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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Timor Timur atau yang sekarang kita kenal dengan Negara Timor 

Leste merupakan suatu daerah bekas jajahan Portugis dan pernah juga 

menjadi suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Timor 

Timur mempunyai hubungan ikatan sejarah dengan Indonesia, di mana 

sebelum kedatangan bangsa Portugis, wilayah Timor Timur berada dalam 

pengaruh kekuasaan Kerajaan Majapahit yang oleh orang Indonesia disebut 

Nusa Tenggara atau Sunda Kecil. Perjalanan sejarah Timor Timur sangatlah 

panjang, pada tahun 1642, Portugis  mulai melakukan proses kolonisasi di 

Timor Timur dengan meruntuhkan pusat kerajaannya dan memulai 

memperluas pengaruh politiknya serta memonopoli perdagangan di daerah 

pantai tanpa masuk ke pedalaman.  

Penerapan sistem kolonialisme Portugis terhadap Timor Timur ini 

lebih didorong faktor tantangan yang datang dari Belanda. Belanda 

hampir menguasai seluruh pulau di Nusantara termasuk di wilayah 

Timor Timur yang pada akhirnya wilayah Timor Timur ini terbagi 

atas dua bagian yaitu wilayah Timor Timur bagian barat yang 

dikuasai Belanda dan wilayah Timor Timur bagian timur yang 

dikuasai Portugis (Imran, 1983, hlm. 27). 

 

Proses kolonialisasi Portugis terhadap Timor Timur belangsung 

lama, bahkan setelah Indonesia merdeka dari Belanda dan Jepang tahun 

1945 Timor Timur belum juga merdeka. Baru pada tahun 1974 masalah 

Timor Timur muncul dalam perkembangan politik global sebagai akibat 

dari revolusi bunga atau revolusi anyelir yang terjadi di Lisabon Portugal. 

Dampak dari revolusi bunga tersebut menjadi titik balik sikap  Portugal 

terhadap daerah jajahan. Sikap Portugal tersebut adalah dekolinisasi 

terhadap daerah jajahan termasuk Timor Timur.  

Proses dekolonisasi dilakukan Portugis berdasarkan prinsip hak 

penentuan nasib sendiri bagi bangsa jajahan (Resolusi Majelis Umum PBB 

1514/1960). Senada dengan kebijakan tersebut, pada Mei 1974, Portugis 

memberikan izin kepada rakyat Timor Timur untuk mendirikan partai-partai 

politik agar dapat menentukan masa depannya melalui referendum yang 
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dilaksanakan 13 Maret 1975. Referendum tersebut meliputi tiga pilihan 

yaitu pertama, menjadi daerah otonomi dalam federasi dengan Portugal; 

kedua, menjadi Negara bebas dan merdeka; dan ketiga, berintegrasi dengan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Departemen Luar Negeri RI, 1982, 

hlm. 41). 

Kebijakan Portugis tersebut disambut baik dengan dibentuknya partai-

partai politik yang masing-masing mempunyai ideologi dan 

aspirasinya sendiri. ETAN (2006) mengatakan bahwa: 

partai-partai tersebut adalah: Pertama, UDT (Unio Democratica de 

Timor Timurense/Uni Demokrasi Rakyat Timor Timur). Kedua, 

Fretilin (Fretilin Revolucioner de Timor Timur Leste 

Independence/front revolusioner untuk kemerdekaan rakyat Timor 

Timur). Ketiga, Apodeti (Associaco Populer Democratica de Timor 

Timurense/Asosiasi Rakyat Timor Timur Demokrat) (hlm. 16).  

 

Sedangkan Kuntari (2008, hlm. 36) dalam bukunya Timor Timur 

Satu Menit Terakhir: Catatan Seorang Wartawan mengatakan bahwa selain 

ketiga partai itu, masih ada partai KOTA (Klibur Oan Timor Timur 

Asua’in/Liga Pejuang Timor Timur) yang  menghendaki monarki dan 

dibentuk pada 5 September 1974, partai buruh Trabalista yang muncul pada 

9 Juli 1974, serta Aldilta (Asociacao Democratica da Integraciao de Timor 

Timur Leste a Australian/Asosiasi Integrasi Demokratis Rakyat Timor 

Timur ke Australia). 

