara ilegal, maka orang tersebut 
harus dibebaskan tetapi jika orang tersebut menghilang, maka tidak ada solusi hukum.

Kami berpendapat di hadapan pengadilan untuk tidak membatalkan permohonan dalam 
menemukan orang hilang saat menggunakan surat perintah habeas corpus. Kami mencapai keputusan 
utama pada tahun 2006. Negara memutuskan untuk membentuk komisi penyelidikan yang 
didedikasikan untuk kasus penghilangan paksa dan memberikan putusan rinci tentang hak-hak 
korban yang hilang. Dalam pertempuran itu, ada beberapa upaya untuk tidak memberikan tuntutan 
korban dan tidak mengikuti standar yang ditetapkan oleh undang-undang.

Menggunakan litigasi sebagai alat, kami telah berhasil meraih putusan kasus kriminal di mana 
para aktivis politik terlibat sebagai pelaku. Kami telah menentang putusan dan pemberian amnesti 
bagi mereka yang melakukan kejahatan keji. Kami juga mengajukan keberatan menuntut kebenaran 
atas kejahatan penghilangan paksa, di mana kami menduga korban dibunuh. Ini adalah proses 
pidana yang dilakukan oleh perwira tinggi militer dan pejabat pemerintah termasuk menteri. Proses 
ini menghasut pelecehan terhadap pengacara yang terlibat dan pekerja hak asasi manusia. Dalam 
sejumlah kasus yang mana telah ada putusan Mahkamah Agung, banyak yang dituduh tetapi tidak 
ada yang dihukum, jadi kami menjelajahi alternatif  lain seperti mekanisme internasional.

Ketika kami mengangkat soal tanggung jawab pidana individual, kami menggunakan cara 
lain, seperti meminta tentara Negara kami dilarang dalam melayani misi perdamaian PBB. Kami 
membawa kasus kepada Komite Hak Asasi Manusia PBB (UN Human Rights Committee-UNHRC), 
ada beberapa kasus penyiksaan dan penghilangan paksa yang kami bawa ke UNHRC setelah 
mendapat pengawasan dari masyarakat internasional. Kami telah mencapai keputusan yang baik 
dengan UNHRC karena mereka mendorong pemerintah untuk memberlakukan langkah-langkah 
dan memulai penyelidikan atas kasus ini.

Kami menggunakan kasus Pinochet sebagai contoh, ada hukum-hukum internasional yang 
memungkinkan yurisdiksi universal dapat menangani suatu kasus, terlepas dari lokasi terjadinya 
kasus atau lokasi pelaku.
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Kasus Kolonel Kumar Lama

Lama, seorang Kolonel dari Nepal, telah ditangkap oleh Polisi Metropolitan Inggris di bawah 
Undang-Undang Peradilan Pidana Inggris pada 3 Januari 2013 dari East Sussex, Inggris karena 
dua tuduhan penyiksaan berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Peradilan Pidana Inggris, Undang-
undang yang berisi ketentuan-ketentuan Konvensi PBB Menentang Penyiksaan.

•	 Tuduhan 1: Lama menyebabkan rasa sakit dan penderitaan yang serius saat ia bertindak 
sebagai pejabat publik di Gorusinge Barrack di antara 15 April-1 Mei 2005 pada Janak 
Bahadur Raut

•	 Tuduhan 2: Dia juga menyebabkan sakit serius dan penderitaan pada Karam Hussain, 
tahanan lain di Barrack sama, antara 15 April-31 Oktober 2005.

Kolonel Lama memerintahkan penyiksaan bagi mereka yang ditahan dan ditangkap. Dia diadili 
di Inggris untuk 2 dakwaan penyiksaan dan dibebaskan dengan jaminan, tetapi ada pembatasan 
dan gerakannya dilacak. Pemerintah Nepal tidak diperbolehkan mengeluarkan dokumen perjalanan 
baginya sehingga ia tidak dapat melarikan diri.

Kasus ini sedang diproses, jaksa yang mendakwa Pinochet juga menjadi jaksa dalam kasus 
Kolonel Lama. Kolonel Lama bekerja sebagai Penjaga Misi Perdamaian PBB ketika ia ditangkap 
tetapi Sekretaris Jenderal PBB membebaskannya dari hak kekebalan. Salah satu argumen yang 
disebutkan ialah keputusan pelepasan hak kekebalan itu datang seminggu setelah ia ditangkap, 
sehingga penangkapan tersebut ilegal. Mereka juga mengklaim bahwa kasus tidak boleh diadili di 
Inggris karena asas hukuman ganda (double jeopardy). Para korban yang diwakili di pengadilan Nepal 
berdasarkan Undang-Undang Kompensasi, tapi kasus ini tidak memiliki tanggung jawab pidana, 
hanya kompensasi uang. Ini adalah litigasi sipil dan kami telah mewakili klien di hadapan pengadilan. 
Penyiksaan terbukti dan korban telah ditawari kompensasi uang.

Klaim untuk membela tersangka untuk bertahan di Pengadilan Inggris belum ditemukan dan 
pengadilan distrik memutuskan mendukung para korban. Bulan lalu ada sidang besar terkait kasus 
ini dan pengadilan banding memutuskan mendukung kami. Tersangka mengancam akan pergi ke 
Mahkamah Agung, mereka berargumen terhadap beberapa persyaratan dalam Konvensi, seperti 
Konvensi harus meminta pertanggungjawaban pemerintah Nepal terlebih dahulu. Tetapi Undang-
Undang Kehakiman Inggris tidak mengizinkan penyiksaan terlepas dari yurisdiksi kejahatan, lokasi 
petugas publik atau orang yang bertindak dalam kapasitas resmi. Denagn yurisdiksi universal, kasus 
penyiksaan yang dilakukan di Inggris atau di tempat lain memungkinkan untuk diadili jika pelaku 
ditemukan di wilayah Inggris. Hukuman tertinggi untuk kasus ini adalah penjara seumur hidup.

Yurisdiksi universal tidak umum digunakan, tetapi ada beberapa kasus di bawah yurisdiksi 
universal. Ini adalah alat yang digunakan masyarakat internasional untuk memperluas yurisdiksinya. 
Negara-negara seperti Belgia dan Spanyol telah membuat kemajuan menggunakan otoritas ini. 
Masyarakat sipil dan LSM dapat membawa kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia ke tingkat 
internasional. Dari pengalaman kami, kami melakukan penyelidikan mendalam dan dokumentasi, 
pengumpulan bukti, kami terus bekerja pada kasus ini sejak tahun 2005 dan akhirnya selangkah demi 
selangkah kami membuat prestasi.

Proses ini membutuhkan keterlibatan saksi dan korban. Persyaratan lainnya termasuk 
bukti medis, berkas hukum dan tahu kemana kasus ini akan dibawa. Kami juga harus bekerja 
dengan merancang strategi perlindungan saksi, korban dan pengacara. Hal ini diperlukan untuk 
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FORUM TERBUKA

Apa peran masyarakat sipil dalam menghukum diktator?

Pengacara Melissa O’Donnell (Yayasan HAK, Timor-Leste)

Ketika Pinochet dihukum, orang-orang berpesta dan merayakannya. Serangkaian aksi 
unjuk rasa terkena implikasi dan pada beberapa titik berubah menjadi kekerasan. Orang-orang 
Pinochet melakukan protes balik, bagi mereka penghukuman diktator tersebut melanggar 
kedaulatan nasional. Saya berpartisipasi dalam salah satu sidang di London, dan saya melihat 
20 orang buangan Chili yang pergi ke Inggris dari Swedia dan Norwegia. Mereka ada di 
sana untuk berpartisipasi dari luar pengadilan. Banyak orang berada di luar pengadilan dan 
mereka aktif di media Chili dan Eropa. Pengadilan kasus tersebut menjadi berita headline 
dari seluruh dunia, semua surat kabar terkemuka berbicara tentang hal itu selama 4 sampai 
5 bulan. Media juga memberitakan mengenai kejatuhan perjanjian yang dikompromikan. 
Semua korban pergi ke Inggris untuk didengar; mereka berbagi kesaksian mereka dan bahkan 
pergi ke Spanyol untuk berbicara selama sidang. Kita tidak bisa memisahkan peran korban, 
pengacara dan sejarawan, harus ada hubungan dekat dengan keluarga dan kerabat.

Pengacara Roberto Gareton (Chili)

Saya hanya ingin menambahkan, sebelum sampai pada tahap putusan, hakim harus 
dikunjungi oleh korban dan opini publik harus diciptakan untuk membangun tekanan. 
Dengan cara ini, hakim akan menemukan motivasi untuk mendengarkan kasus ini. 
Hakim yang mengadili akan menghadapi banyak risiko, jika bekerja dengan baik dia akan 
mendapatkan tepuk tangan, tapi kalau salah, dia akan dikritik. Kita harus menciptakan 
kesadaran tentang kasus ini.

Pengacara Alejandro Rua (Centro de Estudios Legales y Sociales-Argentina)

Bagaimana mengelola harapan korban? Dibutuhkan waktu untuk membuat korban 
mengerti.

Pengacara Melissa O’Donnell (Yayasan HAK, Timor-Leste)

Nama aktor dan pelaku sejak tahun 1999 berada dalam daftar dokumen dari unit kejahatan 
serius PBB. Dalam daftar itu ada nama-nama pelaku sebagai aktor utama yang bertanggung 
jawab dalam melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan pada tahun 1999. Tiga minggu 
lalu, salah satu komandan diselidiki berdasarkan informasi yang disampaikan kepada jaksa 
penuntut umum. Kata Penilai PBB, dakwaannya sudah kadaluarsa. Ini merupakan tantangan 

Sisto dos Santos (Yayasan HAK, Timor-Leste)

mengidentifikasi lembaga yang akan menjadi sekutu dan kami telah mengidentifikasi organisasi 
yang memiliki minat untuk bekerja sama dengan kami dalam hal ini. Pengumpulan, verifikasi dan 
justifikasi bukti membutuhkan waktu. Kami melakukan kerja kolaboratif  dengan berbagai organisasi 
untuk mengumpulkan data.



Dari Dukacita Menjadi Keberanian

175

besar bagi kami. Bagaimana caranya membagikan informasi kepada publik? Apakah mustahil 
meminta dukungan dakwaan resmi dari pemerintah? Seperti apa yang terjadi di Nepal, 
jika kami memiliki dukungan dari pemerintah, kami bisa mendakwa pelaku berdasarkan 
pengalaman kami.

Para korban harus diberi informasi sebanyak mungkin dan membuat mereka menghargai 
pentingnya hábeas corpus bagi para hakim untuk memutuskan. Ini adalah tugas pengacara 
untuk bekerja dengan para korban dalam seluruh proses dan mengamati meningkatnya 
moral. Mereka harus menghargai apa yang mereka hadapi, saya ingin putusan yang 
menguntungkan untuk kasus Pinochet dan saya ingin Pinochet berada di balik jeruji besi. 
Saya mengamati kasus Fujimori, dan kasus-kasus lain di pengadilan internasional Kongo. 
Yang saya lihat adalah beberapa jaminan untuk perlindungan korban. Pada hari-hari terakhir 
pemerintahan Pinochet, beberapa orang masih menghilang. Kami memasuki Vikariat Gereja 
dan mempresentasikan hábeas corpus. Kami menggunakan semua jalan, kami meminta mereka 
untuk mencari korban. Mereka memiliki semua sumber daya dan meminta kami untuk 
mengajukan surat permohonan hábeas corpus. Itu adalah informasi yang sangat menjatuhkan 
seperti bom. Jika pejabat PBB ini resmi, masyarakat sipil harus meminta birokrat PBB ini 
untuk memberhentikan pelaku dari jabatan. Kalau saya, saya akan memulai gerakan untuk 
memberhentikan orang ini dari jabatan itu, siapa pun dia.

Pengacara Roberto Garretón (Chili)

Misalnya jika tidak didukung oleh pemerintah, dapatkah kita mendakwa pelaku di negara 
lain seperti kasus Kolonel dari Nepal? Saat ini, pemerintah Timor-Leste dan Indonesia 
memiliki hubungan yang baik, itu membuat pekerjaan lebih sulit.

Sisto dos Santos (Yayasan HAK, Timor-Leste)

Saya tidak memiliki rincian mengenai kasus ini. Jika kejahatan dilakukan oleh pejabat 
pemerintah, maka doronglah pemerintah agar memiliki kemauan politik. Dalam kasus 
Kumar Lama, tidak ada yang tahu ia akan ditangkap. Ketika hal tersebut bocor ke media, 
pemerintah mengatakan hal itu adalah tindakan pelanggaran kedaulatan nasional. Mereka 
memanggil perwakilan dari Kedutaan Besar Inggris dan terdakwa mengutip hal ini sebagai 
isu nasional, tapi dia juga dicap sebagai pengkhianat yang satu sisi. Ini adalah pertama kalinya 
dalam sejarah Nepal, para politisi dan militer merasakan konsekuensi dari tindakan mereka. 
Mereka tidak merasa nyaman dalam perjalanan internasional mereka, tidak mungkin untuk 
menuntut setiap orang di luar negeri tapi kita harus menggunakan kasus-kasus simbolik 
untuk menjadi jendela kesempatan dalam mencapai keadilan. Amati dan hati-hati akan terlalu 
banyak harapan dari para korban; mereka pikir kita harus menyediakan bagi mereka tetapi, kita 
harus tetap mendengarkan mereka dan membawa suara mereka. Kita harus terus menjelaskan 
keterbatasan-keterbatasannya dan bahwa ini adalah inisiatif bersama. Ini adalah bagaimana 
kita bekerja dengan para korban. Karena sifat manusia lah maka kita harus mendorong.

Pengacara Mandira Sharma (Advokasi Forum-Nepal)

Sangat penting menggunakan kasus Pinochet sebagai model, tapi kemungkinan saya akan 
melihat keadilan di negara kami. Kami sudah sangat dekat dan mungkin cucu-cucu kami 

Margarita Zamora (Pro-Búsqueda-El Salvador)
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akan melihat hari ketika kesedihan kami tertangani. Hal lainnya, sangat penting bagi keluarga 
dan korban untuk mendapat informasi dengan baik. Namun tidak ada jaminan, berapa lama 
proses ini akan berjalan dan apa langkah-langkah yang harus diambil. Seiring waktu keluarga 
korban mungkin mengatakan bahwa proses hukum membosankan dan mereka mungkin 
menyerah. Ini adalah peran kami untuk memotivasi keluarga dan korban.

Mereka cenderung melupakan dan memaafkan sementara kasus secara bertahap maju. 
Ketika kita mencari keadilan, beberapa keluarga korban akan mengatakan bahwa anak-anak 
senang dengan keluarga yang baru, dan bahwa itu membuka luka lama. Tapi kita katakan 
bahwa kita tidak mencari balas dendam, melainkan hanya keadilan dan untuk itulah kita 
harus bekerja.

Satu pengalaman juga yang berkaitan dengan kasus yurisdiksi internasional, mantan 
Jenderal dari Aljazair ditangkap di Swiss. Dimungkinkan untuk menangkap jika orang yang 
dituduh melakukan penyiksaan sedang berada di wilayah itu. Jenderal tersebut pindah ke 
wilayah lain. Ini adalah tindakan yang kuat karena ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan. 
Ini adalah persidangan yang sulit karena korban tidak memiliki komitmen jangka panjang; 
jaksa di Swiss menemui kesulitan. Harus ada dasar suara untuk mempersiapkan para korban 
dan keluarga mereka. Baik Chili maupun Argentina telah melalui proses yang panjang. 
Butuh waktu bertahun-tahun sebelum kasus ini diproses di pengadilan. Bagaimana Anda 
mempertahankan potongan-potongan bukti? Beberapa orang akan mati bahkan sebelum 
mereka dapat bersaksi dan ada pula yang merasa lelah. Pada pertanyaan penggunaan yurisdiksi 
universal, di sebagian besar negara, Anda memerlukan kehadiran terdakwa bahkan walaupun 
mereka harus diterbangkan dari jauh. Anda perlu tahu di mana pelaku berada, bagaimana 
membangun kasus sejak awal dan mempersiapkan kasus agar maju.

Pengacara Gabriella Citroni (Track Impunity Always-Swiss)

Biarkan saya mencoba untuk menjawab terkait penyimpanan bukti. Ada dakwaan yang 
diajukan dan orang-orang muncul di hadapan komisi pengadilan-pengadilan yurisdiksi 
internasional ini. Seluruh bukti telah diserahkan. Kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan 
akan mendapatkan kesaksian baru sejak saksi yang baru muncul. Tiba-tiba mereka bertemu 
dengan kami dan seperti jamur, potongan bukti baru ditemukan. Seiring waktu, kejahatan 
yang dilakukan terhadap orang-orang tua dan muda. Bagi mereka yang masih sangat muda 
ketika kejahatan itu dilakukan, mereka mendapatkan keuntungan dari arsip. Di Argentina 
ada arsip dari semua kasus yang diajukan, para nenek dari Plaza de Mayo, memberikan narasi 
mereka sebagai orang tua yang hilang. Mereka menuliskan sesuatu yang hendak mereka 
sampaikan pada putra atau putri mereka ketika mereka ditemukan. Jadi jika ada cucu yang 
ditemukan, ia bisa pergi ke arsip dan mengambil narasi dari kakek-nenek mereka.

Pengacara Alejandro Rua (Centro de Estudios Legales y Sociales-Argentina)

Salah satu tantangan ialah melacak pergerakan pelaku. Lainnya mengatakan yang menjadi 
tantangan adalah wawancara yang panjang, untuk menemukan petunjuk agar dapat mengetahui 
di mana pelaku tersebut berada. Ini tidak pernah terjadi di Nepal. Mempekerjakan detektif 
swasta mungkin tidak mungkin. Tetapi jika mereka melihat kita LSM dan kami melakukan 

Pengacara Mandira Sharma (Advokasi Forum-Nepal)



Dari Dukacita Menjadi Keberanian

177

Ada kesulitan dalam kerjasama kami karena hakim lemah. Di banyak negara seperti Sisto 
sebutkan, sistem hukum merupakan bagian dari rezim atau jabatan yang menindas. Apa 
upaya untuk menggoyang para hakim atas apa yang telah mereka lakukan? Setelah hakim 
tersebut pensiun, mereka dapat dibuat malu atas peran mereka bertanggung jawab dalam 
kejahatan tersebut.

Khurram Parvez (APDP -Jammu dan Kashmir)

Ada banyak tingkat kasus yang didengarkan oleh hakim yang korup. Hakim ini dipecat 
ketika sistem peradilan menentang rezim yang menindas. Penting bahwa hakim memahami 
masalah yang terjadi karena mereka masih menggunakan paradigma masa lalu. Di Argentina 
ada titik balik yang dibawa ke dalam konstitusi seperti Kovenan Amerika Latin. Kami 
membawa kasus ke pengadilan internasional dan menggunakan Kovenan yang diterapkan 
secara lokal. Jika versi Amerika Latin menjadi hirarki yang lebih tinggi, maka hal ini akan 
menjadi yurisprudensi dan sistem peradilan lokal akan mengubah pandangan mereka. Kami 
hanya perlu melakukan sesuai dengan apa yang hukum internasional katakan; sementara 
hakim-hakim ini bersikeras menggunakan hukum nasional. Kami hanya harus mendorong 
pergeseran paradigma bagi mereka untuk memahami konvensi internasional dan situasi yang 
ada.

Pengacara Alejandro Rua (Centro de Estudios Legales y Sociales-Argentina)

pekerjaan yang baik dalam membangun kredibilitas. Selalu ada cara untuk mencapai tingkat 
kemajuan yang kita inginkan dalam suatu kasus. Sesekali terjadi ada negara yang mengambil 
komitmen serius terhadap yurisdiksi universal tentang penyiksaan. Tapi ada juga kegiatan 
yang sedang berlangsung untuk memperkuat undang-undang anti impunitas di negeri kita 
sendiri.
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DR. IRINA KRASOvSKAYA
We Remember Civil Initiative-Belarusia

Belarusia: Laporan Alternatif Masyarakat Sipil tahun 2013 
kepada UNHRC

Belarusia memiliki populasi 10 juta orang dan memiliki masalah dengan kediktatoran.  
Pada tahun 1991, setelah pemilihan presiden pertama, diktator menghancurkan konstitusi. 
Dia menggunakan cara-cara represi dalam menghadapi masyarakat sipil, situasi ini telah terjadi 
selama 15 tahun belakangan.

Berapa banyak orang yang dihilangkan secara paksa? Pertanyaan ini sulit untuk dijawab, 
tetapi 2 politisi terkenal telah dihilangkan tanpa jejak. Beberapa dari penghilangan paksa ini 
terjadi pada tahun  1999 dan 2000. Pada bulan Mei 1999, mantan Menteri Dalam Negeri dan 
Jendral Polisi Yury Zakharenko diculik oleh orang-orang tak dikenal. Menurut para saksi, 
korban didorong masuk ke dalam mobil. Pada bulan September 1999, Anatoly Krasovsky, 
seorang pengusaha dan pendukung oposisi serta Viktor Gonchar, anggota oposisi menghilang. 
Pada bulan Juli 2000,  Dmitry Zavadsky, seorang wartawan terkenal diculik dalam perjalanannya 
ke bandara.

Pemilu yang tidak adil pada tahun  2010 membawa gelombang baru represi. Beberapa 
kawan ditangkap, beberapa dari mereka masih dipenjara, termasuk seorang kandidat presiden,  
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Nikolai Statkevich. Beberapa dari mereka harus meninggalkan Negara dan sekarang mereka 
diberikan suaka politik di Polandia, Inggris Raya, Perancis, Lithuania, dan Amerika Serikat. 

Pemilihan tahun 2010 merupakan pemilu yang ke-4 untuk mengganti presiden berkuasa 
yang tidak diakui, karena Konstitusi hanya membolehkan kekuasaan presiden dalam 2 periode. 
Hal itu menjelaskan mengapa kita masih tidak bisa menyelesaikan kasus penghilangan paksa 
yang terjadi di masa lalu pada tahun 1999-2000 di Belarusia. 

16 September nanti ialah tahun ke-15 sejak suami saya, Anatoly Krasovsky dihilangkan.

 Penculikan suami saya bukanlah penghilangan politik pertama di Belarusia dan sayangnya 
juga bukan yang terakhir. Penghilangan Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, dan Dmitry 
Zavadsky kemudian mengikutinya.

Rangkaian Bukti-Bukti 

15 tahun lalu, pada tanggal 16 September 1999, hari Kamis, suami saya dan Victor Gonchar 
meninggalkan sauna di pusat kota  Minsk  pada pukul 10:45 malam,  mereka masuk ke dalam 
mobil, di mana kemudian mereka dicegat oleh mobil lainnya yang telah mengepung mereka 
dari berbagai penjuru. Keesokan paginya, kami menemukan berbagai pecahan mobil, percikan 
darah dan goresan jejak mobil di aspal. Kemudian kami mengetahui dari laporan resmi, saksi-
saksi melihat kegiatan yang mencurigakan yang dilakukan oleh beberapa anak muda yang 
memakai seragam. 

Bukti-bukti ini dan penghilangan paksa lainnya mulai bocor pada tahun 2000. Salinan surat 
tulisan tangan Kepala Polisi Kriminal Belarusia, Jendral Lapatik, tertanggal 21 November 2000 
muncul, ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Naumov. Di catatan ini, dia menuduh Victor 
Sheyman (pada saat itu Sekretaris Dewan Keamanan Belarusia)  telah memerintahkan mantan 
Menteri Dalam Negeri, Zakharenko, untuk dilenyapkan secara fisik.  Perintah ini diduga datang 
dari Komandan SOBR Pavlichenko dengan bantuan Menteri Dalam Negeri pada waktu itu, 
Sivakov. Sivakov  memfasilitasi Komandan Pavlichenko dengan pistol PB-9 yang dipinjam 
sementara dari penjara SIZO-1.  Pistol yang sama, menurut kesimpulan Jendral  Lapatik, 
digunakan pada tanggal 16 September 1999, ketika Gonchar dan Krasovski dihilangkan. 

Kemudian, fakta-fakta tersebut terkonfirmasi oleh testimony mantan Kepala Penjara, 
Oleg Alkaev, dan mantan investigator, Petrushkevich dan Sluchak. Sehari setelah surat 
tuduhan Jendral Lapatik, tersangka utama, Komandan Pavlichenko, ditangkap. Surat perintah 
penangkapan ditandatangani oleh Kepala KGB Belarusia pada saat itu, Matskevich dan ia 
dihukum pada waktu itu oleh Jaksa Agung Bozhelko, yang dibacakan seperti berikut:

“The materials of  the operational investigation contain trustworthy data confirming that Dmitry 
Vasiliyevich Pavlichenko is the organizer and head of  a criminal body engaged in abduction and physical 
elimination of  people.…]. It was decided [to apply a preventive detention for 30 days].”

(“Bahan-bahan penyelidikan operasional berisi data yang dapat dipercaya yang menyatakan 
bahwa Dmitry Vasiliyevich Pavlichenko adalah penyelenggara dan kepala badan kriminal yang 
terlibat dalam penculikan dan penghapusan fisik orang...]. Diputuskan [untuk menerapkan 
penahanan preventif  selama 30 hari].”)

Walaupun masa tahanan sudah dituliskan dalam surat putusan, Komandan Pavlichenko 
dibebaskan pada hari berikutnya. Dia dibebaskan melalui perintah khusus Presiden Lukashenko. 
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Kepala KGB dan Jaksa Agung diberhentikan dan dipaksa bersembunyi di Rusia. Tersangka 
utama yang menggerakan semua kejahatan ini, ialah sekutu dekat Lukashenko, Victor Sheiman 
yang kemudian menjadi Jaksa Agung. Inilah akhir dari penyidikan kasus penghilangan paksa di 
Belarusia. 

Pada tahun 2004, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Pelapor Khusus Christos 
Pourgourides dan  sub-komite ad hoc, Dewan Parlemen Uni Eropa mengeluarkan Resolusi 
1371 (2004) berjudul “Orang-orang yang dihilangkan secara paksa di Belarusia”. Laporan 
ini menyatakan bahwa “investigasi yang benar mengenai kasus penghilangan paksa belum 
pernah dilakukan oleh otoritas Belarusia yang kompeten. Sebaliknya, informasi yang didapat 
oleh Pelapor semakin memperkuat keyakinan bahwa langkah-langkah yang diambil di tingkat 
tertinggi Negara secara aktif  menyembunyikan situasi penghilangan paksa yang sebenarnya 
dan memperkuat dugaan bahwa pejabat senior Negara sendiri terlibat pada penghilangan paksa 
tersebut.”

Laporan menyimpulkan bahwa “…sangat sulit dipercaya bahwa hal-hal di atas dapat 
terjadi di luar pengetahuan Presiden.”

Pada tahun 2004, empat pejabat tinggi diduga melakukan penghilangan paksa terhadap 
musuh-musuh politik mereka dan Laporan di atas menyebutkan bahwa mereka ditolak 
mendapatkan visa ke Negara-negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada dan banyak Negara 
lainnya. Pada tahun 2006, Presiden yang tidak sah, Lukashenka dimasukkan ke dalam daftar 
sanksi ini. Hal seperti ini merupakan sejarah pertama di Eropa. 

Instrumen Hukum
 

Tidak ada praktek terbaik dalam melawan kediktatoran. Berkali-kali kami mencoba 
membuka pintu baru. Ini lah praktek terbaik yang kami miliki dalam melawan kediktatoran. Di 
Belarusia, instrumen hukum untuk mencapai keadilan dalam kasus-kasus penghilangan paksa 
tidak akan berhasil karena tidak ada keinginan politik untuk menyelesaikan masalah ini. Orang 
yang sama yang melakukan kejahatan ini masih berkuasa. Perintah Presiden lebih kuat daripada 
hukum. Victar Sheiman, tersangka utama yang menggerakan kejahatan ini dan sekutu dekat 
Presiden, dipilih menjadi Kepala Administrasi Presiden setelah menjabat sebagai Jaksa Agung.  
Kemudian dia dipromosikan menjadi Sekretaris Dewan Keamanan Belarusia, lalu menjadi 
Kepala Departemen Urusan Kepresidenan. Orang yang sama berkuasa selama 20 tahun. 

Dengan bantuan pengacara-pengacara kami, kami menempuh jalur hukum di dalam 
negeri. Kami mengirim ratusan permintaan, tuntutan dan pertanyaan kepada penyelidik dan 
pengawas mereka. Kami menerima jawaban untuk semua dokumen kami. Namun pejabat 
menolak petisi-petisi kami, yang ditujukan untuk menghidupkan hak-hak prosedural kami 
(termasuk pengadilan kriminal bagi para tersangka) – tanpa dasar apapun dan mereka tidak 
melakukan investigasi seperti yang kami tuntut dalam petisi kami. Kami telah mendaftarkan 
ratusan seruan dan dokumen-dokumen agar kasus-kasus kami didengar, namun kami tidak 
mendapatkan jawaban apa pun. 

Suatu kali pada tahun 2003, investigasi dihentikan dan kami diijinkan untuk membaca 
laporan-laporan investigasi tersebut. Kami menemukan banyak fakta dan kontradiksi pada 
masing-masing kasus. Analisis dari informasi yang ada di kasus-kasus tersebut membawa kami 
pada kesimpulan bahwa investigasi kasus dihambat oleh mereka yang sebenarnya bertanggung 
jawab atas kejahatan ini dan mereka yang mengawasi legalitas dijalankannya investigasi ini.
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Sekarang Komite Investigasi Belarusia menemukan taktik baru yang memungkinkan 
mereka untuk tidak membagi informasi apapun terkait investigasi. Setiap tiga bulan mereka 
mengirimkan surat pendek kepada keluarga korban bahwa investigasi diperpanjang lagi untuk 
tiga bulan berikutnya.  Ini berarti bahwa berdasarkan hukum, mereka bisa menyembunyikan 
rahasia di balik investigasi. Hal ini telah terjadi selama 15 tahun. Penguasa Belarusia mungkin 
menunggu untuk 15 tahun batas kadaluarsa di bawah UU Belarusia dimana mereka dapat 
menutup kasus tersebut. 

Kegagalan yang sudah tampak dari penguasa Belarusia untuk menginvestigasi keberadaan 
dari 4 orang penting Belarusia yang dihilangkan secara paksa telah memunculkan kritik 
internasional secara terus-menerus dari institusi internasional seperti : Parliamentary Assembly 
of  the Council of  Europe (PACE), the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), the 
Inter-Parliamentary union in Geneva (IPU), Komite PBB Anti –Penyiksaan, Kelompok Kerja PBB 
untuk Penghilangan Paksa (UNWGEID) dan Komite HAM PBB (UNHRC).

Sayangnya, reaksi pemerintah Belarusia terhadap resolusi dan keputusan organisasi 
internasional sama seperti reaksi mereka terhadap keluarga korban. Misalkan saja, the  Inter-
Parliamentary Union di Jenewa pada tahun 2013 menerima kembali informasi dari Belarusia 
bahwa investigasi diperpanjang sekali lagi, tetapi hingga sekarang tidak ada informasi baru, 
dan secara khusus tidak ada jawaban atau observasi atas pertanyaan khusus dalam resolusi 
IPU terdahulu.  Dan, sekali lagi, tidak ada detail menyangkut investigasi yang bisa diumumkan 
sebelum akhir investigasi. Ini adalah jawaban seperti biasa dari Negara Belarusia. Setiap kali 
kami menuntut Belarusia karena tidak melakukan rekomendasi dari Komite HAM PBB untuk 
kasus-kasus kami, mereka bilang hilangnya suami saya tidak ada hubungannya dengan HAM.

Kesempatan lebih baik untuk mencari keadilan datang dari Komite HAM PBB tetapi 
sekali lagi tidak untuk  Belarusia. Saya dan anak perempuan saya memenangkan kasus melawan 
Belarusia di Komite HAM PBB berdasarkan Kovenan Hak Sipil dan Politik (the International 
Covenant on Civil and Political Rights—ICCPR). Pada bulan April 2012, Komite HAM PBB 
menyimpulkan bahwa Belarusia telah melanggar kewajibannya untuk menginvestigasi secara 
benar dan mangambil tindakan pemulihan secara tepat terhadap hilangnya Krasovsky 
(pelanggaran Pasal 2 ayat (3), terkait dengan Pasal 6 dan 7 Kovenan Hak Sipil dan Politik). 
Komite HAM PBB meminta Belarusia menyediakan pemulihan yang efektif  bagi korban, 
termasuk investigasi fakta yang menyeluruh dan cermat, tuntutan dan hukuman bagi pelaku, 
informasi memadai mengenai hasil penyelidikan, dan kompensasi yang cukup kepada keluarga 
korban. Negara pihak dari Konvensi ini juga harus mengambil langkah-langkah untuk 
memastikan bahwa pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi di masa mendatang. 

Respon dari Belarusia adalah sebagai berikut “… under the Optional Protocol the State Parties 
have no obligations on the recognition of  the Committee’s rules of  procedure and its interpretation of  the 
Protocol’s provisions, which could only be efficient when done in accordance with Vienna Convention on the 
Law Treaties (1969).  Any communication registered in violation of  the provisions of  the Optional Protocol 
to the Covenant and Political Rights will be viewed by the State Party as incompatible with the Protocol and 
will be rejected without comments on the admissibility on the merits. Decision that may be taken by Human 
Rights Committee on such declined communications will be considered by the State Party’s competent authorities 
as invalid”.

(“... Di bawah Protokol Opsional, Negara Pihak tidak memiliki kewajiban tunduk pada 
aturan Komite mengenai prosedur dan interpretasi atas ketentuan Protokol, yang hanya bisa 
efisien bila dilakukan sesuai dengan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (1969). Setiap 
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komunikasi yang terdaftar sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Protokol Opsional pada 
Kovenan Hak Sipil dan Politik akan dilihat oleh Negara Pihak sebagai tidak sesuai dengan 
Protokol dan akan ditolak tanpa komentar pada penerimaan manfaat. Keputusan yang diambil 
oleh Komite Hak Asasi Manusia pada penolakan komunikasi tersebut akan dianggap oleh 
otoritas Negara Pihak yang kompeten sebagai tidak sah“)

Belarusia tidak mengakui prosedur Komite. Ini berarti tidak satu pun keputusan Komite 
HAM PBB di bawah ICCPR (sekitar 70 kasus) – yang dimenangkan oleh warga negaranya – 
diberlakukan oleh Negara Belarusia. 

Berikut adalah pertanyaan saya; apakah ada prosedur lain agar pemerintah Belarusia mau 
memenuhi kewajiban mereka seperti yang diputuskan oleh Komite. Apa lagi yang bisa kami 
lakukan?  Kami dapat melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik. 

Kampanye Kesadaran Publik 

Pada tahun 1999 ketika suami saya dihilangkan, saya hanya ingin menemukannya. Kemudian 
kami paham bahwa sudah tidak ada lagi keadilan di  Belarusia tanpa dukungan dan solidaritas 
internasional. Kami membuat sebuah upaya sipil , We Remember (Kami Ingat) pada tahun 2002. 
Ini adalah organisasi publik yang independen dan berafiliasi dengan anggota keluarga dan 
sahabat korban penculikan politis yang terjadi di Belarusia pada tahun  1999 hingga tahun 2000. 
Misi kami adalah menyebarkan kebenaran informasi tentang penghilangan paksa dengan motif  
politik atas warga Negara Belarusia dan menginformasikan kepada komunitas dunia tentang 
situasi Belarusia. Sebagai anggota  ICAED, We Remember juga bertujuan memperjuangkan dunia 
tanpa penghilangan paksa. 

We Remember secara terbuka mengutuk pemerintah  Belarusia atas penghilangan musuh 
politik rejim, pelanggaran selama proses pemilu, tekanan dan represi yang dilakukannya terhadap 
masyarakat sipil. Kami memiliki kantor di Amerika Serikat dan Belanda. Kami memiliki mitra 
di  Minsk (Dmitry Zavadsky Foundation), Warsawa (European Belarusia and Charter 97), dan London 
(Free Theater). Kelompok-kelompok ini harus meninggalkan Belarusia dan sekarang mereka 
tinggal di kota-kota sebagaimana disebutkan di atas. 

Aksi-aksi yang diorganisir oleh We Remember menunjukkan bahwa mereka akan menjadi 
pengingat di masa mendatang bahwa isu penghilangan paksa tidak akan pernah ditinggalkan. 
Misal saja, setiap tanggal 16 September, di Belanda, beberapa organisasi di sana memiliki acara-
acara spesial untuk mengenang orang-orang Belarusia yang dihilangkan, bertempat di alun-alun 
pusat kota dimana 4 pohon ditanam untuk mengenang 4 orang yang dihilangkan secara paksa 
di Belarusia.

Kami tidak memiliki makam, tetapi kami memiliki pohon-pohon yang dapat kami kunjungi 
dan mengenang  mereka yang hilang. Kami lakukan apa saja yang kami bisa lakukan untuk 
mengingatkan masyarakat akan penghilangan paksa di  Belarusia. Kami memiliki  theater, 
kampanye publik, pernyataan ke media. Kami juga melobi berbagai badan-badan internasional. 

Kesimpulan 

Saat ini kami tidak mengetahui apa yang terjadi pada orang-orang yang kami cintai dan 
di mana mereka dikuburkan. Para pelaku belum dihukum. Belarusia belum menjadi Negara 
demokrasi. Akan tetapi beberapa pencapaian yang kami miliki akan membantu kita percaya 
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akan masa mendatang. Pencapaian tersebut diantaranya ialah:

•	 Tidak ada lagi penghilangan paksa bermotif  politik terjadi di Belarusia setelah tahun 
2000, ini adalah pertanda baik. 

•	 Para pelaku utama, termasuk Presiden sudah mendapat daftar pelarangan visa Uni 
Eropa, Kanada, Amerika Serikat dan beberapa Negara; 

•	 Banyak politisi dan pemerintah di berbagai Negara demokratis memantau secara dekat 
situasi di Belarusia. 

Untuk 15 tahun perjuangan ini, saya memahami satu hal yang sangat penting – hanya 
dalam solidaritas kita menjadi kuat. Hampir 15 tahun yang lalu, saya dikenalkan dengan 
organisasi internasional untuk isu penghilangan paksa, seperti AFAD, FEDEFAM, FEMED 
dan LSM-LSM lainnya. Kepada mereka lah saya sangat bersyukur bisa berbagi pengalaman 
dan melibatkan kami dalam perjuangan yang lebih luas, tidak hanya untuk keluarga kami atau 
Negara kami, tetapi untuk setiap orang di dunia dan hak mereka untuk tidak dihilangkan. 

Saat ini  We Remember adalah anggota dari Dewan Pengarah dari Koalisi Internasional 
anti Penghilangan Paksa (ICAED) dan secara aktif  telah berpartisipasi dalam kampanye 
internasional untuk melindungi semua orang dari penghilangan bermotif  politik.  Hasil terbaik 
dari kerja-kerja LSM, keluarga korban penghilangan paksa di seluruh dunia dan juga wartawan, 
pengacara, pendukung-pendukung kami adalah Konvensi Internasional untuk Perlindungan 
Semua Orang dari Penghilangan Paksa (International Convention for the Protection of  All Persons 
from Enforced Disappearance) yang telah diberlakukan pada 23  Desember  2010. Ini memberikan 
harapan kepada kita. 

