
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pasca dekolonisasi dari Flower Revolution di Portugal yang diktator sangat 

berdampak berat pada Gereja dan melibatkan semua kalangan, mulai dari akar 

rumput hingga eselon teratas hierarki Gereja di Roma. Permulaan gerakan gerakan 

perlawanan Nasional di Timor Leste juga disebut Timor Lorosa'e, yang sebelum 

merdeka bernama Timor Timur, adalah sebuah negara kecil di sebelah utara 

{HYPERLINK "http://wapedia.mobi/id/Australia"} dan bagian timur pulau 

{HYPERLINK "http://wapedia.mobi/id/Timor"}.  Era Orde Baru di Indonesia 

terjadi akibat adanya konteks kelangkaan pelanggaran HAM
1
 berat. Hal ini 

kemudian memunculkan kurangnya kebebasan keamanan dan ketidakadilan bagi 

orang-orang Timor Leste. Kondisi Timor Leste sebelum adanya gerakan campur 

tangan peran gereja Katolik Roma-Timor Leste sangat mengenaskan, kebebasan 

keamanan hampir tidak pernah dirasakan orang Timor Leste, jaminan keamanan 

dari negara hanya sekedar pembekalan untuk mempertahankan eksistensi militer 

di seluruh wilayah Timor Leste, hal ini terkait dengan system pemerintah Orde 

Baru yang dipimpin langsung oleh Presiden Soeharto dan diterapkan di Timor 

Leste pada umumnya dan secara khusus di seluruh wilayah Timor Leste. 

                                                             
1 Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia di mana 

manusia mendapat satu legitimasi keamanan dan kebebasan untuk berekspresi. Yang 
dimaksud hak asasi manusia itu adalah seperankat yang melekat pada hakekat dan 
keberadaan manusia setiap makluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-
Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hokum, pemerintah 
dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Baca 
juga pasal 1 ayat 1 UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

http://wapedia.mobi/id/Australia
http://wapedia.mobi/id/Timor


Ruang gerak bagi masyarat Timor Leste dengan masyarakat luar sebelum 

adanya peran gereja hampir menjadi satu hal yang mustahil, karena ruang gerak 

masyarakat ini sudah dibentuk bahwa orang-orang yang dicurigai sanak saudara 

keluarganya yang masih ikut berjuang di hutan tidak boleh diberi ruang gerak 

serta dianggap kepala dua atau GPK
2
. Keadaan ini memasung kebebasan orang-

orang yang dulu termasuk dalam partai kiri yakni FRETILIN.
3
 Baik kebebasan 

berkehendak, berpikir dan berbuat yang semestinya menjadi hak asasi setiap 

manusia. Namun hal tersebut mulai berubah setelah munculnya ikon-ikon Gereja 

Katolik Roma-Timor Leste yang didasari pada perjuangan Auto Determinação.
4
 

Sejarah perjuangan peranan Gereja Katolik Roma-Timor Leste telah mulai terlibat 

dengan nyata pada awal tahun 1980an. 

Dari kenyataan demikian di atas, maka tidak mengherankan pula apabila 

masyarakat Timor Leste lebih berpaling kepada Gereja daripada ke aparat 

                                                             
2 Gerakan Perlawanan Keamanan ini dianggap orang-orang pro Integrasi kepala dua artinya 

bekerja siang untuk pemerintah RI malam untuk kemerdekaan Timor Leste. Kelompok ini 
sering kali disebut dengan istilah Frente Clandestina dalam bahasa revolusionernya. 

3 Frente Revolucionária de Timor Leste Independênte adalah akronim bahasa Portugues untuk 
Front Revolusioner Kemerdekaan Timor-Timor. Sebelum menjadi Fretilin nama awal partai 
ini adalah ASDT Assosiação Social Democrática de Timor (Perkumpulan Demokratis Sosial 
Timor), yang mendasarkan programnya pada doktrin universal sosialisme dan demokrasi 
dan penolakan kolonialisme. Memperjuangkan kemerdekaan penuh, ASDT 
membayangkan periode dekolonisasi selama delapan sampai sepuluh tahun yang dalam 
waktu itu orang Timor Leste bisa mengembangkan struktur-struktur politik dan ekonomi 
yang diperlukan untuk kemerdekaan nasional. Pendekatan populis, program Fretilin 
mengutamakan perlunya kegiatan pemberantasan buta huruf, pembaharuan agrarian, 
system pendidikan berorientasi Timor, serta pemajuan kebudayaan setempat, hak 
perempuan dan pekerja, kesehatan, dan pertanian. Informasi lengkap dapat dilihat pada: 
James Dunn, Timor: A People Baetrayed (Sydney: ABC Books, 1978: The Origins, 
Ideologies and Strategies of a Nationalist Movement (Oftord, New South Wales, 
Australia: Otford Press, 2002); Jill Jolliffe, East Timor: Nationalism and Colonialism (St. 
Lucia, Queensland: University of Queensland Press, 1978); José Ramos Horta, Funu: The 
Unfinished Saga of East Timor (Trenton, NJ.: Read Sea, dan John Taylor, East Timor: The 
Price of Freedom (London: Zed, 1999).  

