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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Timor Leste sebagaimana diketahui merupakan pulau yang kaya akan sumber 

daya alamnya, baik sumber daya di wilayah daratan maupun sumber daya di 

wilayah laut yang sudah dilirik dan digarap oleh koloni sejak jaman dahulu. Kopi 

dan kayu cendana adalah salah satu komoditi andalan dari pulau tersebut. 

Sedangkan minyak dan gas bumi yang terdapat di laut merupakan sumber daya 

laut yang cukup besar di laut Timor, sehingga membuat negara-negara lain 

mempunyai ketertarikan dan kepentingan di pulai tersebut. Salah satu sumber 

ketertarikan yang sangat besar di negara tersebut adalah minyak bumi yang 

terdapat di celah Timor.1 

Minyak sejak dulu mempunyai nilai politik yang strategis karena dapat 

digunakan untuk menciptakan ketergantungan negara lain sehingga negara itu 

bersedia menerima usulan dari negara penghasil minyak. 2  Kepemilikan atas 

teknologi, modal dan tenaga ahli di bidang perminyakan memungkinkan negara 

tersebut sebagai penemu kegiatan eksploitasi minyak di celah Timor. Apalagi 

negara-negara industri pasti akan selalu membutuhkan cadangan minyak yang 

cukup besar baik untuk kepentingan industri maupun kepentingan konsumsi. 

Dengan memiliki sumber sendiri dalam jumlah yang lebih banyak menjadikan 

negara tersebut dapat mengurangi ketergantungan dari luar negeri yang saat ini 

                                                        
1  Carol Thornton, Lew Hird, Geografi Australia, ‘’Australia-Indonesia Institute’’ Penerbit 
Lembaga Australia-Indonesia, Jakarta, Agustus 1998 Halm 98 
2Dwijaya Kusuma. China mencari minyak ‘’Diplomasi China ke seluruh dunia 1990-2007’’ Centre 
for Chinese studies. Jakarta: Desember 2008 
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semakin mahal. Dan negara yang berkepentingan besar di celah Timor yang di 

yakini mempunyai kandungan minyak sangat besar adalah Australia.3 

Seperti diketahui keterlibatan Australia dalam masalah Timor Leste sudah ada 

sejak wilayah ini dinyatakan jadi bagian Republik Indonesia. Perang dingin telah 

telah membuka jalan bagi Indonesia untuk menyatukan wilayah yang rusuh dan 

dinyatakan Fretilin sebagai daerah yang merdeka. Saat itu kecenderungan Fretilin 

atau partai yang menginginkan Timor Leste merdeka jelas condong ke kubu 

sosialis hingga mencemaskan negara-negara Barat terutama USA dan Australia.4 

Masuknya Indonesia ke Timor Leste memang telah menimbulkan masalah 

sejak invasi tahun 1975, 5  dimana pada waktu itu terjadi perlawanan dari 

masyarakat Timor Leste yang menginginkan kemerdekaan, namun karena 

kekuatan tidak seimbang maka Timor Leste dapat dikalahkan dan dinyatakan jadi 

bagian dari Indonesia. 

Integrasi Timor Leste kedalam wilayah Republik Indonesia adalah atas 

dukungan Australia dimana pejabat-pejabat Australia terus memberikan saran 

mendukung penggabungan Timor Leste kedalam wilayah Kesatuan Republik 

Indonesia. Pengakuan itu diperluas dengan pengakuan de Jure ketika Australia 

memulai negosiasi dengan Indonesia untuk menentukan batas wilayah laut 

                                                        
3 Negara Australia yang notabene nya adalah Negara kapitalis tentunya membutuhkan minyak 
yang ada di Celah Timor, dimana melalui penelitian bahwa perusahan-perusahan Australia sudah 
ada di Timor sejak tahun 1861 
4  Setelah Amerika kalah perang di Vietnam maka Timor Leste menjadi target selanjutnya karena 
diyakini oleh Amerika, Timor Leste sudah masuk dalam pengaruh komunis. Alasan ini diperkuat 
lagi  dengan adanya pelajar Timor Leste yang pada waktu itu belajar di Portugal, dan balik ke 
Timor Leste lewat Negara Rusia dan China. 
5Tanggal 7 Desember 1975 adalah hari dimana invasi yang dilakukan oleh tentara Indonesia 
masuk ke wilayah Timor Leste yang diyakini oleh USA dan indonesia sudah masuk dalam 
pengaruh Komunis. 
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maritime. Hal ini disadari dugaan awal bahwa terdapat cadangan minyak yang 

sangat besar kandungannya di laut Timor.6 

Tidak dapat disangkal lagi bahwa kepentingan Australia di Timor Leste adalah 

untuk menguasai minyak di laut Timor yang didalamnya terdapat celah Timor. 