Saya percaya bahwa satu hari nanti saya akan menemukan kuburan suami saya. Saya percaya 
bahwa satu hari nanti semua kawan-kawan saya akan mengetahui nasib orang-orang yang 
mereka kasihi. Saya percaya bahwa satu hari nanti kita akan melihat apa yang kita perjuangkan – 
dunia tanpa penghilangan paksa. Seperti yang dikatakan Pengacara  Roberto Garreton kemarin, 
cucu-cucu kita akhirnya akan memenangkan perang ini. 
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CAROLIZA TULOD-PETEROS
Staf Kampanye Regional AFAD

Filipina: 
Penelitian Tingkat Kesadaran Publik 

terkait Isu Penghilangan Paksa

Berikut ini adalah beberapa hasil dari penelitian AFAD dalam hal tingkat kesadaran 
publik akan penghilangan paksa.

Tujuan:

1. Untuk menentukan tingkat kesadaran publik: pelajar, media, tokoh agama, 
kerabat dan militer dalam masalah penghilangan paksa dan kampanye AFAD 
untuk melawannya. 

2. Untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan-kelemahan dan pembelajaran-
pembelajaran terpilih dari kampanye AFAD;

3. Untuk merekomendasikan cara-cara memperbaiki peliputan media dan 
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam masalah penghilangan paksa dan 
kampanye meratifikasi Konvensi. 

Kerangka teori: Tori Penerimaan oleh Stuart Hall

•	 Pesan yang disampaikan oleh media telah diberi kode oleh pengirim pesan dan 
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harus dikodefikasi oleh penerima pesan. 
•	 Penerima pesan kemudian dapat mengadopsi satu dari tiga perilaku yang berbeda. 
•	 Mereka dapat mengubah pesan sesuai dengan keinginan si pembuat pesan 

(“dominant reading”). Mereka juga dapat mengubah pesan tersebut dengan cara 
yang agak berbeda, tergantung kepada keyakinan atau pengetahuan sebelumnya 
(“negotiated reading”). 

•	 Atau, mereka menolak pesan untuk alasan budaya, politik dan ideologi (“oppositional 
reading”). 

•	 Dalam banyak kasus, teori ini menunjukan bahwa untuk memenuhi tujuan 
kampanye advokasi, media harus digunakan secara hati-hati, haruslah selalu 
diingat bahwa pesaan yang dikirim bukanlah satu-satunya yang diterima oleh 
audiens/pembaca. 

Penelitian-penelitian yang berhubungan 

•	 Penelitian-penelitian pada tahun 1990 dan 2006 memvalidasi pentingnya televisi 
sebagai sumber informasi untuk kebanyakan penduduk Metro Manila. Mereka 
menghabiskan 3.7 jam dalam sehari untuk menonton TV

•	 Filipina memiliki populasi yang aktif  mengakses internet : 25% pengguna 
Facebook; peringkat ke-8 di dunia dalam hal pengguna Facebook.

•	 Indeks kepercayaan Filipina 2011 (http://asiafoundation.org):
o 68% menganggap berita di internet sebagai “sumber berita dan informasi 

yang paling terpercaya”
o 49% mempercayai situs jejaring sosial. 

Metodologi 

•	 Survei untuk sektor pelajar, kelompok agama dan sektor keamanan
o Purposive sampling: minimum peserta 400 
o 2 set kuisioner - sebelum dan sesudah pertunjukan film/diskusi
o Pertunjukan Film: Unsilenced
o Kuliah: Hukum dan Konvensi
o Forum

•	 Diskusi terfokus dengan keluarga orang hilang 
•	 Wawancara dengan media
•	 Tinjauan pustaka/dokumen 

Pertanyaan penelitian untuk anggota gereja dan pelajar 

•	 Pemahaman seperti apa yang dimiliki oleh pelajar dan anggota gereja terhadap 
penghilangan paksa?

•	 Bagaimana sikap mereka terhadap penghilangan paksa? 
•	 Apakah strategi penyebaran informasi oleh AFAD efektif ? 
•	 Apakah hal tersebut mampu mempengaruhi kesadaran dan sikap pelajar?
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•	 Bagaimana memperbaiki strategi tersebut agar mampu menjangkau efektifitas 
yang lebih besar lagi? 

Pertanyaan penelitian untuk anggota Media

•	 Media apa yang paling efektif  untuk menyebarkan informasi mengenai 
penghilangan paksa di Filipina? 

•	 Bagaimana pemahaman akan penghilangan paksa di kalangan media-media besar? 
•	 Apakah topik penghilangan paksa sering berhubungan dengan media tersebut?
•	 Apa keterbatasan yang utama dalam memperluas liputan mengenai penghilangan 

paksa di media tersebut? 

Pertanyaan penelitian untuk keluarga orang hilang

•	 Seberapa dalam pemahaman dan kesadaran dari keluarga korban terhadap isu 
penghilangan paksa? 

•	 Apakah keluarga korban menyadari akan adanya UU anti penhilangan paksa? 
•	 Jika ya, bagaimana AFAD/FIND membantu penyebaran informasi mengenai 

UU ini? 
•	 Apakah AFAD/FIND telah menjawab kebutuhan keluarga korban akan 

informasi?

Pertanyaan penelitian untuk satuan keamanan 

•	 Bagaimana pemahaman/persepsi terkini akan penghilangan paksa di sektor 
keamanan? 

•	 Bagaimana AFAD mampu memperbaiki pemahaman mereka? 
•	 Apakah menurut anda penghilangan paksa harus dimasukkan ke dalam kurikulum 

militer dan polisi?
•	 Sebagai anggota militer/polisi, apa kewajiban anda terhadap masalah-masalah 

penghilangan paksa?

Temuan-temuan 

1. Pelajar 

•	 Mayoritas responden adalah perempuan 
•	 Sumber informasi 

o Sangat efektif  : TV, Facebook, Koran cetak  , berita online 
o Efektif: Twitter, Radio, Koran online 

•	 Ada beberapa perubahan respon setelah responden menonton pertunjukan film 
dan diskusi, misalnya penghilangan paksa biasanya melibatkan Negara; korban 
tidak memiliki kontak/hubungan dengan keluarga dan pengacara; keberadaan 
korban tidak diketahui; penghilangan paksa meruupakan salah satu bentuk 
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penyiksaan.
•	 Beberapa pelajar menjawab bahwa penghilangan paksa merupakan dampak dari 

bencana alam.
•	 Jawaban-jawaban positif  lainnya:

o bagi pelajar untuk menjadi bagian dari kelompok HAM
o mereka akan mendoakan korban
o mereka akan terus mencari informasi mengenai situasi terkini 
o mereka akan memberikan donasi 
o mereka akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan 

•	 Harus dicatat juga bahwa bahkan setelah presentasi, hanya minoritas pelajar yang 
mampu memberikan seluruh jawaban secara tepat. 

•	 Namun demikian, ada sebuah perubahan positif  dari para pelajar dalam 
mengidentifikasi 3 element penghilangan paksa.

•	 Terdapat juga peningkatan secara signifikan keinginan untuk terlibat secara aktif  
•	 Beberapa pelajar yang bergabung pada satu forum kemungkinan dapat dipengaruhi 

oleh dampak pesan yang ada

2.   Anggota gereja (Seminari) 

•	 Sumber informasi yang paling efektif: TV, Facebook, Koran cetak, radio
•	 Jawaban positif: 

o Mendoakan korban
o Tetap mencari informasi 
o Memberikan informasi
o Memberikan donasi  
o Ikut serta dalam kegiatan 
o Menjadi anggota kelompok HAM 

•	 Meski mayoritas partisipan menganggap presentasi tersebut berguna dan 
instruktif, sebagian dari kelompok juga masih merasa belum cukup. 
o Apakah ada kesenjangan dalam presentasi? 
o Ketertarikan akan topik? 

•	 Bagaimana pun harus juga dicatat bahwa selain kesan positif, secara sistematis, 
presentasi telah gagal mengangkat kesadaran dan pemahaman. 

•	 Bahkan setelah presentasi, hanya sedikit saja yang mampu  mengidentifikasi 
elemen-elemen penghilangan paksa, dan masih adanya beberapa kesalahpahaman 
yang penting (terutama dalam membedakan penghilangan paksa dan penculikan, 
dan dalam hal keterlibatan pelaku non-negara).

3. Sektor keamanan (Tentara Filipina) 

•	 Aparat dari Operasi Sipil –Militer: 15 partisipan 
•	 Aparat yang tidak termasuk dalam penugasan di dua sekolah: Sekolah Operasi 

Sipil-Militer (Civil-Military Operations School—CMOS): 125
o Markas Besar Tentara,  Metro Manila
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o Sekolah Pelatihan Tentara 
o Timor Laut Mindanao (di bawah Doctrines Command), Brigade ke-403: menarik 

diri dari aktivitas detasemen
•	 Sumber informasi mengenai penghilangan paksa: siaran, cetakan, internet, atasan 

dan pengalaman personal
•	 Dari 125 orang yang disurvei, 60% mengakui sudah menyadari perangkat 

hukumnya tetapi pemahaman akan perangkat hukum tersebut masih 
dipertanyakan,  beberapa mengidentifikasi bahwa  pelaku non-negara merupakan 
pelaku penghilangan paksa; sedangkan beberapa menjawab polisi dan militer 
sebagai aktor yang bertanggung jawab. 

•	 Untuk forum lokakarya selam sehari, 75 individu berpartisipasi 
•	 Lebih dari setengah partisipan (53%) berhubungan dengan militer lebih dari 

10 tahun; 14% berhubungan dengan militer lebih dari 5-10 tahun dan 21% 
pernah bergabung dalam militer kurang dari 5 tahun; 28 menjawab ya, bahwa 
penghilangan paksa melibatkan Negara; dan 23 menjawab ya, korban tidak 
memiliki kontak dengan keluarga/pengacara. Hal ini sangat menggembirakan 
bahwa semua peserta ingin tahu lebih banyak lagi dan mengetahui implikasi-
implikasi penghilangan paksa pada profesi mereka. 

•	 Hampir seluruh partisipan menyetujui bahwa keluarga juga merupakan korban 
dari penghilangan paksa dan oleh karena itu Negara memiliki kewajiban untuk 
mencari orang yang dihilangkan. Kebanyakan dari mereka juga mengakui 
kewajiban mereka untuk melaporkan pelanggaran HAM apa pun yang mereka 
saksikan, dan, 

•	 Meskipun lebih dari sepertiganya menganggap bahwa mereka harus patuh pada 
perintah tempur, hampir semua dari mereka telah menerima bahwa mereka yang 
bertanggung jawab pada penghilangan paksa (atau pelanggaran HAM lainnya) 
harus dihukum. 

•	 Kebanyakan partisipan memiliki keinginan untuk belajar lebih dan menganggap 
bahwa penghilangan paksa seharusnya dipelajari dalam pelatihan militer. 

Pengamatan umum :

•	 Anggota pasukan keamanan bertanya kepada organisasi HAM mengapa seringkali 
hanya militer saja yang harus bertanggung jawab, dan bukan New Peoples Army 
(NPA) 

•	 Seorang anggota militer mengkritisi bahwa presentasi masih bias terhadap 
NPA. Ini mencerminkan pemahaman akan penghilangan paksa masih rendah di 
kalangan anggota militer dan tentara. 

•	 Di  Bukidnon, Mindanao, pelatihan/forum AFAD diadakan di kamp militer, 
dibandingkan dengan sesi-sesi yang dilakukan dengan CMO, kegiatan di 
Mindanao menghasilkan jawaban-jawaban yang lebih baik dari pasukan infanteri, 
tetapi mereka mengatakan bahwa mereka harus mematuhi perintah. 

•	 Di dalam militer, mereka hanya memiliki 3 jam untuk mempelajari HAM 
•	 Salah satu tentara mengatakan bahwa dua dari keluarganya dieksekusi oleh NPA, 
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tentara lainnya mengakui bahwa mereka melakukan sesuatu tetapi mereka telah 
membayarnya dengan keluarga mereka dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. 
Mereka mengatakan semakin memahami HAM dan mereka bersumpah.

4. Keluarga korban 
•	 Peserta  sulit untuk dikelompokan 
•	 Keluarga korban diundang ke sebuah restoran, dan partisipan ditanya bagaimana 

menjawab status sipil mereka, apakah menikah, single atau bercerai. 
•	 Salah satu dari pernyataan yang berulang-ulang adalah “Aksi menghilangkan 

seseorang sesungguhnya adalah mengambil nyawa korban dan juga kawan dan 
keluarga. ”.  

•	 Hal yang juga dikatakan adalah bahwa penghilangan paksa merupakan “ 
Pengalaman sepanjang hidup yang tidak pernah tuntas” . 

•	 Penghilangan paksa menimbukan perubahan yang dramatis  dalam dinamika 
keluarga 

•	 Kehadiran dan dukungan dari asosiasi seperti FIND dan AFAD mengurangi 
penderitaan dan beban keluarga . 

5. Anggota Media (2 cetak dan 1 Tv) 

•	 3 wartawan yang diwawancarai telah memiliki pengetahuan tentang penghilangan 
paksa sebelum mereka memulai peliputan. 

•	 Empati umum dari profesi kepada keluarga penghilangan paksan 
•	 Mereka mengetahui resiko yang dihadapi ketika mengungkapkan, terutama ketika 

mereka meliput kasus-kasus sensitif. 
•	 Setelah mereka meliput penghilangan paksa 2 mahasiswa Universitas Filipina 

yang dilakukan oleh Jendral Jovito Palparan, ibu dari wartawan tersebut didatangi 
oleh laki-laki tak dikenal, sehingga mereka menjadi khawatir dengan keselamatan 
mereka. 

•	 Radio merupakan sumber informasi yang paling efektif  karena banyak orang 
masih menggunakan radio terutama di daerah pedesaan. 

Peliputan berita-berita mengenai Penghilangan Paksa: 

•	 Media besar tidak fokus pada berita-berita HAM. Beberapa berita penghilangan 
paksa sering kali muncul karena nilai dari berita tersebut: “bobot misteri”. 

•	 Tidak selalu diberitakan terutama karena kelanjutan beritanya kurang elemen baru 
yang mungkin menarik pembaca. 

Bagaimana AFAD memperbaiki publikasi media dan peliputan berita penghilangan 
paksa?

a. Ketahui audiens anda. Gunakan berbagai medium 
b. Radio merupakan cara yang lebih efektif  untuk menjangkau audiens yang 
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lebih banyak 
c. Gunakan komik sebagai cara untuk menjangkau masyarakatpedesaan dengan 

menggunakan tema yang mudah dimengerti. 
d. Berhubunganlah dengan orang yang tepat. Kirim berita secara langsung. 
e. Buatlah penghilangan paksa sebagai persoalan bersama. 

Kesimpulan dan Rekomendasi

•	 Masih rendahnya kesadaran akan penghilangan paksa dan HAM secara umum 
sebelum presentasi .

•	 Mungkin refleksi dari sedikitnya peliputan media akan isu fenomenal dan HAM 
secara umum. Wartawan akan fokus pada apa yang baru dan perbedaaannya 
dengan kondisi normal. 

•	 Dalam hal penyebaran berita, television, Facebook and radiomerpakan media yang 
paling efektif  dan berpengaruh untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi. 

•	 Material kampanye gaya lama seperti leaflet dan poster sangatlah sulit dibaca 
atau digunakan sebagai sumber informasi. Namun demikian masih tetap berguna 
bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap internet dan media siaran. 
Penggunaannya dapat diminimalisir, tetapi bukan untuk dihilangkan secara 
menyeluruh. 

•	 Sangat lah penting untuk memberikan pendidikan kepada mendai yang digunakan 
oleh AFAD sebagai medium untuk menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Hal 
ini membutuhkan rencana advokasi media yang menyeluruh dan berkelanjutan. 

•	 Pelatihan dan lokakarya yang lebih lama mengenai penghilangan paksa dan HAM 
akan lebih efektif.  Untuk kelompok pelajar, mengintegrasikan HAM ke dalam 
Program Pendidikan Umum dapat menjadikannya lebih efektif.

•	 Untuk sekolah pelatihan militer dan polisi, sangatlah penting untuk mengadvokasi 
isu penghilangan paksa dan hukum (di Filipina) menjadi bagian dari program 
pelatihan HAM mereka. Seminari juga dapat mengintegrasikan pendidikan HAM 
ke dalam pembelajaran teologi mereka. 

•	 Intervensi telah memperbaiki pengetahuan dan sikap dari 3 sektor akan 
penghilangan paksa.

•	 Namun demikian, intervensi yang dilakukan tidaklah cukup untuk menghilangkan 
pemahaman yang selama ini salah tentang fenomena bahwa aktor non-state juga 
bertanggung jawab, bahwa penghilangan paksa sama dengan penculikan dan 
bahwa penghilangan paksa merupakan dampak dari bencana alam.

•	 Intervensi yang dilakukan tidak cukup meyakinkan partisipan untuk terlibat ke 
dalam organisasi HAM. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran 
tidak lah cukup untuk mengorganisir dan memobilisasi rakyat untuk bergabung 
dalam perjuangan untuk “Dunia tanpa Penghilangan Paksa”. Intervensi lain 
masih harus dilakukan (mengorganisir? kerja pendidikan yang berkelanjutan?).

•	 Namun demikian, untuk kelompok pelajar dan seminari, terdapat peningkatan 
yang signifikan dalam hal keinginan untuk ikut serta dalam kegiatan yang 
berhubungan dengan penghilangan paksa. Rencana untuk melibatkan kelompok 
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ini perlu dipertimbangkan.  

Dalam Jurnalisme 

•	 Kata yang didengungkan (buzz word) saat ini adalah KONVERGENSI : 
penggunaan berita  ke dalam platform-platform yang berbeda. 

•	 Oleh karena ini, para pengajar jurnalisme mendorong para pelajar untuk 
mempelajari bagaimana menulis berita dan narasi dalam berbagai platform atau 
dalam berbagai media seperti: media cetak, media siaran dan online. Saya yakin 
bahwa organisasi juga harus melihat kepada fenomena ini ketika merea mendesain 
media dan kampanye mereka. Saya menyadari bahwa pada kampanye-kampanye 
sebelumnya, masih ada kecenderungan hanya terfokus pada media cetak saja. 
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KHURRAM PARvEZ
Perkumpulan Orang Tua Penghilangan Paksa (APDP)

Kashmir: Penelitian tentang Mereka yang Diduga 
Pelaku

Jammu dan Kashmir adalah daerah sengketa di India, dimana tiga Negara yaitu India, Pakistan 
dan China tengah memperebutkan wilayah  tersebut. Negara-negara ini memiliki catatan yang patut 
dipertanyakan tentang HAM. Terjadi perlawanan di Kashmir yang mirip dengan Palestina, dimana 
rakyatnya menghendaki Negara yang terpisah. Antara tahun 1947 dan 1989, kami telah menggunakan 
semua cara-cara legal dan politik  untuk menyelesaikan persoalan ini. Sejak tahun 1947 telah terjadi 
perang. Jammu dan Kashmir adalah daerah yang berada di bawah militerisasi paling tinggi di dunia. 
Ada sekitar 700.000 tentara India, 250.000 tentara Pakistan dan tentara China yang jumlahnya tidak 
diketahui. Angkatan bersenjata ini diturunkan diberbagai tempat di Jammu dan Kashmir.

Pada tahun 1989, terjadi perlawanan yang mengorbankan sekitar 70.000 orang meninggal, 
8.000 orang hilang, hingga keluarga mereka mulai melaporkannya ke pengadilan. Sistem hukum 
dari pengadilan ini adalah perpanjangan tangan dari pemerintahan India. Tetapi kami tetap berjuang 
menggunakan mekanisme pengadilan ini. 

Pada tahun 1994, kami membentuk APDP. Setiap bulan kami mengadakan pertemuan dan 
protes di taman. Ada banyak sekali kegiatan yang dialamatkan ke pemerintah, termasuk media melalui 
kegiatan-kegiatan publik. Namun hal ini belum banyak mengubah sesuatu. Penghilangan paksa 
adalah topik keseharian di Jammu dan Kashmir, karena penghilangan paksa memang merupakan 
fenomena sehari-hari. Tingkat pengetahuan publik tentang penghilangan paksa bahkan sampai ke 
tingkat akar rumput, termasuk ke rumah tangga. 
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Pemerintah tidak berusaha untuk menyelesaikan kasus penghilangan paksa, sehingga kalangan 
masyarakat sipil melakukan berbagai inisiatif  agar pemerintah melakukan penyelidikan. Di 
daerah-daerah terpencil kami menemukan sekitar 7.000 kuburan masal yang diketahui atau tidak 
diketahui. Kami mendesak pemerintah India untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi 
mereka menolak. Mereka tidak memiliki catatan tentang mereka yang meninggal. Ada tuntutan ke 
pemerintah India, bukan ke masing-masing individu anggota militer. Tentara India bertanggung 
jawab. Selama bertahun-tahun kami melakukan kampanye tentang pelanggaran ini dengan fokus 
pada individu para korban. 

Kami memutuskan mengubah strategi dan lebih fokus pada pelaku. Kami mulai melakukan 
penelitian dengan mengidentifikasi individu-individu yang terlibat. Kami menemukan ada sekitar 
500 anggota militer yang terlibat berdasar dokumentasi yang kami lakukan. Kasus-kasus yang 
kami ajukan ke pengadilan telah membuat kami putus asa, sehingga kami menggunakan dokumen 
yang sama untuk menjadikannya memori yang dilembagakan tentang korban penghilangan paksa. 
Termasuk di sini adalah penyelidikan sebagai proses hukum dan penyelidikan oleh polisi. Setiap 
data yang kami miliki telah kami gunakan secara maksimal, hingga akhirnya pemerintah mengatakan 
bahwa penghilangan paksa memang terjadi dan mereka sekedar memberi sejumlah unag kepada 
keluarga korban. Dokumen pemerintah menunjukkan nama para pelaku, sehingga kami tahu bahwa 
pemerintah terlibat. Sekarang strategi kami adalah agar digelar pengadilan dan kami menggunakan 
kata “terduga” (alleged). Kami tidak ingin menggunakan hukum untuk kami gunakan untuk melanggar 
orang lain. Kami berhati-hati termasuk dalam mengidentifikasi pelaku. 

Setelah dikeluarkannya laporan tentang para pelaku ini, militer mulai peduli. Mereka ingin tahu 
apakah nama mereka ada di situ. Hasil penelitian ini menjadi sebuah instrumen untuk membawa 
penghilangan paksa ke perhatian para aparat militer yang terlibat, yang akhirnya membuat mereka 
lebih berhati-hati. 

Ketika saya membuat passport, pejabat yang mengeluarkan passport bilang kepada saya agar 
namanya tidak disebutkan di laporan kami berikutnya. Ini adalah dampak yang positif. Sebagian 
besar dari mereka ingin mendapatkan hasil penelitian kami. 

Ada juga pelaku yang dari kalangan polisi. Ia terlibat dalam penculikan seorang korban 
perempuan. Tubuh korban dibuang ke sungai. Banyak orang yang memberikan dukungan pada 
kami, termasuk militer di lapangan dan agen intelijen yang kemudian melaporkan pada kami. Mereka 
melaporkan tentang atasan yang memerintahkan penghilangan paksa. 

Seorang anggota militer meminta kami menghapus namanya dari laporan kami. Dia berjanji 
membantu dan memberikan informasi. Di sinilah kami melihat kekuatan dari menyebut dan 
mempermalukan orang. Kita menyebutkan namanya di komunitasnya. Dan ini bukan kampanye 
politik karena kami hanya membicarakan keterlibatannya dalam penghilangan paksa. Bahkan ada 
anak-anak muda yang meminta orang tua mereka keluar dari dinas militer atau kepolisian. Kami 
berhasil mengidentifikasi 500 pelaku pada penelitian pertama, dan 1.200 pelaku pada penelitian ke 
dua. Penelitian ini memasukkan cerita-cerita korban dan nama-nama agen-agen Negara. 

Negara tidak mengakui tuntutan kami, tetapi kami harus tetap melakukan sesuatu. Kami sangat 
hati-hati dalam menggunakan teknologi dan email. Dalam hal ini kita sama hati-hatinya dengan 
para pelaku. Kami bisa berbicara dengan mereka. Seorang yang bertanggung jawab atas hilangnya 
seorang pengacara. Ia keluar dari dari pekerjaannya dan pindah ke Amerika Serikat. Kini tinggal di 
Kanada. Ketika melaporkan kasus, kami mendesak orang ini, dan ini adalah sesuatu yang sangat 
sulit. Kemudian pengadilan memerintahkan orang ini diekstradisi ke India. Tekanannya sedemikian 
tinggi, dia akhirnya bunuh diri. Tetapi sebelumnya ia membunuh istri dan anak-anaknya. Kita harus 
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FORUM TERBUKA

Untuk Irina, saya adalah anggota Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-
wenang PBB. Kami memiliki kasus dari Belarusia, setiap kali kami berkomunikasi dengan 
Belarusia, jawaban yang kami terima dari pihak berwenang negara Anda persis kalimat yang 
sama dengan yang Anda dikutip tentang suami Anda. Negara tidak menjawab Kelompok 
Kerja; mereka pikir tidak ada penahanan sewenang-wenang di negara Anda. Tapi kami 
mengajukan temuan Pelapor. Ini merupakan praktik kemunafikan dan arogansi di sisi 
pemerintah. Pemerintah mengklaim bahwa itu adalah di luar yurisdiksi kami. Seorang Pelapor 
serupa dari Belarusia melihat ke dalam situasi hak asasi manusia di Myanmar, Sudan, dll. 
Saya tidak tahu apakah asosiasi korban meminta bantuan pada Pelapor itu. Untuk membuat 
Pelapor pada hak asasi manusia dari negara Anda adalah tamparan terbesar bagi kesopanan. 
Pemerintah akan mengatakan bagaimana Anda dapat menjadi Pelapor negara Anda, tetapi 
seorang Pelapor haruslah orang yang seimbang dan sadar.

Pengacara Roberto Garettón (Chili)

Itu adalah mekanisme khusus, kami melaporkan kepada Pelapor Khusus sepanjang 
waktu. Saya bertemu pelapor ini dan ia adalah pembela HAM yang baik. Dia memeriksa 
semua pelanggaran hak asasi manusia, setiap kali kami menyampaikan sebuah laporan, ia 
akan menanyakan kepada kami apa yang telah kami lakukan, dan ia bahkan menanyakan 
kepada kami apa lagi yanga dapat ia tambahkan pada laporannya untuk membuat Belarusia 
akuntabel. Namun saat ini tidak ada mekanisme yang bekerja, tapi saya setuju dengan Anda 
bahwa kita harus menggunakan setiap kesempatan yang kita miliki. Orang yang terlibat dalam 
penghilangan paksa harus berada di daftar terlarang. Ketika melobi para pelaku tersebut, saya 
ingat petugas pertama yang bertemu kami ketika kami melewati control passport. Ia berkata, 
“Terima kasih banyak atas apa yang telah Anda lakukan kepada Menteri kami.”

Dr. Irina Krasovskaya (We Remember Civil Initiative-Belarusia)

mempertimbangkan strategi kita karena cukup beresiko, karena mungkin bisa merusak keselamatan 
orang lain, keluarga pelaku.

Peristiwa ini kemudian memicu diskusi dikalangan militer. Kami mengunjungi markas militer 
dan berbagi cerita ini ke mereka dengan mengatakan bahwa Negara tidak akan melindungi mereka 
untuk tindakan penghilangan paksa dan pelanggaran HAM lainnya. Tetapi kita juga hati hati dalam 
melakukan kampanye untuk tidak menimbulkan penderitaan orang lain. Kami mendesak pemerintah 
India, dan memintah Uni Eropa untuk menolak kedatangan para pelaku ini. Ini membutuhkan 
penelitian yang mendalam, karena beberapa dari para pelaku ini mungkin akan datang ke Eropa 
karena mereka berpikir tidak aka nada yang mengganggu atas apa yang pernah mereka lakukan. 
Kita juga telah menghubungi kelompok masyarakat sipil di Uni Eropa untuk mendesak pemerintah 
mereka untuk tidak menerima kedatangan para pelaku ini. Karena kami tahu, anak-anak mereka ada 
yang belajar di Eropa. 

Seorang polisi yang terlibat dalam berbagai pelanggaran HAM melamar untuk menjadi Pasukan 
Penjaga Perdamaian PBB. Dia ingin ke Rwanda. Kami bernegosiasi dengan PBB dan memberi 
mereka data-data keterlibatannya dalam pelanggaran HAM. Polisi itu di bawah tekanan hebat. Ia lalu 
minta maaf  karena telah mengunjungi keluarga korban dan memberi uang kepada keluarga tersebut. 
Keluarga tersebut belum mencabut gugatan dan uang yang diberikan bisa menjadi barang bukti. 

Hal ini bisa dilakukan di Asia dan mendorong teman-teman di Negara Asia lain untuk mengikuti 
langkah ini. 
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Pengalaman Chili

PENGACARA ROBERTO GARRETóN 
Mantan Anggota Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penghilangan orang di Chili dimulai bahkan 
sebelum terjadinya kudeta militer. Sejumlah orang diculik, termasuk beberapa pengacara 
dan seorang gadis berusia 12 tahun. Gadis ini adalah putri dari pimpinan Partai Komunis. 
Ia mengatakan bahwa ayahnya tidak akan masuk ke dalam pengasingan karena Allende yang 
menjadi Presiden, tetapi setelah kudeta sang ayah mencari anak perempuannya yang dinyatakan 
hilang. Beginilah kepengecutan mereka, mereka sengaja menargetkan korban-korbannya 
dan ini bukanlah sebuah kasus yang tertutup rapat-rapat. Hal ini adalah norma sampai pada 
titik dimana Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menyatakan terdapat sebuah maksud untuk 
menghancurkan orang-orang itu yang diidentifikasi berada dalam jajaran administrasi Allende.

Pada saat itu, terdapat sebuah cara yang sistematis untuk menghancurkan petinggi-petinggi 
pemerintah, di sini kita bicara tentang genosida. Genosida tidak melulu terjadi pada kelompok-
kelompok etnis tetapi keinginan untuk menghancurkan keseluruhan secara kolektif  ada di 
dalamnya. Pola ini berulang, orang-orang hilang dari negaranya sendiri serta selalu ada militer 
dan polisi yang terlibat. Negara menolak tanggung jawab, mereka mengatakan militer, polisi 
dan angkatan laut tidak menahan orang-orang yang dinyatakan hilang. Organisasi kami datang 
untuk membela HAM, kami meminta bantuan kepada Pengadilan Nasional untuk Keadilan. 
Kami juga menggunakan hukum sejarah Chili yang secara alamiah demokratis. Aturan-aturan 
kediktatoran memandatkan untuk berhubungan dengan peradilan-peradilan militer. Hanya, di 
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sana terdapat pengacara-pengacara dan hakim-hakim yang tidak jujur karena mereka menjadi 
bagian dari militer yang berafiliasi dengan kelompok eksekutif  yang berkuasa.

Apa yang membuat saya melakukan pekerjaan ini ialah untuk membela orang-orang yang 
menghadapi peradilan militer. Saya bergabung dengan Komite untuk memberikan asistensi 
legal. Saya juga berusaha untuk menemukan mereka yang hilang tanpa jejak. Jika seseorang 
dilindungi oleh Negara, mereka tidak semestinya menghilang. Dalam hal ini khususnya para 
tahanan, dilindungi oleh Negara karena mereka berada di bawah pengawasan polisi. Akan tetapi, 
mereka yang semestinya bertanggung jawab terhadap para tahanan justru tidak mengetahui 
dimana para tahanan berada.

Kami mengawali upaya pencarian, kami selanjutnya tidak menggunakan kata “penghilangan 
paksa”. Kami menyebut mereka tahanan yang tidak mendapatkan fasilitas penahanan. Orang-
orang mencari sanak keluarga mereka, mereka mengklaim orang-orang yang hilang itu diambil 
dari keluarga-keluarga mereka oleh polisi atau militer tetapi mereka tidak ditemukan dimanapun 
juga. Sanak keluarga mereka sendiri yang punya perhatian sama kemudian menghimpun 
kekuatan melalui sebuah proses yang belum cukup matang ketika pencarian berlanjut. Polisi 
mengatakan bahwa mereka tidak pernah menahan orang-orang itu, sebuah kebohongan yang 
khas yang terjadi sejalan dengan tindak kriminalitas ini. Kadang, beberapa orang yang hilang 
muncul kembali, lalu mereka pulang ke rumah. Mereka mengatakan militer mengambil mereka 
menuju suatu tempat yang tidak mereka ketahui dan mereka melihat orang-orang lain juga, 
begitulah dialog biasanya akan dimulai. Orang-orang ini menghubungkan kisah-kisah mereka 
di depan para pengacara dan Komite Perdamaian. Mereka memerinci bagaimana orang-orang 
lain dibunuh, seperti dalam kasus bintang folk Chili, Victor Jara, yang disiksa dan dibunuh. 
Lalu, kami merangkainya menjadi satu kisah. Kediktatoran menghadapi dunia yang menuntut 
akuntabilitas, dunia memberikan penekanan sehingga mereka menciptakan sebuah pendataan 
orang-orang yang hilang. Namun, korban-korban yang hilang tidak berada di sana. Mereka 
tidak menahan orang-orang yang hilang itu. Otoritas-otoritas bahkan mengatakan kepada para 
keluarga bahwa mereka dapat melihat daftar namanya.

Orang-orang yang hilang seluruhnya adalah anggota Partai Komunis. Suami dari salah 
seorang perempuan adalah seorang pemimpin serikat perdagangan dan suami dari seorang 
perempuan lainnya adalah seorang anggota dari serikat buruh. Mereka tinggal di lingkungan 
yang sama. Semua ini menjadi penggalan-penggalan teka-teki dan kami katakan penyakit 
kanker sedang menggerogoti dan hal ini tidak terjadi di Chili sebelumnya. Ketika mereka mulai 
mencari orang-orang tercinta mereka, mereka mengungkap banyak kisah dan pergi ke gereja. 
Banyak dari mereka adalah komunis dan sosialis. Pada awalnya, mereka tidak bersikap baik 
terhadap kami karena kami adalah umat Gereja Katolik, sampai akhirnya mereka menyadari 
bahwa kami adalah sekutu mereka karena mereka adalah para pengacara orang-orang yang 
hilang. Kami juga menderita seperti yang mereka rasakan. Mereka mengatakan bahwa mereka 
tidak tahu mengapa suami mereka menghilang. Kami berkata bahwa mereka diambil karena 
mereka adalah anggota-anggota Partai Komunis. Kami mengatakan pada mereka bahwa suami-
suami mereka adalah para pemimpin serikat perdagangan yang layak untuk sehat, memiliki 
keabsahan dan hak serta tidak seharusnya dipermalukan.

Bola salju menjadi besar dan semakin besar. Kemudian kami mulai untuk menggunakan kata 
“hilang”. Satu setengah tahun berikutnya, kamu memulai organisasi kami; asosiasi untuk para 
tahanan yang hilang, desaparecidos. Mereka mulai memperkenalkan kegiatan-kegiatan mereka 
tetapi pemerintah selalu menekankan tidak ada tahanan-tahanan itu. Lima tahun kemudian, di 
tahun 1978, kami menerima sebuah laporan pengungkapan. Di area sebuah pertambangan, 
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pertambangan batu besar yang terabaikan, ternyata terdapat begitu banyak mayat di situ. Saya 
tidak tahu siapa yang memberikan informasi. Kami pergi ke pertambangan dan kemudian 
melihat mayat-mayat itu. Kami mencoba untuk mencocokkannya dengan surat perintah yang 
meminta seorang tahanan diajukan ke hadapan hakim atau pengadilan (yang dikenal dengan 
istilah habeas corpus) dengan informasi dari orang-orang yang ditangkap dan ditahan. Kami 
mengkonfirmasi hal itu dan menyebarkan fakta-fakta kepada media. Kami menemukan 
potongan-potongan mayat yang bersembunyi di balik kediktatoran. Kami menjebak mereka 
dan itulah saat ketika kediktatoran mulai mencecap kekalahannya.

Begitu mendengar kabar ini, pihak militer mengatakan mereka membawa orang-orang ini 
tetapi dalam perjalanan menuju stadion sepakbola mereka dihadang oleh kelompok-kelompok 
teroris. Akan tetapi, mereka hanya membunuh para tahanan dan bukan staf  militer. Hakim-
hakim mulai bertanya-tanya, orang-orang yang menghilang tidak ditahan akan tetapi dibunuh. 
Maka, kami melakukan sebuah investigasi dan menunjukkan potongan-potongan mayatnya 
kepada para perempuan itu dan mereka mengidentifikasinya sebagai mayat suami-suami mereka 
atau sesuatu yang jadi bagiannya. Seseorang yang pernah hilang bahkan kehilangan giginya 
sehingga kami mengirim surat perintah pengadilan. Tapi, kami diberitahu bahwa mereka tidak 
menahannya. Seluruhnya ada 14 orang hilang tapi kami bahkan menemukan orang yang ke-15. 
Dia berasal dari negara lain dan terjebak pada saat yang salah dan tempat yang salah. Apa yang 
membuat kami penuh keyakinan adalah perhitungan kami mengantarkan pada pendasaran yang 
kuat, 14 orang hilang dan kami menemukan 14 mayatnya. Hal ini jelas membuktikan kami tidak 
berbohong. Kami tidak mendongkrak angkanya; hal ini ibarat hembusan angin kencang bagi 
kediktatoran. 

Di Amerika Serikat, mereka membunuh mantan Sekretaris Urusan Luar Negeri Allende. 
Mereka membunuhnya dengan jarak 500 meter jauhnya dari Gedung Putih di Washington 
DC. Peringatan kematiannya pada 20 September. Sebuah pembunuhan orang penting di 
Washington, betapa beraninya mereka! AS merupakan sekutu mereka pada awal terjadinya 
kudeta yang menentang mereka.

Organisasi kami kemudian menjadi lebih besar dan kuat dan investigasi dilakukan secara 
masif. Tidak hanya seorang suami yang diambil akan tetapi banyak orang. Mereka memulai 
petisi-petisi yang ditandatangani oleh para penulis, editor, musisi, pendeta, uskup, rabbi, dan 
banyak lainnya. Namun, hakim-hakim tetap saja tidak sependapat, mereka akan bertanya untuk 
apa kalian meminta mereka diajukan ke pengadilan. Apa kalian sanak keluarga mereka? Orang-
orang ini mengatakan bahwa mereka bukanlah sanak keluarga tetapi mereka ingin melihat 
mayat mereka. Asosiasi menjadi lebih besar lagi. Suatu hari, sekitar 40 sanak keluarga dari para 
korban memulai aksi mogok makan di dalam gedung PBB. Bagaimana mereka bisa masuk tidak 
ada yang tahu tetapi pintu-pintu terbuka. Aksi mogok makan di gedung PBB ibarat gempa 
bumi lain yang menghancurkan kediktatoran. Apa yang ingin saya garis bawahi adalah kami 
masih melanjutkan investigasi-investigasi kami. Mereka tidak dapat menyangkal tetapi mereka 
tidak pernah memberikan laporan-laporan intelijen mereka.