4 Self Determination Hak untuk menentukan nasib sendiri berdasarkan hukum-hukum 
internasional. 



pemerintah setiap kali masyarakat dihadapkan dengan sesuatu yang serius. Bagi 

masyarakat Timor Leste, institusi Gereja Katolik Roma Timor Lesre tidak dapat 

dipandang remeh begitu saja. Institusi independen ini memang sejak lama telah 

menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang terabaikan. Banyak catatan yang 

menunjukkan bahwa sejak birokrasi digelarkan di Timor Leste sesudah integrasi, 

terjadi benturan antara kepentingan pemerintah di satu pihak dengan Geraja 

Katolik Roma Timor Leste di pihak lain sehingga tidak terhindarkan terjadinya 

“ambivalensi”
5
 loyalitas rakyat. 

Tantangan bagi Gereja Katolik Roma Timor Leste memang sukar sebab 

Gereja Katolik Roma-Timor Leste tidak begitu yakin Gereja telah memiliki 

sebuah agenda praksis tentang masa depan Timor Leste. Kedua kompetensi 

Gereja sebenarnya bersifat tradisional namun tidak bersikap tradisionalistis dalam 

perkembangan masyarakat Timor Leste. Bidang seperti pendidikan dan 

kebudayaan akan menjadi ruang lingkup di mana perang Gereja tidak akan 

tergeser selamanya. Ketiga, Gereja akan berpijak pada gerakan rekonsiliasi 

nasional sebagai arus peran politik teologisnya. Dalam hal ini sebuah studi 

mengenai dikembangkannya teologi kemerdekaan dalam konteks Timor Leste 

akan cukup menarik perhatian. Penulis merumuskan, maka Gereja Roma-Timor 

Leste cenderung berubah dari sebuah posisi gerakan pembebasan nasional, 

menuju sebuah pendidikan nasional yaitu memberi perhatian pada upaya 

konsientisasi
6
 terhadap perkembangan bangsa Timor Leste. 

                                                             
5 Ambivalensi merupakan siatuasi dan kondisi di mana pemerintah  melakukan tindakan yang 

bertentangan antara apa yang diucapkan dengan apa yang  lakukan terhadap rakyatnya 
Timor Leste. 

6 Sebuah proses kemanusiaan yang ekslusif, konsep tersebut pertama kali digunakan oleh Paulo 



Gereja Katolik di Timor Leste selalu mampu menanggung, secara 

bermartabat, penderitaan seluruh Rakyat, membela masyarakat dalam rangka 

mempertahankan hak-hak asasi manusia. Peranan Gereja Katolik Roma-Timor 

Leste tersebut telah terlihat pada waktu dipilih oleh Vatikan putra pribumi Uskup 

Dom Martinho Lopes menjadi uskup “administrator apostolik”
7
 di Timor Leste. 

Gereja Katolik merupakan salah satu pemangku kepentingan utama dalam 

persoalan Timor Leste selama mandat Komisi periode 1974-1999. 

Persoalan yang mengundang perhatian Vatikan
8
 ikut terlibat dalam 

permasalahan Timor Leste dikarenakan pendudukan Indonesia yang telah 

menghancurkan resources Vatikan di Timor Leste. Di mana Konsili Vatikan II, 

memerintahkan agar jaringan dan sumber daya milik Vatikan harus digunakan 

untuk melayani kebenaran, perdamaian, dan keadilan, khususnya bagi mereka 

yang miskin dan papa. Gereja dan negara mempunyai peran yang berbeda, dan 

Gereja Katolik, meskipun sangat sentralistis, tidaklah monolitik. Pengaruh yang 

penting dan, khususnya dalam kasus Timor-Leste, memiliki informasi yang 

                                                                                                                                                                       
Freire untuk penjelasan dialogis yang mengatakan bahwa Guru adalah subyek dalam 
proses belajar, murid adalah obyek belaka. Sebagai jawaban atas pendidikan tersebut, 
Freire menawarkan bahwa sesungguhnya pendidikan semestinya dilakukan secara 
dialogis. 

7 Administrator Apostolik: salah satu Jabatan Vatikan yang diberikan kepada pejabatnya gereja 
lokal, jabatan administrator apostolic yang diberikan kepada uskup-uskup di Timor Leste 
dikarenakan Dioses Dili masih berada dalam situasi sementara. Di PBB masalah Timor 
Leste belum selesai waktu itu. Tahta Suci belum menentukan seorang uskup untuk wilayah 
Dili, sebelumnya tugas administrator apostolic tersebut berada di ke-uskupan Goa di India, 
ketika ada peralihan kekuasaan, juga diangkat seorang administrator apostolic samapi 
masalah itu sudah beres di PBB. Administrator Apostolik itu bisa saja seorang pastor tanpa 
tahbisan uskup atau dianggap sebagai uskup tapi harus mengambil ‘titulum’-nya dari 
tempat lain. Misalkan Titulum diambil dari Lorium untuk sebutan title uskup Dom Carlos 
Filipe Ximenes Belo SDB.  