Potensi kandungan minyak yang begitu besar ini mengundang negara-negara 

besar terutama Australia untuk terlibat langsung dalam masalah Timor Leste.7 

Walaupun pada waktu itu negara Australia dan Indonesia terus melakukan 

negosiasi mengenai penetapan batas wilayah, namun di lain pihak Timor Leste 

terus berjuang untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Penetapan batas laut yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia itu pun tidak 

pernah diakui oleh Timor Portugis. 

Integrasi Timor Leste ke dalam wilayah Republik Indonesia masih tetap 

berjalan hingga berakhirnya Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin telah 

membawa perubahan bagi dinamika politik dunia dan menjadikan isu HAM 

sebagai isu baru dalam kanca politik Internasioanal. Karena isu HAM ini mulai 

diangkat maka pelanggaran-pealanggaran yang terjadi, terutama pelanggran di 

Timor Leste mulai diangkat.Puncaknya terjadi pelanggaran HAM yang terjadi di 

Timor Leste yakni terjadi tragedi Santa Cruz.8  Tragedi pelanggaran HAM ini 

dengan cepat mengguncangkan dan beredar ke seluruh dunia lewat media cetak 

maupun media elektronik, sehingga mengundang kritik dan kecaman dari dunia 

                                                        
6Oil and Gas Fiels un the Timor sea, 
http://www.anptl.org/webs/anptlweb.nsf/vwALL/Laws%20Treaties%20And%20Regulations,  
Diakses pada tanggal 9 Desember, 2010 
7Purbo S. Surarto, Timor Leste: Dipandang dari sejarah Oil Politics dalam percaturan. 
http://www.scribad.com/doc/39868094/Timor-Gap diakses pada tanggal 27 Desember 2010 
8 Tragedi Santa Cruz adalah tragegi penembakan pemrotes Timor Leste di kuburan Santa Cruz di 
Ibu kota Dili pada 12 November 1991. 
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Internasional. Salah satu pengkritik tersebut adalah Australia. Australia menilai 

telah terjadi pelanggaran HAM di Timor Leste sehingga memberikan dukungan 

ke pada Timor Leste. 

Namun demikian sikap Australia tersebut tidak konsisten. Sejak Perdana 

Menteri John Howard berkuasa dan terjadi tragedi Santa Cruz dan sampai pada 

gejolak reformasi di Indonesia sehingga berada pada posisi lemah dan tawar-

menawar diplomatik, Howard mendorong agar Pemerintah Indonesia melepas 

Timor Leste. 9  Menurut penulis isu ini sangat menarik untuk dibahas karena 

intergrasi Timor Leste kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atas 

dukungan Australia, tetapi pada tahun 1990-an setelah berakhirnya Perang Dindin 

dan isu HAM mulai diangkat sehingga terjadi tragedi Santa Cruz,Indonesia mulai 

mendapat kritik dan kecaman Internasional sehingga Australian mulai merubah 

politik luar negerinya untuk mendukung Timor Leste dalam penentuan nasib 

sendiri melalui Referendum. Maka yang menjadi ketertarikan penulis untuk 

melakukan penelitian ini adalah Kepentingan Australia dalam mendukung 

kemerdekaan Timor Leste. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, menyangkut kasus Timor Leste semenjak Australia 

mulai memberi dukungan kepada Indonesia, dalam Integrasi Timor Leste kedalam 

wilayah Indonesia, sampai terjadi tragedi Santa Cruz hingga membawa perubahan 

politik kepada Australia, dimana Australia mulai merubah politik luar negerinya 

                                                        
9www.Co./news/2008/11/16 /055146219 /Habibie-mengaku-didesak-Howard-Gelar-Referendum-
Timor Leste, htlm 
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dalam mendukung kemerdekaan Timor Leste melalui Referendum. Dan yang 

hendak Penulis dipecahkan adalah sebagai berikut: Mengapa Australia yang 

awalnya mendukung Integrasi Timor Leste ke dalam wilayah Indonesia berubah 

Politik Luar Negerinya dalam mendukung Kemerdekaan Timor Leste? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui 

alasan yang mendorong Australia mendukung kemerdekaan Timor Leste serta 

kepentingannya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

Secara teoritis berguna untuk memberikan pemahaman dan penambahan 

wawasan pengetahuan kepada mahasiswa hubungan Internasional pada umumnya 

dan khususnya bagi Penulis terkait kepentingan Australia dalam mendukung 

kemerdekaan Timor Leste. 