Kami mempunyai sebuah daftar yang berisi ratusan tahanan Chili yang dijadikan tahanan 
di negaranya sendiri. Kami belum menemukan mereka tetapi kediktatoran melalui majalah 
lokal dan bahkan melalui majalah Argentina “Lei” mengatakan bahwa orang-orang Chili 
yang hilang saling membunuh karena alasan-alasan ideologis. Mereka saling membunuh di 
Argentina, Panama, Perancis, Venezuela dan Meksiko yang begitu mencengangkan. Tak ada 
peluang untuk berargumentasi balik, ini adalah sebuah pertunjukan yang terencana. Lambat 
laun terbukti bahwa mereka yang hilang ditahan oleh pemerintah. Pinochet mengatakan bahwa 



Pencarian Kebenaran dan Keadilan bagi Korban Penghilangan Paksa

200

ini merupakan sebuah skenario kaum Marxis melawan Chili. Majalah “Lei” yang beredar di 
Argentina hanya mengeluarkan satu kali penerbitan, tak ada cetakan kedua. Mereka menciptakan 
surat kabar itu hanya untuk berita khusus. Surat kabar di Brazil yang mempublikasikan kisah 
itu. Tetapi, terbitan pertama di tahun 1920 dan memakan waktu 50 tahun kemudian untuk 
terbitan kedua. Terbitan ini tentang bagaimana mereka berbohong dan otak-otak kriminal 
yang memegang tampuk kekuasaan. Surat kabar konservatif  bahkan tidak berkomentar karena 
mereka mengatakan bahwa kisah-kisahnya sulit untuk diverifikasi. Hal ini akhirnya membawa 
perubahan karena mereka tidak dapat menyebut kami pembohong. Organisasi-organisasi terus 
berkembang kuat.

Kami terus bergerak. Sebuah Kelompok Kerja diciptakan oleh PBB, Kelompok Kerja 
pertama untuk menginvestigasi pelanggaran HAM. Negara Chili akhirnya harus menerima 
kunjungan Kelompok Kerja. Selama kunjungan, ia mengunjungi pusat-pusat penahanan, 
tempat yang memungkinkan untuk mengulik fakta-fakta. Hal ini diikuti dengan munculnya 
masalah hukum. Saya ingin katakan, bagaimana kami mengidentifikasi 3.000 korban yang 
menjadi kasus-kasus yang kami tangani saat ini.  Mayat-mayat yang hancur itu kemudian digali. 
Sejumlah 700 kasus tercatat dimana tulang-tulang dapat diidentifikasi dengan baik. Ahli-
ahli ini mengidentifikasinya. Mereka ahli-ahli dari Skotlandia, Spanyol, Inggris, membantu 
dalam identifikasi hingga kasus-kasus terpecahkan. Sekarang, sejumlah sanak keluarga masih 
mencari orang-orang yang mereka cintai yang hilang. Namun demikian, beberapa kasus dapat 
terpecahkan karena faktor-faktor penting. Pertama, organisasi yang dihormati di Chili adalah 
gereja. Tidak hanya dihormati namun juga dirayakan. Bersama mereka kami bekerja dengan 
semangat ekumenisme; antar iman tanpa adanya oposisi. Mereka bergabung dengan pasukan-
pasukan untuk melakukan sebuah kampanye melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh militer.

Faktor kontribusi kedua adalah peran asosiasi sanak keluarga dari mereka yang hilang 
dan mereka yang terbunuh. Apa perbedaannya? Mereka yang sanak keluarganya terbunuh 
mengetahui tentang fakta ini. Sanak keluarga dari orang-orang yang hilang memiliki dorongan 
kuat untuk mencari orang yang mereka cintai dalam proses yang sedang berlangsung itu. Segala 
sesuatu yang kami klaim telah terbukti benar. Kami sangat berhati-hati dalam menerbitkan 
laporan-laporan tetapi mereka menuduh kami sebagai pembohong .

Setiap laporan disusun berdasarkan fakta-fakta dan keterangan-keterangan dari para 
saksi yang kredibel. Seluruh dokumen tersebut meliputi salinan-salinan dokumen surat perintah 
pengadilan (habeas corpus), presentasi-presentasi yang kami lakukan di hadapan Mahkamah 
Agung, serta surat-surat yang kami tulis untuk surat kabar yang tidak pernah dipublikasikan. 
Tetapi, semua dokumentasi ini masuk dalam tahun 2007 dan menjadi arsip dunia oleh Organisasi 
Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO). Kita semua tahu ada Komite-komite 
untuk Situs Warisan (Heritage Site) namun sekarang ada satu komisi tentang Memori dan itu 
adalah tentang bagaimana penghilangan itu dikisahkan. Data-data telah dipelihara. Kami telah 
memeliharanya dengan baik dan semuanya telah dibuat dalam bentuk digital. Ruang yang berisi 
dokumen-dokumen itu sangatlah besar. Digitalisasi akan menjamin bahwa generasi yang akan 
datang dapat mengetahui apa yang terjadi. Data salinan disimpan di Amerika Serikat. Kami 
kehilangan kasus-kasus tetapi mereka tidak pernah bisa membuktikan kepada kami bahwa kami 
berbohong. Sejarah telah membenarkan kami.
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Pengalaman Argentina

PENGACARA ALEJANDRO RUA 
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Saya akan membawa Anda kembali pada sebuah waktu saat saya berbagi dengan Anda 
tentang presentasi pagi saya, perjuangan sanak keluarga akibat proses pendulum impunitas dan 
investigasi. Tidak seperti apa yang disampaikan oleh Roberto Garretón, ada satu intervensi yang 
dilakukan oleh militer. Namun, di Argentina kami mengalami kudeta militer setiap kali kami 
memiliki pemerintahan rakyat yang populer. Hanya saja, kudeta tersebut tidak pernah sampai 
ke tingkat kekejaman seperti pada masa diktator. Liga untuk HAM, perdamaian dan layanan 
keadilan telah dibentuk. Sejumlah organisasi berdiri sebelum kudeta karena adanya tradisi-
tradisi kudeta di masa lalu. Setelah represi, organisasi-organisasi baru lahir seperti  Mothers of  
Plaza de Mayo, Grandparents of  Plaza de Mayo dan CELS. Organisasi-organisasi ini memberikan 
kontribusi pada perjuangan yang sedang berjalan. Kami telah melakukan dialog satu sama lain 
karena adanya kebutuhan.

Seperti yang dikatakan Roberto, ketika kami ditanya mengenai keberadaan orang yang 
hilang, militer dan polisi mengatakan tidak ada orang yang ditahan. Lembaga sensor memiliki 
kontrol atas media dan mengendalikan media-media harian besar untuk memastikan informasi 
ini tidak diketahui oleh publik. Lebih lagi, pada sebuah monumen yang terletak di jantung kota 
Buenos Aires terbentang sebuah spanduk bertuliskan, “Sehubungan dengan protes, diam itu 
menyehatkan”. Kalimat ini merespon serangan suara yang kami lakukan. Bagi kami, slogan 
tersebut berlebihan. Berarti kami harus tutup mulut.
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Seperti yang saya katakan sebelumnya, kelompok-kelompok HAM menggandakan upaya-
upaya mereka, di universitas-universitas dan organisasi-organisasi internasional untuk berbagi 
langkah yang akan menjadi tonggak untuk mencari mereka yang hilang. Piala Dunia tahun 1978 
tetap berlangsung di tengah-tengah kediktatoran. Ajang ini berlangsung selama pemerintahan 
militer. Kita merayakannya padahal sekitar 500 meter dari stadion terletak pusat penahanan 
utama. Sebuah kampanye penting dilakukan di Eropa untuk memboikot Piala Dunia, ibarat 
kampanye melawan Argentina. Seorang bintang sepak bola mengatakan, “Saya tidak akan 
bermain, saya tidak akan pergi ke Argentina”. Mereka harus menjelaskan ketidakhadiran 
mereka. Ini merupakan konsekuensi dari kampanye. Tonggak lain dari gerakan HAM adalah 
Hadiah Nobel yang diberikan untuk keadilan di Argentina. Bagi diktator, sangat sulit untuk tidak 
membocorkan berita kepada publik. Sementara bagi gerakan HAM, hal tersebut merupakan 
pengakuan internasional.

Selama kediktatoran pada tahun 1982, Pemerintah Argentina sangatlah terkikis. 
Pemerintahan jatuh ke dalam perang (melawan Inggris) di Falklands di Kepulauan Maldinas. 
Di dekat Maldinas, di Pulau Georgia, seorang marinir ditahan. Ia membalik posisinya dan 
penangkapannya memberi kami citra tentang siapa dia; seorang perwira militer dan angkatan 
laut. Dia menyerah tanpa melepaskan tembakan dan tidak siap untuk mati. Ia menjadi simbol 
penindasan terhadap rakyat Argentina dan menjadi sebuah simbol dari agen yang melakukan 
penyiksaan dengan menganiaya Madres de Plaza de Mayo, yang kemudian menyebabkan 
penculikan para ibu Plaza de Mayo. Para ibu ini mampu mengidentifikasi dirinya. Kediktatoran 
mengikis, sistem represi hancur dan HAM bergerak maju. Tak terelakkan lagi untuk mencapai 
suatu masa transisi menuju demokrasi.

Dalam cakupan pembicaraan ini, peran organisasi-organisasi HAM sangatlah penting, 
terutama terkait dengan penyebaran informasi. Organisasi-organisasi ini juga berperan dalam 
memajukan kasus-kasus yang menyebabkan kemajuan proses hukum terhadap junta militer. 
Tiada satu momentum keadilan pun yang tidak tersentuh oleh gerakan HAM. Dengan cara 
yang sama, ketika ada upaya-upaya untuk melestarikan impunitas, kelompok HAM berdiri dan 
berjuang.

Ketika informasi tentang pelanggaran HAM yang terjadi diberitakan kepada publik setelah 
bertahun-tahun penindasan terjadi, informasi-informasi ini terdengar bagaikan cerita horor. 
Situasi-situasi ini begitu mengerikan sehingga membantu membuat impunitas tidak dapat 
diterima. Sebanyak satu juta orang berpartisipasi dalam unjukrasa melawan grasi, impunitas 
dan amnesti. Ini adalah bagian dari upaya mencari kebenaran. Ini adalah dukungan terbesar 
yang diberikan masyarakat Argentina semasa impunitas berlangsung. Dibutuhkan waktu satu 
dekade yang penuh berbagai upaya reparasi dan pencarian korban. Beberapa dari upaya-
upaya ini adalah titik transit, hanya untuk menunjukan pernyataan keluarga dan sanak saudara 
korban ketika mereka bertanya kepada pemerintah, “Beritahu kami di mana mereka (yang 
hilang)?” Bahkan keluarga korban mengatakan, “Kami menginginkan mereka hidup, seperti 
ketika kamu mengambilnya dalam keadaan hidup. Bawa para pelaku ke pengadilan.” Sekarang, 
memori, kebenaran dan keadilan adalah agenda gerakan HAM. Klaim-klaim ini juga menjadi 
pertimbangan pemerintah. Banyak kasus-kasus dalam pengadilan yang mencerminkan klaim-
klaim tersebut baik dari pemerintah maupun masyarakat sipil (di Argentina).

Pada tahun 1995, dalam proses pencarian anak-anak dan cucu-cucu; anak-anak 
(dan cucu-cucu) yang dihilangkan itu sendiri setelah 18 tahun mulai mengambil peran dalam 
mencari siapa saudara kandung dan orang tua mereka yang sebenarnya. Ini menghasilkan suatu 
pembaruan dalam cara kami melakukan kampanye. Perempuan dan anak-anak mengalami 
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FORUM TERBUKA

Saya ingin menambahkan sesuatu dalam pengalaman itu. Perlu disebutkan di sini bahwa 
dalam fenomena penghilangan paksa di Amerika Latin, keterlibatan Amerika Serikat sangat 
banyak. Fenomena ini tidak dimulai di Chili dan Argentina tetapi merupakan produk sebuah 
strategi yang digunakan di Guatemala tahun 1963. Penghilangan paksa pertama terjadi 
di Guatemala ketika ada kudeta militer yang didukung oleh Amerika Serikat. Saat itulah 
penghilangan paksa terjadi untuk pertama kalinya. Sejak 1963, penghilangan paksa terlah 
terjadi di Guatemala, 10 tahun sebelum Chili. Negara kami adalah sebuah laboratorium. 
Negara kami memiliki kelompok bersenjata setelah Revolusi Kuba. Dalam konteks 
Guatemala, keluarga dari mereka yang bekerja di industri pisang menghilang setelah mereka 
mencoba mencari keluarga mereka yang hilang terlebih dulu. Mereka juga menghilang. Situasi 
demikian diciptakan supaya keluarga tidak mencari saudara-saudara mereka yang hilang. Jadi 
jika kita mencari korban yang hilang, kita akan menjadi korban berikutnya yang dihilangkan. 
Ada perjuangan bersenjata. Penghilangan paksa diperkenalkan oleh Amerika Serikat. Mereka 
lah yang memegang boneka-boneka di Guatemala, Chili, Argentina dan Honduras. Kita 
tidak dapat melupakan dan mengabaikan kenyataan ini. Seperti yang Roberto katakan, 
kebenaran adalah kebenaran. Amerika Serikat bertanggung jawab atas semua ini. Inilah yang 
menyebabkan penderitaan di Negara kami. Kami tidak pernah memiliki tahanan politik. 
El Salvador memiliki tahanan politik. Kami tidak memilikinya karena mereka yang ditahan 
langsung dibunuh. Sejarah menunjukkan bahwa militer tidak hanya bertanggung jawab pada 
kekejaman dalam masa diktator, tetapi juga kebijakan luar negeri dalam pembentukan Kanal 
Panama. Kami memiliki sekolah militer dimana pelaku kudeta militer dilatih.

Marco Antonio Garavito (Liga Guatemaltica de Higiene Mental-Guatemala)

Tahun lalu CELS adalah bagian dari tim yang melakukan penyelidikan mengenai operasi 
Condor, yang merupakan penyelidikan bersama di antara Negara-negara tetangga di Amerika 
Latin. Diktator Videla adalah orang yang memulai Operasi Kondor dan dia sudah meninggal 
di penjara biasa. Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan, “Saya membutuhkan 10.000 lagi 
orang untuk dihilangkan, kita harus membersihkan masyarakat ini.” Sekarang, mengenai 
proses peran komunitas bisnis, sudah jelas bahwa apa yang terjadi di Argentina bukan semata-
mata karena militer sedang berada dalam suasana hati yang tidak baik, tetapi apa yang terjadi 
adalah bagian dari pembagian kekayaan. Komunitas bisnis mungkin bukan menjadi pihak 
yang bertanggung jawab seandainya mereka tidak memberikan dukungan atau kontribusi. 
Sebuah informasi yang kami dapatkan adalah bagaimana korban diambil, yang kemudian 
korban dipisah-pisahkan selama proses legal. Mereka mengambil mahasiswa, buruh, lalu 
menghilangkan mereka.

Pengacara Alejandro Rua (CELS-Argentina)

penderitaan dalam bentuk lain. Mereka menggunakan film dan segenap media dalam mencari 
identitas mereka. Terciptalah bentuk-bentuk perjuangan dan peningkatan kesadaran baru. Apa 
yang tengah dilakukan sekarang adalah sebuah produk dari semua arsip yang belum pernah 
dibuka. Kita memperingati Hari Nasional melawan kudeta. Sebagian besar sekolah memastikan 
siswanya mengingat isu ini dan mereka memastikan bahwa isu ini masuk ke dalam kurikulum 
siswa. Setelah konstitusi ditegakkan, kami mencoba untuk memblokir karir beberapa anggota 
militer yang melakukan kekejaman. Akhir-akhir ini, tidaklah terpikirkan bagi seseorang yang 
berpartisipasi dalam impunitas itu untuk memajukan karirnya dalam angkatan bersenjata. Ini 
adalah respon dan tuntutan keluarga korban dalam masyarakat yang demokratis. Ini adalah 
kisah yang ingin saya bagikan dengan Anda.
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Ini terkait dengan situasi di Indonesia, tentang bagaimana menyelesaikan kasus 
penghilangan paksa di masa lalu. Saat ini kami memiliki pemerintah baru yang relatif pro-
HAM. Presiden yang baru telah membuat program prioritas. Salah satunya adalah agenda 
HAM untuk menyelesaikan penghilangan paksa yang terjadi pada tahun 1998. Kami 
bahkan menanyakan komunitas HAM secara konkret bagaimana cara menyelesaikan kasus 
penghilangan paksa masa lalu ini. Dengan pengalaman di Negara lain, apa yang harus kami 
selesaikan terlebih dahulu jika kami tiddak bisa mendapat keadilan dan pemulihan? Di 
Indonesia, kami punya pengalaman dengan Peristiwa Tanjung Priok 1984. Kasus ini sudah 
diselesaaikan melalui pengadilan HAM ad hoc. Protokol mengatakan bahwa tidak ada bukti 
bahwa kasus tersebut memenuhi persyaratan untuk dianggap sebagai kejahatan terhadap 
kemanusiaan. Karena kasusnya tidak meluas, hakim menyimpulkan bahwa para korban 
dianggap sebagai pelaku karena mereka menggunakan senjata tajam untuk melindungi diri 
pada saat mereka diserang. Jaksa mengajukan banding namun kasus ini telah dianggap selesai 
sekarang. Kami ingin pemerintah membuat Pengadilan HAM ad hoc terlebih dahulu sebagai 
bentuk pengungkapan kebenaran. Komisi Kebenaran akan segera dibentuk. Argentina 
merupakan contoh yang bagus. Setelah kejatuhan diktator, pemerintahan yang baru 
membentuk Komisi Kebenaran. Sebagai strategi, ungkap kebenaran terlebih dahulu, lalu dari 
kebenaran, lanjutkan dengan aspek yang lain.

Mugiyanto (IKOHI-Indonesia)

Dalam presentasi ini, saya ingin menunjukan cara-cara untuk mendekati apa yang ingin 
kita lakukan dan apa yang bisa kita lakukan dan keterbatasan yang kita punya. Sebagaimana 
pendulum yang maju, saya berharap contoh berikut dapat berguna bagi anda. Seperti yang 
dikatakan neneknya Gabriela, lebih baik mendapatkan sesuatu walau sedikit daripada tidak 
mendapatkan apa-apa. Jadi seperti proses naik tangga. Marilah kita menaiki satu anak tangga 
kemudian lanjut ke anak tangga berikutnya. Yang penting langkah yang kita ambil adalah 
langkah awal, bukan langkah terakhir. Saya mengambil satu langka karena akan ada langkah 
berikutnya. Saya tidak akan pernah mengambil langkah terakhir. Kemarin pada hari Kamis, 
ibu-ibu Plaza de Mayo melakukan demonstrasi yang ke 1.900 kali. Mereka tidak pernah berhenti. 
Sudah ada putusan pengadilan, mayat dari mereka yang hilang juga sudah ditemukan. Dan itu 
maknanya besar sekali. Mereka sudah mendapatkan banyak hal, tetapi usaha pencarian yang 
mereka lakukan tidak berhenti. Kami mengambil satu langkah dengan janji bahwa langkah 
yang lain akan mengikuti. Ambilah langkah sebanyak mungkin, tetapi bukan langkah yang 
sama yang selalu kita ambil. Untuk menemukan kerangka di kuburan massal, orang-orang 
akan mengatakan mereka tidak menginginkan tulang-belulang, beberapa menginginkan 
korbannya masih hidup. Penting memahami bahwa ada orang yang mau menerima hak-hak 
pemulihan; yang lain mengingkan tulang-belulang atau hal lain yang tersisa, sementara yang 
lain menginginkan korban yang masih hidup. Ada banyak yang kita pelajari di sini. 

Pengacara Alejandro Rua (CELS-Argentina)

Peran dari perbedaan generasi, seperti ibu dan anak – adakah hal seperti itu di Chili? 
Bagaimana itu terjadi? Piihak ketiga terdekat, Peru, memiliki cerita yang sangat berbeda 
soal penghilangan paksa. Generasi lain mengatakan mereka tidak mau mengenal konflik 
bersenjata. Mereka tidak mau menjadi seberbahaya itu. Tidak ada perubahan sikap dan di 
beberapa negara lain, saya mau fokus kepada proses ekonomi secara alami. Bagi mereka yang 
mendapatkan uang dari kondisi penghilangan paksa, saya mendengar kasus di Argentina 

Pengacara Gabriella Citroni (Track Impunity Always-Swiss)
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dimana mereka menghukum orang yang melakukan kejahatan seperti itu, yakni menekan 
keluarga korban dengan cara memeras keluarga korban seperti meminta uang dari keluarga 
korban untuk membantu mencari makam korban. Orang-orang menimbun kekayaan. 
Bukankah itu kejahatan terhadap kemanusiaan ketika keluarga korban diperas hanya untuk 
menemukan kebenaran? Apakah itu bukannya kejahatan tersendiri? Bagaimana kita bisa 
bekerja dalam kondisi ini?

Kami setuju bahwa ada banyak hal yang harus dilakukan. Dan hasilnya mungkin tidak 
bisa dinikmati oleh generasi kita ini. Tapi saya bisa melihat semangat dan kesabaran. Sangat 
menyegarkan melihat hal ini pada orang-orang yang sudah berambut putih. Penghilangan 
paksa memang ada. Kita mengetahui dan memahami bahwa persoalan ini dapat memberikan 
dampak pada generasi sekarang dan yang akan datang. Kita melakukan pekerjaan ini, 
karena saya ingin melindungi anak-anak saya supaya tidak menjadi sasaran pemerintah. 
Saya bertindak sebagai penyelamat orang. Adakah hal-hal yang sengaja anda lakukan untuk 
meneruskan kesadaran ini kepada generasi selanjutnya? Anda melakukan pekerjaan besar. 

Dr. Edita Burgos (Desaparecidos and FJBM-Filipina)

Di Chili, ketika seorang presiden terpilih digeser dari jabatannya dan Pinochet berkuasa, 
beberapa orang mendukungnya untuk dilanjutkannya kediktatoran, dan semuanya ini 
didokumentasikan dengan baik. Apakah ada diskusi tentang dukungan dari pihak ketiga? 
Bagaimana pengadilan terus berjalan di Argentina, tantangan apa yang anda miliki untuk 
memfasilitasi kemajuan ini?

Pengacara Mandira Sharma (Advocacy Forum-Nepal)

Ada sebuah organisasi anak-anak dan pemuda yang bernama HIJOS. Kesan saya, 
organisasi ini didukung oleh para Ibu, walaupun namanya HIJOS. Kelompok ini tidak besar 
di Argentina, tetapi tetap ada. Partai Komunis misalnya, memiliki jumlah korban yang sangat 
banyak. Mereka adalah juga bagian dari Koalisi, mereka memiliki posisi dalam pemerintahan 
sebagai partai politik. Pada tahun 1912, Partai Komunis didirikan sebelum Revolusi 
Bolshevik, sebuah partai demokratis tradisional. Hari ini mereka berjuang untuk kebenaran 
dan keadilan. Kami masih berjuang untuk kebenaran dan keadilan, tetapi mayoritas pemuda 
mengatakan, tolong jangan bicarakan apa yang telah terjadi, lebih baik bicara tentang 
rekonsiliasi. Berhentilah bicara tentang yang telah terjadi, atau rejim represif akan terjadi lagi. 
Sebelumnya, tidak ada orang yang percaya hal tersebut di Chili, karena gereja di Santiago 
berbeda dengan gereja yang kita miliki pada masa kediktatoran. Ambiguitas adalah apa yang 
kami miliki pada saat ini. 

Tentang apa yang dikatakan Edita Burgos, memori generasi yang akan datang: kita tidak 
akan menyerah. Hal ini terjadi 41 tahun yang lalu. Saya tahu apa yang terjadi di Santiago: 
demo-demo besar, Presiden mengorganisir acara besar di Istana. Dia bukan orang yang 
relijius. Acara diadakan di Istana dan dihadiri ribuan orang di Santiago, di pusat kota, 
mungkin juga beberapa wilayah Chili. Acara di Istana itu bagus. Kepala senat sekarang adalah 
anak perempuannya Allende.  Kami ada di berbagai kalangan, ada Rabbi, Uskup, Pendeta, 
keluarga Allende sebagai senator. Mereka semua pergi untuk memberi penghormatan ke 
tempat Allende jatuh dan meninggal. Hal ini terjadi di berbagai kota. Ada juga monumen 
untuk para korban. Hampir di semua tempat ada monumen. 

Pengacara Roberto Garettón (Chili)
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Kami sedang dalam proses dan saya mengatakan ini karena kami bagian dari ini, kami 
hendak mengubah nama-nama jalan dari nama Jendral dan mereka yang terlibat dalam 
kudeta, nama-nama orang di pemerintah, di angkatan laut, Angkatan Udara dan Kepolisian. 
Kami berkampanye agar nama-nama ini diubah, bahkan nama alun-alun dengan tujuan 
untuk tidak pernah lupa dan terus mengingat. Museum ingatan adalah benda yang hidup. 
Saya mengunjunginya sebulan sekali – memberikan tur, menerbitkan buku di Villa Grimaldi, 
dan taman itu penuh dengan aktivitas korban pelanggaran HAM. Tempat lain adalah Simon 
Bolivar Avenue, pusat tempat untuk mengingat dan tidak melupakan. Ada sebuah resiko. Apa 
yang terjadi jika kita meninggal? Akankah orang-orang akan merawat Villa Grimaldi dan 
museum-museum itu ataukah mereka akan membakarnya? 

Mengenai keterlibatan Amerika Serikat adalah sebuah fakta. Koran tertua, Mecurio, 
adalah koran pembohong resmi yang editornya bicara dengan Nixon dan agen CIA pada bulan 
September 1973. Ketika dia terpilih menjadi presiden, Nixon menerima kepemilikan Mecurio 
bersama dengan Direktur Jendral CIA. Mereka mengadakan pertemuan tepat setelah Allende 
terpilih. Saya menentang kudeta karena mereka membunuh kawan-kawan saya sesama warga 
Chili. Semua ini didokumentasikan dan Amerika memang terlibat.

Untuk memastikan keberhasilan generasi yang akan datang adalah dengan menceritakan 
tentang kebenaran mengenai masa lalu dan mungkin ke akar semua masalah ini, alasan 
mengapa ini semua terjadi. Bahwa ini adalah tuntutan sosial dan politik, seluruh proses pada 
sebuah benua, hubungan antarbenua, dan pemerintahan kiri. Ketika ada waktu yang tepat 
untuk menjelaskan hal ini dengan cara yang lebih politis, kita dapat mencoba untuk mencari 
dukungan masyarakat sipil. Saya pikir bertahun-tahun setelah perjuangan Gerakan Nunca 
Mas, kita melihat tragedi yang mempengaruhi kita dalam periode yang tidak boleh terulang 
lagi. Jelas kita tidak ingin itu terjadi. Hal ini tidak bisa terjadi lagi. Proses reparasi datang 
bergandengan tangan dengan seluruh masyarakat. Kita bukan hanya organisasi semata; kita 
hendak mendeteksi bilamana rezim represif hendak terulang dalam bentuk baru. Dalam kasus-
kasus ini, para pelaku akan meninggal dunia terlebih dulu. Butuh waktu bertahun-tahun, 
sehingga banyak pelaku yang meninggal tanpa dihukum. Beberapa korban telah meninggal 
dunia, tapi ini adalah masalah dari masyarakat secara keseluruhan. Dalam banyak museum, 
kita bisa melihat orang-orang yang ditahan secara illegal. Kami memberikan penanda karena 
ada banyak orang disiksa, yang mungkin terjadi lagi dalam seratus tahun ke depan bila kita 
tidak memiliki hal-hal simbolik. Bagian lain dari sejarah Chili ialah peran komunitas bisnis, 
secara khusus adalah peran pabrik gula, Pak Ledesma, Menteri Perekonomian dan seorang 
pengusaha, ketika ia ditangkap. Penting untuk melihat bagaimana beberapa perusahaan 
diambil alih─seperti halnya dua koran besar di Argentina─, ketika diktator memaksakan 
rencana mereka. Mereka mengambil alih perusahaan-perusahaan itu dan orang-orang yang 
berpengaruh disiksa.

 Masyarakat Argentina maju dalam pencarian kebenaran. Saya percaya orang-orang 
menyadari bahwa ini bukan masalah masa lalu. Sulit untuk dibayangkan bahwa ada orang-
orang yang mencoba memeras keluarga korban penghilangan untuk mendapatkan uang 
dengan cara menipu. Tentang peran Amerika Serikat di Argentina, Uruguay, negara-negara 
lain dan benua lain, dokumen jelas menunjukkan peran agen dan militer Amerika Serikat. 
Dua puluh tahun lalu, dokumen yang menunjukkan anggota Operasi Condor tidak dibuka. 
Ini tidak ada habisnya, saya tidak berpikir ada garis finis. Ini adalah target yang bergerak. 
Bukannya tidak mungkin hal seperti ini dapat terjadi lagi.

Pengacara Alejandro Rua (CELS-Argentina)
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Untuk Argentina dan Chili, fenomena impunitas berjalan sepanjang waktu sampai 
Pinochet ditahan. Impunitas bukan kebenaran yang dibagi oleh banyak orang. Diktator dan 
Amerika Serikat mendukung impunitas sehingga impunitas menjadi norma di beberapa 
negara. Tapi di bagian selatan Amerika Latin, impunitas bukan standar yang berkuasa. Di 
Peru, mereka lebih maju. Uruguay tertinggal tetapi mereka masih terus berupaya menghapus 
impunitas. Presiden sipil Uruguay ( Juan Maria Bordaberry) terpilih pada tahun 1973, tetapi ia 
bergabung dengan kudeta militer. Ia meninggal dalam tahanan rumah. Brasil tertinggal tetapi 
mereka mulai bekerja juga. Brazil memiliki kudeta pada tahun 1964. Setelah 20 tahun, Komisi 
Kebenaran dibentuk. Komisi ini bernegosiasi dan menyelidiki peran militer. Kebenaran 
akhirnya akan terungkap satu per satu. Militer menjadi penting karena ada dukungan dari 
Amerika Serikat.

Kemajuan terjadi, tapi banyak militer yang ditahan warga sipil. Ada lebih banyak militer 
dibandingkan warga sipil yang bekerja sama yang berada di balik jeruji penjara. Para desainer 
dari kudeta ini adalah warga sipil dan mereka bebas dari hukuman. Semua ini baru akan 
berakhir ketika para desainer kudeta juga berada di balik jeruji. Ini adalah budaya yang hidup 
di Amerika Tengah. Ada impunitas. Di Amerika Tengah orang menginginkan kebenaran.

Pengacara Roberto Garettón (Chili)

Di Argentina, ada komitmen di antara organisasi anak-anak, ibu-ibu dan nenek dari 
korban yang hilang. Tingkat ketekunan, pengetahuan dan partisipasi masyarakat sudah 
tinggi. Orang berpartisipasi dalam acara-acara, seperti peringatan 30 tahun demokrasi di 
Argentina. Jika kita membandingkan situasi di sana dengan banyak negara Asia, tentu sangat 
berbeda. Tapi saya ingin bertanya, apa faktor sehingga hal ini bisa terjadi? Saya menyebutkan 
dalam sebuah wawancara dengan koran di Buenos Aires bahwa saya iri dengan perjuangan 
organisasi masyarakat sipil di Argentina. Situasi di Asia sini sangat berbeda. Apa yang bisa 
berkontribusi pada tingkat partisipasi dan kesadaran? Apa rekomendasi anda untuk Asia dan 
Filipina? Anda berdua menyebutkan peran yang berbeda dari gereja. Di Argentina, peran 
gereja negatif selama masa diktator. Namun di Chili, gereja mendukung perjuangan hak asasi 
manusia, apa yang bisa Anda rekomendasikan untuk kami di sini di Filipina?

Mary Aileen Diez-Bacalso (AFAD- Filipina)

Realita rekonsiliasi ada pada tahun 2001. Timor-Leste mendirikan pemerintahan transisi 
dan mereka meluncurkan rekonsiliasi. Saat ini, sebagian besar pemimpin Timor-Leste 
mengatakan bahwa rekonsiliasi kedua dipromosikan oleh Nelson Mandela. Rekonsiliasi saat 
ini susah. Kami menggeneralisasi rekonsiliasi tetapi rekonsiliasi itu sudah ada. Tidak ada 
kemauan politik untuk memproses masa lalu ini secara formal. Apa keuntungan mereka 
dari rekonsiliasi? Mengapa para korban dan keluarganya tidak pernah mengeluh tentang 
rekonsiliasi?

Sisto dos Santos (Yayasan HAK, Timor-Leste)
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Saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang unsur-unsur mengapa di Amerika 
Latin ada tuntutan yang sangat kuat atas kebenaran dan keadilan, sementara di Asia tidak. 
Diktator di Amerika Latin sama kejamnya seperti diktator di Asia. Tingkat kekerasannya 
sebanding, mungkin itu bisa jadi satu jawaban. Apakah ada toleransi yang lebih besar terhadap 
kekerasan di beberapa negara? Ini adalah sesuatu yang harus anda tanyakan pada diri sendiri. 
Di Amerika Latin, di mana kami mencapai kemerdekaan pada tahun 1825, untuk semua 
negara Amerika Latin kami pernah memiliki 200 diktator. Kami meminta akuntabilitas 
dan hukuman tetapi tidak pernah ada keinginan untuk komisi kebenaran. Ini hanya terjadi 
ketika diktator memerintah di Argentina. Mereka menyerukan kebenaran, akuntabilitas, dan 
komisi kebenaran. Ada kudeta brutal dan berdarah sebelumnya, maka Chili menyerah kepada 
tuntutan-tuntutan ini.

Budaya hak asasi manusia terbakar di Afrika. Saya juga tidak akan pernah berani untuk 
menghitung jawaban. Saya bisa memberikan jawaban yang solid mengapa gereja di Chili baik 
dan di Argentina tidak. Di bagian utara Brazil, mereka memiliki sebuah gereja yang progresif 
selama masa kediktatoran, tapi dalam keadaan yang sama ada pemimpin fasis di kalangan 
umat Katolik. Di Uruguay tidak ada budaya partisipasi gereja. Saya tidak punya alasan untuk 
menjelaskannya. Di Argentina, ada uskup-uskup yang berdiri melawan pelanggaran tetapi 
mereka dibunuh. Mereka membunuh para uskup. Di Chili, ada 9 pastur dibunuh tapi tidak 
ada uskup yang tewas. Di Chili, kami berterima kasih kepada gereja-gereja pada umumnya, 
mereka berdiri melawan kediktatoran.

Rekonsiliasi adalah sebuah kata yang indah, tapi saya ingin melihat Chili yang sepenuhnya 
berdamai. Saya ingin melihat ide-ide yang indah. Meskipun ada ide negatif juga ─ untuk 
mengampuni penjahat. Ini bukanlah permasalahan antara korban dan pelaku semata. Ada 
negara yang mendukung kekerasan terhadap rakyat, dan kejahatan-kejahatan itu dilakukan 
oleh sesama manusia. Beberapa warga sipil mendukung proses rekonsiliasi di banyak 
negara, tetapi kita harus setuju untuk memperhitungkan korban jika ingin menjadi bangsa 
yang diperdamaikan, atau kita hanya menimbulkan rasa sakit pada korban lagi. Jika kita 
memaafkan negara yang telah menewaskan banyak orang, itu hanya akan menimbulkan rasa 
sakit pada korban. Hal itu bukanlah rekonsiliasi. Negara sekarang dapat berdamai dengan 
diri mereka sendiri, tetapi ini bukan tentang pengampunan. Kejahatan yang dilakukan terlalu 
serius. Ini tidak dapat dimaafkan. Apakah saya harus memaafkan negara setelah melakukan 
pelanggaran terhadap rakyatnya? Harus ada hukuman atau kalau tidak, rekonsiliasi tidak bisa 
terjadi.

Pengacara Roberto Garettón (Chili)
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Pemutaran Film 

dItemukAn: kISAh luIS AlonSo el SAlvAdor

Luis terluka dan berumur sekitar 5 atau 6 tahun ketika diambil oleh tentara El Salvador. 
Ia digendong oleh abangnya bersama dengan anggota keluarga yang lain ketika mereka ter-
tangkap operasi militer. Di bawah todongan senjata, abangnya diminta memberikan Luis ke-
pada tentara sebagai ganti jaminan keselamatan mereka sekeluarga. Luis lah yang memohon 
kepada abangnya untuk melepaskannya. Luis dibawa ke rumah sakit militer untuk dirawat dan 
kemudian diadopsi. Satu pasangan dari Amerika mengadopsi dan membawanya ke Amerika 
Serikat. Ayah angkatnya memvideokan masa-masanya beranjak dewasa sejak ia meninggalkan 
El Salvador tetapi seiring ia beranjak dewasa, identitas dirinya yang asli terkubur secara psi-
kologis dikarenakan pengalaman yang menyakitkan. Pada akhirnya, ia ditemukan oleh orang 
tu kandungnya dan setelah menyangkal beberapa lamanya, akhirnya ia memutuskan kembali 
ke El Salvador dan bertemu dengan keluarga biologisnya.

 Film ini menunjukan bahwa di El Salvador, penghilangan anak-anak dilakukan oleh 
militer dan mereka diambil untuk diadopsi. Film ini menunjukan luka dalam yang disebab-
kan penghilangan paksa Luis baik bagi Luis sendiri maupun bagi keluarganya. Film ini juga 
menunjukan bahwa proses pemulihan tidaklah mudah tetapi kisas ini menimbulkan begitu 
banyak harapan dan janji yang menginspirasi para keluarga pada situasi sama untuk tetap 
mencari anak-anak mereka yang hilang.
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Pencarian dan Reunifikasi Anak-anak 
yang Hilang: Kesulitan, Keberhasilan dan 

Tantangan

Pengalaman Liga Guatemalteca de Higiene Mental, Guatemala
Marco Antonio Garavito

PEMBICARA

Pengalaman Pro-Búsqueda, El Salvador
Margarita Zamora

Sesi 10:

Pengalaman Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
Pengacara Alejandro Rua
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Pengalaman Pro-Búsqueda, El Salvador

MARGARITA ZAMORA

Kami memiliki pengalaman yang sama di Amerika Latin, anak-anak menghilang sebagai 
akibat dari perang saudara. Film yang ditampilkan kemarin berbicara tentang penyatuan kembali 
keluarga, itu diproduksi oleh asosiasi kami. Kami adalah sebuah asosiasi keluarga, anak-anak, 
orang tua dari korban, yang bekerja untuk memori sejarah sehingga ini tidak dilupakan dan 
tidak akan terjadi lagi.

Pro-Búsqueda didirikan pada tahun 1994 dengan beberapa kerabat dari korban yang 
dihilangkan dan melalui inisiatif  dan dukungan dari Pendeta Jesuit, Fr. Jon Cortina. Dia 
mengidentifikasi dirinya dengan warga El Salvador dan ia hampir menyerahkan hidupnya untuk 
alasan ini. Ia kemudian meninggal karena serangan jantung.

