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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan kesimpulan dari penulisan skripsi yang berjudul 

“Peristiwa Santa Cruz 12 November 1991: Dinamika Sejarah Timor Timur Pasca 

Integrasi Ke Dalam Wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia”. Kesimpulan 

berikut merujuk pada jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dikaji oleh 

penulis di dalam bab sebelumnya. Dalam bab ini juga memuat saran yang dapat 

digunakan oleh para pembaca. 

5.1. Kesimpulan 

Secara fakta, peristiwa proklamasi integrasi Balibo 17 November 1975 

menunjukan tekad masyarakat Timor Timur untuk berintegrasi dengan Indonesia. 

Akan tetapi, pada kenyataannya integrasi emosional belum tertanam secara 

mendalam. Setelah Timor Timur resmi berintegrasi dengan Indonesia, muncul dua 

kekuatan besar yaitu kelompok pro-integrasi dan kelompok pro-kemerdekaan 

Timor Timur (anti-integrasi). Kelompok pro-integrasi diwakili oleh partai UDT, 

Apodeti, KOTA, dan Trablhista, sedangkan kelompok pro-kemerdekaan diwakili 

oleh partai Fretilin. 

Sejak awal berintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, di 

Timor Timur selalu terjadi konflik, baik konflik vertikal maupun konflik 

horizontal. Timor Timur membawa persoalan tersendiri baik bagi Pemerintah 

Indonesia maupun internasional. Dalam forum internasional, Indonesia harus 

berurusan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akibat dari integrasi yang 

melibatkan ABRI dengan tuduhan melakukan invansi militer serta masih 

diakuinya Timor Timur sebagai wilayah administratif Portugal.  

Di Timor Timur sendiri muncul bibit-bibit perpecahan karena terdapat 

kelompok pro-kemerdekaan yang menyebabkan berbagai konflik. Konflik ini 

tidak dapat diatasi, tidak dapat dihilangkan, dan tidak dapat dipisahkan, Tetapi 

tetap melekat dalam kehidupan rakyat Timor Timur, sekalipun sudah berintegrasi. 

Perpecahan itu tetap ada selama masih ada kekuatan militer. Berbagai operasi 

pengamanan militer yang dilakukan ABRI nyatanya tidak menyelesaikan masalah 

konflik di Timor Timur, namun operasi ini berdampak terhadap melemahnya 
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perlawanan senjata Fretilin. Karena hal tersebut, Fretilin mengubah strategi 

pendekatan militernya ke pendekatan diplomasi politik. Fretilin tidak mampu 

mengendalikan senjata, mereka menggunakan pendekatan politik untuk 

menyalurkan ide-ide mereka. Dalam setiap kesempatan, misalnya kunjungan 

resmi pejabat, mereka berupaya tampil lewat unjuk rasa atau demonstrasi dan cara 

lainnya. Kegiatan tersebut bermaksud untuk menunjukan bahwa mereka 

menentang integrasi. 

Tertutupnya wilayah Timor Timur sejak awal integrasi tidak memberikan 

sumbangsih pembangunan yang berarti di daerah ini. Oleh karena itu, pada tahun 

1988 status wilayah Timor Timur di buka untuk dunia luar. Dibukanya wilayah 

Timor Timur kepada dunia luar serat pendekatan persuasif yang dilakukan ABRI 

telah banyak menghasilkan perubahan di Timor Timur. Akan tetapi, hal tersebut 

tidak didukung oleh sarana prasarana hingga semua sasaran  belum tercapai. 

Selain itu, rencana pembangunan kurang mempertimbangkan aspek-aspek budaya 

dan pola pikir masyarakat Timor Timur yang menyebabkan berbagai konflik dan 

aksi demonstrasi. Rasa trauma yang berkepanjangan, tidak tersedianya lapangan 

kerja, dan masalah pribadi muncul sebagai isu dalam setiap demonstrasi. Hal ini 

menunjukan bahwa belum sempurnanya integrasi Timor Timur ke dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Munculnya peranan Gereja dalam berbagai gerakan yang bersifat politis 

karena berkurangnya peran tetua adat dalam memberikan perlindungan pada 

masyarakat. Kondisi tersebut didukung oleh mental masyarakat Timor Timur 

yang beberapa kali ditempa berbagai macam konflik dan perubahan yang terjadi 

sejak awal integrasi. Pada saat terjadinya konflik di Timor Timur, Gereja Katolik 

sebagai organisasi independen mempunyai peranan tersendiri dalam 

menyampaikan informasi mengenai situasi yang terjadi di Timor Timur kepada 

dunia luar. 