1.4.2 Secara Praktis  

Secara praktis berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada 

pemerintah Timor Leste. 

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Dari apa yang diketahui penulis telah ada penelitian yang menulis 

permasalahan seperti yang akan diteliti yakni: Penelitian Pertama yakni yang 
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dilakukan oleh George Aditjondro dalam Tangan-Tangan Berlumuran Minyak di 

Timor (darat dan laut) atas beberapa kurung waktu yakni :  

a. Sejak kunjungan Alfred Russel Wallace hingga perang dunia II, sejak 

kurung perang dunia I hingga perang dunia II tercatat sejumlah perusahaan 

Australia yakni Aj Staughton dengan perusahaan Timor Petroleum 

Company (1962) sudah ada di Timor, kemudian dilikuidasi menjadi Timor 

Oil Company (1930). Pemerintah kolonial Portugis juga sebenarnya 

memberikan konsensi minyak ke seluruh daratan Timor Portugis kepada 

Allied Mining Coorporation (AMC) untuk melakukan ekspolorasi.  

b. Dalam kunjungan 1861, Walace sudah bertemu dengan seorang insinyur 

pertambangan Inggris yang telah mengeksplorasi tambang tembaga di 

Timor Portugis. Insinyur Inggris Wallace A. Duff dalam karya standarnya, 

The Malay Archipelago, pada tahun 1892 menyebutkan bahwa ia telah 

tertarik pada pencarian minyak karena cerita-cerita tentang penggunaan 

tradisional minyak di Timor, praktek memerangi di kota Dili dengan 

lampu minyak pada hari-hari festival, dan intelijen komersial mengenai 

“aliran keluar” minyak dari sumur-sumur di kawasan Laclubar. Dikenal 

oleh orang setempat sebagai tanah “api abadi”, Lokasi Laclubar telah 

dikenal karena gasnya yang menyala dan minyak yang meresap di 

permukaan tanah.10 

Penelitian kedua yang dilakukan Geoffrey C. Gunn dalam bukunya 500 Tahun 

Timor Lorosae pada tahun 1947 menyebutkan bahwa pemerintah Australia 

                                                        
10 Ferdi Tanoni. Skandal Laut Tinor ‘’Sebuah Barter Politik-Ekonomi Canberra-Jakarta, Yayasan 
Peduli Timor Barat, Kupang : 2008 halm 52 
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menerima laporan-laporan mengenai minyak mentah golongan rendah di Suai, 

Pualaca, dan Aliambata, yang dianggap cocok untuk digali untuk mendapatkan 

bahan bakar cair kalau produksi perhari dari pengeboran bisa ditingkatkan untuk 

membuat proyek ini menarik secara komersial. Pada tahun 1956 jelas terdorong 

oleh informasi tersebut, sebuah perusahaan berpusat di Australia memulai 

pencarian minyak di lepas pantai Timor. Salah satu pihak yang berkepentingan 

dan pemegan saham, oil drilling and eksploration melakukan kerja lapangan untuk 

perusahan ini di Aliambata dan Suai. Mereka menyebutkan bahwa kepentingan 

nasional sebagai alasan yang cukup untuk memintah dukungan dana bagi kegiatan 

perusahan mereka11 

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Dwijaya Kusuma mengatakan bahwa 

pada awalnya Negara China hanya mengandalkan sumber pemenuhan energi dari 

batu bara dan akhirnya mulai beralih kepada pencarian minyak di China sendiri. 

Eksplorasi minyak sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1959 pada saat 

ditemukannya ladang minyak yang dapat memberi persedian bagi kebutuhan 

masyarakat China. Namun China menyadari bahwa energi Minyak pada saat 

tertentu habis dan karena tidak bisa diperbaharui maka China mulai melakukan 

diplomasi dengan Negara-negara yang diyakini mempunyai persedian minyak 

yang cukup besar yakni Afrika, Timur Tengah, Asia Tengah, dan Amerika Latin. 