Namun, rencana akan diadakannya referendum tersebut gagal 

dilaksanakan. Sebagai gantinya untuk menghilangkan pertentangan itu 

pemerintah Portugis mengajak partai-partai berunding yang akan diadakan 

di Macau. Partai-partai politik tersebut dibentuk untuk menentukan nasib 

dan kedudukan Timor Timur maka, di kemudian hari diadakan referendum 

dengan ketiga partai organisasi tersebut sebagai wadah pembawa aspirasi 

rakyat dan sebagai suatu kenyataan yang hidup untuk menentukan nasib 

sendiri (Soekanto, 1976, hlm. 380). 

Semua partai hadir, tetapi Fretilin tidak. Perundingan tetap 

berlangsung dan semua sepakat untuk mendirikan pemerintahan sementara 

Timor Timur sampai pada kemerdekaannya. Fretilin sudah beberapa kali 

diajak berunding, tetapi selalu menolak. Sebagai respon, pada tanggal 28 

November 1975, Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur 
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sebagai wujud ketidaksepakatanya hasil perundingan yang diadakan di 

Macau. Tindakan Fretilin ini dibalas oleh partai U.D.T, Apodeti, Kota, dan 

Trabalista keesokan harinya. Mereka memproklamasikan bahwa Timor 

Timur merupakan bagian dari Republik Indonesia. Keinginan rakyat Timor 

Timur untuk untuk berintegrasi dengan Indonesia dapat dikabulkan (Imran, 

1983, hlm. 60).  

Proses integrasi Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) secara resmi telah disahkan dengan undang-undang No.7 

tahun 1976 tentang penyatuan ke dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat 1 Timor Timur. Hal 

ini merupakan peristiwa sejarah yang belum pernah dialami oleh bangsa 

Indonesia. Peristiwa ini tidak dapat dipersamakan dengan kejadian yang 

telah dialami bangsa ini mengenai Irian Jaya yang secara de Jure memang 

telah termasuk wilayah Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945. 

Sedangkan Muljono (1997, hlm. 17) mengemukakan bahwa: 

wilayah Timor Timur sebelum berlakunya undang-undang no.7 tahun 

1976 jelas bahwa wilayah bekas jajahan Portugis di Timor Timur itu 

berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

secara hukum wilayah tersebut merupakan bagian Negara Portugal 

yang diberi nama Provincia Ultramarina yang berarti provinsi 

seberang lautan.  

 

Titik balik integrasi antara Timor Timur ke dalam Indonesia terjadi 

pada 1990-an, ketika tampilnya Xanana Gusmao sebagai pimpinan Fretilin. 

Sejak tampilnya Xanana Gusmao turut mempengaruhi perubahan strategi 

Fretilin menuju kemerdekaan rakyat Timor Timur. Xanana berpikir bahwa 

strategi perang Gerilya dan pendekatan militer tidak lagi dipandang sebagai 

pilihan strategi yang cocok untuk menghadapi Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia (ABRI) dan Indonesia. 

Seraya menyadari bahwa citra Fretilin sebagai beraliran “kiri” telah 

menyebabkan merosotnya dukungan terhadap mereka baik dari dalam 

maupun luar Timor Timur, Xanana mengubah haluan organisasi itu ke 

“kanan”, yang menampilkan diri sebagai organisasi nasionalis bagi seluruh 

rakyat Timor Timur dan bukan sebagai sebuah aliran politik. Ia juga 

berupaya untuk mengambil manfaat dari agama yang dianut oleh mayoritas 
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rakyat Timor Timur, terdapat lebih dari 90 persen penganut agama katolik 

(Singh, 1998, hlm. 157).  

Perubahan strategi ini sebagian besar dimaksudkan untuk menarik 

dukungan dari para pemuda-pemudi di Timor Timur, sehingga nanti dapat 

berdiri dibarisan terdapan dalam mengkampanyekan seruan anti-Indonesia. 