Peristiwa Santa Cruz 12 November 1991 adalah konsekuensi langsung 

dari tewasnya dua pemuda Timor Timur yang terlibat bentrokan antara kelompok 

pro-integrasi dan kelompok pro-kemerdekaan. Peristiwa ini berawal dari prosesi 

misa yang dilakukan di Gereja Motael yang berujung pada bentrokan antara massa 

dan aparat kemananan sehingga menimbulkan banyak korban tewas dan luka-
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luka. Peristiwa ini terekam oleh wartawan asing yang masuk ke Timor Timur 

sebagai wisatawan asing. Secara otomatis rekaman tersebut tersebar dan 

menimbulkan berbagai kecaman dari dunia internasional.   

Peristiwa ini menjadi titik balik bagi usaha integrasi yang telah dilakukan 

selama kurang lebih enam belas tahun terakhir. Perhatian dunia internasional 

terhadap peristiwa tersebut menggambarkan kegagalan Pemerintah Indonesia 

dalam mengatasi permasalahan politik di Timor Timur setelah integrasi, baik 

permasalahan di Timor Timur sendiri maupun permasalahan ketidak jelasan status 

Timor Timur di PBB. Setelah peristiwa Santa Cruz, Indonesia mendapatkan 

sorotan tajam dari masyarakat internasional. Masalah Timor Timur yang dulunya 

merupakan masalah invasi dan intervensi Indonesia terhadap daerah tersebut, 

berubah menjadi masalah Hak Asasi Manusia. Selain itu bantuan luar negeri 

Amerika Serikat, Belanda, dihentikan. Besarnya perhatian internasional terhadap 

demokrasi dan hak asasi manusia telah mengangkat masalah Timor Timur 

menjadi salah satu agenda internasional yang semakin menonjol. 

Persoalan diatas mendorong Pemerintah Indonesia membentuk Komisi 

Penyelidik Nasional (KPN) untuk menyelidiki peristiwa  yang terjadi pada tanggal 

12 November 1991. Dari hasil penyelidikan KPN, disimpulkan bahwa peristiwa 

12 November tidak dapat dilihat sebagai hal yang berdiri sendiri.  Serangkaian 

demonstrasi pecah mulai terjadi pada tahun 1989 saat kunjungan Sri Paus 

(12/10/1989), demonstrasi saat kunjungan dubes U.S.A John Monjo (17/1/1990),  

demosntrasi pada saat memperingati 50 tahun keuskupan Dili (4/9/1990), aksi 

pemukulan petugas, merampas senjata, dan menurunkan bendera merah putih oleh 

murid Santo Paulus, Dili (15/10/1990), dan perkelahian pemuda di komplek 

Gereja Motael (28/10/1991) yang menyebabkan dua orang pemuda tewas baik 

dari pihak pro integrasi maupun pro kemerdekaan. Peristiwa itu adalah satu 

rangkaian dari beberapa demonstrasi sebelumnya yang diprakarsai oleh kelompok 

anti-integrasi/Fretilin. Perubahan strategi Fretilin dari perang gerilya ke strategi 

yang bersifat politis turut mempengaruhi pecahnya peristiwa ini. Mereka 

memanfaatkan kebijakan pembangunan di Timor Timur dan mengambil 

keuntungan dari situasi itu serta kegelisahan pemuda yang mereka hasut untuk 

menentang integrasi sekaligus menarik perhatian dunia akan eksistensi mereka. 



116 

 

 

 

Munculnya kekuatan pemuda dalam demonstrasi menentang integrasi, 

disebabkan karena Pemerintah Indonesia belum merebut hati para pemuda 

sepenuhnya.  Perjuangan pemuda dalam mencari identitas diri karena dalam benak 

mereka tidak ada tokoh idola, figur integrasi, dan rasa nasionalisme. Sementara 

pemimpin Fretilin, Xanana Gusmao muncul seakan-akan menjadi tokoh idola 

karena ia mampu menampilkan dirinya bukan sebagai pejuang Fretilin, tetapi 

sebagai seorang wakil rakyat Timor Timur. 