8 Lihat Arnold Kohen, From the Place of the Dead – Bishop Belo and the Struggle for East Timor, 
Lion Publishing, 1999, dan Romo Patrick A. Smythe, The Heaviest Blow – The Catholic 
Church and the East Timor Issue, Lit Verlag Munster, 2004. 



lengkap tentang situasi dan aspirasi Gereja lokal, yang dianggap menjadi 

tanggung jawab langsung Vatikan. 

Ikon-ikon dalam Gereja Katolik Roma-Timor Leste sangatlah berpengaruh. 

Selama pendudukan Indonesia, setiap ikon-ikon ini awalnya berusaha mengakhiri 

kekerasan melalui dialog dan perwakilan langsung kepada otoritas sekuler. Ketika 

upaya ini gagal, mereka masing-masing beralih mengambil peran yang semakin 

vokal untuk melindungi hak rakyat. Sejak sekitar tahun 1980an, Gereja Katolik 

Roma-Timor Leste menghimbau adanya penentuan nasib sendiri, karena yakin 

bahwa penentuan hak kolektif tersebut merupakan kunci untuk mencapai 

perdamaian sejati dan dinikmatinya hak-hak individu. Peranan “profetis”
9
 Gereja 

lokal ini, dan advokasi hak politik mengenai penentuan nasib sendiri, yang 

merupakan tantangan terbesar bagi Vatikan ialah masalah Timor-Leste, meskipun 

Vatikan pula pada prinsipnya mendukung hak penentuan nasib sendiri.  

Sebelum aneksasi Indonesia, peran dan status Gereja di Timor-Leste 

ditentukan dalam Konkordat 1940 antara Vatikan dan Portugal.
10

 Berdasarkan 

kesepakatan ini, Gereja di Timor-Leste menikmati beberapa keistimewaan 

termasuk subsidi negara, pengecualian pajak, dan hibah tanah yang luas. Gereja 

juga bertanggung jawab atas pendidikan, dan merupakan agen utama “misi 

pemberadaban” Portugal.
11

 Hubungan istimewa ini berakhir dengan terjadinya 

                                                             
9 Salah satu di antara ke-3 tugas pokok Gereja yakni pewartaan Injil yang tidak hanya terbatas 

pada homily, pelajaran agama ataupun pendalaman Kitab Suci tetapi dalam artian luas. 
Pewartaan mengenai keselamatan yang akan datang. Dengan gigih mewartakan 
kebenaran sejati kepada kaum tertindas dan teraniaya yang selaluh dihadapkan dengan 
ketidakadilan. 

10 diakses pada: http://www.linguee.pt/ingles-portugues/traducao/basel+concordat.html 
11 Dalam situasi gejolak pemikiran Gereja di seputar Konsili Vatikan Kedua (1962-1965) dan 

gerakan pembebasan di Afrika, beberapa misionaris memanfaatkan perannya sebagai 



Revolusi Bunga di Portugal seperti yang telah disinggung sebelumnya. Sebagai 

bagian integral sistem kolonial kuno, Gereja benar-benar ditantang oleh 

perubahan lingkungan politis, dan disusul periode kebimbangan serta kegelisahan 

akut yang diperparah oleh kekerasan perang saudara dan bayangan aneksasi 

Indonesia. 

Di Timor-Leste, program partai Fretilin termasuk kritik terhadap peran 

Gereja dalam masa kolonialisme dan kepemilikannya atas lahan-lahan yang luas. 

Beberapa pejabat Gereja dan pastor lebih berpihak pada partai UDT
12

 atau Partai 

Persatuan Demokratik Timor karena mereka dikhawatirkan akan tersebarnya 

paham komunisme di wilayahnya. Uskup Dom José Ribeiro secara terbuka 

menuduh Fretilin sebagai “komunis”. Dalam Surat Gembala yang dikeluarkan 

pada tanggal 25 Januari 1975, ia melarang umat Katolik memilih Komunis atau 

Sosialis, tetap membela hak atas properti pribadi dan memperingatkan, bahwa 

Marxisme mengancam “menghilangkan nilai-nilai positif rakyat Timor”.
13

 

                                                                                                                                                                       
pengajar untuk mengritik kolonialisme dan mengenalkan murid-murid mereka kepada ide-
ide baru. Hal ini secara nyata dilakukan oleh seminari di Dare yang dikelola Yesuit, yang 
menjadi alma mater banyak pemimpin nasionalis masa depan. 