Ada beberapa alasan yang menjadikan para pemuda pemudi tersebut 

sebagai sasaran yang rentan terkena provokasi. Pertama, itu merupakan 

reaksi atas terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia setelah mereka 

menyelesaikan bangku sekolah. Kedua, tingkah laku orang Timor Timur, 

baik dalam maupun luar pemerintahan, yang merasa bahwa mereka telah 

meraih kemenangan dengan integrasi. Ketiga, “dibukanya” Timor Timur 

bagi dunia luar memberi akses yang mudah kepada daerah ini, yang pada 

akhirnya menggiring para pemuda untuk mengajukan protes. Keempat, 

propaganda Fretilin di kota-kota yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi 

sehingga para pemuda yang penuh idealisme menoleh ke Fretilin. Kelima, 

rencana kunjungan delegasi Portugal ke Timor Timur. Keenam, isu Timor 

Timur di PBB belum sepenuhnya terselesaikan (Singh, 1998, hlm. 158).  

Secara bersamaan faktor-faktor di atas masing-masing tidak 

mendorong semua para pemimpin Fretilin di bawah pimpinan Xanana 

Gusmao untuk memanfaatkan semua sumber ketidakpuasan baru di Timor 

Timur, dan terhadap kenyataan bahwa penggunaan metode pendekatan 

militer ABRI dan Indonesia tidak serta merta menyelesaikan masalah, 

bahkan hanya akan memperlemah kewenangan moral mereka. Dalam 

perspektif Xanana Gusmao sangatlah penting dengan diterapkannya strategi 

baru ini untuk melawan dan memperlemah Indonesia dan ABRI di Timor 

Timur. 

Pecahnya Insiden di Dili, membuyarkan upaya penyelesaian secara 

damai. Penyelesaian politik semakin berat karena dikaitkan dengan isu-isu 

hak asasi manusia, hal membantu Portugal dan berbagai perlakuan yang 

menyakitkan diterima oleh pihak Republik Indonesia. Hal tersebut memicu 

Australia dan Amerika Serikat yang pada mulanya pro-integrasi justru 

berbalik arah dan menekan Indonesia dengan menggunakan isu pelanggaran 

hak asasi manusia dan turut gencar menginginkan Indonesia segera 

menuntaskan masalah Timor Timur. 

Di samping motif hak asasi manusia, ternyata ada berbagai 

kepentingan dari Portugal, Amerika Serikat, dan Australia. Keterlibatan 
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Portugis terhadap masalah Timor Timur ini erat kaitannya dengan Politik 

kolonial Portugal itu sendiri. Alasan yang sangat mendasar bahwa Portugal 

sangat berusaha mati-matian dalam mempertahankan koloninya yang dalam 

hal ini salah satunya adalah Timor Timur dikarenakan berbagai alasan. 

Pertama, sebagai negara kecil yang relatif miskin Portugal memerlukan 

koloni-koloninya untuk menunjang ekonomi negaranya yang lemah dan 

untuk menyalurkan sebagian kelebihan penduduknya (Soekanto, 1976, hlm. 

28). 

Keterlibatan Australia dalam masalah Timor Timur sudah ada sejak 

wilayah ini dinyatakan jadi bagian Republik Indonesia. Perang dingin telah 

membuka jalan bagi Indonesia untuk menyatukan wilayah yang rusuh dan 

dinyatakan Fretilin sebagai daerah yang merdeka. Saat itu kecenderungan 

Fretilin jelas condong ke kubu sosialis sehingga mencemaskan negara-

negara barat terutama Amerika Serikat dan Australia. Australia memiliki 

kepentingan agar Timor Timur tidak jadi sumber instabilitas kawasan Asia 

Tenggara yang jadi zona penyangga keamanannya dari serangan utara. 

Sejak awal Australia memahami langkah yang diambil Indonesia untuk 

menggabungkan kawasan berpenduduk sekitar satu juta itu ke dalam negara 

kesatuan RI. Bahkan secara eksplisit mengakui kedaulatan Indonesia atas 

Timor Timur (Chauvel,etl, 2005, hlm. 35). Namun demikian sikap Australia 

itu tidak konsisten. Sejak PM John Howard berkuasa dan terjadinya gejolak 

reformasi di Indonesia sehingga berada pada posisi lemah dalam tawar 

menawar diplomatik, Howard mendorong agar Indonesia melepaskan Timor 

Timur. 