Pada tahun 1994, pertama 5 pemuda yang hilang ditemukan. Mereka menghilang dalam 
operasi yang dilakukan oleh tentara di El Salvador. Para kerabat hilang pergi kepada Bapa Jon 
Cortina untuk melanjutkan pencarian. Kami pikir, jika anak-anak ini ditemukan masih hidup 
mungkin beberapa anak juga hidup dan berada di suatu tempat. Prinsip utama dari pekerjaan 
kami adalah penelitian dan dokumentasi, ini adalah pekerjaan utama asosiasi kami. Kami 
melakukan pengecekan riwayat DNA dan pekerjaan dokumentasi.
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Ini adalah kunci yang kami gunakan untuk menemukan korban yang hilang, juga cara 
agar anak-anak mendapatkan keadilan di tingkat Inter-Amerika dan tingkat nasional. Kami 
telah mencapai 2 kalimat terhadap negara Salvador dan telah mencapai 2 penilaian yang 
menguntungkan. Dukungan psikososial merupakan bagian penting dari proses yang dilakukan 
oleh asosiasi untuk membantu keluarga korban. Mereka memiliki segala macam penderitaan 
karena hilangnya anak-anak mereka. Tanpa asosiasi ini, kami tidak akan menjadi kami yang 
sekarang ini. Penting bagi keluarga korban mengetahui bahwa beberapa pemuda yang hilang 
telah ditemukan. Dalam kebanyakan kasus, keluarga korban memulai pencarian tetapi mereka 
terlalu sakit dan tua. Maka sangat penting untuk mendidik generasi baru bagi mereka untuk 
melanjutkan usaha ini.

Asosiasi ini memiliki unit yang bekerja untuk mempengaruhi kebijakan nasional dan tingkat 
Inter-Amerika. Kami melakukan hal ini melalui dukungan dari kerabat dan keluarga korban 
dan juga mendapatkan dukungan dari organisasi yang sehati dengan kami. Pada penelitian dan 
penyelidikan kasus penghilangan paksa anak-anak, kami menemui berbagai sumber, di mana 
pun mereka berada selama kami bisa mendapatkan informasi di mana dan bagaimana anak-
anak mereka menghilang. Kami memiliki hasil penyelidikan ini. Dari total 944 kasus, 392 telah 
diselesaikan. Kami tahu di mana anak-anak ini berada tapi sisanya masih belum ditemukan. 
Setiap tahun melalui kampanye publik dan dengan bantuan media massa, kami menemukan 
10 sampai 20 kasus. Kami menyelesaikan 392 kasus meskipun ada kesulitan yang kami hadapi 
untuk mencari detail kasus ini. Penting bagi keluarga korban untuk mengalami prestasi ini. 
Kami menemukan 55 kasus di mana anak-anak tewas ketika mereka terpisah dari keluarga 
mereka. Masih perlu bagi kerabat korban untuk mengetahui kebenaran dan tidak menebak-
nebak lagi apa yang telah terjadi pada orang yang dikasih dan dimana mereka. Masih ada 542 
kasus tertunda. Kami menghargai korban dan sangat penting bagi keluarga korban untuk 
mengetahui bahwa masih ada hal yang harus dilakukan dan ada kemajuan dalam perjuangan 
kami.

Sebagian besar kasus dimana korban hilang ditemukan dan dipersatukan terjadi dalam 
negeri ini. Anak-anak tumbuh dengan orang yang sama yang membunuh orang tua mereka 
dan mereka mengambil anak-anak ini serta berpura-pura bahwa anak-anak ini adalah anak-
anak mereka sendiri. Tidak ada proses adopsi secara resmi, anak-anak kemudian diambil untuk 
kepentingan orang-orang ini saja.

Berikut adalah negara di mana anak-anak yang hilang yang ditemukan: 172 kasus di El 
Salvador (termasuk 55 kasus di mana anak-anak ditemukan tewas), 71 kasus di AS, 19 kasus di 
Perancis, 15 kasus di Honduras, 39 kasus di Italia, 4 kasus di Belgia, 3 kasus di Swiss, 4 kasus 
di Guatemala, 2 kasus di Belize, 2 kasus di Meksiko, 1 kasus di Monako, 1 kasus di Nikaragua, 
1 kasus di Kanada 1, 1 kasus di Belanda, 1 kasus di Spanyol, dan 1 kasus di Inggris. Ada 
keragaman kasus dalam penghilangan anak-anak. Anak-anak dibawa ke tempat yang berbeda. 
Penting bagi kami untuk menemukan anak-anak yang mungkin berada di negara-negara lain. 
Mereka harus tahu asal mereka.



Dari Dukacita Menjadi Keberanian

213

Bank Genetik 

Bank profil genetik merupakan komponen penting lain. Kami adalah satu-satunya 
organisasi yang menangani bank genetik kami sendiri sejak tahun 1995. Berkat dukungan 
internasional dan upaya Fr. Jon Cortina. Bank DNA memenuhi persyaratan internasional dalam 
bidang forensik genetik. Terlepas dari kenyataan bahwa kami hanyalah asosiasi kecil, penting 
bahwa kami memiliki keberhasilan ini. Saat ini, bank tersebut memiliki 1.358 profil genetik.

Ini merupakan sukses besar bagi kami bahkan jika banyak keluarga korban menderita 
penyakit yang berbeda. Mereka terus menderita sejak anak-anak mereka menghilang. Setidaknya 
kita tahu bahwa kita dapat mengidentifikasi dengan penggunaan tes DNA bahkan dalam kasus-
kasus di mana kita menerima berita buruk. Di satu sisi mengabarkan berita buruk tersebut dan 
para orangtua dapat memproses berita buruk tentang kematian anak mereka.

Cerita Sukses

Kami telah menyelesaikan 392 kasus penghilangan anak akibat konflik bersenjata. Kami 
menemukan anak-anak yang dicuri selama operasi militer. Orang-orang hidup dengan apa yang 
sedikit mereka miliki, mereka adalah salah satu yang paling miskin dan adalah orang-orang yang 
terkena imbas dari konflik tersebut. Kami telah mendapatkan manajemen otonom bank DNA 
kami. Kami memiliki 28.000 berkas adopsi yang akan membantu dalam menyelesaikan kasus-
kasus yang tertunda dan menemukan anak-anak di berbagai negara. Kami memiliki catatan dan 
artikel termasuk foto-foto yang diterbitkan sebelumnya di jurnal lokal. Beberapa anak yang 
ditampilkan dalam laporan ini dipublikasikan oleh media untuk membantu menemukan anak-
anak yang hilang. Tapi sebagian besar orang tua tidak memiliki akses untuk menemukan anak 
mereka. Anak-anak ini dinyatakan terlantar sehingga mereka dapat diadopsi oleh militer, itulah 
yang terjadi.

Pro-Búsqueda, menghadirkan saksi-saksi untuk menunjukkan bahwa selama masa konflik di 
El Salvador, penghilangan anak-anak itu dimotori oleh pemerintah. Hal itu dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan sistematis untuk mengambil anak-anak dari keluarga mereka dan 
tindakan terencana yang menunjukan sebuah pola.

Kesulitan dan Tantangan

Terdapat beberapa isu lain seperti penolakan akses ke file yang dimiliki oleh militer. 
Kami juga menghadapi situasi dimana kesehatan para orang tua terus menurun. Militer harus 
diwajibkan untuk membuka dokumen mereka. dokumen-dokumen Palang Merah juga akan 
membantu ditemukannya anak-anak ini. Pada saat itu Palang Merah lah yang langsung terlibat 
dalam pengadopsian anak-anak ini ketika mereka dipindahkan dan yang mempromosikan 
pengadopsian mereka meski mengetahui bahwa anak-anak ini memiliki keluarga yang dapat 
merawat mereka. Pemerintah sepakat, meskipun ada data yang dapat memfasilitasi kembalinya 
anak-anak ini kepada keluarga mereka. Kami berusaha untuk menyelidiki dan mencari pengacara 
yang mendapatkan uang dari proses adopsi ini sehingga kami dapat meminta keadilan bagi 
kasus ini.
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Tantangan yang lain ialah kesulitan untuk mendapatkan dana. Semua mereka yang bekerja 
di LSM tahu bahwa tidak mudah untuk mendapatkan dana terutama di tengah konteks politik 
El Salvador.

Hukum Amnesty mencegah kami mengakses keadilan tetapi ada kesempatan untuk 
menentang undang-undang ini berdasarkan konstitusional. Kami mencoba pendekatan lain 
utnuk membuat undang-undang ini direvisi, tetapi tidaklah mudah. Kami juga mengajukan 
kasus melalui sistem peradilan nasional, misalnya untuk kasus Serrano-Cruz bersaudara. Kami 
telah memperoleh putusan melalui Pengadilan HAM Inter-Amerika. Akhirnya, ada hukuman 
atas pembantaian yang dilakukan oleh militer itu dan pasukan elit dukungan AS. Ini adalah 
perang sejuta dolar yang dibiayai oleh AS untuk El Salvador tapi kami tidak mendapatkan 
bantuan kerjasama dari angkatan bersenjata untuk pencarian anak-anak yang hilang. Kami 
berhasil mendekati beberapa orang militer tingkat rendah pada kasus Serrano-Cruz bersaudara 
yang menyatakan bahwa Serrano-Cruz bersaudara diculik pada saat pembantaian sedang terjadi 
tetapi kami tidak dapat menggapai perwira berpangkat tinggi. Komisi Pencarian Nasional yang 
dibentuk melalui Keputusan Eksekutif  juga melakukan hal yang sama dengan apa yang Pro-
Búsqueda lakukan.

Dalam bidang reunifikasi keluarga, lebih mudah jika kita dapat menyebutkan alasan dari 
penghilangan paksa tersebut. Beberapa pemuda tahu bahwa mereka telah hilang dalam konteks 
operasi militer dan bahwa mereka dibawa ke tempat yang berbeda. Hal ini terutama terjadi pada 
anak-anak yang diambil oleh militer dan tumbuh dengan konteks yang berbeda dari kenyataan. 
Beberapa pemuda lain menuduh orang tua mereka sebagai alasan untuk penghilangan paksa 
dan kesulitan yang mereka alami.

Reunifikasi Keluarga

Terdapat kasus-kasus di mana anak-anak dibesarkan di negara-negara lain seperti di Itali, 
dimana salah satu anak hilan ini kemudian melakukan perjalanan dari Italia ke El Salvador 
selama tiga kali dengan tujuan hanya untuk menemukan keluarganya. Ia melihat ibunya dibunuh 
tetapi ia masih berharapan bahwa keluarganya masih hidup.

Contreras bersaudara dibesarkan di El Salvador tetapi secara ditekan secara emosional dan 
dipisahkan dari kenyataan karena orang tua angkatnya memberi mereka cerita yang berbeda. 
Kasus Marina Lopez, dia berhasil bertemu kembali dengan keluarga kandungnya.

Website Pro-Búsqueda memiliki rincian pekerjaan dan asosiasi kami, www.probusqueda.org.
sv.
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Pengalaman 
Liga Guatemalteca de Higiene Mental, Guatemala

MARCO ANTONIO GARAvITO

Terdapat dua hal penting yang kami lakukan dalam pertemuan kami di masyarakat. Kami 
selalu memiliki pertemuan dengan keluarga korban karena apa yang terjadi selama perang. 
Kami menyusun meja-meja kecil dan membagi peserta ke dalam kelompok-kelompok kecil. 
Kemudian kami menempatkan boneka dalam kumpulan-kumpulan kecil menghadap utara, 
selatan, timur dan barat untuk mewakili anak-anak yang hilang. Di tengah-tengahnya,  kami 
menempatkan boneka besar yang mewakili orang tua, lalu kami menempatkan lilin untuk 
mewakili harapan dan cahaya dalam pencarian.

Kami membahas isu-isu yang berbeda. Pertama, pencarian anak-anak hilang berlangsung 
dalam kerangka hubungan budaya dan spiritual dalam keluarga. Kedua, saya ingin menghargai 
khususnya seorang Pendeta Filipina, Fr. Conrado de la Cruz. Pada tanggal 1 Mei 1980, ia 
menghilang di tengah-tengah ibukota kami. Dia seorang teman, ia adalah bagian dari jemaat 
Sacred Heart. Ia berjuang dengan masyarakat Guatemala. Pada 1 Mei, setelah demonstrasi publik 
kami, ia menghilang. Itu adalah demonstrasi terakhir dan kami memutuskan untuk tidak pergi 
keluar ke jalan-jalan lagi setelah lebih dari 100 orang ditangkap dan menghilang. Sehari setelah 
demonstrasi, mereka ditemukan dengan tanda-tanda demonstrasi dan ditutupi dengan selimut.

Guatemala adalah sebuah negara kecil di Amerika Latin. Ia memiliki 13 juta penduduk, 



Pencarian dan Reunifikasi Anak-anak yang Hilang: Kesulitan, Keberhasilan dan Tantangan

216

sementara Filipina memiliki hampir seratus juta penduduk. Negara kami memiliki luas 100.000 
kilometer persegi tetapi fenomena penghilangan paksa bahkan berlangsung di sebuah negara 
kecil. Kami memiliki 25 kelompok etnis yang hidup berdampingan dan adalah suku Maya yang 
paling banyak terkena dampak dan dirugikan selama konflik. Guatemala adalah negara cantik 
tapi dengan banyak kontradiksi dalam sejarah.

Negara kami memiliki tingkat buta huruf  tertinggi di Amerika Latin tetapi kami memiliki 
literatur yang meluap. Kami memiliki kekerasan tingkat tinggi, peringkat ke-3 di Amerika Latin, 
tapi kami memenangkan penghargaan Nobel Perdamaian. Dan kami mendapatkan penghargaan 
sastra dan perdamaian—negara kami penuh kontras.

Antara tahun 1960 dan 1966, Guatemala terpilih sebagai salah satu lokasi geografis di 
mana kebijakan kontra-pemberontakan diadili di laboratorium ad hoc. Guatemala dipilih karena 
kami adalah masyarakat adat. Gagasan untuk memiliki laboratorium kontra-pemberontakan 
di masyarakat dengan banyak etnis adalah rasis. 250.000 dari 8 juta penduduk terbunuh akibat 
konflik. Terdapat 699 pembantaian didokumentasikan dengan baik, seperti pembantaian 
masyarakat Cuatro Pueblos di utara. Di siang hari bolong, di daerah pasar, terdapat 400 orang 
terbunuh oleh tentara.

Satu juta orang dari total populasi 8 juta mengungsi dan dipaksa untuk meninggalkan 
komunitas mereka dengan pergi ke Meksiko. 440 desa benar-benar terhapus dari peta karena 
represi. Hingga saat ini, masyarakat desa-desa tersebut belum dibangun kembali. Selama konflik 
masyarakat tersebut dibakar oleh militer. Konflik meninggalkan 250.000 orang hilang dan tewas. 
200.000 menjadi yatim piatu; baik ibu mereka, ayah atau pun keduanya tewas terbunuh. 45.000 
orang ditahan dan menghilang. Sangat signifikan bahwa 83% dari korban tersebut adalah suku 
Maya. Perang ini memiliki konotasi yang sangat rasis.

Tahun lalu, kami memulai sidang genosida terhadap Jenderal Rios Montt untuk 
kekejamannya. Kami mendakwanya dengan genosida. Pada awalnya, kasus ini ditolak namun 
kami kembali mengajukan kasus tersebut ke persidangan. Jaket yang saya kenakan sekarang 
adalah jaket masyarakat adat Ixil, yang memulai perang hukum terhadap Jenderal Rios Montt. 
Kami memakai jaket ini untuk mengamati kesempatan-kesempatan penting.

Program Todos Por El Reencuentro

5.000 anak yang hilang menderita sejumlah besar penderitaan psikologis akibat konflik. 
Dalam kasus Guatemala, kami memiliki peta bahasa yang kompleks. Negara kami masih besar. 
Tidak mudah untuk pergi ke masyarakat karena tantangan dalam transportasi dan komunikasi

Kami memulai program reunifikasi untuk mendukung keluarga korban. Penting untuk 
mencari dan menemukan anak-anak yang hilang. Hal ini mungkin tampak mudah tapi ada latar 
belakang manusia dan budaya yang ada di balik semua pencarian ini.

Pada tahun 1999, kami memulai proyek ini dan bertujuan untuk:

1.  Mencari dan menemukan anak-anak menghilang
2.  Melakukan pendampingan psikososial bagi keluarga korban penghilangan paksa

•	 Ini adalah inti dari program ini karena sebagian besar orang yang datang ke pekerjaan 
kami mungkin tidak dapat menemukan anak-anak mereka, tetapi jika mereka terlibat 
dalam proses pencarian, para keluarga korban ini akan menyembuhkan sendiri 
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penderitaan mereka yang telah mereka pikul selama bertahun-tahun. Kami tidak 
dapat memiliki program reunifikasi jika tidak jelas bahwa dukungan psikososial adalah 
inti dari program ini.

•	 Berkontribusi dengan memunculkan kepekaan terhadap isu penghilangan paksa 
melalui media

•	 Diskusi-diskusi mengenai perang dan pembantaian dibuat tetapi kasus penghilangan 
panak-anak tidak termasuk. Ini adalah masalah masyarakat. Kami menargetkan untuk 
menempatkan subyek ini di bawah radar publik dan memenuhi perjanjian damai 
antara gerilyawan dan pemerintah. Pendokumentasian anak-anak yang hilang juga 
harus dilanjutkan.

•	 Pemerintah harus melanjutkan pencarian namun hingga hari ini, pemerintah tidak 
melakukan apa-apa. Masyarakat sipil kami mendorong pemerintah untuk melanjutkan 
proses pencarian ini.

Prinsip Kerja dengan Keluarga Korban Penghilangan Paksa

Ini adalah masalah manusia. Ini adalah masalah masyarakat, bahkan jika tujuan kami adalah 
politik; kami masih mempertimbangkan perbaikan sosial. Kami tidak ingin anggota kami 
(keluarga korban) hanya menjadi statistik belaka. Orang-orang ini memiliki identitas dan 
nama. Kami menemukan bagian manusia dari proses; orang-orang ini siap untuk melawan 
dan berjuang. Ini adalah elemen utama—manusia. Kita harus memberikan kenyamanan, unsur 
kepercayaan dan dukungan. Kadang-kadang keluarga korban meninggalkan organisasi kami 
ketika merasa mereka tidak didukung.

Ini adalah proses yang panjang. Korban kekerasan politik membutuhkan proses lebih lama. 
Dua tahun tidak cukup dan kami tidak dapat membiarkan mereka berharap terlalu banyak akan 
menemukan anak-anak mereka. Kami harus memberikan tujuan jangka panjang. Kami mulai 
pada tahun 1999 dan sudah berlangsung selama 15 tahun tapi keluarga korban berkata bahwa 
kami tidak boleh berhenti dan terus berlanjut. Sekarang, kami telah menambah program untuk 
5 tahun lagi. Waktu sangat penting bagi keluarga korban.

Keluarga harus menjadi subyek utama dalam upaya pencarian dan lobi politik. Subjek dan pemimpin 
organisasi harus dari keluarga korban. Kami tidak dapat berbicara atas nama korban tetapi 
kita harus memberikan suara kepada mereka yang tidak memiliki suara. Kita harus berani, 
menuntut dan membuat kebisingan. Korban harus menjadi pusat dari seluruh proses. Mereka 
harus menjadi aktor utama. Kita harus terus mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab 
dan memecahkan masalah ini.

Adalah penting pemerintah bertanggung jawab dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah ini. 
Pemerintah harus bertanggungjawab karena mereka yang menyebabkan semua masalah ini. 
Pemerintah harus bertanggungjawab. Masyarakat sipil tidak bisa memecahkan masalah yang 
diciptakan pemerintah, jadi kita harus mendorong pemerintah.

Intervensi tidak dapat diberikan dari visi perkotaan dan terpusat. Akhirnya, kita tidak memiliki 
program dari sudut pandang kami sebagai orang-orang perkotaan-yang-bukan-masyarakat-
adat ketika kami bekerja untuk masyarakat adat di masyarakat dengan budaya yang berbeda. 
Perspektif, logika dan ide-ide mereka harus dipromosikan dalam menemukan anak-anak 
mereka. Ini bukan hanya pekerjaan polisi dan detektif  tetapi jauh lebih kompleks. Jika kita 
hanya mencari dan menemukan, itu adalah pekerjaan detektif  tapi bukan itu yang kita lakukan. 
Reunifikasi adalah sebuah karya yang jauh lebih kompleks.
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Bagaimana merencanakan reunifikasi anak-anak yang hilang? Apa yang harus dilakukan 
setelah reunifikasi? Proses ini tidak masuk akal kecuali kita mendukung anak-anak dan 
keluarganya. Setelah reunifikasi, kita tidak dapat meninggalkan mereka. Prosesnya akan menjadi 
emosional setelah itu. Ada pertanyaan, masalah, sehingga dukungan psikososial harus terus 
berlanjut. Pertanyaan-pertanyaan untuk saudara lainnya, masalah warisan, anak yang ditemukan 
akan berbagi warisan dari saudara lainnya. Kami harus bekerja keras, ini adalah proses yang 
sangat kompleks, dan kita harus berpikir hati-hati dari awal.

Reunifikasi

Kami sedang menyelidiki 1.300 anak yang hilang saat konflik bersenjata. Karena 
keterbatasan dana, kami fokus pada daerah-daerah paling banyak terkena dampak dari perang. 
60% dari anak-anak yang hilang adalah laki-laki dan 40% adalah perempuan. Ketika mereka 
menghilang mereka berusia sekitar 3 sampai 10 tahun. Sekarang mereka berusia sekitar 45 
tahun. Ini menciptakan masalah dalam reparasi karena keluarga korban akan mengingat mereka 
seolah-olah mereka masih anak-anak. Proses berkabung mereka beku; mereka kehilangan anak-
anak ketika mereka masih muda, tetapi anak-anak itu sekarang telah menjadi dewasa. Semua 
hal ini adalah apa yang perlu kita memahami. Kami memiliki dokumentasi dari awal pencarian 
sampai reunifikasi.

Kasus yang paling besar yang kami tangani adalah di Italia, Perancis dan Spanyol. Pada 
tahun 1982, ada 250 adopsi tetapi tidak semua dari mereka dapat bertemu kembali dengan 
keluarga biologis mereka. Di Italia, kami memiliki 14 anak hilang yang menunggu untuk 
bertemu keluarga mereka.

Kami telah berhasil melakukan 400 reuni. Dari semua kasus ini, hanya 3 yang ditemukan 
telah meninggal. Anak-anak hilang ini pasti hidup di suatu tempat. Reuni ke 401 akan 
dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober. Reuni ini akan terjadi dalam komunitas yang berbeda.

Subyek organisasi dan partisipasi keluarga korban adalah strategis. Kami memiliki daerah 
mikro untuk program ini melalui partisipasi keluarga korban dan organisasi mereka. Tidak 
hanya dalam mencari, tetapi kami juga terlibat dalam aksi-aksi politik di daerah yang berbeda 
seperti yang diprakarsai oleh kerabat dan keluarga korban. Kami tidak dapat melakukan 
semua, sehingga keluarga korban membentuk asosiasi beranggotakan 500 orang. Logo asosiasi 
komunitas mereka yang dimaksudkan untuk mempertemukan korban yang hilang ada diletakan 
di tengah boneka mereka. Dalam budaya Maya, boneka akan membawa pergi rasa sakit. Mereka 
meletakan boneka di bawah bantal mereka pada malam hari dan boneka ini akan mengambil 
pergi rasa sakit mereka. Boneka adalah alat untuk mengurangi rasa sakit mereka. Lilin 
memberikan energi dan spiritualitas bagi bangsa kita. Selama kegiatan berlangsung, mereka 
membawa boneka mereka dan meletakannya di atas meja. Ini adalah simbol untuk pencarian 
dan komitmen spiritual.

Di atas semua, kita harus membantu membangun kembali warga negara yang memiliki 
hak dalam masyarakat mereka. Keluarga korban ini sendirian sebelumnya, tetapi sekarang 
mereka adalah bagian dari masyarakat dan mereka terlibat dalam pencarian korban yang 
hilang dan dalam beberapa tindakan politik. Penghilangan paksa dilakukan untuk mengambil 
kendali kehidupan rakyat dan yang tertinggal. Itulah tujuan dari program lembaga melawan 
pemberontakan. Tujuan kami adalah sebaliknya, kami ingin kembali membawa hidup kepada 
korban dan keluarganya sehingga mereka berpartisipasi dan menuntut hak-hak mereka. Dalam 
15 tahun terakhir, kami telah mendukung pencarian korban yang hilang dan melakukan 
perjuangan politik.
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Pengalaman Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 
Argentina

PENGACARA ALEJANDRO RUA

Presentasi ini adalah mengenai pencarian anak hilang. Anak-anak ini ditahan di tempat-
tempat penahanan rahasia di mana mereka disiksa dan ditahan selama bertahun-tahun. Anak-
anak ini memiliki karakteristik yang berbeda, beberapa anak-anak ini disiksa bersama dengan 
orang tua mereka, beberapa anak yang lahir di tempat penyekapan ketika ibu hamil mereka 
diculik. Ada anak yang lahir namun keluarga mereka tidak tahu tentang kelahiran anak-anak ini. 
Masalah dimulai selama periode represi, anak-anak dibawa dengan orang tua mereka. Hal ini 
terjadi di tahun pertama represi.

Beberapa orang tua mencari anak-anak mereka yang hamil ketika diculik. Madres de Plaza 
de Mayo (ibu-ibu Plaza de Mayo) menjadi Abuelas de Plaza de Mayo (nenek-nenek Plaza de Mayo). 
Mereka mengorganisir diri untuk mencari anak-anak dan cucu-cucu mereka.

Ada tahapan yang telah memberikan kontribusi untuk proses ini. Pertama, kembalinya anak-
anak yang diculik selama kediktatoran pada tahun 1979. Operasi Condor masih berlangsung. 
Satu pasangan dari Uruguay diambil di Argentina dan ditahan di pusat penahanan rahasia oleh 
para perwira militer Uruguay yang bekerja di Argentina. Militer Argentina memberikan tempat 
untuk militer Uruguay di mana mereka dapat menculik dan menyiksa. Pasangan ini diculik 
bersama dengan anak-anak mereka. Sang ayah tewas, anak-anaknya dibawa ke Uruguay dan 
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sang ibu tidak pernah ditemukan. Diyakini, anak-anak ini telah dibawa ke Chili. Kami tidak tahu 
saat itu tetapi pada akhirnya, anak-anak kecil ini  ditemukan terlantar di alun-alun sebuah plaza. 
Foto mereka terlihat di berita. Beberapa keluarga kemudian mengadopsi dan merawat mereka.

Karena dukungan dari organisasi-organisasi di Brazil, berita dan foto mereka daat 
disebarluaskan. Mereka melihat bahwa anak-anak tersebut ditemukan di Chili. Setelah 
mengetahui hal ini, keluarga angkatnya di Chili mengembalikan anak-anak tersebut ke Uruguay. 
Saat ini ada 115 anak yang ditemukan, anak-anak yang hilang pertama kali ditemukan pada 
tahun 1979. Anak-anak diberikan kepada panti asuhan di mana mereka dapat diadopsi nanti di 
Argentina. Madres de Plaza de Mayo (Ibu-ibu Plaza de Mayo) mengetahui apa yang sedang terjadi. 
Selama penculikan orang tua, kadang-kadang militer meninggalkan anak-anak kepada tetangga 
sekitar atau kadang-kadang mereka mengambil anak-anak dengan orang tuanya.

Salah satu langkah yang diambil oleh para ibu Plaza de Mayo adalah meminta Mahkamah 
Agung untuk tidak memperbolehkan pengadopsian sampai ada penyelidikan bagaimana anak-
anak ini diperoleh. Tetapi pemerintah tidak menghormati putusan Mahkamah Agung.

Terdapat tantangan yang sama pada tahun 1979. Penculikan itu dikecam di Pengadilan HAM 
Amerika Latin, utamanya memang bukan untuk penuntutan tapi setidaknya untuk menemukan 
penyelesaian atas kasus ini. Ketika demokrasi dipulihkan pada tahun 1984, publikasi pertama 
dirilis oleh Ibu Plaza de Mayo disebut “Perang Booty”. Sudah ada 25 kasus restitusi anak diambil 
oleh kediktatoran, anak-anak diculik sementara orang tua mereka menghilang. Anak-anak ini 
lalu diberikan ke panti asuhan.

Itu adalah tahun pertama ketika mayat-mayat itu ditemukan; ada banyak wanita. Kami 
mencoba untuk mencari tahu apakah wanita ini memiliki bayi sebelum mereka dibunuh. 
Para Ibu dari Plaza de Mayo memiliki tenaga ahli yang sangat membantu dalam memahami 
masalah-masalah di Argentina. Salah satu ahli menunjukkan cara identifikasi menggunakan 
ilmu forensik. Ada cara untuk mengetahui sejarah tentang apa yang terjadi pada para korban. 
Orang ini adalah pendiri Tim Antropologi Forensik Argentina, sebuah organisasi yang sangat 
membantu dalam mengidentifikasi mayat yang ditemukan. Mereka juga menemukan cara 
untuk menentukan apakah wanita yang meninggal telah melahirkan atau menemukan sisa-sisa 
bayi dengan memeriksa apakah ada janin mati dalam rahim. Masalah-masalah penculikan ini 
tidak dapat diterima masyarakat. Orang-orang harus tahu hal ini. Kebijakan yang mengandung 
impunitas mendukung  adanya kejahatan.

Tonggak lain didapat pada tahun 1986 ketika Bank DNA Nasional diciptakan. Sampai hari 
ini, kami masih menggunakannya. Bank ini bermanfaat untuk menentukan identitas anak-anak 
yang diculik. Kontribusi Ibu-ibu Plaza de Mayo sangat penting untuk merealisasi Konvensi Hak 
Anak. Beberapa ketentuan dan pasal dalam Konvensi tersebut telah disetujui melalui lobi dan 
hasil pekerjaan Ibu-ibu Plaza de Mayo.

Pada tahun 1982, Komisi Nasional Hak Identitas diciptakan dan saat ini memiliki tugas 
yang sama untuk keberlanjutan pencarian. Pada tahun 1995, 20 tahun setelah awal organisasi, 
beberapa telah ditemukan dan dikembalikan. Ini juga termasuk organisasi anak-anak dan 
pemuda. Seluruh organisasi berpartisipasi dalam pertemuan. Seluruh generasi, anak-anak, 
remaja, paman, datang bergabung dalam organisasi tersebut. Mereka menggabungkan generasi 
muda sembari menggunakan jenis teknologi dan komunikasi baru untuk pencarian. Sekarang 
yurisdiksi universal telah diakui.
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Ada konser rock, teater identitas dan banyak kegiatan kreatif  lainnya. Pencarian identitas 
telah menjadi bagian sosial dari pencarian. Pada tahun 1998, sebuah organisasi yang didirikan 
untuk mengerjakan restitusi sejarah anak-anak yang lahir di dalam penahanan. Dana publik 
yang ditujukan untuk mendukung, tim kerja didukung oleh Ibu-ibu Plaza de Mayo untuk 
mempertahankan pencarian anak-anak. Pada tahun 1999 kemungkinan pertama mencari 
keadilan berlanjut kepada pencarian penuntutan dan hukuman untuk tindak pidana yang 
dilakukan Videla, kemudian pengadilan memutus pada tahun 1985. Ia dikirim kembali ke 
penjara karena melakukan penghilangan paksa terhadap anak-anak.

Seorang hakim menyatakan, misalnya, pengampunan dari pejabat pemerintah tersebut 
inkonstitusional sehingga mereka dipulihkan. Para Ibu (Plaza de Mayo) setuju dengan Universitas 
Nasional Argentina untuk memiliki bank informasi bagi keluarga korban, untuk mendukung 
reunifikasi, dan untuk memfasilitasi reparasi finansial bagi keluarga korban—tidak hanya untuk 
orang tua tetapi juga untuk anak-anaknya. Proses ini menghasilkan peringatan pada tanggal 
penting. Sejak tahun 2005, 24 Maret adalah Hari Nasional untuk Memori, Kebenaran dan 
Keadilan. 21 Oktober adalah Hari Nasional untuk Hak atas Identitas.

Ada beberapa masalah, ketika anak-anak mencapai usia 18-20 tahun dan mereka mulai 
menjadi dewasa. Kemungkinan menggunakan DNA mereka menjadi sulit karena kebanyakan 
dari mereka tidak memiliki kesadaran mengenai cara mereka telah dibesarkan dan dididik. 
Banyak dari mereka tidak ingin bersatu dengan keluarga biologisnya karena jenis pendidikan 
yang telah mereka terima. Ada undang-undang yang mengatur penggunaan DNA dan hak 
untuk tidak berpartisipasi, dan mengharuskan orang-orang untuk berpartisipasi.

Setelah semua inisiatif  yang dilakukan, ada keputusan yang dicapai melalui proses peradilan. 
Pada tahun 2010, satu di pusat penahanan utama, yang dibawa ke pengadilan. Pada tahun 2011, 
ada putusan lain yang mengutuk pihak perwira tinggi militer dan pemerintahan militer, yang 
telah terlibat dalam penculikan anak-anak yang sistematis ini sebagai alat represi. Ada 115 anak 
pulih, mayoritas ditemukan masih hidup. Beberapa dari mereka mampu mempertahankan 
hubungan mereka dengan yang mengadopsi mereka, beberapa telah memutuskan hubungan 
ini karena identitas mereka disembunyikan dan mereka diperoleh secara kriminal. Proses ini 
mendapat banyak dukungan internasional dan banyak anak-anak yang masih harus ditemukan 
di masa mendatang.

Sehubungan dengan subjek ini, kami memiliki kabar baik hari ini di Argentina—pengakuan 
Ibu-ibu Plaza de Mayo oleh PBB. Kabar kedua adalah kematian kemarin dari salah seorang 
anggota Ibu Plaza de Mayo. Dia adalah salah satu anggota yang paling terkenal, yang telah 
menjadi bagian dari pengakuan dan penemuan kembali anak hilang. Ada sukacita besar dalam 
penemuan kembali anak-anak yang hilang, sukacita itu juga dirasakan oleh masyarakat. 115 
anak hilang telah ditemukan dan sekarang mereka telah dewasa. Mereka telah menjadi simbol 
untuk mendukung pencarian. Sekarang mereka inilah generasi baru dan kami mencari sisanya, 
terutama saat ini, saat terdapat banyak publisitas untuk anak-anak yang lahir antara jangka 
waktu tertentu. Bahkan baru-baru ini pemain sepak bola profesional di Argentina selama Piala 
Dunia mendukung kampanye Ibu-ibu Plaza de Mayo. Beberapa minggu kemudian, semakin 
banyak orang dewasa memverifikasi identitas mereka. Kami berharap lebih banyak anak akan 
ditemukan di masa mendatang.
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Dalam pengalaman kami, kami memfasilitasi pencarian dan akhirnya dapat 
mempertemukan 2 anak dengan keluarganya. Keluarga mereka kira mereka telah mati dan 
telah membangun makam untuk mereka. Setelah mereka dipertemukan, muncul kembali 
persoalan karena sulit bagi kami untuk memfasilitasi upacara ritual dan tradisi adat mereka.

Sisto dos Santos (Yayasan HAK, Timor-Leste)

FORUM TERBUKA

Indonesia sekarang telah menjadi Negara demokratis tetapi impunitas masih terus 
berlanjut, tidak ada keadilan dan tidak ada reparasi bagi korban. Sekarang ada partai politik 
besar di negara kami dan mereka memberi dan menerima dukungan dari masyarakat. Pemilu 
kemarin pada bulan Juli, seorang Jendral pelanggar HAM hampir memenangkan pemilu 
presiden. 

Menurut pengalaman anda, apakah pernah ada partai politik yang didukung oleh pelaku? 
Para pelaku biasanya menggunakan pendekatan ekonomi dan rekonsiliasi. Apakah ini juga 
terjadi di Negara anda? 

Bank DNA juga menarik. Kami dapat menggunakan ini untuk membantu reunifikasi 
anak-anak. Di Indonesia, tes DNA masih mahal. Apakah anda mempunyai rekomendasi 
bagaimana memulai inisiatif ini atau bagaimana membangun hubungan dengan organisasi 
lain terkait hal ini? Ini akan menyelesaikan masalah penghilangan paksa anak-anak di  Timor-
Leste.

Pengacara Yati Adriyani (KontraS-Indonesia)

Bertahun-tahun yang lalu di Timor-Leste dan Indonesia, pemerintah kedua negara 
membentuk sebuah badan yang dinamai Komisi kebenaran dan Persahabatan. Salah satu 
rekomendasinya ialah menemukan anak-anak yang dipisahkan dari orang tua mereka. Tahun 
lalu, Komnas HAM Indonesia dan Ombudsman Timor-Leste menindaklanjuti rekomendasi 
tersebut  dan sepakat untuk menginvestigasi kekerasan massif yang terjadi di masa lalu. 
Yati dan saya adalah anggota kelompok kerja ini. Kami membantu untuk menindaklanjuti 
rekomendasi ini. Mugi dan Yati sekarang juga membantu. Tapi isu ini dipolitisasi, sudah 
8 tahun berlalu dan rekomendasi ini tidak bergerak maju. Ada juga rekomendasi untuk 
kedua pemerintah. Apakah mungkin bagi Argentina, El Salvador dan Guatemala untuk 
menghubungi Komnas HAM di Indonesia dan Ombudsman di Timor-Leste? Mereka harus 
didorong supaya lebih aktif dan memfasilitasi mempercepat penyelesaian kasus. Pengalaman 
Amerika Latin akan membantu. KontraS dan IKOHI akan menghubungi dan membantu 
memfasilitasi.

Wilson (IKOHI-Indonesia)

Di Indonesia, ada komisi bilateral yang harus dibentuk untuk mencari anak-anak Timor-
Leste yang hilang. Tetapi ada konteks politik yang berbeda antara Amerika Latin dengan 
Indonesia.  Penghilangan paksa bukan isu yang dikenal luas seperti di Argentina, dimana 
penghilangan paksa menjadi kepedulian wacana dalam diskusi secara nasional. Ada juga 

Mugiyanto (IKOHI-Indonesia)
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Ada banyak faktor, tetapi saya akan memulainya dengan satu prinsip bahwa satu kasus 
keluarga harus dianggap sebagai satu kasus tersendiri. Kesalahan yang kita lakukan adalah bila 
kita memikirkan keluarga korban dan kebutuhannya sebagai sebuah kasus umum. Kita harus 
memperlakukan setiap kasus secara berbeda. Kita harus selalu dekat dengan keluarga korban, 
bekerja bersama mereka. Mugi menanyakan mengenai ini, tetapi sulit untuk berproses secara 
politik dan hukum tanpa memulai bekerja sama dengan keluarga terlebih dahulu. Saran saya 
adalah untuk banyak memusatkan perhatian pada keluarga korban, bekerja secara mendalam 
dengan mereka. Bila kita mulai dengan melakukan tes DNA, maka ini berarti sebuah loncatan 
terutama bila keluarga ingin terus berlanjut dengan upaya pencarian keluarga mereka. 