12 União Democtrática de Timor atau partai Persatuan Demokratis Timor, UDT adalah partai 
terbesar pertama yang menjadi terkenal. Pada umumnya partai teresbut konservatif dan 
pro-Portugal, para anggota paling terkemuka UDT adalah warga Timor Leste yang paling 
kaya, banyak dari mereka adalah pejabat tinggi pemerintah di Dili atau pemilik 
perkebunan terkemuka, dan sebagian adalah elit pribumi. UDT berawal dengan 
mendukung kelanjutan hubungan dengan Portugal, tetapi menghadapi penentangan yang 
berarti dari kalangan penduduk dan di dalam partai sendiri, UDT segera berubah 
mendukung kemerdekaan lengkap. Lihat juga: James Dunn, Timor: A People Baetrayed 
(Sydney: ABC Books, 1978: The Origins, Ideologies and Strategies of a Nationalist 
Movement (Oftord, New South Wales, Australia: Otford Press, 2002); Jill Jolliffe, East 
Timor: Nationalism and Colonialism (St. Lucia, Queensland: University of Queensland 
Press, 1978); José Ramos Horta, Funu: The Unfinished Saga of East Timor (Trenton, NJ.: 
Read Sea, dan John Taylor, East Timor: The Price of Freedom (London: Zed, 1999).   

13 Patrick A. Smythe, ‘The Heaviest Blow’-The Catholic Church and the East Timor Issue, Lit Verlag, 
Münster, 2004, hal. 36. Uskup Atambua di Timor Barat, Indonesia, Theodore van den 
Tillart SVD, juga menggambarkan Fretilin sebagai Marxis kepada Kardinal Knox dari 



Invasi atau aneksasi Indonesia atas Timor-Leste terjadi menjelang akhir 

masa kepausan Paus Paulus VI yang menentang kekerasan, dan memberikan 

pidato tak terlupakan kepada PBB pada tahun 1963, di mana ia mendeklarasikan 

“tidak ada perang lagi, perang tidak akan ada lagi”.
14

 Pada awal tahun 1976 

Uskup Ribeiro, berkata kepada pemerintah Indonesia, bahwa “pasukan Indonesia, 

dengan pembunuhan, pelanggaran dan penjarahan yang dilakukannya adalah 

ribuan kali lebih buruk” (dari pada Fretilin); dan menambahkan, bahwa “pasukan 

terjun payung Indonesia turun dari langit seperti malaikat tetapi kemudian 

berperilaku seperti setan”.
15

 Ia terus melakukan protes hingga, karena kecewa, 

uskup Ribeiro mengundurkan diri dan kembali ke Portugal tahun 1977. 

Duta Besar Vatikan di Jakarta, Vincenzo Farano (1974-1980), juga yakin 

akan hal ini. Ia percaya bahwa Gereja tidak perluh takut akan berintegrasinya 

Timor Timur dengan Indonesia. Tetapi, seperti halnya Uskup Ribeiro, ia terkejut 

dengan adanya kekerasan tersebut. Untuk menanggapi hal tersebut secara pribadi, 

ia menyediakan bantuan medis dan melakukan kunjungan berkala ke Timor-Leste, 

termasuk berkunjung ke wilayah yang dikuasai Fretilin, dan ke tempat-tempat 

pengungsian para pengungsi perang saudara di Timor Barat. Meskipun tidak 

disaksikan langsung, Wakil Paus di Australia juga lebih memahami 

perkembangan perkembangan dari media, dan sumber-sumber seperti Komisi 

                                                                                                                                                                       
Australia dan berkata bahwa Fretilin mendapat bantuan dari gerakan komunisme 
internasional serta bersalah atas pelanggaran hak-hak asasi manusia yang meluas. 
Kardinal Knox kemudian bertugas di Vatikan. Smythe, 72. 

14 Eamon Duffy, Saints and Sinners, A History of the Popes , Yale University Press, Princeton, New 
Jersey, 2002, hal 367. 

15 Dikutip dalam Frédéric Durand, Catholicisme et protestantisme dans l’île de Timor: 1556-2003, 
Irasec, Bangkok, 2002, hal 89. 



Katolik Australia untuk Keadilan dan Perdamaian, yang mengeluarkan 

serangkaian pernyataan tentang pada tahun 1975 dan 1976. 