A. Diplomasi China di Afrika 

Hubungan kerjasama China dan Afrika sebenarnya sudah berlangsung lama 

namun baru direalisasi pada tahun-tahun berikutnya. Dari hubungan 

                                                        
11 Geoffrey C. Gunn ‘’ 50 Tahun Timor Lorosae, Sahe institute for liberation Dili Timor Leste dan 
Nagasaki University Katafuchi Japan : Yogyakarta, Agustus 1999, halm 395 
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kerjasama tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya ada kepentingan China 

yang sangat besar di Afrika, ditambah lagi daerah Afrika terkenal sebagai 

salah satu daerah penghasil minyak yang potensial. Persentase tersebut 

menunjukkan bahwa Afrika memiliki nilai yang sangat penting untuk 

memenuhi kepentingan China yang haus akan minyak. Dua Negara penghasil 

minyak yang cukup besar juga berasal dari Angola dan Kongo. Pengeboran 

minyak lepas pantai juga sedang berlangsung di Angola dan mulai meranbat 

ke Mali, Mauritania dan Nigeria. Selain itu juga China juga mengadakan 

kerjasama perdagangan untuk berbagai industri baik untuk sandang maupun 

papan dengan dalih untuk membantu Afrika. Untuk memperjelas gambaran 

diplomasi yang dilancarkan China di Afrika, maka selanjutnya akan dibahas 

mengenai strategi diplomasi China di beberapa Negara Afrika antara lain 

Sudan dan Nigeria. Pengaruh politik China terlihat kuat di Sudan, hal ini 

terutama juga bertujuan untuk mengamankan kepentingan minyak China di 

Negara tersebut. 

B. Pencarian minyak di Amerika Latin.  

Strategi China untuk mendapatkan minyak sebanyak-banyaknya tidak hanya 

sebatas di Afrika, akan tetapi China juga melirik salah satu daerah di Amerika 

yang memiliki potensi besar dalam cadangan minyak yaitu Amerika Latin. 

China telah bekerja sama dengan beberapa Negara penghasil minyak di 

antaranya yaitu Venezuela, Brasil, Equador, Colombia, Argentina, Bolivia, 

Peru dan Meksiko. Dari beberapa Negara tersebut, Negara yang memiliki 

signifikasi yang cukup besar dalam hal pemenuhan kebutuhan energi China 
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adalah Venezuela, yang menjadi tujuan utama China untuk minyak di 

Amerika Latin, baru kemudian Negara-negara lainnya di Amerika Latin. 

C. Diplomasi minyak China di Timur Tengah 

Timur Tengah memang telah dikenal sebagai penghasil minyak utama di 

belahan dunia ini. Melihat potensi minyak yang sangat besar di Timur 

Tengah, tentunya China tidak akan tinggal diam karena kebutuhan minyak 

mereka yang besar mendesak China untuk terus mencari minyak ke seluruh 

belahan dunia. Timur Tengah adalah daerah dimana hampir sepertiga 

cadangan minyak global berada diadalamnya.12 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mudrajat Kuncoro, Alumni 

Universitas Melbourne dalam penelitiannya menjelaskan bahwa keterlibatan 

Australia tak lepas dari isu klasik money and power. Ia menilai, Australia mau 

membantu Timor Leste bukan untuk membalas jasa Timor Leste yang pernah 

membantu mencegah invasi ke Australia saat PD ke II, melainkan punya 

kepentingan bisnis yang dikemas dalam wadah humanis. Mudrajat menulis, kalau 

memang pejuang hak asasi manusia dan humanis tulen hal pertama yang 

dilakukan sebelum terjun ke Timor Leste adalah meminta maaf  kepada suku 

Aborigin yang nasibnya mirip dengan suku Indian di USA. Menurut Mudrajad 

kesepakatan celah Timor (Timor Gap) yang ditandatangani Indonesia-Australia 

tahun 1989 menyetujui pembagian 62.000 km persegi menjadi zona kerjasama. Ia 

menambahkan tidak ada satu negara pun di dunia ini yang menghambur-

                                                        
12Dwijaya Kusuma, China mencari minyak ‘’Diplomasi China ke seluruh dunia’’ pustaka nasional 
catalog dalam terbitan, Jakarta : 2008 halm 47-66 



 
10 

 

hamburkan uangnya dalam bentuk bantuan pembangunan atau pun invasi militer 

jika tidak ada jaminan economic return yang memadai.13 

Dari penelitian sebelumnya ini dengan apa yang akan Penulis teliti adalah 

bagaimana Penulis lebih memfokuskan pada kepentingan Australia dalam 

mendukung kemerdekaan Timor Leste, dimana salah satu upaya yang dilakukan 

Australia adalah bagaimana bisa mendapatkan minyak yang ada di Celah Timor 

yang diyakini mempunyai kandungan yang begitu besar. 