Ada juga aspek kultural simbolik. Ini mengingatkan saya pada tiga kasus yang kami 
temukan. Sangat sulit untuk melakukan penggalian dan membawa mayat ke komunitas 
mereka, tetapi keluarga korban membawa seorang pendeta dari suku Maya dan sebuah salib 
kayu. Lalu mereka menyelenggarakan upacara dimana mayat anak akan dikuburkan. Melalui 
upacara tersebut mereka menemukan arwah dan membawa arwah ini kembali ke komunitas. 
Ini bukan hanya persoalan kerangka, karena arwah adalah sesuatu yang jauh lebih penting. 
Ini mungkin dapat memberi pencerahan dari  sudut pandang budaya, bagi Indonesia dan 
Timor-Leste. Jadi adat bisa dilakukan secara simbolis. Bahkan mempertemukan sang anak 
dengan keluarga dapat dilakukan secara simbolik. Alasan mengapa kami mempunyai istilah 
“pertemuan kembali dengan kebenaran”, adalah karena, dalam sebagian besar kasus, kami 
tidak bisa mempertemukan mereka secara fisik. Keluarga akan tahu bahwa mereka memiliki 
anak-anak dan bahwa anak-anak tersebut masih hidup.

Bagi kami, symbol yang kami gunakan adalah boneka, sebagai symbol anak-anak 
yang menghilang. Kita harus menekankan aspek humanis dari pekerjaan kita. Kami bisa 
menemukan mekanisme melampaui yang telah kami lakukan karena perbedaan budaya. 
Pertemuan mungkin tidak akan terjadi, tetapi keluarga korban dapat menerima ini. 

Kasus lain, pada tahun 1982, seorang wanita yang adalah bagian dari kelompok bersenjata 
di Guatemala. Ia hamil dan terluka dalam suatu pertempuran, lalu dibawa ke Meksiko untuk 
diobati dan melahirkan. Ia sembuh dari luka-lukanya namun bayinya yang berusia 2 bulan 
menghilang. Ia diminta untuk kembali bergerilya. Kami mencari anak tersebut selama 5 
tahun di masyarakat Meksiko. Lalu kami menemukan anak tersebut yang sudah berumur 15 
tahun. Kami tidak bisa memberitahu anak tersebut bahwa dia tinggal dengan keluarga angkat. 
Orang tua angkatnya mengatakan bahwa orang tua biologisnya boleh datang untuk menemui 
anaknya, tapi tidak boleh menceritakan asal usulnya karena hal itu akan menghancurkan anak 
tersebut. Saya meminta foto anak itu dan saya berikan kepada ibunya dengan menjelaskan 
kepada ibunya bahwa anaknya bisa menderita kalau ia tahu ibunya. Sang ibu setuju dan 
mengatakan bahwa yang paling penting adalah anaknya masih hidup, dan ia sudah bahagia 
dengan hal itu. 

Marco Antonio Garavito Fernandez (Liga Guatemalteca de Higiene Mental-Guatemala)

kelompok-kelompok yang menolak ide pertemuan ini. Kira-kira kerangka kerja seperti apa 
yang Anda tawarkan, dan peran apa yang harus diambil oleh pemerintah? Juga apa peran 
media dan institusi lain yang bisa memfasilitasi proses pencarian dan usaha mempertemukan 
ini? Lalu bagaimana pula dengan sumberdaya dan sumber dana mengingat kegiatan seperti 
menuntut biaya yang mahal, seperti untuk penelitian, penggalangan dukungan publik, dan 
pendirian pusat bank data.
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Ini adalah simbolik, dimana keluarga akan mengambil tindakan atas penderitaan yang 
dialaminya. Dan ini adalah keputusan yang harus diambil. Apakah usaha politik tidak 
penting? Kadang kita harus mengenyampingkan aspek politik untuk tujuan pemulihan dan 
penyembuhan. Di Amerika Latin, kami tidak mendapatkan dukungan pemerintah. Bahkan di 
Guatemala, kami tidak membicarakan soal tersebut. Jadi situasinya mirip dengan Indonesia. 
Orang mengatakan bahwa Indonesia memiliki presiden yang baik, tetapi parlemen yang 
buruk. Beberapa negara mengalami hal yang sebaliknya. Tetapi kami di Guatemala memiliki 
presiden dan parlemen yang buruk. Jadi kami tidak mendapatkan dukungan pemerintah, dan 
kami tidak membicarakan tentang dukungan pemerintah. 

Jendral Molina adalah pelaku dan dia bertanggung jawab atas genosida orang-orang Ixil. 
Sekarang dia adalah Presiden Guatemala. Mereka tidak akan mendukung dan mereka ingin 
kami melupakan hal ini. Ini seperti berhadapan dengan tembok tetapi fokus pertama adalah 
keluarga korban dan mereka akan membuat kemajuan.

Cerita tentang Luis Alonzo (dalam film), adalah bahwa setelah pertemuan dengan 
keluarganya dia kembali ke negaranya. Karena walaupun dia berasal dari El Salvador, tetapi 
ia adalah warga Negara Amerika Utara (Amerika Serikat). Kami para keluarga dan organisasi 
bergabung dalam upaya mempertemukan tersebut. Hanya ada satu pemuda di Perancis yang 
kembali ke orang tua biologisnya di El Salvador. Sisanya tetap tinggal bersama orang tua 
angkat mereka. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk kembali dan tinggal bersama orang 
tua biologis mereka. Ada keterputusan dalam perkembangan  mereka, dan kini mereka tinggal 
dengan orang tua angkat mereka. Dalam kasus lain, ada anak-anak dengan usia 10-12 tahun. 
Ini adalah kasus penculikan anak di bawah umur dan mereka tidak tahu apa yang terjadi pada 
mereka. Kami menemukan anak-anak yang usianya hanya 15 hari ketika mereka diambil dari 
gendongan orang tua mereka, sementara orang tua mereka dibunuh. Kami menyelesaikan 
kasus-kasus ini melalui tes DNA. Penting pula bagi keluarga korban untuk memahami bahwa 
mereka tidak selalu bisa mendapatkan anak-anak mereka kembali. Ini adalah realitas, penting 
untuk mendapatkan kebenaran walaupun kadang menyakitkan. 

Kami selalu menuntut. Tetapi anak-anak ini tumbuh bersama keluarga mereka tanpa 
mengetahui asal usul mereka. Kami selalu mencari cara agar orang tua biologis untuk 
menjelaskan kebenaran kepada anak-anak mereka, dimana orang tua angkat juga harus 
dilibatkan dalam setiap proses. Keputusan yang diambil harus sejalan dengan harapan 
keluarga, karena bila tidak, tidak akan banyak membantu. 

Kami memiliki banyak kasus dimana anak-anak diberi tahu bahwa mereka memiliki orang 
tua yang berbeda, dan ini sangat menyakitkan bagi sang anak karena mereka mengetahui 
secara tiba-tiba dan tidak menjalani proses yang semestinya. Keluarga harus diorganisir dan 
kemudian, tes DNA bisa dilakukan. Pada tahun 1994, kami mengorganisir dan mendirikan 
bank data DNA yang dimulai tahun 2005. Disinilah Fr Jon Cortina membantu kami dalam 
membentuk Bank DNA.

Pada awal proses, sampel-sampel DNA diambil dan dikirim ke laboratorium di Amerika 
Serikat. Penting sekali memiliki jaringan dan kontak yang tepat, khususnya orang-rang yang 
memahami persoalan Bank DNA karena bank DNA memiliki kriteria pendokumentasian 
tersendiri. Kami tidak bisa melakukan semuanya tanpa memenuhi protokol, proses dan 

Margarita Zamora (Pro-Búsqueda- El Salvador)
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Argentina memiliki beberapa hal spesifik yang hendak kami bagi. Argentina merupakan 
negara yang besar dengan orang-orang hasil pengasingan dari berbagai Negara akibat Perang 
Dunia I dan II, dan pernah mengalami kediktatoran militer dan pembatasan kebebasan, 
tetapi tidak pernah mengalami represi dengan kekerasan sebebelumnya, seperti yang kami 
miliki pada tahun 1976 dan 1983. Itu bukan sesuatu yang biasa, dan penculikan anak-anak 
merupakan sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Negara kami tidak punya keraguan untuk 
melakukan pencarian orang hilang dan menghukum para pelaku. Pencarian anak-anak tidak 
pernah menjadi persoalan, berbeda dnegan penghilangan paksa yang dialami orang dewasa. 
Sangat tidak bisa dibayangkan bahwa anak-anak yang diculik kemudian dibunuh. Bahkan 
keluarga korban yang mengetahui bahwa anak-anak dilahirkan pada masa penangkapan 
masih betul-betul ingin menemukan anak-anak tersebut. Kesulitan dalam mempertemukan 
mereka ada dalam berbagai tingkat yang berbeda, terutama kita telah memiliki kebijakan baru 
sekarang. Sebuah keluarga mengadopsi seorang anak dari panti asuhan, bagaimana keluarga 
berhadapan dengan kenyataan bahwa anak-anak mereka mengungkapkan cerita yang terjadi 
sebelum mereka diadopsi?  Beberapa anak diadopsi oleh orang-orang yang bertanggung 
jawab atas pembunuhan orang tua biologis mereka. Anak-anak ini memiliki kepercayaan 
yang berbeda seakan-akan mereka adalah anak kandung dari orang-orang yang menculik 
orang tua mereka. Tidak ada kemungkinan untuk menyatukan kembali tetapi keluarga yang 
menculik mereka harus dibawa ke pengadilan. Seseorang yang berumur 20 atau 30 tahun 
harus menghadapi bahwa orang tua yang mereka pikir sebagai orang tua biologis mereka 
sebenarnya adalah orang yang menculik mereka dan harus dihukum dan kemudian anak-anak 
ini diperkenalkan kepada keluarga biologis mereka. 

Kami memiliki pendekatan yang berbeda-beda, tergantung usia anak tersebut. Mereka 
yang telah berumur 20-30 tahun akan lebih menolak kenyataan. Mereka yang telah berumur 
30-34 tahun akan menurunkan nama belakang mereka kepada anak-anaknya. Beberapa 
mencari identitas mereka karena mereka harus memberikan nama belakang mereka kepada 
anak-anaknya. Kami sangat bersyukur di Argentina, meski sangat menyakitkan, selalu ada 
kemajuan dalam proses dialog dan kebenaran. Anak laki-laki dan perempuan bukan lagi 
anak-anak, mereka dapat berbagi pangalaman trauma dan kesulitan mereka tetapi semua ini 
membawa kelegaan begitu mereka menemukan kembali identitas mereka. 

Kami mencoba untuk memperbaiki dukungan. Mereka tidak memiliki suara, mereka 
terisolasi dan mereka tidak mendapatkan dukungan. Namun situasi tidak selalu seperti itu. 
Pada tahun 1990 hingga tahun 2000 ketika impunitas berkuasa di Tucuman, sebuah provinsi 
di Argentina, komandan militer, seorang Jendral, telah diadili tetapi tidak dihukum karena 
UU impunitas. Dia menjalankan sebuah kantor dan terpilih di daerah yang sama pada saat ia 
terlibat kekerasan selama kediktatoran. Wacana politik yang sama masih terjadi, represi masih 
ada. Salah satu seniman kami dari Tucuman tidak pernah kembali lagi ke daerah tersebut, 
namun masyarakat mendukung dia. Kami juga memiliki partai-partai yang represif dan 
rakyat mendukung mereka meski mereka tahu bahwa mereka represif.

Pengacara Alejandro Rua (CELS-Argentina)

kriteria tertentu. Secara historis, Negara lain yang memiliki perjalanan historis paling panjang 
adalah Argentina. Apa yang bisa kami lakukan adalah mendukung Anda. Kami hanyalah 
malaikat-malaikat kecil dari benua Amerika.
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Besarnya kerusakan yang dialami para orang tua dan masyarakat tidak bisa digambarkan, 
apa komentar anda mengenai konsep memaafkan sebagai landasan keadilan. Bagaimana 
orang tua mengatasinya dan harus memaafkan meski mereka harus berhadapan dengan 
guncangan emosi dan dendam?

Dr. Edita Burgos (Desaparecidos and FJBM-Filipina)

Dalam hubungannya dengan pengalaman di  Timor-Leste, keluarga yang bekerja dengan 
kami memiliki tingkat kesadaran yang berbeda. Dalam usaha-usaha psikososial, anda 
berhubungan dengan keluarga yang bahagia mengetahui bahwa anak mereka masih hidup. 
Apakah anda menghadapi situasi dimana orang tua tidak lagi berpikir bahwa mereka masih 
hidup? Apakah anda masih melanjutkan pencarian dalam kasus ini?

Pengacara Melissa O’Donnell (Yayasan HAK, Timor-Leste)

Kerja pencarian mereka yang hilang itu tergantung dari keluarga, proses dimulai dan 
diakhiri bersama mereka. Ini merupakan prinsip etis mendasar yang harus kita pertimbangkan. 
Semua ini dimulai bersama keluarga korban sejak awal kasus ini diangkat. Pekerjaan psikososial 
bukanlah psikologis, ini lebih dari itu semua. Menceritakan cerita mereka dalam mencari 
keluarga yang hilang ialah proses awal. Sejak saat kita berpikir bahwa kita telah menemukan 
mereka yang hilang atau kebenaran atas apa yang terjadi dengan mereka, kami telah memulai 
reuni itu meskipun tidak dapat mempertemukan mereka secara fisik. 

Harus ada dukungan dan proses yang berlanjut. Jika keluarga korban menemukan 
orangnya, bisa terjadi hal yang lebih rumit. Di Guatemala, keluarga korban tidak pernah 
menerima bahwa anak mereka meninggal. Dalam budaya Mayan, kepercayaan mereka 
berhubungan dengan mimpi. Selama 30 tahun mereka bermimpi tentang anak mereka dan 
ini merupakan faktor penting karena mereka percaya bahwa anak mereka masih hidup di luar 
sana. 

Marco Antonio Garavito Fernandez (Liga Guatemalteca de Higiene Mental-Guatemala)

Apakah ada kasus-kasus anak-anak yang hilang dan kemungkinan mereka adalah yang 
dicari tetapi menolak menjalankan tes DNA? Apakah dampak penolakan tersebut bagi orang 
tua biologis mereka? 

Usaha-usaha apa yang dilakukan oleh organisasi anda untuk menginformasikan kepada 
masyarakat mengenai apa yang terjadi dalam mencari anak-anak yang hilang dan menyatukan 
mereka dengan keluarganya? Apakah ada kasus di mana orang tua dan anak meminta hal 
ini untuk dirahasiakan dan tidak diberitakan ke publik? Di sisi orang tua yang mengadopsi, 
apakah mereka tahu bahwa orang tua mengenai keadaan penghilangan paksa atau apakah 
mereka mengetahui siapa yang terlibat pada pembunuhan orang tua biologis mereka? Apa ada 
kasus seperti ini? Kapan kerja organisasi berakhir? Margarita bilang bahwa ada kasus-kasus 
yang sulit diteruskan dan ditindaklanjuti.

Mary Aileen D. Bacalso (AFAD-Filipina)
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Seorang laki-laki yang mencari anaknya menelpon kami dan mengatakan untuk tidak 
mencari anaknya karena anak tersebut telah meninggal. Informasi ini didapat dari seekor 
burung. Di desa-desa, masyarakat memiliki burung kenari, dan dengan menggunakan kertas, 
mereka bertanya kepada burung kenari. Kami bertanya kepada burung dan burung akan 
mengambil kertas tersebut. Melalui proses tersebut, laki-laki itu mendapatkan jawaban. 
Burung itu mengambil kertas yang bertuliskan “tidak perlu mencari anaknya karena anaknya 
telah meninggal.” Namun demikian, kami masih tetap mencari dan memotivasi keluarga 
untuk bersemangat dan tetap mencari. Organisasi yang mereka miliki memotivasi mereka 
untuk tidak tergantung pada apa pun. 

Kami tidak punya persoalan dengan pengampuan, yang mana hal tersebut ada di tengah 
pencarian. Ketika mereka mencari anak-anak mereka, mereka katakan bahwa mereka tidak 
mencari siapa yang bersalah, mereka mencari anak-anak mereka. Mungkin setelah mereka 
menemukan anak mereka, mereka bisa bekerja untuk keadilan politik, tetapi tujuan yang 
paling mendesak adalah menemukan anak mereka. Kami menggunakan proses pengadilan, 
mengajukan surat habeas corpus. Saat itulah peran kami mungkin berakhir atau tidak. 
Utamakan hal yang utama.

Pada tahun 2006, kami memfasilitasi sebuah pertemuan untuk mereka yang telah 
dipertemukan dengan keluarga. Setiap keluarga membuat rencana bagaimana mereka 
berkomunikasi lewat telepon selular. Mereka dapat menemukan strategi sendiri. Berpikir 
bahwa kita harus mengarahkan mereka adalah pikiran yang kurang tepat. 

Ketika kami melakukan reuni pertama, kami tidak punya bayangan akan apa yang 
bakal terjadi. Saya bicara dengan Fr. Jon Cortina di El Salvador. Orang-orang yang terlibat 
berbicara dengan bahasa yang berbeda, Fr. Jon mengatakan bahwa mereka akan mendukung. 
Ingat, kehidupan akan terbuka dan jangan mencampuri dinamika yang terjadi. Kita mungkin 
memberikan terlalu banyak. Hadirlah hanya ketika mereka membutuhkan anda. Kehidupan 
membuka jalannya sendiri. Kehidupan mungkin terbuka perlahan, itulah pembelajaran yang 
terpenting. Mereka percaya bahwa boneka-boneka akan membawa pergi penderitaan.

Margarita Zamora (Pro-Búsqueda-El Salvador)

Mengenai kerahasiaan, kami pernah menangani kasus ketika anak-anak muda meminta 
kerahasiaan. Mereka bahkan tidak pernah tahu apakah mereka akan bertemu dengan 
orang tua biologisnya. Ada anak-anak yang tumbuh bersama dengan orang tua angkat 
yang membunuh orang tua biologis mereka. Orang tuanya membunuh 4 anggota keluarga 
biologisnya dan mengambil dia. Kemudian anak ini disekolahkan di sekolah angkatan udara 
sama seperti ayah angkatnya. Anak muda ini akhirnya bertemu dengan keluarganya lewat 
video, ia menemukan bahwa Pro-Búsqueda telah menemukan keluarganya. Dia memaksa ayah 
angkatnya memberikan penjelasan bagaimana ia dibawa dan dari mana. Ayah angkatnya 
hampir meninggal, ibu angkatnya meminta dia untuk tidak menanyakan hal ini lagi. Kami 
mengambil DNA anak ini, dia anak satu-satunya dan keluargnya sangat menginginkan 
anak perempuan. DNA nya sangat penting bagi kami. Semua profil anak-anak yang hendak 
dipertemukan dengan keluarganya ini sangat penting. Mereka sangat emosional dan ingin 
mengetahui tentang asal-usul dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka.
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Dalam menciptakan kemungkinan bahwa anak tersebut masih hidup, bahkan ketika sang 
orang tua sudah menganggapnya meninggal, kemungkinan untuk mendapatkan anak mereka 
masih hidup sangat kecil karena anak-anak ini hilang ketika konflik militer.  Anak yang 
terbunuh telah ditemukan tetapi kita harus menjaga harapan kita selalu hidup, ini menjadi 
kemungkinan lainnya. Konteks kerja sama menjadi penting sehingga kita bisa mengetahui 
tipe proses yang dibutuhkan. Hal yang paling penting adalah mengetahui kebenaran, meski 
kita berpikir bahwa orang itu meninggal, bisa saja ternyata tidak demikian. 

Pembukaan arsip militer akan memfasilitasi validasi fakta. Kami dapat mengetahui 
berapa anak yang diculik selama 12 tahun operasi militer. Kemana kami harus melangkah? 
Itu, kami tidak tahu. Kebutuhan keluarga harus dipertimbangkan karena dalam banyak kasus 
bahasa menjadi hambatan. Komunikasi, tidak jelas jika reintegrasi selesai atau tidak. Hal 
lainnya adalah mendapatkan dukungan dari Negara lain, seperti Amerika Serikat, kelompok 
pemuda yang ditemukan harus datang bersama dan berbagi pengalaman mereka. 

Pengacara Alejandro Rua (CELS-Argentina)

Mengenai pertanyaan Aileen, masih banyak sejarah terkait dengan para subyek di 
Argentina dan ketergantungannya pada proses pengadilan. Bagaimana kita melanjutkannya 
sekarang? Ada kasus dimana anak-anak mengikuti proses pengadilan bersama orang tua 
mereka. Hakim mengatakan bahwa mereka memenjarakan para orang tua, dan mereka 
mengambil anak-anaknya. Pengadilan menjadi bagian dari proses. Sejak saat itu pengalaman 
Argentina menjadi lebih berkemanusiaan ketika berhadapan dengan penduduk. Semua dilema 
masih tetap ada, seperti ada anak-anak penghilangan paksa yang tidak mau dipertemukan 
dengan orang tua biologis mereka. Ini adalah problem besar untuk dihadapi, namun kami 
bisa menyelesaikannya. Ada anak yang tidak mau dipertemukan, ada anak yang tidak mau 
memberikan contoh DNA nya. Orang yang menculik anak-anak tidak bisa dipaksa untuk 
memberikan contoh DNA dari anak yang diculik. Contoh DNA dapat ditemukan dari 
rambut di tempat mereka tinggal. Penghukuman bagi pelaku sangat penting. Mereka adalah 
orang yang sama dengan yang membawa anak-anak hilang tersebut. Ini adalah kejahatan 
terkait penghilangan paksa yang berpura-pura mendapatkan rekonsiliasi tanpa keadilan. Ini 
tidak dapat diterima. Masalah dengan anak-anak adalah sama, tidak berbeda dengan reaksi 
masyarakat Argentina. 
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LOKAKARYA

1. Identifikasi pembelajaran yang didapat dari presentasi

2. Strategi/pendekatan yang digunakan dalam pengalaman yang mana yang dapat kamu 
aplikasikan atau tiru di Negara/wilayah kalian masing-masing?

3. Mana yang tidak mungkin dan mengapa?

4. Identifikasi aktivitas yang menurut Anda paling mungkin dilakukan dan dapat Anda 
rencanakan segera di masa mendatang dan mekanisme koordinasi mana yang Anda 
rekomendasikan bagi koordinasi AFAD/ICAED. 

Pertanyaan lokakarya

1. Dokumentasi sejarah kasus dan kasus-kasus yang berkembang

2. Kampanye kesadaran publik 

3. Saatnya bagi AFAD dan ICAED memainkan peran di  Indonesia

4. Pengalaman yang luar biasa mengikuti konferensi untuk keluarga korban 

Hasil Diskusi
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5. Sangat lah penting bagi keluarga penghilangan paksa berkumpul bersama dan 
berbagi pengalaman.

Kampanye kesadaran dan kepedulian publik dengan menggunakan berbagai cara yang ada: 

• Kebutuhan memaksimalkan penggunaan Facebook, internet, twitter, jejaring sosial ;

• Penggunaan “para bintang,” ikon-ikon budaya, penulis, pencipta puisi, musisi, 
pelukis, penyanyi sebagai cara yang efektif ;

• Pendidikan sekolah; adanya kebutuhan menjadikan bagian dari pengajaran budaya 
dan sejarah di sekolah;

• Versi populer laporan HAM yang dibuat dalam bentuk kartun, cerita pendek dan 
animasi;

• Gambar tersendiri atau gambar yang menggugah, misal dalam bentuk poster atau 
gambar internet;

• Buku animasi untuk anak-anak dengan kasus-kasus penghilangan paksa dari berbagai 
Negara yang dapat disebarkan lewat  Facebook dapat dijadikan proyek penggalangan 
dana bagi AFAD; hal ini bisa dilakukan di tingkat nasional dengan menggunakan 
orang-orang terkenal di negaranya, tetapi juga bisa dijadikan proyek internsional 
dengan menggunakan kasus-kasus dari berbagai negara;

• Kampanye Internasional untuk membantu pemerintah bergerak;

• Meningkatkan proses berbagi informasi di antara kelompok-kelompok pembela 
HAM dari berbagai Negara untuk membantu mengangkat kesadaran akan kasus-
kasus yang terjadi di Negara lain selain juga menjadikannya pembelajaran;

• Menanamkan asistensi teknis antar Negara melalui organisasi HAM untuk membantu 
menyebarkan detail tiap kasus dan bagaimana menerapkan sebuah strategi;

• Kontak jaringan dapat membantu secara khusus tentang kasus yang nyata; melalui 
informasi-berbagi platform, dengan demikian dapat membantu memahami 
kebutuhan yang muncul dan di bagian mana orang lain bisa membantu;

• • Jika ada ruang bersama. Informasi khusus atau pemintaan dukungan dapat diproses 
dan dibagi;

• Ringkasan bersama best practices yang dilakukan oleh AFAD dengan menggunakan 
bahasa yang mudah dimengerti;

• Selama Minggu Peringatan Penghilangan Paksa di seluruh dunia, Parlemen di seluruh 
dunia bisa memajang foto-foto beberapa orang hilang lewat Inter-Parliamentary Union 
di Jenewa sebagai fasilitator;

• Berusaha mendapatkan donasi, meskipun sedikit, dari World Solidarity Fund, dari 
PBB untuk memberikan visibilitas faktor penyebab.



Dari Dukacita Menjadi Keberanian

231

• Agar pendokumentasian sejarah kasus penghilangan paksa dilakukan oleh masing-
masing organisasi peserta. 

• Untuk mengkonsolidasi ringkasan best practices, AFAD menerjemahkan notulensi 
konferensi ini dan mendistribusikannya ke berbagai Negara. 

• Sebelum membagikan dokumen, pengawasan terhadap kualitas harus dijaga untuk 
memastikan bahwa semuanya telah terkonsolidasikan. 

Caroliza Tulod-Peteros (AFAD – Filipina):

Untuk rekam proses konferensi ini, kita dapat menandakan hal-hal penting dan 
mengelaborasi diskusi. Hal ini mempermudah AFAD untuk mencari dana. 

Melissa O’donnell (Yayasan HAK, Timor-Leste):

Organisasi-organisasi akan kesulitan dalam mencari dana, tetapi dengan bantuan 
AFAD yanga telah memiliki reputasi yang bekerja di isu yang sama, maka diharapkan dapat 
membantu kami. Cara lain berkomunikasi juga bisa menggunakan  skype.

Wadih Al Asmar (FEMED-Libanon):

Komisi Kebenaran yang ada di berbagai negara dapat memperkaya gagasan-gagasan 
sejarah, kumpulan pengalaman ini dapat dibagikan kepada asosiasi keluarga korban dan 
organisasi lainnya.

Pengacara Alejandro Rua (Centro de Estudios Legales y Sociales-Argentina):

Pertukaran ini membutuhkan ruang bersama sehinngga kita dapat menggunakan 
hasilnya, ruang bersama yang dapat diakses akan sangat membantu. 

Pengacara Roberto Garettón (Chili):

Sangat menrik untuk memasukan Komisi Kebenaran, badan ini telah digunakan untuk 
mendokumentasikan pelanggaran HAM selama masa kediktatoran.  Awalnya di Argentina 
kemudian menyusul tempat lainnya, selalu ada Komisi Kebenaran, kecuali di  Brazil,tetapi 
kamu tidak dapat membentuk komisi ini hanya untuk penghilangan paksa. 

Masing-masing Negara memiliki situasi yang berbeda, misalkan saja di Timor-Leste. Di 
El Salvador, Komisi ini dibentuk oleh orang Salvador dan orang-orang dari berbagai Negara; 
Colombia, Venezuela, Amerika Serikat, hal seperti ini bisa saja terjadi. Di Guatemala, 2 
kelompok internasional dinominasikan untuk kemudian dipilih salah satunya yang memiliki 
tim yang terbaik, tetapi ini harus dibentuk oleh pemerintah. Membentuk Komisi Kebenaran 
di Indonesia nampaknya tidak masuk akal, ini hanya sebuah contoh. Masyarakat sipil harus 
bergerak dan mengusulkan hal ini ke pemerintah dan mengusulkan kepada mereka untuk 
meminta bantuan ke pemerintah lain untuk mendukung usulan tersebut. Namun ini hanya 
bisa dilakukan jika pemerintah memandang komisi ini sebagai upaya membersihkan citra 
negaranya. 

Usulan-usulan lainnya
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Masyarakat sipil harus mengusulkan hal tersebut. Anggota komisi bisa dari  Timor-Leste 
dan Negara lainnya,  itu bisa menjadi kombinasi meskipun mahal. Keberadaan orang asing 
dalam Komisi bisa menjadi mahal karena orang tersebut harus tinggal di  Timor-Leste.

Caroliza Tulod-Peteros (AFAD – Filipina):

Apa yang paling mungkin dilakukan oleh AFAD adalah mempublikasikan buku, mencari 
dana untuk bantuan teknis, menggunakan teknologi dan jaringan sebagai wadah bersama 
untuk berbagi informasi atau via  Skype atau cara lainnya untuk berbagi bantuan teknis. 
Apakah AFAD mau memimpin ini semua atau ada organisasi lain yang bisa, bagaimana 
dengan ICAED?

Mary Aileen D. Bacalso (AFAD – Filipina):

Mengenai semua ini, apa yang AFAD bisa dan tidak bisa lakukan akan dibicarakan di 
Kongres karena kami memiliki Kongres dan kami akan meninjau kembali semua usulan.

Caroliza Tulod-Peteros (AFAD – Filipina):

Dokumentasi konferensi nanti akan disertakan dalam kelengkapan konferensi yang ada.

Masukan Peserta Konferensi 
Pertanyaan: Apa yang bagus dari konferensi ini dan harus ditingkatkan?

Konferensi ini memberikan pembelajaran yang bisa saya gunakan di Bangladesh. 
Sekretariat AFAD, Carol dan lain-lain serta moderator sangat membantu dalam semua proses.

Pengacara Samia Islam (Odhikar-Bangladesh)

Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah berbagi dalam beberapa 
hari ini. Ada banyak sekali pembelajaran yang bisa saya bawa pulang. Karena bagian tentang 
kemanusiaan itu sensitif, maka itu adalah bagian yang penting. Kita harus mempertimbangkan 
untuk menyelenggarakannya lagi, karena solidaritas itu sangat vital. Pihak pemerintah semakin 
dekat satu sama lain, sehingga kita harus melakukan hal yang sama. Saya ingin menyampaikan 
permintaan, tiga hari yang lalu ada pernyataan dari Pengadilan HAM yang mengatakan bahwa 
Pemerintah Guatemala tidak menjalankan rekomendasi untuk 11 kasus. Pemerintah tidak 
menjalankan resolusi Pengadilan HAM internasional (mungkin maksudnya InterAmerika). 
Ini berarti bahwa pemerintah Guatemala melawan kehendak korban. Pada hari Selasa saya 
akan bertemu dengan para korban. Saat ini pemerintah Guatemala sedang dikritik secara 
luas. Saya membutuhkan dukungan dan solidaritas Anda. Saya akan membagikan dokumen 
ini dengan dukungan Anda semua. Dan kami senang sekali mendapatkan dukungan dari 
Anda. Terima kasih.

Marco Antonio Garavito Fernandez (Liga Guatemalteca de Higiene Mental-Guatemala)
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Terima kasih kepada AFAD yang karena kerja kerasnya saya bisa berada di sini. Penting 
bagi kita untuk melihat realitas orang-orang yang ada di sini. Kita harus peduli satu sama 
lain. Ketika mereka berbicara dalam bahasa Spanyol, kami adalah anak-anak kecil Amerika. 
Tetapi kami punya hati yang besar. Kita punya solidaritas, inspirasi yang berguna untuk kerja-
kerja kita. Penting bagi kita untuk mereproduksi apa yang kita dapat di sini dan membaginya 
dengan organisasi kita di negara kita masing-masing. Kita memiliki perkumpulan para 
korban sehingga mereka harus juga mendapatkan pengetahuan yang kita dapat dan terjadi di 
sini. Ada banyak orang yang memiliki banyak pengalaman yang juga kita pernah alami. Kita 
pernah sangat menderita tetapi kita bisa menanam benih-benih perubahan. 

Margarita Zamora (Pro-Búsqueda-El Salvador):

Terima kasih untuk teman-teman di sekretariat AFAD yang karenanya saya mendapatkan 
banyak contoh yang bisa kita refleksikan untuk Negara kita. Apa yang saya dapatkan di sini 
semakin memperkuat keyakinan saya. Dengan apa yang kami alami di Indonesia, pertemuan 
ini memberikan banyak pembelajaran untuk melawan impunitas di Indonesia.

Pengacara Yati Adriyani (KontraS- Indonesia)

Saya mengucapkan terima kasih atas pertemuan yang sangat menarik, untuk berkomitmen 
dalam memberkuat solidaritas dan hubungan. Ada harapan baik di Argentina saat ini, dan 
kami mengharapkan dukungannya. Kita yang punya pengalaman lebih baik bisa berbagi 
pengalaman dan memberi solidaritas kitika ada masa-masa sulit. Jadi solidaritas internasional 
adalah kunci. Langkah-langkah di tingkat local harus mendapatkan dukungan dan tanggapan 
dari komunitas internasional. Pertemuan dan pertemanan ini sangat penting untuk saling 
menguatkan dalam kerja-kerja kita di Negara kita masing-masing. Kita harus ingat bahwa 
orang-orang di sini banyak yang membutuhkan bantuan dan dukungan kita.

Pengacara Alejandro Rua (CELS-Argentina)

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi secara 
aktif. Apa yang telah kita capai dalam perjuangan kita dimulai dengan inisiatif dari Amerika 
Latin, seperti pengalaman di Argentina yang menjadikan kita lebih optimis, walaupun lokasi 
kita sangat jauh. Apa yang telah Anda capai memberikan harapan bagi kami. Saya ingin ada 
lebih banyak acara semacam ini yang membantu kita dalam perjuangan. Apa yang terjadi di 
Argentina dan Chili juga sedang terjadi di Negara lain. Tukar pengalaman ini membantu kita 
dalam kerja-kerja di lapangan. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih pada 
teman-teman dari Amerika Latin atas pengalaman yang telah dibagi dengan kita. Juga kepada 
Roberto yang menceritakan pengalaman perjuangannya.

Pengacara Mandira Sharma (Advocacy Forum-Nepal)

Apa yang kita lakukan adalah berjuang melawan pemerintah yang diktator. Ini adalah 
kesempatan yang sangat baik bagi kita semua untuk bersama. Kita bergandengan tangan, 
saling mendukung untuk terus maju. Kita tidak perlu membuktikan apapun. Orang-orang 
yang berada di sini sudah menjadi bukti bahwa kita melakukan sesuatu yang benar. Setiap 
kali saya menyelesaikan kegiatan seperti ini, saya selalu merasa memiliki perasaan yang baik.

Irina Krasovskaya (We Remember Civil Initiative-Belarus)
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Saya menghargai semua orang yang ada di sini atas keberadaan saya di sini yang sangat 
singkat. Saya memiliki perasaan yang sama, saling belajar itu meperkuat kita. Ini adalah 
persoalan psikologis. Kita sedang berjuang dan ini yang terus memberikan inspirasi dimana 
kita kemudian memiliki keberanian.

Pengacara Gabriella Citroni (Track Impunity Always-Swiss)

Selama ini saya tidak berkomunikasi dengan lancar dengan teman-teman, tetapi sesuatu 
mendorong saya untuk berbicara dengan Anda semua dalam pertemuan ini.  Ketika Melissa 
membantu kami di Timor-Leste, saya menemukan rasa percaya diri dalam berkomunikasi. 
Saya memiliki keterbatasan, tetapi saya memiliki komitmen untuk melanjutkan apa yang 
telah kita mulai. Pada tanggal 10 September 10, saya bertemu dengan Melisa, juga Ruth dari 
FEDEFAM. Perjuangan di Amerika Latin, di Argentina, Chili, membuat saya untuk ingin 
bertemu Anda semua. Ketika saya mendengar bahwa Margarita dari El Salvador akan datang 
ke sini, hal tersebut semakin mendorong saya untuk datang ke sini. Karena itulah ketika 
saya berbicara kepada Yati, “Apakah masih mungkin bagi kita untuk berjuang 50 tahun lagi, 
seperti yang dilakukan oleh Roberto?” Kita tidak bisa terus tergantung pada donor karena 
mungkin mereka akan lelah mendukung kita, tetapi kita akan terus melanjutkan perjuangan. 
Seperti Roberto, 50 tahun lagi saya berharap untuk tetap bisa memiliki energi untuk bisa 
bertemu lagi. 

Sisto dos Santos (Yayasan HAK, Timor-Leste)

Seperti biasa, Sisto selalu menginspirasi kita dengan energi yang positif. Saya merasa 
bersalah karena komunitas saya dan seluruh keluarga saya saat ini sedang dilanda banjir. 
Tetapi ketika saya mendengar bahwa Roberto akan datang, saya terdorong untuk hadir di 
acara ini. Lebih merupakan tindak kejahatan untuk kehilangan harapan dari pada tindak 
kejahatan yang dilakukan terhadap kita. Pengalaman kita semua, terutama dari Amerika 
Latin telah menjadi inspirasi bagi kami. Ada pengalaman lain yang tidak sering kita dengar 
misalnya dari Libanon, Irak, Afrika dan lain-lain. Kita bisa berbagi tentang apa yang telah 
kita alami, seperti tentang Kashmir yang saya ceritakan. Dari mendengarkan pengalaman 
orang lain, kita bisa menyerapnya menjadi pembelajaran.

Khurram Parvez (APDP-Jammu and Kashmir)

Saya sangat terhormat bisa berada di sini karena sebagian besar yang ada di sini berasal 
dari Negara-negara yang mengalami pelanggaran HAM. Saya tidak bisa menghindar dari 
komitmen ini setelah mendengar apa yang telah Anda semua ceritakan di sini. Terima kasih.

Pengacara Melissa O’Donnell (Yayasan HAK, Timor-Leste)

Terima kasih AFAD dan Aileen. Kami di Libanon pada umumnya mulai bekerja pada awal 
tahun 1990-an. Kami juga sering menggelar pertemuan seperti ini. Kita menyelenggarakan 
konferensi setiap tahun. Tetapi pertemuan ini mengingatkan lagi komitmen kami. Kami juga 
belajar dari pengalaman Amerika Latin. Penghilangan paksa bukanlah sekedar kasus orang 
hilang, bukan sekedar kecelakaan, tetapi perhatian global, yang berawal dari seseorang yang 
awalnya ditahan dan kemudian tak bisa dihubungi lagi.

Wadih Al Asmar (FEMED-Lebanon)
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Orang harus bertanya, mengapa orang bekerja untuk HAM. Kalau hal itu tidak terjadi 
pada diri kita, tetapi hal tersebut terjadi pada orang lain. Kita harus mengubah aktivitas 
kita untuk melakukan tugas tersebut. Kita melawan orang-orang yang sangat kuat, melawan 
pemerintah. Tidak ada yang bisa melanggar hak orang kaya. Mereka terlatih untuk melanggar 
hak-hak orang dengan cara membunuh, menghilangan orang. Secara politik saya adalah 
musuh yang secara brutal saya melihat pesawat membombardir pusat kota Santiago. Saya 
melihat bom dijatuhkan, saya melihat pembakaran sebuat tempat di Santiago yang kemudian 
mengubah diri saya. Misi saya, profesi saya sebagai seorang pengacara, saya sebelumnya 
adalah pengacara perburuhan, berakhir. Saya memilih untuk mencari para tahanan, untuk 
mengetahui di mana mereka, kata “orang hilang” belum dikenal waktu itu. Saya bekerja untuk 
pengadilan-pengadilan, karena Chili sedang dalam masa perang. Kalau Anda berpikir bahwa 
faktor yang menyebabkan ini adalah karena solidaritas, maka Anda salah. Itu semua karena 
saya marah. Saya tidak tahan melihat ketidakadilan dilakukan terhadap seseorang. Ketika 
saya duduk di depan Komite, saya melihat ada harapan. Banyak orang di dalam pemerintahan 
terlibat. 