Vatikan kemudian mempertimbangkan posisi kasus Timor Leste yang tidak 

jelas tentang pengelolaan langsung Gereja lokal daripada menggabungkannya 

dengan Gereja Indonesia. Setelah membicarakannya dengan pemimpin agama 

setempat, Vatikan menunjuk Uskup Dom Martinho da Costa Lopes sebagai 

Administrator Apostolik dan menjadikannya putra asli Timor pertama yang 

menjadi pemimpin Gereja Katolik di Timor-Leste. Ia langsung bertanggung jawab 

kepada Vatikan melalui Duta Besar Vatikan di Jakarta.
16

 

Dalam percaturan politik internasional pengaturan ini penting. Hal ini 

menunjukkan dukungan Vatikan terhadap proses PBB tentang penentuan nasib 

sendiri, bukannya atas klaim Indonesia bahwa status politik wilayah ini telah 

diputuskan. Vatikan menyatakan, bahwa mereka menganggap Timor-Leste 

sebagai “negeri terjajah”
17

 di mana tidak ada tindak nyata untuk mendorong 

penentuan nasib sendiri. Mereka menambahkan, bahwa Vatikan tidak akan 

mengakui Timor-Leste sebagai bagian dari Indonesia, hingga jelas bahwa hal ini 

merupakan keputusan rakyat Timor-Leste, yang disetujui oleh Perserikatan 

Bangsa-Bangsa.
18

 Sejalan dengan kebijakan ini, Vatikan menjaga tanggung jawab 

langsung atas Gereja lokal melalui konflik, yang kemudian sejauh mungkin 

                                                             
16 Dom Martinho da Costa Lopes tidak ditahbiskan sebagai uskup tetapi, karena posisinya, orang-

orang Timor-Leste biasanya menganggapnya sebagai uskup. 
17 http://www.etan.org/etanpdf/2006. 
18 Pat Walsh, “Church May Hold Key to Timor’s Future”, National Outlook, January 1982, hal 14 



memberi perlindungan dan akses internasional bagi para pejabatnya, dan menolak 

tekanan dari Indonesia untuk melakukan integrasi eklesiastis.
19

 

Uskup Dom Martinho da Costa Lopes menerapkan pendekatan kooperatif 

dalam pembicaraannya dengan otoritas Indonesia, mengenai banyak pelanggaran 

yang dilaporkan oleh para pastor dan pihak-pihak lain kepadanya. Ia juga selalu 

memberi informasi baru kepada para uskup Indonesia dan Wakil Paus di Jakarta. 

Hubungan Uskup Dom Martinho da Costa Lopes dengan Vatikan dan militer 

Indonesia semakin memburuk, dan pada bulan April 1983 ia mengundurkan diri 

di bawah tekanan dari kedua pihak tersebut.  

Vatikan juga percaya, bahwa usaha diplomasi diam-diam lebih produktif 

daripada diplomasi publik.
20

 Hasil positif pendekatan ini dapat ditunjukkan dalam 

beberapa hal, contohnya, pengenalan Tetum sebagai bahasa katekis dan liturgi-

suatu kontribusi yang signifikan bagi bertahannya kebudayaan-dan pemberian 

visa kepada para misionaris. Monsignor Puente juga percaya bahwa Indonesia 

telah menerima, bahwa pendekatan militer yang opresif adalah salah, dan bahwa 

mereka mendengarkan penegasannya mengenai peran Gereja yang substansial. 

Uskup Dom Martinho da Costa Lopes pada bulan Mei 1981 secara terbuka, 

untuk pertama kalinya, ia mengritik tindakan kejam militer Indonesia. Kemudian, 

ketika ABRI menyalahkannya karena mereka merasa tidak didekati secara 

                                                             
19 Dalam laporan bulan Mei 1980 ke Vatikan, para uskup Indonesia, yang juga mendapat tekanan 

dari pemerintah mereka sendiri, meminta ‘Tahta Suci mempertimbangkan dan 
memikirkan status Gereja Katolik di Timor-Leste sehingga Gereja Timor-Leste dapat 
sepenuhnya masuk dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia’. Mengutip Smythe, hal 59. 

20 Wakil Vatikan untuk PBB, Monsignor Renato Martino, memberitahu Patrick A Smythe: ‘Tahta 
Suci bertindak dengan cara sangat tenang, diam-diam… Tidak ada tiupan terompet, tidak 
ada keinginan publikasi’. Op.cit. 191. Monsignor de Filippo berkata kepada Pat Walsh, 
bahwa pada saat itu ia memiliki pandangan pasif tentang Timor-Leste di PBB. 



pribadi, Uskup Dom Martinho da Costa Lopes menanggapi dengan mengatakan, 

bahwa pendekatan langsung yang telah dilakukan sebelumnya kepada pejabat 

militer senior, termasuk Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal Yusuf, tidak 

menghasilkan perubahan apa pun.
21

 Ia juga mengritik Gereja. Pada bulan Juli 

1981, ia turut menandatangani pernyataan yang menegur Gereja Indonesia dan 

Vatikan atas sikap diam mereka. Menunjuk pada kematian lebih dari 200.000 

orang selama enam tahun sebelumnya, pernyataan tersebut menyuarakan 

kepedihan. 