Tebel 1.1 Penelitian-Penelitian Tedahulu 

No Nama dan Judul Pendekatan 
Metodologi 

Hasil 

1 George Junus Aditjondro  
Tangan-Tangan Berlumuran 
Minyak  

National Interest Tercatat bahwa 
sejak Peran Dunia I 
dan II Perusahan 
Australia sudah ada 
di Timor  dan 
diyakini terhadap 
minyak di Timor 
Leste 

2 Geoffrey C. Gunn 
500 Tahun Timor Lorosae 

National Interest Pada tahun 1947 
Pemerintah 
Australia menerima 
laporan bahwa 
terdapat minyak di 
wilayah Timor maka 
pada tahun 1956 
perusahan yang 
berpusat di Australia 
mulai melakukan 
pencarian minyak di 
lepas pantai Timor. 
Perusahan ini juga 
memintah dukungan 
dana kepada untuk 
membantu pencarian 
tersebut 

                                                        
13  Geoffrey C. Gunn. 500 tahun Timor Lorosae, Sahe Institute for Liberation and Nagasaky 
University, Dili-Timor-Leste : 2002 halm 205 
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3 Dwijaya Kusuma  
China Mencari Minyak  

Development States Karena China tahu 
bahwa suatu saat 
minyak yang di 
dalam negerinya 
habis maka China 
melakukan 
diplomasi ke 
negara-negara yang 
diyakini 
mempunyai 
kandungan minyak 
cukup besar untuk 
untuk melakukan 
kerjasama dalam 
memenuhi 
kebutuhan dalam 
negerinya. 

4 Mudrajat Kuncoro 
Keterlibatan Australia di 
Timor Leste  

National Interest Memenuhi 
kebutuhan minyak 
dalam negeri 
Australia 

5 Carolino da C. de Oliveira 
Kepentingan Australia dalam 
Mendukung Kemerdekaan 
Timor Leste 

Rational Actor Australia Ingin 
mendapatkan 
minyak di celah 
Timor 

 
 

1.6 Kerangkah Dasar Teori 

1.6.1 Politik Luar Negeri 

Politik luar negeri merupakan kebijakan suatu negara yang ditujukan kepada 

negara lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Secara umum politik luar negeri 

merupakan formulasi nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, 

mengamankan, memajukan kepentingan nasionalnya di dalam percaturan 

Internasional.14 

                                                        
14 Anak Agung Banyu Perwita dan Y.M. Yani Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Remaja 
Rosdakarya 2005, halm 47. 



 
12 

 

Untuk memperkuat definisi permasalahan di atas, maka penulis menggunakan 

Teroi Graham T. Allison mengenai Tiga model analisis konseptual dalam 

mengkaji luar negeri suatu negara. Menurut Alison, ada Tiga model analisis yang 

dapat digunakan untuk mengkaji pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. 

Pertama, rational politics actor,15 dimana Negara diasumsikan sebagai sebuah 

aktor tunggal yang membuat keputusan sendiri. Adapun asumsi-asumsi dasar 

yang berlaku dalam model ini adalah kebijakan merupakan pilihan dari 

pemerintah nasional yang akan memberikan keuntungan terbesar dan kerugian 

terkecil di bandingkan beberapa alternatif beberapa pilihan lain. 

Kedua, Organizational model. Model ini menggambarkan politik luar negeri 

sebagai sebuah hasil kerja suatu organisasi besar yang menjalankan fungsinya 

menurut suatu pola perilaku. Pembuat keputusan politik luar negeri bukanlah 

semata-mata sebagai suatu rasional (intelektual) akan tetapi lebih menyerupai 

suatu proses mekanis. Proses mekanis dalam konteks pembuatan keputusan politik 

luar negeri di lakukan dengan cara mekanis yang merajuk kepada keputusan-

keputusan yang telah dibuat di masa lalu pada prosedur yang berlaku, atau pada 

peran yang telah ditetapkan bagi unit birokrasi.16 

Ketiga, Bareaucratic politics model. Dalam model ini politik luar negeri 

dianggap sebagai suatu hasil proses intelektual yang menghubungkan tujuan-

tujuan dan sarana dengan cara rasional. Politik luar negeri merupakan hasil proses 

interaksi, penyesuaian diri dan perpolitikan diantara berbagai aktor dan organisasi. 