 Satu keluarga dari Uruguay ditemukan di Chili. Saya adalah bagian dari anak-anak 
yang tiba di kantor kami di Chili. Mengapa kami terlibat? Karena kami marah. Karena kami 
tidak bisa membiarkan ketidakadilan ini terjadi. Kami didorong oleh kepercayaan yang 
diberikan keluarga itu pada kami. Mereka memberikan harapannya kepada kami. Mereka ada 
yang dari komunis, sosialis, tukang bersatu dengan kami yang berasal dari kalangan gereja.
Perasaan kita disatukan oleh adanya kekerasan dan kebohongan. Diktator berbohong, jaksa 
berbohong, sementara orang-orang ditahan. Solidaritas itu penting, dan tidak semuanya 
memiliki seperti yang kami miliki di Chili. Solidaritas internasional adalah subjek politik 
universal, seperti pada Indonesia. Tetapi Negara lain tidak menunjukkan solidaritas seperti 
itu. Vietnam memilikinya, juga Chili. Kemudian orang mendukung Guatemala dan El 
Salvador, tetapi ketika mau selesai. Ini adalah bagian dari perjuangan kita. Pada awalnya 
saya merasa tak berguna dan tidak bisa melakukan yang lain. Lalu saya berpikir untuk harus 
menjadi pengacara. Sebagai pengacara saya tidak berpikir kalah menang. Saya tidak bisa 
menjadi pengacara di luar konteks meperjuangkan hak asasi manusia.

 Hak asasi manusia ditemukan pada abad ke-18 atau 17. Sebelumnya kita tidak punya 
pikiran tentang hak asasi manisia. Pada abad 20, sejarah terbaik untuk hak asasi manusia 
karena manusia, dengan berbagai alasan kita mendapatkan dukungan dan solidaritas bila 
terjadi perang yang brutal. Kita menderita karena perang. Kita menderita untuk Irak, Timor-
Leste, Chili, dan lain-lain. Ini adalah hal baru dalam sejarah manusia. . 

 AFAD adalah sebuah produk budaya, produk persahabatan dalam mengalahkan 
perbedaan-perbedaan. Persoalan yang ada adalah urusan kita, bukan orang lain. Saya sangat 
bahagia bisa berada di sini. Saya jarang menolak undangan atau pertremuan tentang hak 
asasi manusia.  Sabtu depan saya akan ke Timor-Leste. Sabtu depannya lagi saya akan tiba di 
Panama.  Itulah hidup saya. Kadang saya bicara tentang sesuatu yang brutal. Tetapi itu benar, 
Orang yang menarik dalam hidup saya adalah Pinochet. Ia punya pengaruh yang baik dalam 
hidup saya. Dan bagusnya lagi adalah saya tuga turut mengakhirinya. Itulah, hidup mengalai 
banyak perubahan, dan di sini saya berbicara tentang hal-hal yang positif dan menikmati 

Pengacara Roberto Garretón (Chili)
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Terima kasih telah datang ke sini dari tempat-tampat yang sangat jauh, naik pesawat 
antara 30 – 40 jam dari Amerika Latin, dan kami tidak mengirimkan undangan umum. 
Saya berbicara secara langsung dengan masing-masing tamu melalui Facebook, Gmail, 
Skype, karena bagi kami semua orang sangat penting. Dengan partisipasi semuanya, acara 
ini sangat berhasil. Saya juga berterima kasih kepada semua anggota sekretariat Carol, Ron, 
JB, Toni, Mabeth yang menyelesaikan semua tahapan persiapan. Terima kasih kepada NED 
yang mendanai kita, HIVOS yang memberikan dana pada saat-saat terakhir sehingga peserta 
dari Amerika Latin bisa berpartisipasi, tiga minggu sebelum berlangsungnya konferensi ini. 
Tantangannya kemudian adalah membuat tindak lanjut di Negara masing masing untuk kerja-
kerja AFAD dan ICAED. Terima kasih atas segala dukungan dan partisipasi dan kepada 
Milabel walaupun rumahnya terkena banjir.

Mary Aileen D. Bacalso (AFAD-Filipina)

banyak hal selama seminar di sini. Berbagi nilai-nilai, mendengarkan cerita-cerita yang pernah 
saya dengarkan selama 41 tahun. Mendengarkan cerita tentang Kongo dimana saya pernah 
menghabiskan waktu di sana selama 9 tahun, dalam misi-misi yang pernah saya lakukan 
di negara-negara Amerika Latin seperti Republik Dominika, di mana semuanya sangat 
memperkaya wawasan. Saya memikirkan semuanya untuk lebih memahami pekerjaan ini, 
juga dengan mendengarkan cerita-cerita dari Anda semua yang kembali memberi keberanian 
bagi saya. Mereka yang pernah terlibat dalam gerakan hak asasi manusia tidak akan pernah 
bisa berhenti.
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Persetujuan untuk Pernyataan Konferensi

Pernyataan ini ditujukan untuk merangkum diskusi yang kita lakukan selama 4 hari. 
Pernyataannya agak panjang karena kita mau memasukan semua paparan mengenai situasi 
penghilangan paksa di negara-negara yang hadir disini. Saya sudah berkonsultasi dengan 
beberapa orang dan beberapa paragraf diselesaikan oleh Roberto Garreton, dan beberapa 
dari Anda menambahkan beberapa paragraf.

Mary Aileen D. Bacalso (AFAD-Filipina)

Pernyataan Final

 17-29 September 2014, Manila, Filipina – Kami, peserta Konferensi “Berbagi Praktik-
Praktik Terbaik dalam Mengadvokasi Legislasi Menentang Penghilangan Paksa” yang berasal 
dari berbagai organisasi di Argentina, Bangladesh, Belarusia, Chili, El Salvador, Guatemala, 
Hong Kong, India, Indonesia, Libanon, Nepal, Filipina, Thailand, Timor-Leste dan Amerika 
Serikat telah mengadakan pertemuan di Manila, Filipina, Negara pertama dan satu-satunya 
yang telah mengesahkan undang-undang menentang penghilangan paksa, tetapi belum 
menandatangani dan meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Semua Orang 
Dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa (Konvensi). 

Konferensi antar-benua yang diselenggarakan oleh AFAD ini bertujuan untuk berbagi 
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praktik-praktik terbaik dalam mengadvokasi peraturan menentang penghilangan paksa, namun 
kini telah melebihi tujuan awal tersebut. Pertukaran pengalaman ini telah melampaui diskusi-
diskusi tentang peraturan, namun secara komprehensif  juga telah membicarakan tentang  hak-
hak akan kebenaran, keadilan, pemulihan, ingatan dan jaminan ketidakberulangan. 

Kami menekankan capaian-capaian yang didapat selama beberapa tahun terakhir dalam 
perjuangan melawan penghilangan paksa. Kami menekankan bahwa hal-hal tersebut merupakan 
buah dari kerja terus menerus yang dilakukan oleh keluarga korban dan organisasinya, serta 
solidaritas nasional dan internasional. Kami menekankan usaha-usaha yang dilakukan secara 
damai dalam mencapai kebenaran dan mencari keluarga yang hilang. Kami juga memberikan 
pengakuan atas pentingnya konsistensi dan rasa cinta kepada korban.

Pencarian korban penghilangan dilakukan dalam situasi represi yang ditunjukkan oleh 
rendahnya mental pejabat publik, yang dilindungi oleh impunitas dan kebohongan-kebohongan 
resmi yang semuanya makin menguatkan para pelaku dibandingkan mereka yang merasakan 
akibat dari kejahatan penghilangan paksa.

Kami menyesalkan bahwa sampai saat ini banyak Negara di wilayah Asia yang belum 
meratifikasi Konvensi. Ini sangat ironis karena Asia adalah benua yang mengirimkan jumlah 
kasus penghilangan paksa terbesar kepada Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Paksa 
(UNWGEID). Negara harus menjamin bahwa semua warga negaranya tidak akan dilanggar 
haknya atas hidup serta integritas fisik, dan Negara juga harus menjamin hak-hak korban dan 
keluarganya atas keadilan dan pemulihan yang memadai.

Oleh karena itu kami menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan seperti 
penghilangan paksa, seharusnya tidak diselidiki dan dibawa ke Peradilan Militer.

Selama melakukan pertukaran pengalaman ini, kami melakukan refleksi atas situasi di 
benua-benua dan Negara tertentu. Dalam konteks Asia, Filipina adalah contoh Negara yang 
telah menjadikan penghilangan paksa sebagai tindak pidana dalam undang-undang domestik 
mereka, yaitu melalui R.A. 10353 atau UU Anti Penghilangan Paksa Filipina tahun 2012. 
Undang-undang ini menjadi yang pertama dan satu-satunya di seluruh wilayah Asia. Dengan 
sudah adanya Peraturan Pelaksanaan, semangat dan aturan-aturan yang ada di undang-undang 
tersebut kini siap dilaksanakan. Tetapi, dua tahun setelah undang-undang tersebut disahkan, 
belum ada satu pun kasus yang dibawa ke pengadilan. Dengan penangkapan Jenderal (purn.)
Jovito Palparan baru-baru ini dengan tuduhan bertanggungjawab atas penghilangan paksa dua 
mahasiswi di Universitas Filipina dan banyak kasus lain yang terjadi pada masa pemerintahan 
Arroyo, membawa kasus penghilangan paksa ke meja pengadilan adalah sebuah keharusan.

Karena tidak adanya instrumen perlindungan HAM yang kuat, para pembela HAM di 
Asia, khususnya di Asia Tenggara mendorong adanya mandat yang lebih kuat dari Komisi 
HAM Antar-Pemerintah ASEAN (AICHR) dan meminta mereka untuk menangani kasus 
penghilangan paksa, salah satunya kasus penghilangan paksa atas seorang pekerja pembangunan 
dari Laos, Sombath Somphone. Namun prinsip non-intervensi selalu digunakan oleh Negara-
negara anggota ASEAN ketika mereka diminta untuk bersikap atas kasus tertentu. Bila AICHR 
serius dengan mandat yang dimilikinya, mereka harus mengambil sikap dan bertindak atas 
sebuah kasus.

 
Di Indonesia, ribuan kasus penghilangan paksa dan pembantaian 1965 masih belum 

diselesaikan. Demikian juga kasus-kasus lain yang terjadi hingga turunnya Soeharto. Pembunuhan 
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mantan Presiden AFAD, Munir, juga masih belum diselesaikan. Pemerintah yang lalu gagal 
memenuhi janjinya meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Kami mendukung saudara-
saudara kami di Indonesia untuk mendorong pemerintah baru untuk memberikan prioritas 
pada penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu secara adil, sehingga bisa belajar 
dari sejarah kelam kediktatoran masa lalu dan bergerak menuju pemerintahan demokratis yang 
sebenar-benarnya.

Timor-Leste, Negara baru yang mendapatkan kemerdekaannya lebih dari satu dekade lalu, 
dinodai oleh darah mereka yang terbunuh dan dihilangkan pada masa pendudukan Indonesia. 
Sepertiga jumlah penduduk dibunuh dan dihilangkan dan lebih dari 4.000 anak-anak diambil 
secara paksa pada masa konflik dan dibawa ke Indonesia, identitasnya diubah sehingga mereka 
terputus dan tidak mengetahui identitas sejarahnya. Kebenaran tentang apa yang terjadi 
dengan mereka juga belum terungkap sampai hari ini. Oleh karena itu pemerintah harus serius 
mempercepat pembentukan Komisi Bilateral untuk Orang Hilang. Terobosan semacam ini 
sangat penting bagi Timor-Leste untuk menjadi sebuah Negara yang benar-benar berdaulat 
dengan belajar dari sejarahnya yang berdarah.

India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka dan Bangladesh telah lama sekali menjadi medan perang 
dalam upaya memerangi terorisme yang menyebabkan banyak sekali orang dihilangkan secara 
paksa, dan pemerintah masing-masing telah membuat pembela HAM di Negara-negara 
ini berada dalam situasi yang sangat sulit untuk bekerja. Pentingnya pendokumentasian 
ditunjukkan dengan dikeluarkannya laporan seperti “Yang Diduga Pelaku (Alleged Perpetrators)” 
yang diterbitkan oleh APDP di Kashmir dan ditujukan untuk fokus pada individu-individu 
dalam pemerintah, yang bertanggung jawab dalam tindakan penghilangan paksa. Laporan 
tersebut memberi penekanan bahwa bila Negara tidak menghapuskan impunitas bagi angkatan 
bersenjata, kampanye untuk menyebut nama (naming) dan mempermalukan (shaming) para 
pelaku tentu akan memberikan efek jera.

Kasus Kolonel Kumar Lama di Nepal, di mana Advocacy Forum berhasil membuatnya 
ditahan di Inggris di bawah prinsip jurisdiksi universal, juga kami diskusikan. Dari situ kami 
mencatat bahwa strategi membawa kasus di Negara lain yang memiliki hukum yang mengakui 
yurisdiksi universal harus terus dijajaki. 

Perwakilan dari Asociacion Pro Busqueda de Ninas y Ninos Desaparecidos berbagi pengalaman 
tentang keberadaan Pengadilan HAM Inter-Amerika yang mengeluarkan putusan bahwa 
pemerintah El Salvador bertanggung jawab atas penghilangan paksa Serrano-Cruz bersaudara. 
Negara mematuhi putusan untuk memberikan langkah-langkah pemulihan yang antara lain 
dilakukan dengan memberikan tindakan pengakuan publik tentang pertanggungjawaban 
Negara, publikasi putusan pengadilan, pengesahan sebuah hari peringatan yang didedikasikan 
bagi anak-anak yang menjadi korban penghilangan paksa, menyediakan layanan medis dan 
psikososial kepada keluarga korban penghilangan paksa. Banyak kasus-kasus penghilangan 
paksa lain di Negara Amerika Latin telah dibawa ke Pengadilan HAM Inter-Amerika, yang 
kemudian memberikan hasil bagi para korban dan keluarga mereka. 

Liga Guatemalteca de Higiene Mental telah bekerja keras untuk melakukan pencarian atas 
anak-anak yang dihilangkan selama 15 tahun terakhir. Walaupun tidak mendapatkan dukungan 
dari pemerintah Guatemala, lebih dari 400 anak-anak yang hilang berhasil ditemukan dan 
telah dipertemukan dengan keluarga biologis mereka. Kami mendesak pemerintah Guatemala 
untuk bekerjasama dengan Liga dalam usaha yang sangat penting sebagai bagian dari mimpi 
mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan dan abadi.
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Kami telah berbagi tentang situasi di Argentina dan Chili, dimana keduanya pernah 
mengalami masa-masa kediktatoran yang gelap yang mengakibatkan masifnya kejahatan 
penghilangan paksa. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya pada masa kediktatoran bahwa 
suatu hari para korban bisa menghentikan kekejaman kediktatoran dan menghukum para pelaku 
dan menghadapi akibat mengerikan dari penghilangan paksa. Organisasi keluarga korbannya 
demikian mempesona dan kegigihan mereka sungguh patut dibanggakan sehingga mereka 
mereka bisa mendapatkan keadilan dari meja pengadilan. Di Chili, tumbangnya Pinochet adalah 
perwujudan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Sebuah contoh nyata betapa keberanian dan 
ketetapan hati telah berhasil menyeret pelaku pelanggaran HAM ke meja pengadilan. Di bagian 
lain, Nenek-Nenek Plaza de Mayo (Grandmothers of  the Plaza de Mayo) di Argentina yang berhasil 
menemukan cucu korban yang ke 115 dan mempertemukannya dengan orang tua biologis 
merupakan capaian yang patut mendapatkan pengakuan masyarakat internasional.

Kami juga membahas tentang situasi di Belarusia, satu-satunya diktator yang masih 
bertahan di Eropa, dengan penghilangan paksa yang terjadi pada tahun 1999-2000. Empat 
politisi dan aktivis yang yang terkenal diculik oleh sebuah gerombolan pembunuh (death squad). 
Nasib para korban hingga kini tidak diketahui. Walaupun sudah ada permintaan dari organisasi-
organisasi internasional dan Komite HAM PBB, pemerintah Belarusia tidak melakukan 
penyelidikan secara memadai.

Federasi Organisasi Keluarga Korban Penghilangan Paksa di Euro-Mediterania (Euro-
Mediterranean Federation of  Families of  the Disappeared - FEMED) berbicara tentang penghilangan 
paksa di Maroko, Aljazair, Libanon, Turki dan beberapa Negara lain di kawasan itu. Di Libya, 
Suriah dan Irak, penghilangan paksa masih terus terjadi dalam jumlah yang besar. Di Libanon, 
banyak korban penghilangan paksa diyakini sedang ditahan di penjara-penjara di Suriah. Di 
Turki, penghilangan paksa dilakukan dalam rangka memerangi Partai Buruh Turki (PKK) yang 
menuntut kemerdekaan. Di Maroko, walaupun sudah ada Komisi Persamaan dan Rekonsiliasi, 
puluhan keluarga korban masih menunggu kebenaran seputar nasib dan keberadaan orang-
orang yang mereka cintai. Di Aljazair, keluarga korban terus berjuang untuk mendapatkan 
pengakuan pemerintah tentang penghilangan paksa dan pengungkapan kebenaran.

Dalam konferensi empat hari ini kami berbagi dan melakukan refleksi atas keunikan 
dan kesamaan situasi dan respon yang kami lakukan. Dalam rangka tujuan tersebut kami 
mengidentifikasi beberapa pembelajaran:

•	 Kami menekankan pentingnya dokumentasi sebagai syarat mendasar dalam pencarian 
kebenaran dan keadilan dan dalam melakukan kampanye untuk mendapatkan 
dukungan yang luas dalam pekerjaan berat ini;

•	 Pentingnya membentuk organisasi keluarga korban dalam perjuangan untuk keadilan 
dan untuk memastikan bahwa perjuangan menentang penghilangan paksa dimanapun 
harus dilakukan oleh keluarga korban bersama dengan masyarakat luas;

•	 Pekerjaan melawan penghilangan paksa adalah kerja bersama antara korban, para 
pengacara dan anggota masyarakat sipil lainnya;

•	 Dalam aspek pemulihan, penting bagi kita untuk memaksimalkan bentuk-bentuk 
pemulihan dan tidak hanya pada aspek material dan keuangan. Pemulihan martabat 
korban atas kerusakan yang timbul akibat pelanggaran HAM adalah sesuatu yang 
sangat penting;

•	 Kerja-kerja media dan komunikasi sangat penting untuk menyebarkan informasi dan 
menjadikan penghilangan paksa sebagai isu atau kepedulian sosial;
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Advocacy Forum - Nepal 
Asian Human Rights Comission/Asian Legal Rights Commission - Hong Kong 

Asosiasaun HAK - Timor-Leste 
Association of Parents of Disappeared Persons - Jammu dan Kashmir, India 

Pengacara Roberto Gareton - Chili
Centro de Estudios Legales y Sociales - Argentina

Citizens’ Alliance for North Korean Human Rights - Korea Selatan 
Conflict Victims’ Society of Justice - Nepal 

Euro-Mediterranean Federation Against Enforced Disappearance - Libanon
Families of the Disappeared - Sri Lanka 

Families of Victims of Involuntary Disappearance – Filipina
Free Jonas Burgos Movement – Filipina
Human Rights Claims Board – Filipina

HURIDOCS - Swiss
IKOHI (Ikatan Orang Hilang Indonesia) – Indonesia

International Commission of Jurists - Asia Tenggara
Justice for Peace Foundation – Thailand

KARAPATAN - Filipina
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) - Indonesia

Liga Guatemalteca de Higiene Mental – Guatemala
Odhikar – Bangladesh

Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos – El Salvador
Track Impunity Always – Swiss

We Remember Civil Initiative – Belarusia

Peserta Konferensi

•	 Karena penghilangan paksa adalah kejahatan dengan karakter global, solidaritas 
internasional sangat mutlak untuk memperkuat respon yang kita lakukan. Hal ini akan 
melengkapi usaha di tingkat nasional dan regional;

•	 Di Asia, penandatanganan dan ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa dan 
pengakuan kompetensi Komite Penghilangan Paksa harus dijadikan sebagai sesuatu 
yang sangat penting. 

Kami menutup konferensi empat hari ini pada malam peringatan 41 tahun pemberlakuan 
Darurat Militer di Filipina dengan harapan bahwa seperti hari-hari kelam penindasan yang telah 
selesai, penindasan dan kegelapan yang masih ada akan lenyap pula. 

Kehilangan harapan adalah kejahatan yang lebih besar dari kejahatan yang sebenarnya yang 
dilakukan oleh para  pelanggar HAM terhadap kita. Oleh karena itu, pada konferensi ini, kita 
menyatakan diri sebagai agen pemberi harapan.  
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Epilog

Buku ini merupakan sebuah media perenungan dan penindakan yang kuat bagi 
solidaritas internasional antara organisasi sosial dan keluarga korban penghilangan paksa; 
untuk pertanggungjawaban dari aktor-aktor Negara, khususnya cabang-cabang eksekutif, 
legislatif, and yudikatif, untuk pengetahuan para advokat, akademisi, dan masyarakat dari 
seluruh bidang kehidupan.

Di dalam kapasitas individual saya juga sebagai wakil dari Komite PBB untuk 
Penghilangan Paksa, saya memberikan selamat kepada Asian Federation Against Involuntary 
Disappearances (AFAD) untuk menyelenggarakan sebuah acara antarbenua, dengan sebuah 
pengajaran yang keras dan praktek terbaik dalam perjuangan melawan impunitas, menurut 
apa yang dikenal di seluruh dunia dengan “Prinsip Joinet.” 

Konvesi Internasional tentang Perlindungan bagi Setiap Orang dari Penghilangan Paksa 
memerlukan tiga persyaratan sederhana untuk menjadi sepenuhnya efisien.

• Pertama, ratifikasi universal dari seluruh anggota PBB dan khususnya tindakan 
persuasif dari AFAD adalah sangat penting untuk penandatanganan dan ratifikasi di 
Asia, dengan mempertimbangkan ketidakseimbangan yang jelas dalam keanggotaan 
Konvensi tersebut, dikarenakan tidak ada satu pun benua yang luput dari kepelikan 
kejahatan penghilangan paksa.

• Kedua, peraturan perundangan-undangan di tingkat domestik perlu menerapkan 
kerangka hukum dari Konvensi tersebut dengan disertai tindakan pengamanan 
dan perlindungan, seperti hábeas corpus, sementara itu perlu juga mengadaptasi kitab 
undang-undang hukum pidana kepada tindak pidana baru dan memiliki definisi 
yang ketat, seperti kejahatan terhadap manusia. Perbandingan pandangan dari 
para advokat selama konferensi antarbenua sangat bermanfaat untuk menghindari 
celah-celah perlindungan. Dalam hal ini, Undang-Undang tahun 2012 tentang 
Anti Penghilangan Paksa di Filipina seyogyanya merupakan sebuah langkah 
yang menjanjikan menuju komitmen internasional yang penuh dan ratifikasi dari 
Konvensi.

• Ketiga, sebuah masyarakat yang antusias terhadap advokasi dan peringatan awal, 
menurut Pasal 24 ayat (7) dari Konvensi yang menyebutkan bahwa “Setiap Negara 
Anggota harus menjamin hak kebebasan untuk membentuk dan berpartisipasi 
di dalam organisasi-organisasi dan asosiasi-asosiasi yang berhubungan dengan 



Dari Dukacita Menjadi Keberanian

243

upaya untuk menyelesaikan penghilangan paksa dan nasib dari orang-orang yang 
dihilangkan, serta untuk membantu korban-korban penghilangan paksa.” Komite 
PBB untuk Penghilangan Paksa memerlukan masukan informasi dari lembaga 
swadaya masyarakat, seperti laporan-laporan bayangan (shadow reports), dan untuk 
memicu mekanisme-mekanisme banding urgent appeal untuk mencari orang 
yang dihilangkan “sebagai suatu hal yang mendesak.” Konvensi tersebut juga 
menyediakan tindakan pengamanan untuk menghadapi intimidasi atau pembalasan 
terhadap orang-orang yang terlibat.

Dalam semua topik tersebut, buku ini mengilustrasikan tantangan-tantangan bagi para 
pembela hak asasi manusia dan antusiasme dari AFAD untuk mewujudkan mandatnya yang 
agung. Saya sangat bersyukur atas kontribusi yang indah ini untuk tujuan yang sama dari 
seluruh pihak yang berkepentingan dan untuk komitmen yang kolektif demi kebenaran, 
keadilan, dan martabat.

Saya memberikan pujian atas keberanian dan dedikasi dari para anggota AFAD.

Professor Emmanuel Decaux
Presiden dari Komite PBB untuk Penghilangan Paksa 

(UN Committee on Enforced Disappearances—UNCED)
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Lampiran A

Penghilangan Paksa di Beberapa Bagian Eropa: Penekanan pada Republik Kosovo
Asosiasi “Shpresimi,” Republik Kosovo (FEMED)

Kepada para partisipan dari Kongres ini, yang pekerjaannya sangat menjanjikan bagi banyak keluarga 
dengan orang-orangnya yang hilang di seluruh dunia.

Salam! Saya mengharapkan pekerjaan yang berbuah banyak di seluruh misi kemanusiaan Anda.

Saya akan mencoba untuk memperlihatkan kepada Anda secara singkat situasi dari orang-orang yang 
hilang di Republik Kosovo, yang sepenuhnya terjadi sepanjang periode perang yang tidak seimbang antara 
pihak militer, polisi dan pasukan yang bersifat militer, serta Pembebas Kosovo.

Sejarah tentang kejadian orang-orang yang hilang di Kosovo dimulai pada hari-hari awal intervensi 
oleh pasukan komunitas internasional sebagai respon dari krisis kemanusian yang disebabkan oleh 
tindakan-tindakan politik Slobodan Milosevic, penjahat dari Balkans. Di bawah rezim Milosevic, ratusan 
ribu orang dideportasi dari tanah-tanah nenek moyang mereka, berakibat pada perpindahan penduduk 
yang terbesar pada abad itu di Eropa.

Bagaimana penghilangan secara paksa orang-orang Alabania di Kosovo dimulai?

Pembalasan dendam yang luar biasa oleh polisi Serbia dan pasukan yang bersifat militer terjadi 
di populasi yang tidak terlindungi yaitu di desa-desa dan kota-kota di Kosovo. Di dalam pidato saya, saya 
akan fokus terutama pada metode-metode penghilangan paksa di kampung halaman saya, di mana saya 
mengenal tiap penduduk secara personal. Metode-metode yang sama juga dilakukan di seluruh penjuru 
Kosovo untuk menaati kebijakan yang sama dari pemusnahan terhadap orang-orang Albania Kosovo 
dari kepemimpinan politik yang sama, perintah militer dan polisi yang sama, selama kurang dari tiga 
bulan. Lebih dari 13,000 penduduk sipil – pria dan wanita, orang-orang tua dan anak-anak secara brutal 
dieksekusi dan dibunuh secara besar-besaran oleh pasukan yang bersifat militer. Banyak keluarga percaya 
bahwa seseorang dengan kekerasan mengambil orang-orang yang mereka kasihi sebagai orang-orang yang 
hilang dan mereka percaya bahwa orang-orang tersebut masih hidup di suatu tempat. Hal ini dikarenakan, 
setelah eksekusi massal, orang-orang meninggal dan beberapa yang masih hidup diculik dan dipindahkan 
ke lokasi-lokasi yang berbeda di Serbia.

Penghilangan jejak-jejak kejahatan!

Dengan menyadari adanya bahaya penuntutan atas kejahatan perang setelah pembunuhan massal 
terhadap seluruh keluarga, korban-korban diculik dan dipindahkan oleh para pembunuh ke lokasi-lokasi 
lain dan dikuburkan. Merasa tidak aman karena mereka dapat dideteksi, dan dalam upaya menyembunyikan 
jejak-jejak kejahatan, sebagian besar kuburan korban digali kembali dan dipindahkan lebih jauh 400 
kilometer dari tempat kejadian kejahatan ke wilayah Serbia.

Pembunuhan massal, eksekusi-eksekusi tanpa adanya pengadilan, pembakaran mayat-mayat 
termasuk juga mereka yang masih hidup, sandera di dalam peperangan, penghilangan paksa, deportasi 
secara paksa, penghancuran kesejahteraan ekonomi, dan warisan budaya adalah lebih dari sebuah bukti 
atas kebijakan genosida Serbia terhadap populasi orang Albania Kosovo di rentang waktu perang antara 
1998-1999. Seluruh tindakan tersebut tidak hanya konsekuensi dari perang, tetapi juga tujuan dari perang 
tersebut, sebagai kelanjutan dari kebijakan politik hegemoni Serbia terhadap populasi orang Albania untuk 
memindahkan mereka keluar dari tanah-tanah mereka dan mengganti struktur populasi.
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Dewan Keamanan PBB pada Juni 1999 melalui Resolusi 1244 membentuk Interim Administration 
Mission di Kosovo. Mandatnya sebagai berikut:

• Demilitarisasi kelompok bersenjata
• Menyediakan keamanan bagi masyarakat di Kosovo
• Memonitor batas-batas Negara
• Memfasilitasi lembaga –lembaga demokratis
• Memfasilitasi pemilihan parlemen dan pemerintah daerah
• Membangun kapasitas pemerintah

(Sumber: http:/www.betterworldcampaign.org/un-peacekeeping/missions/kosovo.html)

 Pada Agustus 2008, Interim Administration Mission PBB ini memberikan wewenangnya kepada 
Pemerintah Kosovo dan EULEX. Pemberian ini telah memungkinkan Pemerintah Kosovo untuk 
bertanggungjawab atas Negara dan warga negaranya, sementara Interim Administration Mission 
terus memberikan dukungan dan bimbingan kepada Pemerintah Kosovo dan EULEX.

(Sumber: http://www.betterworldcampaign.org/un-peacekeeping/missions/kosovo.html)

Kegiatan-kegiatan asosiasi-asosiasi Kosovo, organisasi-organisasi internasional dan Administrasi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Setelah perang, Kosovo berada di bawah administrasi Dewan Keamanan PBB. Masalah mengenai 
hilangnya orang-orang disebut sebagai hak yang dilindungi oleh administrasi ini. Bahkan sampai hari ini 
terus berlanjut untuk menjadi sebuah hak yang dilindungi di bawah administrasi EULEX (European Union 
Rule of  Law Mission di Kosovo).

Segera setelah perang, para keluarga diorganisir oleh asosiasi-asosiasi lembaga swadaya masyarakat 
dan bersama-sama mendirikan Asosiasi Orang Hilang (Associations of  Missing Persons) yang bertujuan 
untuk mencari dan meneliti orang-orang yang hilang dan mengidentifikasi kuburan-kuburan massal hasil 
kekerasan dan eksekusi tentara, polisi Serbia, dan pasukan yang bersifat militer. Komite Internasional 
Palang Merah (International Committee of  the Red Cross—ICRC) mulai mengidentifikasi orang-orang yang 
hilang menurut pernyataan-pernyataan dari anggota-anggota keluarga korban penghilangan orang. ICRC 
bekerjasama dengan Asosiasi Keluarga Orang Hilang (Associations of  Families of  Missing Persons) untuk 
mengumpulkan dan memverifikasi nama-nama orang yang hilang dari para anggota keluarga. Hal ini 
hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan menjadi semakin sulit dikarenakan rintangan dan 
berjalannya waktu yang berarti hilangnya bukti-bukti kejahatan dan juga saksi. Dikarenakan kurangnya 
informasi tentang keberadaan orang-orang yang mereka kasihi, keluarga korban penghilangan paksa 
menduga bahwa rezim Serbia bertujuan untuk menyembunyikan jejak-jejak kejahatan dengan cara berkali-
kali memindahkan korban-korban dan mendeportasi mereka ke Serbia. Menurut Konvensi Geneva 
tentang hak asasi manusia dan kebebasan, penyembunyian informasi mengenai penculikan, pembunuhan, 
dan penghilangan manusia secara paksa adalah pelanggaran dari hukum humaniter, hak asasi manusia dan 
kebebasan.

Para keluarga terus-menerus menjelaskan tuntutan-tuntutan mereka kepada lembaga-lembaga 
domestik dan internasional mengenai nasib orang-orang yang hilang, meningkatkan kesadaran publik, 
dan intervensi-intervensi yang bersifat institusional. Ketika Associations of  the Missing Persons tidak 
memberikan dampak bagi lembaga-lembaga lokal dan internasional, mereka setuju bahwa sebuah komisi 
dari pemerintah harus didirikan untuk menemukan keberadaan orang-orang hilang tersebut. Komisi ini 
juga akan melibatkan seorang anggota dari Associations of  the Missing Persons.
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Tuntutan-tuntutan yang memaksa dari para keluarga korban untuk mendapat dukungan institusi-
institusi internasional menghasilkan penemuan beberapa kuburan massal orang-orang Albania dari 
Kosovo di Serbia seperti di Batajnica, Petrovo Selo, dan Perucac. Kami saat ini sedang bekerja dalam 
hal pembukaan kuburan massal di Raska, di mana diduga berisi sekitar 300 jasad dari orang-orang yang 
dibunuh dan hilang selama peperangan. Kami berpikir bahwa masih mungkin ditemukan lebih banyak lagi 
kuburan-kuburan massal di wilayah Serbia.

Kontribusi-kontribusi yang signifikan atas identifikasi jasad-jasad yang ditemukan telah datang dari 
Komisi Internasional terhadap Orang Hilang (International Commission on Missing Persons (ICMP) yang 
bekerja dalam hal mengumpulkan sampel darah dari anggota keluarga orang-orang hilang yang masih 
hidup untuk digunakan dalan tes DNA. Sejauh ini, lebih dari 846 jasad telah ditemukan dan diidentifikasi. 
Namun, kami juga masih mencari lebih dari 1.700 orang hilang yang diasumsikan telah dikubur kembali 
di Serbia.

Tekanan yang terus menerus dari asosiasi-asosiasi para keluarga korban penghilangan paksa dan tidak 
adanya undang-undang mengenai orang hilang telah mendesak Pemerintah dan Parlemen Kosovo untuk 
membentuk hukum yang menentukan status dari orang-orang hilang dan anggota-anggota keluarganya.

Walaupun hukum tentang orang hilang ini masih belum sempurna dan lengkap, hal ini telah sangat 
meningkatkan situasi dari para keluarga. Hukum tentang orang hilang khususnya sangat disambut oleh 
para anak yatim yang menerima beberapa manfaat, baik secara finansial maupun hak materil.

Pengalaman kami di dalam menyelesaikan nasib dari orang-orang hilang mengarahkan kami ke 
banyak jalan. Hal ini sangat penting bagi kesuksesan kami di dalam menentukan keberadaan dari orang-
orang hilang tersebut.

1. Desakan asosiasi para keluarga untuk menjelaskan nasib dari orang-orang hilang.
2. Kesediaan politik dari responden-responden pemerintah untuk menjelaskan nasib dari orang-

orang hilang.
3. Tekanan dari organisasi-organisasi internasional untuk melindungi hak asasi manusia terhadap 

negara-negara yang mengalami masalah signifikan berkenaan orang-orang hilang.

Sebagai tindakan preventif, adalah suatu keharusan untuk meningkatkan keterlibatan Dewan 
Keamanan PBB terhadap Negara-negara yang sedang berperang berkenaan dengan konvensi-konvensi 
internasional tentang hak asasi manusia.

Kami mengurangi kesakitan batin dari para keluarga korban penghilangan paksa dengan cara 
membantu  mereka mencari orang-orang yang mereka kasihi dan mempersiapkan peristirahatan yang 
kekal bagi mereka dengan membawa para pelaku kejahatan ke pengadilan.



Dari Dukacita Menjadi Keberanian

A5

Lampiran B
Langkah lanjutan dari Konferensi, Refleksi dan Evaluasi 

Bagian selanjutnya menyediakan langkah lanjutan dari konferensi, beberapa refleksi dan hasil evaluasi 
yang didiskusikan selama konferensi.

Langkah Lanjutan

Untuk meletakkan konteks terhadap langkah lanjutan yang diinginkan, menjadi suatu hal yang membantu 
untuk merangkum hal-hal yang penting selama konferensi dan melihat bagaimana lagkah-langkah lanjutan 
ini dapat mendukung dalam mengatur poin-poin penting tersebut.

Tujuan Konferensi Pelajaran yang Didapat Strategi
Peserta dapat membagi 
pengelaman dan pelajaran dalam 
pentingnya strategi mengenai 
kampanye terhadap peraturan 
domestik melwan penghilangan 
paksa

Marco (Guatemala):
Pentingnya berbagi pengalaman 
sebagai kesempatan untuk 
memikirkan kembali pengalaman 
pribadi melalui orang lain dan 
mendengar pengalaman mereka. 
Hal ini memberikan jaminan 
bahwa kita tidak sendirian dan 
kami juga dapat memperpanjang 
gerakan solidaritas kita.

Mandira (Nepal):
Pertukaran pengalaman 
dengan peserta Amerika Latin 
memperkaya dan membantu 
banyak dari kita karena apa yang 
telah dicapai disana terutama 
mengenai dokumentasi. 
Pengalaman dalam menghadapi 
dan menantang  dan hukum 
amnesti sangat menarik bagi saya 
sebagai pengacara.

i. Dokumentasi
ii. Menghadapi dan menantang 

hukum amnesti

Irina (Belarus):
Ada tiga hal kongkret yang telah 
saya pelajari dan sekarang harus 
saya terapkan :

i. Selama kediktatoran - (1) 
dokumentasi merupakan 
hal yang mendasar; (2) 
mempersiapkan kasus 
sebelumnya, bahkan jika 
mungkin belum bisa untuk 
diajukan di pengadilan; 
(3) pentingnya kampanye 
kesadaran publik.

ii. Setelah kediktatoran - (1) 
menciptakan sebuah komite 
hak asasi manusia; dan (2) 
mempertimbangkan masalah 
reparasi dan apa yang 
mungkin terlihat seperti.
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Tujuan Konferensi Pelajaran yang Didapat Strategi

iii. Pengorganisasian asosiasi / 
organisasi - menggunakan 
konsepsi Guatemala, kita 
perlu mempertimbangkan 
tidak hanya fokus dalam 
menemukan orang yang 
menghilang tersebut namun 
lebih fokus bekerja dengan 
keluarga dan masyarakat 
dan menciptakan fondasi 
masyarakat yang kuat.