Amerika Serikat sebagai negara adikuasa pun ikut terlibat ke dalam 

masalah Timor Timur ini. Sebagai Negara besar tentu Amerika Serikat 

mempunyai peran yang sangat penting dalam masalah Timor Timur ini. 

Sikap Amerika Serikat yang pada awalnya sangat mendukung penuh 

Integrasi wilayah Timor Timur ke Indonesia justru berbalik arah menjadi 

menginginkan agar Timor Timur berpisah dengan Indonesia. Amerika 

Serikat memiliki hubungan yang sangat baik dengan Indonesia. Bisa dilihat 

bahwa pada masa pemerintahan Soeharto di Orde Baru adalah masa 

keemasan hubungan Amerika Serikat dan Indonesia. Pengintegrasian Timor 

Leste ke Indonesia pada tahun 1976 juga mendapatkan dukungan penuh dari 

Amerika Serikat. Namun semua berubah ketika insiden yang menurut 

kebayakan orang disebut sebagai pelanggaran HAM ini menyeruak ke 
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permukaan. Ketika serangkaian insiden itu terjadi dan mendapat perhatian 

penuh dari dunia internasional, Amerika Serikat serta merta mengeluarkan 

kebijakan pemberhentian pelatihan militer kepada tentara Indonesia. Namun 

hal ini belum sampai pada titik pemblokiran kerjasama atau bantuan senjata.  

Dengan melakukan ini pada waktu perang dingin berkahir dan Uni 

Soviet runtuh, maka kepentingan Amerika Serikat melakukan ini juga 

untuk mendukung arah dan orientasi politiknya yang berrputar sangat 

jauh menuju aspek HAM (Siregar, 2001).  

 

Adapun alasan yang menjadi landasan untuk mengkaji hal tersebut 

adalah sebagai sebuah kajian sejarah antara Timor Timur dengan Indonesia. 

Setelah disahkannya integrasi Timor Timur ke dalam Republik Indonesia 

ini nyatanya tidak menyelesaikan permasalahan di Timor Timur, sebaliknya 

masalah ini menjadi suatu masalah Internasional yang berlarut -larut dan 

sangat kompleks. Karena kompleksnya permasalahan tersebut, maka 

peneliti merasa tertarik dalam mengakaji lebih dalam permasalahan antara 

Timor Timur dengan Indonesia, salah satu permasalahan dalam dinamika 

hubungan Timor Timur dan Indonesia adalah keterlibatan Portugal, 

Australia, dan Amerika Serikat yang berdampak pada integrasi Timor 

Timur dengan Indonesia. Untuk mengkaji peristiwa keterlibatan Portugal, 

Australia, dan Amerika Serikat ini, peneliti berusaha mengkaji dari berbagai 

sisi sehingga hasil penelitian ini akan mendapatkan suatu penjelasan yang 

lebih mendalam dan menyeluruh. Permasalahan di Timor Timur adalah 

permasalahan yang berputar pada konflik yang terjadi antara pemerintah 

Indonesia dengan kelompok pro-kemerdekaan Timor Timur, pro-integrasi 

dengan Indonesia, dan perkembangan politik internasional. Berdasarkan 

permaparan di atas kemudian peneliti bermaksud mengangkat perstiwa 

tersebut ke dalam skripsi yang berjudul “Tangan-Tangan Barat di Timor 

Timur: Keterlibatan Portugal, Australia, dan Amerika Serikat dalam 

Masalah Timor Timur dari Indonesia Tahun 1976-1999”. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian  

Rumusan Masalah Penelitian berdasarkan pokok pemikiran yang 

dipaparkan pada sub-bab sebelumnya, terdapat satu permasalahan utama 

yang akan dikaji yaitu bagaimana Keterlibatan Portugal, Australia, dan 

Amerika Serikat dalam Masalah Timor Timur dari Indonesia Tahun 1976-
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1999. Berikut ini merupakan rumusan masalah yang akan peneliti teliti saat 

ini.  

1) Apa latar belakang keterlibatan Portugal, Australia, dan Amerika 

Serikat dalam Masalah Timor Timur dari Negara Republik Indonesia?  