                                                        
15William D. Coplin Marsedes Marbun. Pengantar Politik Internasional ‘’Suatu Telaah Teoritis’’ 
Sinar Baru, Banbung: 2003 Halm 37 
16 P. Anthonius Sitepu Studi Hubungan Internaasional, Graha Ilmu, Yogyakarta 2011, Halm 95. 
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Disini akan memperlihatkan berbagai permainan di antara berbagai pemain dalam 

birokrasi dan area politik nasional.17 

Dalam menganalisis masalah kebijakan luar negeri Australia dalam 

mendukung kemerdekaan Timor Leste penulis akan mengfokuskan pembuatan 

kebijakan tersebut pada model pertama yang disampaikan Allison, yaitu model 

politics rational yang merupakan model yang relevan dalam menjelaskan 

kebijakan tersebut. Dalam model aktor rasional, politik luar negeri dipandang 

sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah 

yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk untuk mencapai suatu tujuan. 

Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan 

terkoordinasi, berusaha menetapkan pilihan-pilihan atas alternatif-alternatif yang 

ada, dengan demikian analisis politik luar negerinya terpusat pada penelaah 

kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa dan alternatif-alternatif haluan 

kebijaksanaan yang bisa yang diambil pemerintahnya dengan memperhitungkan 

untung ruginya dari adanya alternatif-alternatif tersebut.18 

Jadi dalam teori ini digambarkan bahwa bahwasannya para pembuat 

keputusan dalam melakukan pilihan atas alternatif-alternatif tersebut 

menggunakan kriteria ‘’optimalisasi hasil.’’Para pembuat keputusan dianggap 

selalu siap dalam melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijakannya. 

Mereka juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak 

sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijakan 

                                                        
17  Abubakar Eby Hara. Pengantar Analisis politik Luar Negeri ‘’ Dari Realisme sampai 
Konstruktivisme’’ Nuansa, Ujungberung-Bandung: April 2011, Halm 96. 
18Mas’oed Moetar, Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi, LP3ES, Lab. HI Fisipol 
UMY. Hal 234-235 
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yang dilakukan dan semua sumber-sumber yang dipakai untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan. 

Dalam model ini, para pembuat keputusan dianggap rasional dan umumnya 

cenderung berpikir bahwa keputusan (terutuma menyangkut politik luar negeri) 

dibuat secara rasional. 

Dari semua pendekatan dan model yang disampaikan Allison tersebut 

diperoleh kesimpulan bahwa Australia dibawah Perdana Menteri Howard dalam 

pembuatan kebijakan politik luar negeri sangat mempertimbangkan untung rugi, 

dimana pilihan tersebut harus optimal dan paling mengutungkan pihak Australia. 

Artinya bahwa Australia mulai merubah posisinya dalam mendukung 

kemerdekaan Timor Leste karena adanaya beberapa faktor yakni: Pertama, 

Adanya pergeseran isu dari isu tradisional ke isu non tradisional, Kedua, Adanya 

tekanan-tekanan dunia internasional terhadap pemerintah Indonesia mengenai 

pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Leste sehingga membuat posisi 

Indonesia di mata internasional mulai lemah. Faktor I dan II membuat Howard 

harus menyesuaikan diri dengan linkungan internasional dalam pengambilan 

terhadap isu HAM yang terjadi di Timor Leste. Dan Partai Liberal juga 

mengusung isu HAM. Ketiga, Pemerintah atau Negara Australia khususnya 

Perdana Menteri John Howard melihat bahwa Timor Leste pasti akan merdeka, 

sehingga rasionalitas kepada maksimalisasi keutungan sehingga merubah politik 

luar luar negerinya untuk mendukung kemerdekaan Timor Leste demi 

mendapatkan minyak yang ada ada di celah Timor. Dari alternatif tersebut, 

kebijakan Australia untuk mendukung kemerdekaan Timor Leste merupakan 
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suatu keputusan yang dianggap paling baik dan memenuhi standar optimalisasi 

hasil terbaik oleh Perdana Menteri Australia John Howard dibandingkan dengan 

pilihan alternatif lainnya. 

 

1.6.2 Kepentingan Nasional 

Hans Morgenthau mengatakan bahwa konsep kepentingan nasional sangat 

penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional serta dasar 

untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. 19  Para penganut realis 

menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya mengejar power, dimana power 

adalah sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol terhadap 

negara lain. Hubungan kekuasaan dan pengendalian ini dapat melalui teknik 

pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional 

dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara secara 

khas untuk bertahan hidup dalam kanca berpolitikan internasional. Kepentingan 

nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu 

yang mengarahkan pada pembuatan keputusan dari suatu negara dalam 

merumuskan kebijakan luar negeri.  

Secara umum ada 2 jenis kepentingan nasional yang melatarbelakangi politik 

luar negeri suatu negara yakni, kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. 