Melissa (Timor Leste):
Membantu membuka 
pengetahuan, ide-ide dan 
perspektif  dan memperkaya  saya 
dengan informasi yang dapat 
dibagi dan fokus ide-ide para 
pemimpin lokal

Laporan kelompok:
Perlu memanfaatkan informasi 
yang dibagikan dalam berbagai 
kegiatan kampanye.

i. Penting untuk menghasilkan 
versi laporan dari para 
pembela hak asasi manusia 
yang lebih popular melalui 
kartun, cerita pendek dan 
animas

ii. Bagi keluarga korban untuk 
membentuk sebuah asosiasi 
yang melakukan perjuangan 
keadilan. Hal ini memfasilitasi 
perjuangan untuk kebenaran, 
keadilan dan reparasi.  
Menjadi hal yang sulit 
untuk memperjuangkan 
keadilan sebagai individu 
yang terpisah. Asosiasi 
akan memperkuat dan 
memberikan kesatuan bagi 
korban

Pentingnya koordinasi antara 
pengacara, advokat dan keluarga 
korban. Pengacara dibatasi hanya 
untuk masalah hukum tetapi aspek 
psikologis korban harus menjadi 
perhatian dari profesional yang 
bersangkutan

Solidaritas diantar korban
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Kesadaran publik dan kampanye 
dalam melakukan penggalangan 
kesadaran menggunakan segala 
cara yang tersedia

i.  Bekerja dengan media untuk 
berkomunikasi dengan 
publik

ii. Perlu untuk meningkatkan 
penggunaan Facebook, 
Twitter, dan aplikasi jejaring 
sosial lainnya

iii. Penggunaan selebriti, ikon 
budaya, penulis, penyair, 
musisi, pelukis, penyanyi 
merupakan hal yng sangat 
efektif.

iv. Penggunaan poster menarik 
di web

Pentingnya internasionalisasi 
masalah dan kebutuhan untuk 
berbagi pengalaman. Penghilangan 
paksa adalah bukanlah kejahatan 
isolasi yang umum. Kita tidak bisa 
memperlakukan penghilangan 
paksa hanya sebagai kasus lokal. 
Ini adalah kejahatan terhadap 
kemanusiaan dan kepedulian dari 
seluruh umat manusia.

i. i. Berbagi pengalaman 
di antara negara-negara 
merupakan hal yang sangat 
penting

ii.  meningkatkan bantuan 
teknis di negara dan 
organisasi hak asasi manusia 
untuk membantu berbagi 
pengalaman dan rincian 
setiap kasus dan tentang 
bagaimana menerapkan 
strategi yang tepat

Pekerjaan penting untuk kebenaran 
dan reparasi bagi korban - Untuk 
pelaku, kita harus membahas 
pertanggungjawaban resmi 
mereka dan juga akuntabilitas 
mereka kepada para korban. Hal 
ini penting untuk pencegahan di 
masa yang akan datang tidak hanya 
di Timor Leste dan Indonesia, 
tetapi di seluruh dunia.

Memikirkan akuntabilitas formal 
dari pelaku serta akuntabilitas 
mereka kepada para korban dalam 
mengungkapkan kebenaran dan 
reparasi 

Pentingnya memiliki undang-
undang tentang reparasi 
berdasarkan pengalaman Chili 
seperti hukum tentang reparasi, 
eksekusi ekstra yudisial, dengan 
kompensasi, kompensasi bulanan, 
ketidak wajiban bagi anak-anak 
dari pelanggaran hak asasi manusia 
untuk menjadi militer, hukum 
bagi mereka yang dipecat dari 
pekerjaan, pensiun, dll. Hal lainnya 
adalah memberikan reparasi bagi 
mereka yang ditahan.

Advokasi terhadap hukum yang 
bervariasi pada reparasi bagi 
korban tertentu.
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Pentingnya menanamkan memori 
sejarah berdasarkan pengalaman 
Chili sehingga orang akan selalu 
ingat.

i. Sebuah hukum yang 
mengharuskan pembentukan 
monumen di semua bagian 
Chili

ii. Hak asasi manusia harus 
diintegrasikan dalam 
kurikulum sekolah

Tujuan Konferensi Langkah Selanjutnya
Memfasilitasi perumusan tindakan masyarakat 
sipil yang komprehensif  yang berencana untuk 
memperkuat norma-norma hukum nasional terhadap 
penghilangan paksa di tingkat nasional, regional dan 
internasional melalui diskusi panel dan lokakarya 
praktis

1. AFAD dan  anggota organisasi di Timor_
Leste, Asosiasaun HAK, IKOHI dan KontraS 
di Indonesia dalam kemitraan dengan Pro 
Busqueda dari El Salvador akan melakukan 
pertemuan pertukaran keterampilan selama 
lima hari. Tujuannya adalah untuk belajar dari 
pengalaman Pro Busqueda dalam pencarian dan 
penyatuan kembali anak-anak dengan orang tua 
biologis mereka. Acara ini akan berlangsung 
baik di Dili maupun Jakarta. Sebuah dukungan 
dana sudah dijamin oleh OAK Foundation.

2. Hasil pertemuan ini akan digunakan sebagai 
masukan dalam cakupan kerja di dalam 
Timor Leste dan juga Indonesia untuk 
mendorong kedua pemerintah untuk bertindak 
pada pencarian dan reunifikasi anak-anak 
yang menghilang. Hal ini akan membantu 
dalam pekerjaan dari promosi media untuk 
menjangkau keluarga yang terkena dampak dan 
masyarakat yang lebih besar yang mungkin bisa 
memberikan informasi dan dukungan untuk 
upaya pencarian ini. 

Indonesia - dengan Presiden baru, merupakan 
waktu yang tepat untuk mengusulkan sesuatu 
kepada Pemerintah baru dengan dukungan 
dari teman-teman internasional. Sekarang 
adalah waktu untuk AFAD dan ICAED 
untuk memainkan peran mereka di Indonesia. 
Argentina juga sangat menonjol di Indonesia 
dan dapat dimanfaatkan untuk hal itu.

Perlunya fokus advokasi kami di tingkat 
PBB dan juga dengan rekan kerja. Jika tidak, 
kekuatan kita akan menghilang.

3. Marco: Segera setelah kembali ke Guatemala, 
hasil konferensi ini akan dibagikan dengan 
organisasi dan keluarga orang hilang yang 
dijadwalkan bertemu. Hal ini nantinya 
akan membantu mereka mengurangi rasa 
kesendiriannya dan memungkinkan mereka 
untuk mengetahui mereka telah membantu 
banyak orang lain melalui pengalaman mereka.
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4. Untuk mendokumentasikan sejarah lisan dari 
keluarga korban sehingga ketika mereka mati, 
kisah mereka tidak akan hilang.

5. Melakukan ulasan / analisis hukum yang 
berbeda pada penghilangan paksa yang mungkin 
berguna bagi orang lain yang ingin menerapkan 
hukum terhadap penghilangan paksa.

Catatan: ada sebuah studi pada tahun 2010 
mengenai praktek-praktek terbaik untuk 
mengkriminalisasi penghilangan paksa yang 
dirilis oleh WGEID PBB dan Gabriella terlibat 
dalam penyusunan penelitian. Dia akan sangat 
senang untuk berbagi.

6. Membuat draft kebijakan lustrasi, didefinisikan 
sebagai pemulihan kredibilitas pemerintah 
dengan pembersihan pelaku kejahatan 
yang melakukan kejahatan di bawah rezim 
sebelumnya. Mugi dan Roberto menyarankan 
untuk merumuskan kebijakan atau suatu 
panggilan bagi pelanggar hak asasi manusia agar 
tidak mencari jabatan publik di pemerintahan 
seperti presiden, anggota parlemen, walikota, 
dll

7. Dalam hal jaringan, fokus pada kerja sama 
bilateral karena setiap negara memiliki masalah 
sendiri yang spesifik dan prioritas dari tiap 
negara.

Marco - konsep ini kerjasama bilateral perlu 
digali lebih lanjut. Kita dapat mengambil 
keuntungan dari teknologi untuk berbagi ide 
dan akan senang untuk berbagi pengalaman 
lebih banyak, dan kami memiliki lebih banyak 
pengalaman yang bisa kita bagi melebihi apa 
yang kita bicarakan di konferensi

8. Mengadakan konferensi serupa tetapi peserta 
yang mengikutinya merupakan kerabat / 
keluarga yang hilang sehingga mereka akan tahu 
bahwa mereka tidak sendirian.

9. Menghitung pengalaman yang dibagikan oleh 
negara negara melalui kelompok pembela hak 
asasi manusia untuk membantu meningkatkan 
kesadaran tentang kasus negara lain serta belajar 
dari mereka.

10. Ringkasan praktik terbaik disatukan oleh AFAD 
dalam bahasa yang dapat  dibaca.

11. Memasang ruang umum untuk informasi atau 
permintaan dukungan khusus yang bisa diolah 
dan dibagikan.
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12. Menghasilkan sebuah buku bergambar 
untuk anak-anak yang menampilkan kasus 
penghilangan paksa dari berbagai negara yang 
bisa diakses di Facebook. Ini bisa menjadi 
proyek AFAD jika dana dapat dikumpulkan. 
Hal ini dapat dilakukan di tingkat nasional 
dengan bahasa nasional sebagai mediumnya, 
dipromosikan oleh orang-orang terkemuka atau 
berpengaruh di negera mereka masing-masing. 
Untuk tingkat internasional, buku ini akan 
berisi kasus dari berbagai negara.

13. Sekretariat akan membuat e-group untuk 
peserta khususnya dalam memotivasi mereka 
menindaklanjuti rencana mereka.

Tujuan Konferensi Hasil

Memberikan kesempatan jaringan untuk para 
pendukung organisasi dan individu yang fokus 
terhadap penghilangan paksa melalui kegiatan seperti 
berbagi pengetahuan dan membangun solidaritas 
dalam konferensi.

Alejandro (Argentina):
Saya mengerti bahwa bagian yang paling signifikan 
adalah untuk saling berhubungan dan berbagi 
pengalaman dan informasi tentang situasi di masing-
masing daerah selain memberikan bantuan dan 
menunjukkan solidaritas antara organisasi dalam 
jaringan itu sendiri.

Margarita (El Salvador):
Makalah-makalah yang disajikan sesuai dengan 
rencana. Semua orang belajar sesuatu yang baru 
dari pembicara dan peserta. Saya telah belajar 
dan memperkuat pengetahuan saya baik di secara 
personal maupun kelembagaan.

Ide menciptakan ruang untuk jaringan dan menjalin 
kontak dengan satu sama lain dengan peserta lainnya 
tampaknya merupakan hal yang sangat tepat waktu 
karena ada banyak yang bisa disumbangkan dari setiap 
organisasi melalui jaringan ini dan ini memperkuat 
hubungan kelembagaan.

Menghasilkan masukan yang penting untuk modul 
pelatihan mengenai kampanye yang efektif  untuk 
undang-undang dalam negeri tentang penghilangan 
paksa yang akan diterbitkan oleh AFAD pada tahun 
2015.

Proses ini akan memandu AFAD dalam perumusan 
modul mengenai kampanye yang efektif  untuk 
undang-undang dalam negeri tentang penghilangan 
paksa.
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Sisto dos Santos (Timor-Leste)

Wadih Al Asmar (Libanon)

Pengacara Samia Islam (Bangladesh)

Pengacara Alejandro Rua (Argentina)

Refleksi Peserta

Bagian ini menunjukkan bagaimana beberapa peserta, melalui refleksi mereka, secara signifikan 
tersentuh oleh berbagi pengalaman dan interaksi antara satu sama lain selama konferensi. Beberapa dari 
refleksi ini diambil dari hasil evaluasi sementara sedangkan yang lain dikirim dalam refleksi singkat mereka, 
dicetak di sini secara keseluruhan.

Penghilangan di Timor sedikit berbeda dari pengalaman Chili karena pelaku penghilangan ini berada 
di Indonesia. Kedua pemerintah - yang dari Timor Leste dan Indonesia memiliki hubungan yang baik; 
mereka bekerja sama dengan satu sama lain. Hal ini yang membuat kita sedikit pesimis dalam bekerja 
untuk kebenaran karena sebagian besar 4.000 anak hilang Timor diyakini di Indonesia. Nama dan identitas 
mereka berubah. Inilah sebabnya mengapa saya sangat tertarik dalam dengan pengalaman dari El Salvador, 
pekerjaan penting mereka dalam Kebenaran dan Reparasi bagi korban.

Korban harus mengungkapkan apa yang mereka butuhkan dan mereka harus melakukan advokasi 
politik di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional jika memungkinkan. Banyak organisasi, karena 
impunitas di tingkat nasional mencari keadilan di negara-negara lain seperti di Spanyol, Perancis, Jerman, 
Italia, antara lain.

Konteks di Bangladesh sangat berbeda dari Amerika Latin, Indonesia, Timor Leste, dan Filipina 
karena tidak ada konflik bersenjata atau perang saudara. Bangladesh masih berjuang dengan situasi 
yang ada sekarang di mana orang lain berurusan dengan masa lalu. Antara 2009-2014, 151 orang hilang 
di Bangladesh karena pemerintah saat ini tidak bisa mentolerir pandangan yang berbeda. Identitas 
korban cenderung menjadi pemimpin politik, pemimpin preserikatan buruh, mahasiswa dan petani. Ini 
merupakan penyalahgunaan kekuasaan Negara - pasukan keamanan mengambil uang dari partai politik 
yang berpengaruh dengan menghilangkan orang-orang. Pemerintah tidak akan mengakui penghilangan 
atau penculikan tersebut.

Buenos Aires, 18 November 2014

Kepada Aileen dan teman-teman dari AFAD,

Saya menuliskan surat ini untuk Anda, setelah menghabiskan waktu yang cukup untuk menilai 
pentingnya pertemuan yang kita lakukan di Manila September lalu.

Pengorganisiran Konferensi ini bagi saya telah menjadi sebuah prestasi dalam dirinya sendiri dan layak 
mendapatkan ucapan selamat. Kami memungkinkan untuk semua peserta untuk melakukan pertukaran 
informasi mengenai situasi di masing-masing daerahnya. Dan pada saat yang sama, memungkinkan kita 
mempelajari dan mengenali pengalaman kita sendiri.
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Pengacara Roberto Garretón (Chili)

Dalam pekerjaan ini, Argentina memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam pertempuran untuk 
Kebenaran, Keadilan, Memori dan Reparasi dari korban. Hal ini berharga dan berguna.

Cara konferensi ini diselenggarakan, sedemikian rupa merupakan sebuah kemungkinan bagi kita 
untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman kami di berbagai kampanye mengenai kebenaran dan 
keadilan untuk para korban yang menghilang merupakan sebuah kampanye yang memang berharga dan 
berguna. Kami memperkuat persepsi tentang nilai solidaritas berdasarkan pengalaman bersama, serta 
pengalaman daerah kami sendiri.

Secara harfiah, dari seluruh dunia, atas nama Pusat Hukum dan Sosial, merupakan sebuah 
kehormatan besar bagi saya untuk berbagi dalam berbagai sesi perkembangan dalam pengalaman kami 
di Argentina, baik di tingkat lokal dan internasional, begitu pula di pengadilan serta daerah lain yang 
melakukan perjuangan selama hampir empat dekade.

Hal ini penting untuk menjaga harapan kita. Pertukaran informasi dan pengalaman antara organisasi 
lokal dan regional, dan bantuan bersama melawan setiap kebutuhan yang diperlukan, bahwa pertarungan 
ini adalah cara kita masing-masing kita untuk berkomitmen menghormati mereka dengan kesimpulan dari 
Konferensi 

Hal ini penting untuk menjaga harapan kita. Pertukaran informasi dan pengalaman antara 
organisasi lokal dan regional, dan dukungan yang kami berikan setiap kali perjuangan menuntut hal itu, 
adalah tanggung jawab kita seperti yang terlihat pada akhir konferensi. Kita harus berkomitmen untuk 
menghormati mereka.

Sekali lagi saya mengucapkan selamat tinggal dengan penghargaan terbesar bagi kerja keras organisasi 
Anda. Merupakan hal yang terpuji mengorganisir konferensi tersebut.

Sebagai pembicara, dalam pembicaraan tersebut, saya berbicara dari aspek teknis (deklarasi, 
perjanjian, dll); strategi LSM; prinsip-prinsip solidaritas; untuk selalu menggunakan kebenaran sebagai 
alat utama atau satu-satunya alat yang digunakan di dalam orang orang yang membela para korban. Saya 
menjelaskan kemajuan di Amerika Utara, Tengah dan Selatan, untuk menghargai pengalaman lain.

Dalam hal metode yang saya bagikan, saya bersikeras bahwa bekerja untuk hak asasi manusia, 
menjadi pembela nilai kemanusiaan, terutama politik; harus ada ketekunan dalam setiap keluhan dan 
klaim, harus ada fokus dan  OPTIMIS mengetahui bahwa suatu hari nanti, keadilan dan kebenaran akan 
menang. Kita tidak pernah bisa meninggalkan tugas!

Nilai solidaritas berdasarkan pengalaman bersama:

Bersandar pada pengalaman Chili (negara saya), Argentina, Peru, Uruguay, berkat peran komunitas 
agama, dan kerja solidaritas korban dan keluarga mereka, impunitas berakhir di negara-negara ini, yang, 
sayangnya, tidak terjadi di Amerika Tengah dan Meksiko.

Apa yang bisa menjadi celah dan tantangan?

Ketidakpercayaan hukum dan politik dikarena hasil yang baik tidak segera keluar jelas merupakan 
ketidakmampuan untuk diatasi dan hal ini merupakan tantangan besar. Secara teknis, ada kemajuan teknis 
dan organisasional yang besar karena interaksi terakhir saya dengan AFAD pada tahun 2001.
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Margarita Zamora (El Salvador)

Apa yang bisa diterapkan dan diduplikasi?

Pertanyaan ini tidak jelas bagi saya. Nilai-nilai kita (hak) pasti akan berlaku secepat mungkin, serta 
permintaan mereka. Tapi penegakan tidak langsung dan salah satu tujuan kami adalah untuk membuat 
penegakan langsung. Ditiru? Saya tidak tahu konsep. Jika Anda mengacu pada menerapkan prosedur yang 
digunakan di negara-negara lain yang telah menunjukkan hasil yang baik, tentu saja penting.

 
Dalam hal bidang kemungkinan kerjasama, saya berpikir bahwa semua peserta tersedia untuk 

menyebarkan dan memperluas apa yang kita bahas di Konferensi.

Cerita yang menyentuh tentang peristiwa di Filipina menceritakan bahwa meskipun mereka memiliki 
konteks yang berbeda namun akan selalu mempengaruhi kelas sosial yang sama, saya mengatakan bahwa 
kita adalah mayoritas di dunia, kami selalu menderita dari semua kekejaman dan kekuatan yang berbeda 
negara memaksakan pada kita dan kita masih tetap melakukannya. Mengetahui sejarah kepribadian suatu 
entitas yang memberikan hidup mereka untuk mengubah orang lain, dan budaya mereka adalah suatu hal 
yang penting. Ide saya diperkuat. “Lebih mudah untuk memperjuangkan pembelaan hak asasi manusia 
ketika Anda berpikir tentang kebaikan bersama dan bukan untuk keuntungan pribadi.” Lebih mudah 
untuk bersedia melayani dan bukan dilayani, bahwa dengan membantu orang lain Anda membantu diri 
sendiri juga. Hal ini harus diingat dalam promosi dan upaya yang dilakukan untuk menekan negara untuk 
meratifikasi konvensi tentang penghilangan paksa dan berkomitmen untuk menghormati dan menegakkan 
konvensi tersebut.

Hal ini penting untuk membuat upaya yang dikenal yang dilakukan oleh organisasi-organisasi 
pembela hak asasi manusia yang  bekerja untuk menemukan alat yang menjamin agar tidak terulangnya 
pelanggaran HAM berat. Negara harus mengambil tanggung jawab dengan menandatangani dan 
menegakkan Konvensi. Kelanjutan dari penghilangan paksa di negara-negara tersebut, meskipun tidak 
sistematis, menunjukkan dengan jelas bahwa kekuatan negara terus digunakan terhadap sebagian besar 
penduduk yang direbut di berbagai bidang. Apa yang menjadi sebuah inovasi dalam konferensi ini adalah 
berbagi pengetahuan dalam prestasi, tantangan dan kesulitan karena hal ini memberikan suatu hal-hal 
baru untuk organisasi yang berada dalam situasi yang berbeda pula. Hal ini penting untuk memiliki 
pengetahuan sebelum menemukan metode yang memfasilitasi transfer pengalaman tersebut. Hal ini juga 
diperlukan untuk diketahui bahwa peserta memberi kita tugas menyelidiki lebih lanjut tentang budaya 
negara-negara peserta untuk memfasilitasi integrasi dari Negara-negara tersebut. 

Kita harus mencari cara bahwa orang-orang dari semua negara yang telah memiliki kesempatan untuk 
berpartisipasi dalam konferensi yang berbeda dari AFAD dapat menyatukan upaya untuk mendukung 
kampanye mengenai kebenaran dan keadilan bagi korban penghilangan paksa dengan penekanan pada 
upaya agar tidak terjadi pengulangan kejadian ini.

Membuat kita lebih kuat sebagai Negara, ketika kita berbagi pengalaman tentang kemajuan mengenai 
pertahanan Hak Asasi Manusia melalui berbagai cara perjuangan di mana para korban yang terlibat dan 
bertindak sebagai bagian fundamental dari organisasi.

Solidaritas adalah nilai yang melampaui batas dan memperkuat organisasi yang melakukan advokasi 
hak asasi manusia. Solidaritas membuka peluang baru yang tidak bisa hilang dari dalam diri kita, hal ini 
mempersatukan kita dan membuat kita lebih kuat setiap kalinya.
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Kesenjangan dan tantangan termasuk pengelolaan dana dan penutupan beberapa lembaga. 
Kurangnya sistematisasi pengalaman dalam berbagai topik pekerjaan juga kesenjangan lain.

Keengganan lembaga yang berwenang untuk melakukan investigasi untuk mencari tahu lokasi 
pelaku dan menggunakan semua kemampuan sanksi atau penghukuman mereka terhadap pelaku tersebut 
adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan sebagai suatu kesenjangan yang ada. Apa yang menjadi 
kekuarangan dari tim kita juga adalah sedikitnya tim jaksa dan para pengambil keputusan yang terlatih 
dalam isu mengenai Hak Asasi Manusia untuk menyelidiki pelaku lain yang terlibat dalam pelanggaran 
hak asasi manusia.

Penting untuk memastikan bahwa negara menciptakan bank data profil genetik untuk mengidentifikasi 
korban anak-anak dan orang dewasa yang tersisa dari kasus penghilangan paksa dan juga tes DNA. Hal 
ini membutuhkan tim lintas fungsional yang melibatkan berbagai sektor seperti polisi, jaksa, dan korban.

Penerapan langsung dari kegiatan ini ialah terbangunnya hubungan dengan organisasi serupa di 
daerah-daerah terdekat di mana faktor-faktor ekonomi berfungsi sebagai fasilitator daripada kekuatan 
yang membatasi serta menghalangi koordinasi dan pertukaran antara korban penghilangan paksa tersebut. 
Hal ini penting untuk memperkuat ikatan solidaritas antara organisasi-organisasi serupa. Yakinlah bahwa 
tema konferensi akan dibagi selama pertemuan staf  dan lokakarya yang akan dilakukan dengan keluarga 
di daerah negara dimana organisasi ini bekerja.

Organisasi dan advokasi publik ini berada di tataran nasional maupun internasional. Dalam 
memerangi penghilangan paksa dan impunitas, ada kesamaan di berbagai negara Amerika Latin, terutama 
negara-negara yang bekerja pada kasus-kasus serupa yang terkait dengan pencarian anak-anak korban 
penghilangan paksa ini. Kami dapat berkoordinasi dan berbagi dengan negara-negara ini sehingga kita 
dapat upaya publik terhadap kasus penghilangan paksa ini.

Setelah menghadiri konferensi AFAD yang bercerita mengenai praktik terbaik, saya punya beberapa 
realisasi yang saya anggap sangat pribadi. Untuk memberikan konteks terhadap apa yang akan ceritakan, 
penting untuk dicatat bahwa saya merupakan putra dari desaparecido dan saya mendedikasikan waktu saya 
untuk bekerja dalam hak asasi manusia hanya baru-baru ini; Saya menghabiskan sebagian besar kehidupan 
dewasa saya untuk bekerja di dunia usaha.

Ayah saya adalah korban penghilangan paksa di Filipina selama rezim Cory Aquino. Dia adalah 
seorang pejuang kemerdekaan, pemimpin masyarakat, suami yang penuh kasih, dan ayah yang berdedikasi. 
Salah satu ironi dalam hidup saya adalah bahwa ayah saya diambil dari kehidupan saya pada Hari Ayah ‘di 
tahun 1990. Saya berumur sembilan tahun pada saat itu.

Saya tumbuh dengan kesadaran mengenai bagaimana pemerintah menggunakan penghilangan 
paksa sebagai alat represi. Tindakan yang disponsori negara ini ternyata mengubah masa-masa saya 
beranjak dewasa menjadi sebuah wahana roller coaster. Satu menit, kenyataan ini melempar saya ke dalam 
kemarahan menuntut ayah saya dikembalikan hidup-hidup. Menit berikutnya, saya akan meringkuk di 
asumsi yang menenangkan bahwa dia telah pergi untuk selamanya. Hal ini adalah cobaan tidak cocok 
untuk anak berusia sembilan tahun. Dan di cobaan ini, saya merasa sendirian.

Dalam situasi seperti ini lah, setelah menghadiri konferensi AFAD tersebut, realisasi berikut terbuka 
di mata saya.
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Penghilangan paksa memiliki banyak wajah

Bertemu para pendukung hak asasi manusia dari berbagai belahan dunia dan mendengar cerita 
mereka membantu saya menyadari bahwa bentuk penghilangan paksa pemerintah Filipina yang menculik 
ayah saya hanyalah salah satu dari banyak. penghilangan paksa di berbagai negara yang dapat menargetkan 
orang yang berbeda untuk alasan yang berbeda.

Saya tidak sendiri

Hanya melihat berapa banyak peserta yang hadir, dan mengetahui bahwa mereka mewakili keluarga, 
pendukung, dan organisasi membuat saya sadar bahwa saya tidak sendirian dalam cobaan ini. Saya selalu 
tahu aku tidak sendirian. Tapi melihat peserta ini, mendengar cerita mereka, dan menghabiskan waktu 
dengan mereka benar-benar membuat saya merasa saya tidak sendirian.

Saya benar-benar bisa melakukan sesuatu

Ketika saya meninggalkan dunia usaha, saya mengejar ide dan mimpi, bahwa saya akan nantinya 
dapat memberikan kontribusi keterampilan dan bakat saya untuk mempromosikan hak asasi manusia. 
Saya tidak yakin persis bagaimana hal tersebut, tapi saya akan tetap mengejar hal tersebut. Ketika saya 
melihat presentasi dari para pembicara dan mendengar ide-ide keluarga lain yang dihilangkan, saya tahu 
keputusan saya untuk terlibat dalam upaya mendukung hak asasi manusia adalah keputusan terbaik yang 
saya bisa saya buat. Aku benar-benar bisa melakukan sesuatu. Hal ini mungkin realisasi yang paling penting 
yang saya ambil dari konferensi ini.

Sebagai penutup, saya pikir menjadi suatu hal yang penting untuk memastikan bahwa kegiatan seperti 
ini selalu memiliki rencana kesinambungan. Sementara hal ini merupakan suatu upaya yang luar biasa, 
bahwa kita, peserta, memiliki realisasi yang signifikan, hal ini juga sama pentingnya untuk memiliki tempat 
dan kesempatan dalam menerjemahkan realisasi tersebut ke dalam tindakan yang bisa memiliki dampak. 
Kita membuat sebuah refeksi, tetapi kita juga harus bertindak. Dan itu, tentu saja, merupakan tanggung 
jawab bersama antara individu dan gerakan yang fokus terhadap masalah ini.

Diberi kesempatan untuk menghadiri konferensi praktik-prakti terbaik dalam masalah penghilangan 
paksa, pengetahuan saya tentang penghilangan paksa melebar. Dengan pembicara seperti Roberto 
Garretón, Gabriella Citroni dan lain-lain, saya harus tahu bagaimana kasus tersebut telah ditangani oleh 
pemerintah dan LSM terkait. Hal ini sangat inspiratif  bahwa meskipun kasus yang sedang berjalan, 
perjuangan untuk menghentikannya terjadi terus menerus, dengan upaya dari tingkat nasional, regional 
dan internasional.

Menjadi putri seorang pekerja hak asasi manusia yang aktif  dan pekerja pembangunan yang 
merupakan tahanan politik selama rezim Marcos, memiliki tujuan  untuk mendukung advokasi yang sama 
dengan mereka telah terealisasi tahun lalu setelah kelulusan. Dan di mana saya sekarang telah menentukan 
keputusan yang tepat untuk memulai perjalanan. Mampu membantu para korban pelanggaran hak asasi 
manusia, khususnya dari penghilangan paksa, tidak hanya di Filipina, tetapi di Asia, merupakan suatu 
berkah dan tantangan bagi saya.

Saya selalu menyimpan di tas saya boneka yang Marco Garavito berikan sebagai simbol dari anak-
anak hilang di Guatemala. Merupakan suatu hal yang mengnyuhkan hati ketika Marco bercerita, seperti 
cerita Margarita, dan nyanyian Amina setiap ulang tahun suaminya yang hilang. Hal meninggalkan 
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pesan di hati saya... untuk melanjutkan apa yang saya lakukan sekarang... dan membantu mereka dalam 
mencari orang yang mereka cintai yang hilang dari mereka, mencari keadilan, dan untuk bergabung dalam 
membayangkan sebuah dunia yang bebas dari penghilangan paksa.

Konferensi selama empat hari ini penuh dengan pelajaran dan wawasan baru yang diambil dari 
presentasi para pembicara dan masukan dari peserta selama forum terbuka dan sharing kelompok kecil 
serta lokakarya. Hal memperluas pengetahuan dan pemahaman saya tentang pengalaman dari Amerika 
Latin khususnya Chili, Argentina, El Salvador dan Guatemala.

Saya menuliskan beberapa pernyataan yang mencolok dan frase-frase dari pembicara terutama dari 
Amerika Latin dan reaksi saya dari apa yang mereka katakan.

Saya adalah seorang mahasiswa muda dalam beberapa tahun terakhir dalam rezim Marcos dan terlibat 
dalam perjuangan anti-kediktatoran sehingga apa yang diungkapkan oleh Amerika Latin tersebut terlihat 
menarik. Sebagai mahasiswa pascasarjana dari pembangunan sosial, presentasi mereka juga memperluas 
pemahaman saya tentang isu-isu pembangunan di negara-negara tersebut dan memotivasi saya untuk 
belajar lebih banyak.

Mari saya mulai dengan Senor Roberto Garretón, seorang pria yang penuh dengan energi pada usia 
72 tahun. Dia berbicara dengan hikmat dan kata-kata yang kuat diambil dari kekayaan pengalaman dalam 
partisipasinya untuk membebaskan negara mereka dari kediktatoran.

Dalam presentasinya pada Litigasi Strategis, saya menemukan hal-hal berikut yang sangat penting 
dan harus selalu diingat:

Kekuatan perempuan

“Karena ketakutan begitu kuat, organisasi ini lahir dengan 20 orang, jika saya ingat benar, mereka 
semua perempuan. Segera setelah itu, mereka memiliki lebih dari 1.000 kerabat sebagai anggota. “

Pengalaman mereka menunjukkan peran berharga perempuan dalam mencari kebenaran dan 
keadilan bagi orang yang mereka cintai. Keberanian mereka dapat dikaitkan dengan peran pengasuhan 
mereka sebagai ibu, istri atau saudara dari korban tetapi karena mereka memperdalam keterlibatan mereka, 
saya percaya banyak dari mereka melihat partisipasi politik mereka sebagai kontribusi mereka sendiri 
untuk membebaskan negara mereka dari kediktatoran. Senor Roberto menekankan dimensi politik dari 
perjuangan para korban penghilangan paksa. 

Organisasi korban sangat penting sehingga dapat mengambil peran aktif  dalam mencari 
kebenaran dan keadilan

Ketika saya mendengar ini, saya teringat beberapa anggota FIND yang selalu diundang dalam acara-
acara organisasi serta orang-orang dari AFAD. Namun, mereka hanya selalu menjadi penonton. Mereka 
perlu diberi peran besar yang bergantung pada kapasitas masing-masing.

Oleh karena itu, kegiatan yang diselenggarakan oleh AFAD selama ulang tahun kedua hilangnya 
Sombath Somphone, beberapa kerabat yang merupakan bagian dari penonton diminta untuk berbicara 
dan beberapa dari mereka berdiri dan berbagi pikiran dan perasaan mereka.



Dari Dukacita Menjadi Keberanian

A17

Tidak ada yang harus terpinggirkan karena ide, agama, jenis kelamin, preferensi seksual atau 
ras mereka.

Kita semua perlu mengingat hal ini selalu. Bahkan di antara pembela hak asasi manusia, ada berbagai 
tingkat penerimaan dan toleransi karena tradisi budaya masing-masing yang tumbuh bersama kita.

Menjaga kredibilitas kita sangat penting. Sebagai pendukung hak asasi manusia atau LSM 
HAM kitabuan hanya tidak bisa berbohong, tetapi juga kita tidak memiliki hak untuk membuat 
kesalahan.

Saya sangat setuju dengan dia tapi bagaimana jika memang, LSM Hak Asasi Manusia melakukan 
kesalahan? Saya gagal untuk menanyakan kepadanya. Dalam pandangan saya sendiri, langkah berikutnya 
akan dengan rendah hati menerima kesalahan, menghadapi konsekuensi, dan panen pelajaran.

Dalam perjuangan untuk kebenaran dan keadilan, Anda tidak punya hak untuk lelah. Selalu 
berharap, karena kehilangan harapan adalah dosa terbesar.

Hal ini membicarakan ketekunan. Dia mengatakan bahwa sejak hari pertama ketika ia memutuskan 
untuk menentang kediktatoran, ia terus kasus melakukan pengajuan di pengadilan dan ia kehilangan semua 
kasus ini. Dia tidak kehilangan harapan. Suatu hari ia menang dan itu menyebabkan kemenangan lainnya.

Di antara sesi formal, Senor Roberto memiliki banyak cerita untuk dibagiakn. Salah satu hal yang saya 
temukan lucu adalah undangan Presiden Marcos kepada Jenderal Pinochet untuk mengunjungi Filipina. 
Sementara dalam perjalanan ke Filipina, Presiden Marcos membatalkan undangan karena tekanan dari 
AS; bahwa kunjungannya tidak akan baik bagi citra presiden. Jenderal Pinochet terpaksa mendarat di 
Fiji untuk mengisi bahan bakar. Pada saat itu, Fiji diperintah oleh seorang presiden yang demokratis; 
pesawatnya mengisi bahan bakar tetapi staf  stasiun pengisian bahan bakar menolak untuk membantu 
mereka.

Saya tidak pernah tahu ini terjadi. Saya melakukan pencarian cepat Internet dan membaca beberapa 
artikel tentang kunjungan dan implikasi politiknya. Apa yang ia bagikan membawa saya kembali ke sejarah 
kita sendiri dan ditambahkan ke pengetahuan saya tentang perjuangan penting di negara kita.

Saya akan berharap dia memiliki lebih banyak waktu untuk berbicara dengan universitas, sehingga 
siswa kami akan memiliki pemahaman yang lebih luas dari sejarah kita dan keterhubungan ke negara-
negara lain terutama selama periode kediktatoran di banyak bagian dunia selama tahun 1970-an. Bagi 
Anda yang tertarik untuk membaca tentang kunjungan yang dibatalkan, Anda dapat menemukannya di 
situs-situs berikut:

•	 http://bit.ly/1P20B0b
•	 http://bit.ly/1Jslfjc

Dari presentasi Marco:

Sebelum penyajian Marco, saya memiliki pengetahuan yang terbatas tentang Guatemela dan 
rakyatnya. Saya belajar banyak dari dia terutama tentang beberapa tradisi budaya masyarakat Maya.

Saya sangat terkejut dengan apa yang ia katakan - 200.000 orang Maya dibunuh atau dihilangkan. Saya 
mengerti bahwa negara mereka adalah laboratorium pertama di Amerika Latin pada praktek penghilangan 
paksa.
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Saya kagum ketika ia mengatakan bahwa:

“Dalam budaya Maya asli, mimpi adalah penting. Jika mereka terus bermimpi, rohani anak 
hidup di suatu tempat, meskipun terdapat fakta bahwa ada kasus isolasi di mana mereka tidak 
ditemukan.” 

Lalu saya juga melakukan penelitian cepat tentang budaya Maya dan bagaimana mereka sangat 
dipengaruhi oleh operasi militer. Saya belajar bahwa orang-orang Maya sedang berjuang untuk tanah 
leluhur mereka dan itu akar dari perjuangan mereka. Mereka telah memiliki pemerintah yang terpilih 
secara demokratis antara tahun 1944-1952 tapi karena dukungan kudeta AS akhirnya berhasil memasang 
kediktatoran militer dan pada tahun 1966, pasukan keamanan Guatemala menggunakan metode 
penhilangan paksa sebagai alat untuk membungkam oposisi.

Saya menyadari betapa sedikit yang saya tahu mengenai perjuangan mereka sendiri.

Frase berikut memukul saya karena ini adalah pengingat yang baik bagi kita dalam profesi membantu 
dan juga memberikan perspektif  yang berbeda dalam melihat luka, penyelesaian, dan etika dalam 
membantu korban.

•	 “Frozen mourning” - menggambarkan efek psikologis dari hilangnya anak-anak mereka dan 
orang-orang terkasih lainnya. Tidak ada suatu penutupan selama sisa-sisa dari korban tersebut 
tidak ditemukan.

•	 “Yang paling penting adalah aspek manusia.”
•	 “Kami memiliki parlemen yang buruk dan presiden yang buruk. Rahasia kami adalah keluarga. 

Bekerja dengan keluarga.”
•	 “Kami tidak memiliki masalah dengan pengampunan. Ini bukan subjek di tengah pencarian. “
•	 “Keluarga mengatakan: Saya tidak ingin mencari orang yang bersalah. Saya ingin tahu apakah 

anak saya masih hidup, di mana dia dan mungkin kita bisa bertemu kembali. Mungkin masalah 
keadilan akan datang kemudian. Ini adalah sebuah kebijaksanaan yang populer. Sebagai nenek 
moyang mengatakan: “Hal pertama yang pertama.”

•	 “Kadang-kadang, hal-hal yang berkaitan dengan membimbing mereka mungkin saja bukan hal yang benar. 
Hidup membuka cara sendiri. Jangan mencoba untuk ikut campur dalam dinamika keluarga.“- Fr. John 
Cortina.

Saya memikirkan secara khusus bahwa kutipan dari Fr. John Cortina diatas sebagai pengingat yang 
kuat bagi kita yang bermain sebagai peran pendukung. Kadang-kadang, kita berpikir keluarga atau mitra 
kita belum siap untuk tindakan yang ingin mereka lakukan dan kita cenderung untuk memutuskan secara 
sepihak bagi mereka.