Ia tidak setuju bilamana rakyat Timor-Leste harus menyerah. Ia 

mengadvokasi pendekatan anti-kekerasan, tetapi membela hak pembelaan diri 

Fretilin dan bekerja sama dengan pemimpin Perlawanan, Xanana Gusmão.
22

 Pada 

bulan Maret 1983, Jenderal Benny Moerdani, seorang Katolik, ditunjuk menjadi 

kepala pasukan bersenjata Indonesia dan menekan Monsignor Puente untuk 

mengganti Uskup Dom Martinho da Costa Lopes. Hal ini terjadi pada bulan April, 

dan pada tanggal 17 Mei Uskup Dom Martinho da Costa Lopes terbang 

meninggalkan Dili bersama dengan Wakil Paus,
23

 untuk mengetahui lebih detail 

dapat dilihat pada bahasan bab empat bagian Dom Martinho da Costa Lopes. 

                                                             
21 Rowena Lennox mengutip perkataan Administrator Apostolik tentang masa ini: ‘Berdasarkan 

ciri kenabian misi saya, saya merasakan keinginan kuat untuk memberitahu seluruh 
dunia… tentang genosida yang dilakukan di Timor, sehingga, saat kita mati, paling tidak 
dunia tahu kita mati berjuang’. Fighting Spirit of East Timor: The Life of Martinho da Costa 
Lopes, Pluto Press, 2000, hal 174. 

22 Atas permintaan Xanana Gusmão ia menyelundupkan berkas-berkas ke luar Timor-Leste, untuk 
Delegasi Eksternal Fretilin, yang membahayakan militer Indonesia serta rekaman dan foto 
pembicaraan gencatan senjata pada tahun 1983. Ia membicarakannya dalam sebuah 
seminar di Melbourne pada bulan Oktober 1983: ‘Jose Gusmão Xanana berkata Fretilin 
adalah rakyat dan rakyat adalah Fretilin. Ini benar’. ACFOA East Timor Report, No. 5. 

23 José Ramos-Horta mengenang bahwa Monsignor Lopes mengatakan pengunduran dirinya 
dilakukan karena tekanan politik tetapi bahwa ia menerima hal ini ‘sebagai rencana Tuhan’ 
dan tidak pernah mengecam Paus atau Monsignor Puente. Funuhal 203-4. Semua catatan 



Dalam pencopotan jabatan Uskup Dom Martinho da Costa Lopes 

pemerintah Indonesia menghimbau pada  Vatikan memilih seorang pastor guna 

menjabat uskup gereja Timor Leste yang baru tanpa diadakan pembicaraan yang 

semestinya dengan para pastor setempat. Terpilihnya Uskup Dom Carlos Filipe 

Ximenes Belo, meskipun awalnya tidak disukai pastor-pastor di Timor-Leste, 

khususnya dalam konteks pengunduran diri Uskup Dom Martinho da Costa 

Lopes. Uskup Dom Carlos Filipe Ximenes Belo dengan hati-hati menolak 

berperan politik, yang merusak hubungannya dengan pihak Perlawanan, tetapi 

seperti halnya dua pendahulunya ia perlahan-lahan terpaksa menjadi lebih vokal. 

Uskup Dom Carlos Filipe Ximenes Belo sebagai uskup, membaktikan 

dirinya kepada penentuan nasib sendiri baik sebagai hak maupun sebagai rumusan 

perdamaian abadi. Pada tanggal 5 Desember 1984, ia menulis surat kepada 

Komisi Katolik untuk Keadilan dan Perdamaian di Prancis. Uskup Dom Carlos 

Filipe Ximenes Belo pada bulan Februari 1989 mengulangi dukungannya bagi 

penentuan nasib sendiri dalam sepucuk surat pribadi kepada Sekretaris Jenderal 

PBB, Javier Perez de Cuellar. Surat-surat serupa dikirimkan ke presiden Portugal 

dan Sri Paus. Surat Uskup Dom Carlos Filipe Ximenes Belo tersebut menantang 

Sekretaris Jenderal untuk melangkah melampaui hubungannya dengan Portugal 

dan Indonesia, dan meminta pendapat rakyat Timor-Leste secara langsung melalui 

referendum. Secara detail dapat dilihat pada bab empat bagian Dom Carlos Filipe 

Ximenes Belo. 

                                                                                                                                                                       
menunjuk intervensi Jenderal Moerdani, meskipun jelas bahwa Vatikan telah kehilangan 
kepercayaan Administratornya. 



Hal tersebut mengorehkan sejarah penting dalam kunjungan Paus Johanes 

Paulus II ke Timor-Leste pada 1989, ungkapan-ungkapan keprihatinan Sri Paus 

sebelumnya terbatas pada pengakuan tentang penderitaan di Timor-Leste, 

dukungan doa sepenuhnya, dan imbauan bagi pemerintah Indonesia dan 

pemerintah-pemerintah lain untuk menghormati identitas rakyat Timor-Leste.
24

 

Sri Paus mengakui adanya konflik di Timor Leste, dan menyatakan prinsip-

prinsip untuk penyelesaian konflik, tetapi menekankan ciri pastoral kunjungannya 

dan menyatakan, bahwa solusi politik adalah masalah Perserikatan Bangsa-

Bangsa, bukan masalah Vatikan.  