2) Bagaimana proses Keterlibatan Portugal, Australia, dan Amerika 

Serikat dalam Masalah Timor Timur dari Negara Republik Indonesia?  

3) Bagaimana usaha Bangsa Indonesia dalam mempertahankan wilayah 

Timor Timur agar tidak memisahkan diri dari Negara Republik 

Indonesia?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu tujuan 

umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk 

memahami Keterlibatan Portugal, Australia, dan Amerika Serikat dalam 

Masalah Timor Timur dari Indonesia Tahun 1976-1999. Sedang tujuan 

khusus dari penulisan proposal ini antara lain:  

1) Menganalisis latar belakang keterlibatan Portugal, Australia, dan 

Amerika Serikat dalam Masalah Timor Timur dari Negara Republik 

Indonesia.  

2) Mendeskripsikan proses Keterlibatan Portugal, Australia, dan Amerika 

Serikat dalam Masalah Timor Timur dari Negara Republik Indonesia.  

3) Mendeskripsikan usaha Bangsa Indonesia dalam mempertahankan 

wilayah Timor Timur agar tidak memisahkan diri dari Negara Republik 

Indonesia.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  

1) Manfaat akademis: Memperkaya penulisan sejarah Timor Timur dan 

sejarah Orde Baru. Juga dapat menambah wawasan mengenai situasi 

sosial dan politik yang dipengaruhi oleh Keterlibatan Australia, 

Amerika Serikat dan Portugal.  

2) Manfaat praktis: Dapat dijadikan acuan bagi ataupun pertimbangan 

untuk penelitian dalam lingkup yang luas dan mendalam. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 
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Rencana penulisan skripsi dalam proposal disusun berdasarkan 

Sistematika Penulisan Karya Ilmiah UPI 2016 sebagai berikut :  

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi mengenai beberapa pokok pikiran 

yang berkaitan dengan latar belakang masalah yang di dalamnya memuat 

penjelasan mengapa masalah yang diteliti timbul serta penting untuk diteliti 

dan memuat alasan penulis mengapa mengambil judul “Keterlibatan 

Portugal, Australia, dan Amerika Serikat dalam Masalah Timor Timur dari 

Indonesia Tahun 1976-1999”. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan 

rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan dengan tujuan untuk 

mempermudah penulis dalam mengarahkan dan mengkaji pembahasan 

dalam skripsi. Pada bab ini juga memaparkan tujuan penulisan, manfaat, 

dan sistematika skripsi. 

BAB II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teoritis. Bab ini akan berisi 

tentang penjabaran literatur-literatur yang relevan serta berkaitan dengan 

masalah yang dikaji. Sumber-sumber itu dikaji dan dianalisis mengenai 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga 

landasan teoritis yang digunakan penulis sebagai alat bantu untuk 

menganalisi permasalahan dalam penelitian ini.  

BAB III Metodologi Penelitian. Bab ini akan membahas mengenai 

metode dan teknik penelitian yang penulis gunakan dalam mencari sumber-

sumber, cara pengolahan sumber, serta analisis dan cara penulisanya. 

Metode yang digunakan adalah metode sejarah. Selain itu memaparkan 

tentang teknik penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu 

teknik studi literatur. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai langkah -

langkah penelitian dimulai dari tahap persiapan, penelitian, pelaksanaan 

sampai kepada hasil penelitian.  

BAB IV Temuan dan Pembahasan. Bab ini akan berisi Pembahasan 

mengenai bagaimana latar belakang terjadinya Keterlibatan Portugal, 

Australia, dan Amerika Serikat dalam Masalah Timor Timur dari Indonesia, 

bagaimana dampaknya terhadap kebijakan tersebut. 

BAB V Kesimpulan, Implementasi, dan Rekomendasi. Bab ini 

mengemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban dan analisis peneliti 

secara keseluruhan terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah 

dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya. Hasil temuan akhir ini merupakan 

pandangan dan interpretasi penulis tentang inti pembahasan secara singkat. 

Selain itu dikemukakan juga pula rekomendasi dari hasi penelitian ini. 
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