Selanjutnya, presentasi Marco sangat kuat ketika ia menunjuk ke boneka Maya kecil ditempatkan 
di posisi persegi di atas meja di depannya. Boneka kecil mewakili anak hilang sementara boneka besar, 
ditempatkan di tengah, mewakili orang tua mereka. Dia mengatakan kepada kami bahwa ini disebut 
“mengambil boneka yang sakit” dan setiap pertemuan organisasi keluarga dari korban yang menghilang, 
masing-masing dari mereka membawa boneka mereka dan menempatkannya di atas meja untuk 
mengingatkan mereka tentang perjuangan yang mereka lanjutkan untuk anak-anak mereka.

Dia juga menjelaskan bahwa bangsa Maya juga menmpatkan boneka ini di bawah bantal mereka jika 
mereka merasa sakit. Boneka ini meringankan atau mengambil kesakitan yang mereka rasakan.

Penggunaan positif  simbol dan ritual untuk menghasilkan keberanian dan inspirasi adalah 
pembelajaran yang sangat penting dari Marco.
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Dari presentasi Margarita:

Saya sangat tersentuh ketika Margarita mengatakan kepada kita semua bahwa dia kehilangan ibunya 
dan empat saudaranya selama perang, mereka semua “secara paksa” menghilang. Dia mampu mengubah 
rasa sakitnya ke dalam pekerjaannya saat ini untuk membantu keluarga dalam pencarian dan reunifikasi 
anak mereka yang menghilang.

Aku tidak percaya bahwa selama perang, militer mencari uang dengan menghilangkan anak-anak. 
Hal ini telah diatur. Dia mengatakan kepada kami dari kasus satu anak yang baru berusia lima tahun dan 
terluka ketika militer melakukan operasi di desa mereka. Anak itu dalam pelukan kakaknya dan militer 
secara paksa membawanya.

Margarita menunjukkan kepada kita video dari kejadian tersebut tersebut. Anak tersebut, sekarang 
menjadi orang besar yang mirip seperti orang Amerika (ia diadopsi oleh pasangan Amerika), kembali ke 
El Salvador untuk bertemu orang tua kandungnya. Saya berfikir kita semua yang menonton diam-diam 
menangis. Saya teringat kalimat Marco - “frozen mourning” aku melihat orang tua menangis dalam sukacita 
ketika mereka melihat “anak” mereka dan menangis lagi ketika mereka mengucapkan selamat tinggal saat 
ia kembali ke Amerika Serikat.

Saya merasa realistis tapi menyakitkan (untuk keluarga) ketika Margarita mengatakan kepada kami 
bahwa dalam upaya reunifikasi mereka, adalah penting bahwa keluarga harus memahami bahwa mereka 
mungkin tidak bisa mendapatkan kembali anak mereka lagi. Tetapi penting bahwa anak-anak mereka 
mengetahui kebenaran langsung dari orang tua mereka dan mereka pergi melalui proses.

Selama diskusi tentang reparasi, saya juga tersentuh oleh pertukaran antara dia dan Ibu Edita 
Burgos, ibu dari Jonas Burgos yang menghilang pada tahun 2007. Yang akhirnya bercerita mengenai 
dilema nya apakah akan mengajukan reparasi dalam hukum baru yang menyetujui kompensasi korban 
Hukum Militer. Suaminya, Jose Burgos Jr, seorang wartawan dan penerbit surat kabar kritis terhadap 
Hukum Militer ditangkap dan ditahan pada masa puncak penumpasan media selama kediktatoran. Anak-
anak mereka memutuskan bahwa mereka tidak akan mengajukan kompensasi. Pembicara, Chito Gascon, 
pengacara dan anggota Dewan Klaim Korban HAM mengeluarkan mandat untuk menerapkan hukum 
yang mendorong mereka untuk menerapkan hukum reparasi tersebut sebagai indikasi tanggung jawab 
negara dan penerimaan kesalahan.

Margarita berbagi reaksi yang sama ketika kompensasi juga ditawarkan untuknya. Pada awalnya dia 
bilang itu sulit; dia tidak bisa tidur memikirkan ide. Namun, dia punya anak dan dia tidak bisa mengirim 
mereka ke sekolah. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk mengambil untuk kepentingan pendidikan anak-
anaknya.

Dalam nada yang sama, Marco berbagi pengalaman di Guatemala di mana seorang putri yang 
menghilang ingin dunia tahu bahwa ayahnya adalah pahlawan. Dia menggunakan uang itu untuk menulis 
buku tentang ayahnya dan apa yang ia lakukan merupakan perbuatan heroik untuk negaranya.

Dari presentasi Alejandro:

Terakhir, pada bagian Alejandro, pentingnya memorialisasi ditekankan di negaranya. Dia mengatakan 
bahwa ini merupakan langkah penting agar generasi muda mereka akan mengingat masa lalu yang gelap 
dan akan membawa bersama mereka pelajaran sejarah mereka. Dia juga berbagi bahwa meskipun 
kemenangan mereka dalam memulihkan demokrasi dan pengakuan pemerintah terhadap pelanggaran hak 
asasi manusia yang dilakukan terhadap orang-orang, ada tahapan tertentu dalam sejarah mereka di mana 
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pelaku masih terpilih ke pemerintahan. Dari apa yang saya mengerti, ini hanya berbicara tentang tingkat 
kesadaran orang-orang yang memilih dia untuk berada di kantor.

Dia juga menekankan nilai untuk selalu waspada. Dia menjelaskan bahwa apa yang mereka capai 
sekarang - upaya sadar pemerintah mereka untuk membuat upaya dalam menghormati hak asasi manusia 
merupakan prinsip inti dalam pemerintahan mereka yang lahir dari perjuangan panjang. Ini adalah buah 
dari perjuangan mereka secara terus menerus.

Pengalaman Amerika Latin yang sangat inspiratif; apa yang saya pelajari dari mereka mendesak saya 
untuk belajar lebih banyak tentang sejarah dunia; munculnya kediktatoran; hubungan mereka satu sama 
lain; “tuan mereka”.

Saya juga mengucapkan terima kasih peran yang berharga dari penerjemah. Mereka diberkati dengan 
fasilitas yang baik dari bahasa Spanyol dan Inggris. Mereka sangat berharga dalam memastikan bahwa 
semua orang mengerti dan memahami satu sama lain.

Terinspirasi oleh apa yang saya pelajari dari mereka, terutama pada boneka adat, saya berbagi hal ini 
kepada  Amina Masoud Janua, Ketua Pertahanan Hak Asasi Manusia (Pakistan) di kongres AFAD yang 
berhasil. Saya mengirimnya foto boneka-boneka yang saya sebut sebagai “boneka yang mengambil rasa 
sakit” (take away pain dolls). Beberapa minggu setelah ia kembali ke Pakistan, kami memiliki pertukaran 
tentang ritual ini. Dia juga terinspirasi untuk berbagi dengan anggota keluarga korban penghilangan 
paksa. Berikut ini adalah pertukaran email kami yang menunjukkan seberapa efektif  adalah presentasi 
dari Marco.

Pertukaran email antara Ketua Pertahanan Hak Asasi Manusia (Pakistan), Amina Masood 
Janua dan saya sendiri di “Take Away Pain Dolls” dari El Salvador

Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa konferensi itu sangat memperkaya saya. AFAD dapat 
berbagi hasil dalam banyak cara dan saya percaya itu bisa menyentuh orang lain juga seperti bagaimana 
Amina tersentuh dengan apa yang saya bagikan “sedikit” selama rehat di masa 4 hari Kongres AFAD 
tersebut. Mungkin anggota organisasi lain juga bisa memikirkan ritual dan simbol yang dapat digunakan 
untuk lebih mendorong dan menginspirasi keluarga untuk melanjutkan pencarian demi kebenaran dan 
keadilan.

Untuk Carol,

Bagaimana Anda dan semua teman-teman di AFAD? Saya terus berpikir dan 
mengambil inspirasi dari kalian semua dan karya besar yang Anda buat.

Carol, saya ingat sedikit tentang kisah Anda kepada boneka yang disimpan di bawah 
bantal untuk menghilangkan rasa sakit orang-orang terkasih yang menghilang. Harap 
dapat Anda mengirimkannya lebih detail!

Saya sangat tertarik dan ingin memberitahu keluarga yang dirugikan di sini sebagai 
inspirasi dan untuk menjaga semangat mereka. Juga mengirim saya link jika ada berita 
mengenai suku ini.

Salam dan pelukan,

Amina
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Untuk Amina,

Senang mendengar kabar dari Anda lagi! Ya, „boneka yang mengambil rasa sakit“ 
dibagikan kepada kami oleh Marco dari Guatemala.

Hanya sedikit informasi sejarah: orang-orang Maya dari dataran tinggi - mereka 
disebut Ixchel, secara brutal dibunuh oleh tentara selama konflik bersenjata. 70-90% 
dari orang-orang mereka tewas dan mereka mengajukan kasus genosida terhadap 
diktator, Jenderal Rios Montt yang memerintah negeri 1981-1983. Pada tanggal 10 
Mei 2013, pengadilan Guatemala menjatuhkan hukuman 80 tahun penjara (dia sudah 
86).

Selama tahun-tahun yang brutal, banyak anak-anak yang hilang oleh militer dan dijual 
untuk diadopsi. Orang tua yang menggunakan boneka tersebut untuk melambangkan 
anak mereka yang hilang. Saya melampirkan 2 foto dari boneka tersebut selama 
presentasi Marco. Di tengah adalah orang tua dan seluruh boneka di alun-alun 
merupakan anak-anak mereka menghilang. Dia mengatakan bahwa selama pertemuan 
kerabat, mereka selalu memiliki boneka ini untuk menguatkan mereka dan mereka 
diatur seperti yang ia lakukan selama konferensi.

Saya setuju dengan Anda, bahwa mungkin apa yang mereka lakukan di Guatemala 
juga dapat menginspirasi kerabat yang ada di Pakistan untuk membuat representasi 
simbolis berdasarkan budaya dan bersama-sama mereka dapat berbagi makna simbol-
simbol ini untuk perjuangan mereka terhadap kebenaran dan keadilan.

Salam hangat,

Carol

Untuk Carol,

Terima kasih banyak untuk pengingat ini dan pembaruannya. Saya akan memberikan 
presentasi kepada keluarga yang termasuk didalamnya bagian yang sangat penting dari 
boneka yang menghilangkan rasa sakit tersebut.

Akan berkoordinasi jika saya butuh rincian lebih lanjut.

Terima kasih sebanyak-banyaknya,

Amina
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Mary Aileen D. Bacalso (Philippines)

Konferensi mengenai Praktek Terbaik dalam Advokasi Legislasi Terhadap Penghilangan 
Paksa (Best Practices in Advocating Legislation Against Enforced Disappearances). dikembangkan 
sebagai ide yang tepat setelah pemberlakuan hukum anti-penghilangan paksa di Filipina, hukum 
anti-penghilangan paksa pertama yang ditegakkan pertama dan satu-satunya di Asia. Ide ini 
dibawa ke dalam perhatian dari National Endowment for Democracy melalui telepon. Ibu Sam 
Chanthavong, petugas proyek untuk Filipina, awalnya terbuka untuk itu. Sebuah pertemuan 
singkat dan serangkaian diskusi menyebabkan konseptualisasi proyek, sebuah proses yang tidak 
begitu mudah.

Peserta berbicara berbagai bahasa dari Asia, Amerika Latin, Eropa-Mediterania 
Region, Eropa, Amerika Utara yang datang dengan pengalaman dalam perjuangan melawan 
penghilangan paksa secara khususdan hak asasi manusia secara umum. Menjadi kaya ilmu 
merupakan pengalaman yang pada akhir konferensi, semua orang kagum dengan kesamaan 
dan keragaman baik situasi dan respon dan juga pentingnya tindakan nyata dalam rangka 
mewujudkan visi yang  banyak-diinginkan yaitu menjadi dunia tanpa orang hilang .

Salah satu peserta yang mengagumkan bagi saya adalah Roberto Garretón. Saya pertama 
kali bertemu Roberto lima belas tahun yang lalu, saat konferensi pengacara AFAD ini baik di 
Indonesia dan Filipina. Dia berbicara dengan penuh semangat dan fasih tentang menjatuhkan 
Pinochet yang bertanggung jawab untuk penghilangan paksa dan pelanggaran HAM lainnya di 
Chili. Dalam nada yang penuh gairah dan inspirasi, ia berbagi peran Katolik dan gereja-gereja 
lain dan nilai solidaritas internasional, yang memberikan kontribusi, dalam ukuran kecil, untuk 
apa yang telah Chili capai saat ini. Menekankan nilai dari setiap dokumentasi yang tentunya 
akan berguna untuk tujuan tertentu baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang, 
Garretón juga menekankan peran media dalam menyebarkan dan mendapatkan dukungan 
seluas mungkin. Apa yang paling “memukul” saya dan banyak peserta  adalah sebuah catatan 
yang mengatakan bahwa kejahatan terbesar yang kami bisa melakukan adalah kehilangan 
harapan. Memang, dalam situasi di mana visi yang diinginkan tampaknya jauh dari pandangan, 
harapan adalah salah satu sumber dasar dari kekuatan kita. Kehilangan harapan adalah kejahatan, 
memang. Di antara semua peserta lain, gairah Garretón untuk hak asasi manusia meninggalkan 
jejak yang tak terhapuskan dalam pikiran dan hati banyak peserta.

Sesuatu kondisi yang kontras yang terjadi di Chili adalah peran Gereja Katolik selama 
kediktatoran di Argentina. Mr Alejandro Rua berbagi bagaimana Gereja Katolik berpartisipasi 
dalam komisi pelanggaran hak asasi manusia selama kediktatoran, khususnya di ribuan kasus 
penghilangan paksa yang dilakukan selama kediktatoran. Menanggapi kediktatoran kedua 
negara, apa yang menjadi hal umum adalah kegigihan dan ketekunan dari keluarga korban yang 
hilang dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya untuk mendokumentasikan kasus, untuk 
memastikan partisipasi keluarga orang hilang tersebut dan untuk mendapatkan dukungan 
internasional.

Saya ingat mantan ESMA (Espacio Memoria y Derechos Humanos), tempat yang terletak 
di jantung kota Buenos Aires, di mana orang-orang yang menghilang disiksa, wanita hamil 
dibuat untuk memberikan bayi mereka yang mereka rawat hanya beberapa menit atau jam 
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karena mereka nantinya tewas dibunuh dan dibuang ke laut, tidak pernah terlihat lagi. Dengan 
pengalaman yang dibagikan oleh Alejandro tentang kemenangan dalam menemukan anak 
hilang, saya terus salut kepada ibu dan nenek di Argentina untuk kegigihan mereka dalam 
menemukan anak-anak ini, ratusan di antaranya telah ditemukan hidup dan bersatu kembali 
dengan kakek-nenek biologis mereka. Saya hanya bisa iri dengan perjuangan mereka melawan 
penghilangan paksa di Argentina dan melakukan apa yang mungkin dilakukan di Filipina dan 
Asia.

Di bagian tengah Amerika Latin, perwakilan Guatemala dari Liga Guatemalteca de Higiene 
Mental, Marco Antonio Garavito bercerita mengenai keberhasilan mereka dalam menemukan 
anak hilang. Dia datang pertama kali ke AFAD pada bulan Desember 2000 selama acara Best 
Practices in Advocating Legislation Against Enforced Disappearances. Pada kesempatan itu dan selama 
konferensi ini, ia membawa boneka kecil bersamanya yang melambangkan anak-anak hilang 
selama perang di Guatemala di mana 45.000 orang hilang. Dia membawa boneka kecil ini lagi 
ketika ia datang ke Manila, menyebutkan bahwa kita dapat membawa boneka ini ke mana pun 
kita pergi. Dengan demikian, ia mengatakan bahwa kita tidak akan melupakan bahwa negara 
Guatemala yang begitu jauh dari Filipina, masih ada anak-anak yang harus ditemukan dan 
menyadari identitas sejarah mereka dan di negara yang sama, orang tua mereka yang sekarang 
lanjut usia menolak untuk menutup mata mereka sebelum mereka bisa bersatu dengan anak-
anak mereka yang telah lama hilang tersebut.

Apa yang paling mencolok dari apa yang Marco katakan, yang juga diulang oleh Margarita 
Zamora dari Pro Busqueda, El Salvador, adalah peran sentral keluarga dari orang-orang yang 
menghilang ini dalam melakukan upaya kebenaran, keadilan, reparasi, memori dan jaminan 
kejadian ini tidak akan terulang kembali . Peran organisasi masyarakat sipil merupakan suatu hal 
yang turut andil dalam melakukan upaya ini. Merupakan suatu jalan yang panjang bagi kami di 
Asia dalam upaya pemberdayaan baik korban dan anggota masyarakat sipil yang bersangkutan. 
Setiap menit, jam, hari penyebab menghilang harus dipertimbangkan pada saat pemberdayaan.

Saya harus mengatakan bahwa pembagian penglaman yang berharga pada pencarian 
anak-anak menghilang di Argentina, El Salvador, Guatemala, harus berubah menjadi sebuah 
pengalaman di Asia, kontekstual dalam situasi tertentu di Timor-Leste dan Indonesia. Sisto dari 
HAK bercerita mengalami fenomena anak-anak menghilang di Timor Leste, yang merupakan 
bagian dari populasi yang dimusnahkan, yang dibunuh atau hilang selama pendudukan 
Indonesia di Negara mereka. Proyek untuk mencari anak-anak menghilang di Timor Leste 
tentu akan menghasilkan hasil yang baik, mengambil praktek terbaik dari kedua bagian selatan 
dan tengah Amerika Latin.

Ada banyak momen pergerakan lainnya, seperti pertukaran pikiran antara Edita Burgos 
dan Margarita pada masalah reparasi. Pada salah satu sudut ruang konferensi, Edita bercerita 
bahwa ia menolak untuk mengambil kompensasi dari kekayaan Marcos ‘di penjara suaminya, 
yang disampaikan kepadanya sebelum suaminya meninggal, bahwa itu adalah tugasnya 
untuk melawan kediktatoran. Oleh karena itu, tidak ada jumlah uang yang bisa mengimbangi 
pelanggaran yang dilakukan kepadanya dan banyak korban Hukum Militer lainnya. Di sudut 
lain dari ruang konferensi itu Margarita yang mengatakan bahwa dia merasakan hal yang sama 
dalam kaitannya dengan hilangnya suaminya dan tiga anggota keluarganya. Tapi anak-anaknya 
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membutuhkan uang bagi mereka untuk pindah, dengan demikian, dia secara tulus menyarankan 
Edita untuk mengambil uang.

Irina dari Belarus adalah contoh besar lainnya dari ketekunan projek terkait penghilangan 
paksa ini. Berbagi pengalaman dari kediktatoran di Belarus yang menyebabkan hilangnya suami 
dan tiga orang lainnya, dia sangat berbagi tentang pekerjaan dari We Remember dan bagaimana 
telah menguat dari tahun ke tahun melalui upaya bersama dengan AFAD dan ICAED selama 
beberapa tahun terakhir.

Kata-kata tidak cukup untuk menggambarkan kekayaan pengetahuan dan inspirasi yang 
kami terima dari para peserta konferensi. Ruang tidak cukup untuk mengutip masing-masing 
dari setiap orang yang berkontribusi, dalam ukuran kecil, untuk keberhasilan konferensi.

Konferensi ini adalah yang pertama dan satu-satunya kegiatan di mana pasangan pendanaan, 
menurut Sam dari NED yang ikut berpartisipasi. Saya yakin bahwa konferensi ini merupakan 
suatu hal yang tidak kurang dari pengalaman belajar yang nyata baginya dan inspirasi.

Dari mulai panggilan telepon hingga ke konsep - seluruh proses berubah menjadi salah 
satu kegiatan yang terbaik, bahkan mungkin menjadi aktifitas terbaik dari AFAD yang lebih 
dari 16 tahun terakhir merupakan sebuah federasi. Menjadi sebuah hal yang penting bahwa 
konferensi ini akan memberikan kontribusi pada serangkaian upaya masa lalu dan masa depan 
untuk mewujudkan banyak mimpi untuk menjaikan dunia tanpa orang hilang. Biarlah hal ini 
berubah menjadi serangkaian upaya untuk mempertahankan pekerjaan karena perjuangan 
melawan penghilangan paksa merupakan suatu upaya yang memerlukan waktu yang lama.

Hasta la victoria siempre ...

Umpan Balik Peserta Berdasarkan Bentuk Evaluasi yang mereka lakukan

Untuk membantu AFAD memperbaiki pekerjaannya dalam menyelenggarakan konferensi 
serupa di masa mendatang, bentuk evaluasi (Lihat Lampiran A) dikirim melalui email ke semua 
peserta menjelang akhir Oktober 2014. Namun, hanya sedikit bentuk evaluasi yang diisi kembali 
dan tidak akan mampu untuk memberikan pandangan yang mewakili dari mayoritas peserta 
dan pembicara. Oleh karena itu, hanya komentar mereka yang termasuk dalam bagian ini.

Di belakang, mungkin lebih baik jika bentuk evaluasi tersebut dibagikan kepada para 
peserta sebelum konferensi ditutup dan sebelum membagikan sertifikat konferensi sebagai 
insentif. Ini adalah salah satu pelajaran dalam menjalankan evaluasi.

Persiapan pra-konferensi

1. Alejandro: Pengorganisasian konferensi telah sempurna.
2. Margarita: Undangan diterima sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk 

mempersiapkan presentasi. Namun, karena situasi ekonomi lembaga, pada awalnya, 
kita mengatakan bahwa partisipasi kami tidak akan mungkin, sehingga sulit untuk 
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mempersiapkan bahan untuk konferensi. Tapi dalam hal apapun, saya akhirnya bisa 
melakukan yang terbaik.

Kedatangan dan registrasi

1. Alejandro: Bahkan pemilihan tempat telah sukses diputuskan. Hal yang sama berlaku 
juga untuk informasi.

2. Roberto: Saya tidak mendengar keluhan tentang hotel.
3. Margarita: Segala sesuatu yang berhubungan dengan kantor pusat dan seluruh 

prosedur, bagi saya, sangat baik. Informasi ini sangat berguna dan tepat waktu. Satu-
satunya masalah adalah hambatan bahasa. Di hotel, tidak ada orang yang berbicara 
bahasa Spanyol, sehingga sulit untuk berkomunikasi untuk menyelesaikan beberapa 
kebutuhan.

Upacara pembukaan

1. Alejandro: Upacara pembukaan telah sangat baik.
2. Roberto: Mungkin upacara itu terlalu lama, tapi intervensi merupakan suatu hal yang  

berkualitas baik.
3. Margarita: Pada bagian ini, penting untuk berkomentar bahwa selain dari konten, 

pembicara dan presentasi yang selaras dengan rencana yang telah disepakati. Satu-
satunya kesulitan pribadi bagi saya adalah bahasa. Namun demikian, ada upaya oleh 
pembicara dan adanya peralatan untuk memecahkan dan menjawab pertanyaan-
pertanyaan tersebut.

Saya menemukan pertunjukan musik yang sangat baik. Pertunjukan ini mengirimkan 
pesan yang jelas dari pemuda Filipina, yang selanjutnya menunjukkan kemampuan 
dan usaha pemuda untuk membawa pesan kepada rakyatnya. Saya menemukan 
pakaian dan kain adat yang sangat menarik. Sayangnya, hal itu tidak mungkin untuk 
semua peserta untuk menunjukkan pakaian adat dari negara mereka sendiri. Menjadi 
suatu hal yang menarik untuk berbagi cerita

Sesi Presentasi

1. Roberto: Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ke-16 karena saya tidak memiliki 
kemampuan dalam bahasa Inggris. Sangat sulit untuk mengikuti secara simultan 
powerpoint dan interpretasi. Dua penerjemah Spanyol yang ada sangat baik!

Fasilitasi dan manajemen waktu

1. Alejandro: Isi dari presentasi memotivasi kepentingan untuk mengetahui apa yang 
terjadi di masing-masing daerah. Wawasan lain yang sangat penting dan terkait.

2. Margarita: Semuanya dilakukan sesuai dengan program dan ketika ada perubahan, 
kami secara cepat diberitahukan.
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Logistik

1. Gabi: Dalam hal logistik, menjadi suatu hal yang penting untuk menginformasikan 
terlebih dahulu peserta yang pada keberangkatan mereka, harus membayar pajak 
untuk meninggalkan negara itu dan ini bisa dilakukan hanya dalam mata uang lokal 
atau dolar AS (bagi mereka yang tidak tahu itu dari awalnya mungkin sangat tidak 
menyenangkan untuk terlambat, dengan tidak ada mata uang lokal dan tanpa dollar 
AS).

Hal ini juga penting bahwa orang-orang yang bertanggung jawab membawa peserta ke 
bandara diberitahu tentang terminal keberangkatan yang tepat dan menunggu sampai 
peserta memang masuk bandara, bukan meninggalkan dengan cepat dan berada di 
luar jangkauan jika membutuhkan sesuatu.

2. Roberto: Mungkin hal terbaik dari semua adalah pembelajaran budaya dan teknis, 
semangat kerja sama dan membangun persahabatan baru dalam jenis pekerjaan 
yang pada dasarnya memang untuk sebuah solidaritas. Kekurangan makanan karena 
kebiasaan Amerika atau Eropa ditambah kebiasaan dari non-Asia saya. Makanan juga 
sangat manis untuk diabetes.

3. Alejandro: Organisasi dan partisipasi dari konferensi itu memang sangat baik.

4. Margarita: Saya menemukan terjemahan yang sangat baik dan tepat waktu. Saya 
merasa kasihan orang yang menerjemahkan, terutama selama bagian dimana sebagian 
dari kita berbicara sangat cepat, melupakan bahwa kita harus membuat ruang untuk 
penerjemah, meskipun itu simultan.

Semua materi yang diberikan sangat penting karena hal ini merupakan segala sesuatu 
yang diperlukan untuk mengetahui program dan pembicara. Bagian pengakuan adalah 
detail yang sangat signifikan.

Acara solidaritas adalah bagian yang sangat penting. Sayangnya, kami tidak dapat 
mengambil keuntungan penuh karena tidak semua orang berpartisipasi di bagian ini.

Manajemen waktu yang sangat baik, semua memiliki kesempatan yang sama, surat-
surat itu disajikan sesuai rencana, semua orang belajar sesuatu yang baru dari 
pembicara dan peserta. Adapun topik yang dijadwalkan selama empat hari, tampaknya 
sulit untuk dimuat semua karena topik ini memiliki tema yang cukup luas. Beberapa 
tidak sepenuhnya dibahas.

Saya befikir bahwa partisipasi saya sangat penting. Hal ini merupakan suatu usaha 
yang layak dari organisasi saya yang berusaha dengan segala cara untuk membuat 
partisipasi saya menjadi penting. Karena organisasi saya mempercayai saya dan 
didukung partisipasi saya, saya telah belajar dan memperkuat pengetahuan saya baik 
di personal dan kelembagaan.
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Ide menciptakan ruang untuk jaringan dan menjalin kontak dengan satu sama lain 
dan peserta lainnya tampaknya sangat tepat waktu karena ada banyak yang bisa 
disumbangkan dari setiap organisasi melalui jaringan ini dan memperkuat hubungan 
kelembagaan.

Apa yang menurut anda menjadi bagian paling penting dalam konferensi dan 
mengapa?

1. Gabi: Berbagi informasi antara negara-negara yang berbeda. Saya menemukan hal 
ini sangat memperkaya dan inspiratif. Praktik terbaik dan kesalahan masa lalu dapat 
diperhitungkan dalam upaya perencanaan masa depan.

2. Marizen: Berawal dari gerakan hak-hak migran, konferensi ini adalah pengalaman 
yang baik secara pribadi bagi saya karena saya belajar lebih banyak tentang advokasi 
terhadap penghilangan paksa, dan melihat gambaran yang lebih besar dan interkoneksi 
dari semua pihak yang memperjuangkan hak asasi manusia. Presentasi pada berbagai 
kampanye dimulai di berbagai negara memberi saya beberapa ide tentang bagaimana 
mereka dapat berhubungan atau berlaku untuk upaya gerakan keadilan sosial lainnya, 
seperti hak-hak migran. Kerja kelompok dan percakapan selama makan siang dan 
makan malam juga merupakan suatu hal yang berguna; beberapa peserta sangat 
antusias untuk terlibat dan berbagi tentang pengalaman yang beragam yang mereka 
alami sendiri.

Menjadi suatu kehormatan bagi saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan 
dokumentasi tentang advokasi hak asasi manusia. Seperti kata Pak Garretón pada 
akhir sesi, kita harus tetap merekam pelanggaran hak asasi manusia karena catatan 
ini akan menjadi sebuah dokumen baik dokumen sejarah dan politik yang dapat 
mengungkapkan kebenaran, memfasilitasi rekonsiliasi dan keadilan, dan melakukan 
pengaruh terhadap perubahan, meskipun perubahan mungkin datang perlahan-lahan, 
pentingnya dokumentasi ini tidak dapat diremehkan.

3. Marco: Saya percaya bahwa berbagi pengalaman organisasi di berbagai negara, dan 
mempelajari tentang mereka, memperkuat mekanisme solidaritas dan merupakan 
hal yang penting saat ini untuk melakukan dispersi dan melemahkan upaya dalam 
perjuangan melawan penghilangan paksa.

Kepentingan semua peserta untuk tumbuh secara pribadi maupun kolektif  dalam 
bekerja terhadap hak asasi manusia.

4. Alejandro: Saya mengerti bahwa bagian yang paling signifikan adalah untuk saling 
berhubungan dan berbagi pengalaman dan informasi tentang situasi di wilayah 
masing-masing di setiap daerah selain memberikan bantuan dan menunjukkan 
solidaritas antara organisasi dalam jaringan. Kesaksian korban. Meskipun dengan 
kesaksian masing-masing kita digerakan dengan kesaksian kita sendiri. Saya berpikir 
dengan mengetahui bahwa banyak dari kita telah mengalami situasi yang sama, 
menguatkan kita dan memberi kita lebih banyak alasan untuk melanjutkan perjuangan 
dalam membela hak asasi manusia.



Lampiran

A28

Mengetahui bahwa penghilangan paksa terus terjadi di negara-negara lain membuat 
saya menyadari bahwa tindakan ini nantinya mungkin tidak akan pernah berakhir. Hal 
harus memotivasi kita untuk mencari aliansi baru dan lebih simpatik dengan mereka 
yang sedang menderita dampak dari penghilangan paksa, kita perlu menemukan cara 
untuk mempengaruhi pemerintah dan orang-orang yang memiliki kekuatan untuk 
membuat perubahan.

Apa saran Anda untuk AFAD dan mitranya untuk lebih meningkatkan hal dalam 
mengorganisir konferensi masa yang akan datang?

1. Marco: Lebih banyak waktu yang bisa saja dialokasikan untuk saling melakukan 
pertukaran dan pengakuan, di luar presentasi yang secara murni terstruktur.

2. Roberto: Pada awal konferensi, harus ada ruang untuk pembicara di setiap negara 
untuk menyajikan sejarah negara mereka.

Adapun waktu untuk presentasi mungkin harus dikurangi agar menciptakan lebih 
banyak ruang untuk diskusi di antara para peserta.

Pada materi yang disampaikan harus satu paket dengan informasi tentang masing-
masing pembicara, saya sarankan untuk menerjemahkan topik yang paling penting 
ke dalam bahasa yang paling umum dari peserta untuk memfasilitasi partisipasi 
mereka dalam presentasi. Menjadi suatu hal  yang penting bahwa peserta mengetahui 
tempat-tempat bersejarah dari negara yang Anda harus melakukan tur dengan jumlah 
kelompok sebanyak mungkin.

AFAD telah memenangkan ruang besar di komunitas HAM di Asia dan harus 
berusaha untuk mempertahankan prestise dan kepemimpinannya.

3. Alejandro: Saya berpikir bahwa konferensi ini telah menjadi awal yang baik, dan 
saya sarankan untuk terus melanjutkan agenda ini untuk mendapatkan hasil yang 
diharapkan.

4. Dari hasil kelompok:
•	 Untuk memberikan lebih banyak waktu jika ada minat dalam forum untuk topik-

topik tertentu
•	 Untuk menggunakan forum resmi untuk diskusi
•	 Ketepatan waktu tidak menjadi masalah
•	 Terjemahan tidak ada masalah. Penerjemah berhasil  menuntaskan itu semua.
•	 Konferensi ini teroganisir dengan baik
•	 Ada pertukaran informasi yang sangat baik meskipun ada hambatan bahasa 
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Lampiran C

Konferensi di Gambar

Upacara pembukaan

Sesi
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Lokakarya

Pemberian Plakat
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Lampiran D
Berbagi Praktek-praktek Terbaik dalam Mengadvokasi Peraturan Perundang-undangan

tentang Penghilangan Paksa
17-20 September 2014

Manila, Filipina

LEMBAR EvALUASI KONFERENSI

Kami menghargai ide-ide, pandangan-pandangan, dan perasaaan-perasaan anda berkenaan dengan 
konferensi yang baru saja terlaksana mengenai “Praktek-praktek Terbaik dalam Mengadvokasi Pera-
turan Perundang-undangan tentang Penghilangan Paksa” yang diselenggarakan oleh Asian Federa-
tion Against Involuntary Disappearances (AFAD) berserta organisasi-organisasi yang berkerja sama dengan-
nya. Kami meminta anda untuk menjawab lembar evaluasi ini. Mohon untuk memilih jawaban-jawaban 
anda menggunakan skala penilaian di bawah ini untuk meresponi setiap pertanyaan, di mana 1 adalah 
yang terendah dan 5 adalah yang tertinggi:

Sangat Tidak Setuju = 1 Tidak Setuju = 2 Rata-rata = 3 Setuju = 4 Sangat Setuju = 5

Mohon untuk menandai jawaban sodara.  Contoh: 1 2 3 4 5. 

Persiapan sebelum konferensi

1. Undangan konferensi dikirim di muka sehingga sodara dapat menyempatkan waktu untuk mempersiapkan diri.  1 2 3 4 5  
2. Informasi yang diberikan jelas dan lengkap.    1 2 3 4 5
3. Perjalanan dan informasi logistik terkait lainnya dikirim jauh sebelum jadwal waktu 
 konferensi berlangsung (tiket, dll).                    1 2 3 4 5
4.  Tindakan lanjutan di bidang komunikasi telah ditangani dengan baik.   1 2 3 4 5

Komentar-komentar Umum: ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Kedatangan dan Registrasi

5. Tempat lokasi Konferensi yang mudah dijangkau.    1 2 3 4 5
6. Prosedur pendaftaran yang cepat dan efisien.    1 2 3 4 5
7. Proses registrasi yang cepat dan sederhana.    1 2 3 4 5
8. Perlengkapan konferensi yang disediakan sangat informatif  dan lengkap.   1 2 3 4 5
9. Profil atau direktori dari partisipan sangat bermanfaat.                                                      1 2 3 4 5

Komentar-komentar Umum: ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Upacara pembukaan:

10. Ketepatan dalam pemilihan pembicara.     1 2 3 4 5
11.  Konten-konten dari pidato mereka adalah relevan dan menginspirasi.   1 2 3 4 5
12.  Para pembicara menyampaikan presentasi mereka dengan jelas.                                               1 2 3 4 5
13. Penilaian terhadap acara pembuka dan pameran foto.                                                          1 2 3 4 5
14. Penilaian terhadap “tampilan dan perasaan” dari konferensi dengan iringan musik 
 dari lagu-lagu Filipina, staf  AFAD yang berpakaian Filipina dan pameran dari kain-kain 
 tradisional di atas panggung.                    1 2 3 4 5

Komentar-komentar Umum: ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Sesi Presentasi:

15.  Konten dari presentasi adalah bermanfaat dan relevan.    1 2 3 4 5
16. Bantuan visual yang digunakan adalah sesuai, jelas, dan efektif.    1 2 3 4 5
17. Presentasi-presentasi yang terorganisir.    1 2 3 4 5
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18.  Para pembicara menyampaikan dengan menarik, jelas, dan memberi inspirasi.   1 2 3 4 5
19. Kecepatan yang telah sesuai dengan para penonton.    1 2 3 4 5
20.  Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dijawab dengan baik.    1 2 3 4 5
21. Kelas-kelas loka karya yang memperkaya dan menggerakan lebih banyak partisipan.   1 2 3 4 5
22.  Rencana-rencana pasca konferensi yang akan dapat terlaksana.                                                               1 2 3 4 5

Komentar-komentar Umum: ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Fasilitas dan manajemen waktu:

23. Waktu telah diatur dengan baik.                                                                                          1 2 3 4 5 
24.  Partisipasi penonton yang maksimal telah diwujudkan: tidak tertidur, keikutsertaan, dan keterlibatan.   1 2 3 4 5
25.  Perubahan acara dan keputusan telah dijelaskan dengan baik dan dilaksanakan.   1 2 3 4 5
26.  Rata-rata momentum konferensi yang telah diarahkan dengan baik.    1 2 3 4 5
27.  Rencana-rencana pasca konferensi    1 2 3 4 5

Komentar-komentar Umum: ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Hal-hal penting dan terkait lainnya:

28. Terjemahan     1 2 3 4 5
29. Dukungan sekretariat                       1 2 3 4 5
30.  Penilaian terhadap cinderamata konferensi:

Kaos, penanda tas, pena, sertifikat, plakat penghargaan (untuk para pembicara).   1 2 3 4 5
31. Makanan     1 2 3 4 5
32. Akomodasi     1 2 3 4 5
33. Pembelajaran budaya (Acara solidaritas)    1 2 3 4 5

Komentar-komentar Umum: ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Penilaian rata-rata terhadap konferensi:

1. Tujuan-tujuan dari konferensi telah tercapai.    1 2 3 4 5
2. Pengajaran yang adalah penting.    1 2 3 4 5
3.  Topik-topik yang dipresentasikan cukup untuk jadwal 40 hari.    1 2 3 4 5
4.  Hasil yang diharapkan telah tercapai.                                                                        1 2 3 4 5
5.  Partisipasi saya berharga.                                                                     1 2 3 4 5
6.  Setiap orang diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.   1 2 3 4 5
7. Jeda waktu dialokasi untuk berelasi atau berkenalan dengan partisipan lainnya.             1 2 3 4 5
8. Area-area kerjasama telah dijelaskan di awal.    1 2 3 4 5

 
Komentar-komentar Umum:

Hal-hal apa yang bagi anda bagian-bagian yang paling bernilai dari konferensi ini dan mengapa?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Apa saran anda untuk AFAD dan asosiasi-asosiasinya untuk meningkatkan segi organisasinya di dalam konferensi yang akan datang?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________





“Dalam budaya Maya, boneka 
akan membawa pergi rasa sakit. 
Mereka meletakan boneka di bawah 
bantal mereka pada malam hari dan 
boneka ini akan mengambil pergi 
rasa sakit mereka. Boneka adalah 
alat untuk mengurangi rasa sakit 
mereka. Lilin memberikan energi 
dan spiritualitas bagi bangsa kita.”

~ Marco Antonio Garavito Fernandez
Directur, Liga Guatemalteca de Higiene Mental



Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD)
Rms 310-311, 3/F Philippines Social Science Center (PSSC) Bldg., 

Commonwealth Ave., Diliman, Quezon City, Philippines
afad@surfshop.net.ph

http://www.afad-online.org
Phone: +63-2-4566434

Telefax:  +63-2-4546759
www.facebook.com/afad.online
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