Paus Yohanes Paulus II memberikan lebih banyak penekanan pada 

kebutuhan akan adanya resolusi konflik yang damai dan benar. Untuk tetap 

sejalan dengan hal ini, misi Vatikan ke PBB menjadi lebih aktif dan melakukan 

protes terus-menerus untuk meminta pengurangan pasukan, hak-hak asasi 

manusia, dan dialog. Kemudian persoalan ini perhatian khusus di forum-forum 

PBB terlebih pada masa Kofi Anan menjabat sebagai Sekjen PBB, sehingga 

memberikan dukungan penuh dalam proses penyelesaian persoalan Timor Leste 

dan kekerasan yang terjadi setelah Jajak Pendapat pada bulan Agustus 1999. 

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kehadiran Sri Paulus Yohannes Paulus 

II mempengaruhi situasi politik di Timor Leste dapat dilihat pada bahasan Gereja 

Katolik Roma-Timor Leste dalam agenda kunjungan Paus Yohannes Paulus II  

                                                             
24 Contohnya Misa yang diadakan Paus John Paulus II di Fatima pada tahun 1982 diterjemahkan 

ke dalam bahasa Tetum. 



1.2 Rumusan Masalah 

Peneliti telah mendeskripsikan peran Gereja Katolik Roma-Timor Leste 

Dalam politik Self Determination.
25

 Maka pertanyaan yang dapat diajukan dalam 

penelitian ini adalah, Bagaimanakah Peranan Gereja Katolik
26

 Roma-Timor Leste 

Dalam Politik Self Determination Timor Leste? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk:  

                                                             
25 Hak atas penentuan nasib sendiri merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan tidak 

terpisahkan dari diri seorang manusia. Hak ini dicantumkan sebagai Pasal pertama oleh 
masyarakat internasional dalam dua instrumen utama hak asasi manusia (Perjanjian 
Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan Perjanjian Internasional mengenai 
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), mengingat pentingnya hak ini bagi tatanan 
internasional dan perlindungan hak-hak individu. Mahkamah Pengadilan Internasional 
mengakui hak atas penentuan nasib sendiri sebagai hak asasi manusia yang paling penting, 
dan ”menyangkut semua negara. Lihat Walzer, M. Toward A Global Civil Society. 
Providence, RI: Berghahn Books. (Ed.) (1995). p.153. UN Declaration on Principles of 
International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in 
Accordance with the Charter of the UN, Resolusi Majelis Umum 2625 (XXV), Pleno Majelis 
Umum Sesi 1883, 24 Oktober 1970. 

26 Kata Katolik adalah kata yang sulit. Secara harfiah dengan kata itu dinyatakan bahwa Gereja 
berkembang di seluruh dunia. St. Ignatius dari Antiokhia mengatakan “di mana ada Uskup, 
di situ ada jemaat, seperti di mana ada Kristus Yesus, di situ ada Gereja Katolik”. Pada 
abad ke-5 ditambahkan bahwa Gereja tidak hanya untuk segala bangsa, tetapi juga untuk 
segala zaman . Pada zaman reformasi kata Katolik muncul lagi untuk menunjuk pada 
Gereja yang tersebar ke mana-mana. Sejak itu dengan kata Katolik secara khusus 
dimaksudkan umat Kristen yang mengakui Paus sebagai pemimpin Gereja Universal. (lihat 
baca Iman Katolik: Buku Informasi dan Referensi KWI, Kanisius, Jakarta. Hal 344-379. 



1.3.1 Mendeskripsikan peranan Gereja Katolik Roma-Timor Leste dalam 

politik self determination Masyarakat Timor Leste. 

1.3.2 Mendeskripsikan peranan Diplomasi Suave di dalam Gereja dalam 

politik Self Determination Timor Leste. 

1.3.3 Mendeskripsikan peranan Diplomasi Suave non Gereja dalam politik 

Self Determination Timor Leste. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain adalah: 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai pengaruh dan 

peranan diplomasi lahirnya gerakan-gerakang di bawa umbrella Gereja Katolik 

Roma-Timor Leste yang telah berhasil mewujudkan kemerdekaan Timor Leste. 

1.4.2 Manfaat Akademis 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih intelektual 

mengenai pengaruh penaran diplomasi Gereja Katolik Roma Timor Leste sebagai 

salah satu kajian dalam dinamika hubungan internasional. Selain itu diharapkan 

penelitian ini dapat mendorong lahirnya penelitian lain terkait gerakan-gerakan di 

bawa umbrella Katolik Roma-Timor Leste yang belum pernah dikaji oleh 

mahasiswa HI UMM. 