Dampak peristiwa Santa Cruz bukan hanya menyangkut masyarakat 

internasional maupun Pemerintah Indonesia akan tetapi menyangkut masyarakat 

Timor Timur sendiri. Bagi masyarakat Timor Timur, peristiwa Santa Cruz 

merupakan trauma baru dan memperberat trauma sebelumnya yang telah mereka 

rasakan pada saat terjadi perang saudara. Dalam kondisi ini, muncul pemikiran 

masyarakat Timor Timur untuk mendapatkan status daerah otonomi khusus 

sebagai salah satu solusi terhadap masalah tersebut. Akan tetapi, pemikiran 

mengenai status otonomi khusus ini mendapat penolakan dari kelompok pro-

kemerdekaan Timor Timur karena hal itu berarti menerima legalitas Indonesia di 

Timor Timur. 

Permasalahan politik Timor Timur selalu disibukan oleh empat faktor 

utama. Pertama, konflik yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan kelompok 

pro-kemerdekaan. Kedua, konflik antara kelompok pro-integrasi dengan 

kelompok pro-kemerdekaan. Ketiga, adanya tekanan internasional mengenai isu 

penegakan HAM oleh Pemerintah Indonesia di Timor Timur serta. Keempat, 

ketidak jelasan status Timor Timur di PBB sehingga mendorong keharusan untuk 

mengadakan pelaksanaan penentuan nasib sendiri (referendum). Usaha-usaha 

penyelesaian konflik di Timor Timur telah ditempuh Indonesia dengan melakukan 

pembicaraan internal dengan masyarakat Timor Timur bahkan melakukan 

pembicaraan dengan Portugal dan PBB.  

Munculnya B.J Habibie sebagai Presiden Indonesia membawa babak baru 

bagi penyelesaian konflik di Timor Timur dengan diberikannya dua opsi yaitu 

status otonomi khusus atau merdeka. Indonesia akan memberi Timor Timur 

kesempatan untuk menolak tawaran otonomi khusus tersebut jika rakyat Timor 

Timur menolak tawaran otonomi, Indonesia akan mencabut undang-undangnya 
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pada Juni 1976 yang memasukan wilayah tersebut ke dalam Republik Indonesia. 

Bahkan Presiden B.J. Habibe sendiri mengatakan bahwa paling lambat sebelum 1 

Januari 2000 menginginkan agar isu Timor Timur ini tidak lagi mengganggu 

Indonesia. 

Bagi Presiden B.J. Habibe masa depan Timor Timur tidak boleh 

ditentukan oleh Jakarta, tetapi oleh seluruh masyarakat di Timor Timur. 

Kebijakan Pemerintah Indonesia tersebut menunjukan bahwa sesungguhnya 

Pemerintah tidak keberatan untuk melepas wilayah Timor Timur jika memang itu 

kehendak dari rakyat Timor Timur, karena pada awalnya Indonesia bukanlah 

penjajah Timor Timur, tetapi Timor Timur yang ingin menjadi bagian dari 

Indonesia. Jika rakyat Timor Timur menolak tawaran otonomi khusus, maka 

pilihan Pemerintah Indonesia untuk melepaskan adalah pilihan yang baik. Namun, 

kendala Pemerintah dalam melepaskan Timor Timur adalah banyaknya korban 

yang telah berkorban dalam perjuangan integrasi dan anggaran tinggi yang 

dikeluarkan selama perjuangan integrasi. 

Pada tanggal 16 Febuari 1999 diadakan pertemuan segitiga antara Indonesia 

dengan PBB dan Portugal di markas PBB, New York. Dalam pertemuan tersebut 

dihasilkan bahwa status Timor Timur harus ditentukan sendiri oleh rakyat Timor 

Timur melalui jejak pendapat (referendum). Referendum menawarkan opsi 

kepada rakyat Timor Timur berupa pilihan antara otonomi di bawah Indonesia 

atau kemerdekaan. Referendum tersebut direncanakan akan digelar pada bulan 

Agustus 1999. Kemudian, pada bulan Juni PBB membentuk UNAMET (United 

Nations Assistence Mission to Timor). 