Kepentingan politik Australia bermula ketika invasi Indonbesia ke Timor Leste 

dimana pada waktu itu Australia mendukung Integrasi Timor Leste kedalam 

Wilayah Kesatuan Republik Indonesia, namun kebijakan itu berubah setelah 

                                                        
19 Anak Agung Banyu Pertiwi dan Y.M.  Pengantar Hubungan Internasional, Remaja Rosdakarya 
Bandung 2005, Halm 35 
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berakhirnya Perang Dingin dimana Komunis tidak lagi menjadi ancaman dan isu 

yang diangkat adalah isu HAM. Australia melihat bahwa terjadi banyak 

pelanggaran HAM di Timor Leste dan dunia internasional mulai memberikan 

tekanan kepada Indonesia maka Australia mulai merubah politik luar negerinya 

dalam mendukung kemerdekaan Timor Leste. Dilihat dari segi ekonomi dimana 

Timor Leste yang mempunyai potensi minyak yang begitu besar maka Australia 

mempunyai kepentingan ekonomi di negara tersebut. Dimana penulis melihat 

bahwa negara-negara kapitalis terutama Australia tentunya membutuhkan energi 

untuk menghidupkan roda perekonomiannya terutama di bidang teknologi. 

 

1.7 Metodologi Penelitian 

1.7.1 Tingkat Analisa 

Tingkat analisa memiliki peranan penting untuk menggambarkan tingkatan-

tingkatan dari analisa terhadap suatu fenomena agar diketahui terlebih dahulu fokus 

yang akan dijadikan out put dalam penelitian ini. Atau dengan kata lain, penggunaan 

level analisis terkait dengan fungsinya yaitu objektivitas dalam pengambilan 

keputusan. Pada penelitian ini menggunakan jenis level analisis yakni jenis level 

analisis Korelasionis.20 dengan menggunakan tingkat level analisa maka penulis dapat 

dengan mudah melihat perspektif. Studi kasus yang penulis angkat adalah mengenai 

peran Australia dalam mendukung kemerdekaan Timor Leste. Penulis menggunakan 

level analisis negara dan unit eksplanasinya adalah sistem internasional. Unit analisis 

                                                        
20 Level analisi Korelasionis memiliki pengertian bahwa unit analisis dan unit eksplanasi berada di 
tingkat yang sama atau sejajar yakni pada level Negara. Sedangkan level analisis Reduksionis 
berarti bahwa unit analisisnya adalah negara dan unit ekplanasinya adalah kelompok. Pengertian 
ini diperoleh dari Mothar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. 
P.T. Pustaka Indonesia, Jakarta. 
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dalam penelitian ini adalah peran Australia dalam mendukung kemerdekaan Timor 

Leste. Sedangkan unit ekplanasinya adalah sistem internasional. 

Alasan penggunaan level analisis korelasionis pada penelitian ini adalah 

Bagaimana penulis bisa mengetahui negara yang terlibat dalam fenomena 

Hubungan Internasional.21 

 

1.7.2 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

tentang peristiwa yang mengarah pada penjelasan eksplanatif.22 Penulis berusaha 

menggambarkan dan menjelaskan tentang proses pengambilan kebijakan politik 

luar negeri Australia yang terlihat cenderung berubah-ubah mengenai masalah 

Timor Leste yang pada waktu itu menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Selanjutnya penulis akan menganalisa politik luar negeri Australia. 

 

1.7.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis data sekunder maka 

teknik pengumpulan data akan melalui kegiatan studi pustaka23 baik dari buku, 

tulisan, artikel dan tentunya media cetak maupun media elektronik yang akan 

dijadikan sebagai sumber data guna tulisan ini. 

 

                                                        
21 Ibid Halm 36 
22 Penelitian Eksplanatif adalah penelitian melibatkan dua variabel atau lebih melalui penggunaan 
teori atau konsep-konsep dalam menjelaskan satu fenomena. Penelitian eksplanatif juga 
mengharuskan peneliti menentukan hipotesis dalam penelitiannya. 
23  Burhan Mungin, Metodologi Penelitian Sosial ‘’Format-format Kualitatif dan Kuantitatif’’, 
Airlangga University Press, Surabaya, Januari 2001 Halm 32 
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1.7.4 Metode Penyajian dan Analisa Data 

Dalam penyajian data, berdasarkan pada hasil penelitian dan data yang 

terkumpul, kemudian akan mengaudit dengan cara memaparkan atau 

mengeksplanasikan dan menganalisa hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari 

berbagai sumber, dalam hal ini didasarkan pada fenomena-fenomena yang terjadi 

secara analitis-eksplanatif dan juga digunakan analisa kualitatif,24  yaitu analisa 

yang digunakan untuk mengolah data berwujud kasus atau gejala yang tidak dapat 

diukur dengan angka, melainkan mutu dari suatu peristiwa yang dinyatakan dalam 

bentuk perkataan. 

 

1.7.5 Ruang Lingkup 

Di dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian dari 

tahun 1997 – 1999. Penulis tertarik untuk mengambil kurun waktu diantara dekade 

ini, karena pada tahun 1997-1999 Australia khususnya Perdana Menteri John Howard 

mulai merubah politik luar negerinya dalam mendukung kemerdekaan Timor Leste, 

Perubahan kebijakan tersebut disebabkan karena terjadi pergeseran isu tradisional ke 

non tradisional sehingga turut mempengaruhi kebijakan Australia. Dan yang menjadi 

prioritas utama bagi penulis dalam kajian ini adalah menyangkut kepentingan 

Australia dalam mendukung kemerdekaan Timor Leste. 

 

                                                        
24 Data kualitatif adalah seseorang melakukan penelitian dengan sasaran penelitian yang terbatas, 
tetapi dengan keterbatasan sasaran penelitian yang ada itu digali sebanyak mungkin data mengenai 
sasaran penelitian. Dengan demikian walaupun sasaran penelitian terbatas, tetapi kedalaman data, 
sebut saja kualitas data tidak terbatas. Semakung berkualitas data yang dikumpulkan, maka 
penelitian ini semakung berkualitas. 
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1.8 Hipotesa 

Setelah pertanyaan penelitian berhasil dirumuskan dengan baik, langkah 

selanjutnya adalah mengajukan hipotesa. Dalam hal ini, bahwa jenis penelitian 

yang membutuhkan hipotesa adalah penelitian tentang yang telah terjadi. Hipotesa 

penelitian ini adalah rasionalitas Australia dibawah kepemimpinan John Howard 

dalam menyesuaikan diri dengan sistem internasional setelah berakhirnya Perang 

Dingin dimana terjadi pergeseran isu tradisional ke non-tradisional. 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari empat Bab, dimana pembahasan dalam masing Bab 

akan dijelaskan dan dijabarkan dalam sub-sub Bab. Pembahasan yang terkandung 

dalam Bab satu dengan Bab-bab lain saling berhubungan erat satu sama lainnya 

sehingga pada akhirnya nanti akan membentuk sebuah karya tulis yang sistematis. 

Adapun sistematika Penulisan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan  

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Teori, Metodologi Penelitian, Tingkat Analisa, Jenis Penelitian, Metode 

Pengumpulan Data, Metode Penyajian dan Analisa Data, Ruang Lingkup 

Penelitian, Hipotesa, dan Struktur Penulisan. 
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Bab IIKebijakan Pemerintah Australia Dalam Mendukung Integrasi Timor 

Leste Kedalam Indonesia 

Di dalam Bab II penulis akan menguraikan tentang Kebijakan Australia 

dalam mendukung Integrasi Timor Leste kedalam Wilayah Indonesia. Di 

dalam Bab ini berisi tentang: 

2.1 Proses Integrasi Timor Leste 

2.2 Kaitan Amerika dalam masalah Timor Leste 

2.3 Kebijakan Australia dalam mendukung Integrasi Timor Leste 

2.3.1 Kebijakan Perdana Menteri Witlam. 

2.3.2 Kebijakan Perdana Menteri Malcolm Fraser 

2.3.3 Kebijakan Bob Hawke 

2.3.4 Kebijakan Perdana Menteri Paul Keating 

Bab III Kepentingan Australia dalam mendukung kememerdekaan Timor 

Leste 

Berisikan mengenai Perubahan Kebijakan Australia mengenai masalah 

Timor Leste 

3.1 Kepentingan Politik 

    3.1.1 Faktor Internal 

    3.1.1.1 Perubahan kebijakan Australia dibawah Perdana Menteri John 

Howard 

a. Sentralitas peran Perdana Menteri Australia dan Idiologi Partai 

b. Kepentingan Nasional 

             3.1.2 Faktor Eksternal  



 
21 

 

             a. Pergeseran system internasional dan perubahan kebijakan USA  

 3.2 Kepentingan Ekonomi    

         

Bab IV PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 

5.2 Daftar Pustaka 

 

 

 

 
 
 
 