Referendum yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 1999 menyatakan 

bahwa rakyat Timor Timor memilih untuk merdeka. Akan tetapi, setelah 

pelaksanaan referendum nyatanya tidak menyelesaikan konflik yang terjadi antara 

kelompok pro-integrasi dan kelompok pro-kemerdekaan. Pasca dimumkannya 

hasil referendum, situasi di Timor Timur masih jauh dari kata normal. Hasil 

referendum menyebabkan masalah baru kembali muncul. Konflik yang 

menyebabkan kerusuhan di Timor Timur akibat dari kekecewaan rakyat Timor 

Timur yang pro-integrasi terhadap hasil referendum.Usaha-usaha penyelesaian 

konflik ini pun ditempuh PBB dengan menempatkan pasukan multinasional 
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INTERFET (Internasional Force for East Timor) yang kemudian berubah 

menjadi pemerintahan sementara Timor Timur yang bernama UNTAET (United 

Nations Transisional Administration East Timor). 

5.2. Rekomendasi 

Pertama, untuk lembaga Universitas Pendidikan Indonesia, tulisan ini 

dapat dijadikan sumber bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai integrasi 

Timor Timur ke dalam Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya 

peristiwa Santa Cruz 12 November 1991. Untuk Fakultas Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial, nilai-nilai yang terkandung dalam integrasi dapat dijadikan 

pembelajaran bagi mahasiswa sebagai calon pendidik untuk lebih memahami arti 

perjuangan dan hidup saling berdampingan secara damai dalam masyarakat. 

Untuk Departemen Pendidikan Sejarah, tulisan ini diharapkan mampu 

memperkaya tulisan dan sumber bacaan mengenai Timor Timur khususnya 

mengenai peristiwa Santa Cruz dalam perjalanan integrasi Timor Timur ke 

dalama NKRI, serta dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 

Kedua, untuk lingkungan sekolah, nilai-nilai yang terkandung dalam 

perjuangan mempertahankan integrasi pada pembelajaran sejarah adalah mampu 

memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai perjuangan dalam mempertahankan 

integrasi Timor Timur, nilai saling menghargai perbedaan, dan saling memaafkan 

sehingga dapat hidup dengan harmonis tanpa menimbulkan konflik di 

lingkungannya. Materi mengenai integrasi Timor Timur ini terdapat dalam silabus 

kurikukulum 2013 mata pelajaran sejarah kelas XII semester I, mengenai orde 

baru dan reformasi dengan kompetensi dasar:  

3.5 Mengevaluasi kehidupan politik dan bangsa Indonesia pada masa Orde 

Baru. 

3.6 Mengevaluasi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada 

masa awal reformasi. 

3.7 Mengevaluasi peran pelajar, mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam 

perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. 

Dalam buku teks sejarah Indonesia yang dipakai dalam kurikulum 2013, 

kelas XIII, terdapat materi yang menjelaskan mengenai Integrasi Timor Timur, 



119 

 

 

 

Pelaksanaan Referendum di Timor Timur, dan Peristiwa Santa Cruz 12 November 

1991 sebagai dampak dari kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. 

Ketiga, bagi seluruh masyarakat, agar menjaga persatuan dan kesatuan 

serta hidup saling berdampingan secara damai dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat harus bisa menjaga dan menghargai 

terhadap perbedaan serta saling memaafkan atas peristiwa yang terjadi di masa 

lampau sehingga dapat hidup dengan harmonis tanpa menimbulkan konflik di 

kemudian hari. 

Keempat, untuk keperluan penelitian selanjutnya, penulis mengusulkan 

beberapa pokok kajian yang menarik untuk dibahas lebih mendalam. Hal tersebut 

anatar lain: Pertama, gerakan pelajar dan pemuda dalam membawa perubahan di 

Timor Timur. Kedua, peranan Gereja Katolik dalam kehidupan masyarakat Timor 

Timur. Ketiga, pembangunan yang dilakukan Pemerintah Indonesia di Timor 

Timur. Kepada para peneliti selanjutnya yang akan mengkaji permasalahan ini, 

diharapkan mampu memanfaatkan celah tersebut serta mampu melihat dari 

berbagai sisi dan fokus pada satu persoalan sehingga akan didapatkan penjelasan 

yang baik dan mendalam.  

  