1.5 KAJIAN PUSTAKA 

1.5.1 Peneliti Terdahulu 

Setiap penelitian yang dilakukan bersifat secara ilmiah, tentunya tidak 

terlepas dari peran kajian pustaka, kerangka teoretik, dan konsep yang dijadikan 

pegangan atau pedoman dalam suatu pemecahkan suatu permasalahan yang 

angkat. Telah ada beberapa kajian terdahulu penelitian yang telah membahas 

terkait dengan judul permasalahan yang penulis angkat namun hingga kini belum 

ada penelitian secara spesifik yang membahas Peranan Gereja Katolik Roma-

Timor Leste dalam Politik Self Determination Timor Leste antara lain pernah 

dilakukan oleh Frans Sihol Siagian dan Peter Tukan Voice of the Voiceless. Di 

dalam buku ini mengupas dan pandangan uskup Dom Carlos Filipe Ximenes Belo 

secara lengkap. Buku ini sekadar kumpulan tulisan-tulisan dari berbagai media 

mengenai uskup Dom Carlos Filipe Ximenes Belo. Namun Justru dari berbagai 

bentuk seperti ini. Yang merupaka mosaic dari banyak pasang mata wartawan 

atau penulis, barangkali orang bisa mendapat gambaran yang lebih mendukung 

untuk memahami uskup Dom Carlos Filipe Ximenes Belo dan Gereja Katolik 

Roma-Timor Leste.
27

 

Dalam kajian ini posisi penulis lebih menekankan pada peran Gereja 

Katolik Roma-Timor Leste pada umumnya yang selalu menjadi mediasi antar 

kelompok pro integrasi dan pro kemerdekaan dengan selalu mengambil tempat di 

hati umat dan masyarakat Timor Leste. 

                                                             
27 Siagian Frans Sihon dan Tukan Peter. Voice of the Voiceless, Jakarta: Obor. 1997. 



Sumber lain dalam buku dengan judul “Timor Lorosae: Perjalanan 

Menuju Dekolonisasi Hati Diri”.
28

 Penulis menemukan banyak hal dalam buku 

ini sungguhpun namun memiliki konteks dekat Timor Leste, menghadirkan 

implikasi luas dan mendalam terhadap diskursus kemanusiaan universal. 

Dari posisi penulis sendiri lebih ditekankan pada kaum muda dan kaum 

akademisi lain yang mengambil peran langsung dalam dalam beberapa gerakan-

gerakan pemberontakan yang selalu diinspirasi dan dilindungi oleh Gereja Katolik 

Roma-Timor Leste, terutama kaum muda yang berjuang untuk menemukan secara 

baru hati dirinya sebab dari keseluruhan isinya sudah jelas dari sendirinya. Dari 

segi lain penulis sendiri katakan, penulis sangat mengharapkan kedalaman 

diskursus etis filosofis yang relevan untuk pembaca Indonesia atau siapa pun dan 

di mana pun ya berada untuk mengetahui bagaigaman implikasinya hinnga Timor 

Leste meraih the right to self determination. 

Dalam buku “SEARA”
29

 atau arsip Gereja Katolik Roma-Timor Leste 

merupakan media utama dan pertama Gereja sejak tahun 1949 yang merayakan 

tahun emas pada tahun 1997. Dimana mengarsipkan dan memahat kenangan agar 

peristiwa tidak dilupakan dan waktu tidak diabaikan. Data-data di dalam isi buku 

ini bukan sekedar untuk membangun sebuah nostalgia tetapi juga meupakan 

percikan rasa kagum dan syukur atas kehadiran Tuhan yang tetap setia 

membimbing manusia di saat dia membuat sejarah. 

                                                             
28 Gusmão Martinho G. da Silva, Timor Lorosae: Perjalanan Menuju Dekolonisasi Hati Diri. 

Malang. Dioma. 2003. 
29 SEARA. Buletim Eclesiático Da Diocese De Dili Timor Oriental. Edição Número Especial. 1949-

1999. 



Dalam pemaparan pennulis ingin menghadirkan kapan dan bagaimana 

Gereja Katolik Roma-Timor Leste hadir di pulau Timor hingga berdirinya Gereja 

local secara hierarkial yang dipimpin langsung oleh Vatikan Roma pada zaman 

pendudukan pemerintahan Indonesia. 

Peneliti terdahulu berikutnya Joseph Nevins, dengan judul “Pembantaian 

Timor-Timur Horor Masyarakat Internasional”, Percetakan Galang Press, PT 

Buku Kita, Jakarta. Buku ini menurut pengamatan penulis ada empat point 

penting yang tercantum dari keseluruhan isi buku tersebut yaitu: a) memotret 

kejahatan kemanusiaan yang pernah hampir melenyapkan masyarakat Timor 

Leste. b) Memaparkan secara empirik berdasarkan laporan kekacauan dan 

insiden-inseden kekerasan yang terjadi pada tahun 1999. c) Anggota Komisi Hak 

Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Republik Indonesia 2007-2012 tersebut, secara 

tajam mengupas keterlibatan Negara dalam upaya pengerdilan sebuah bangsa. d). 

Analitik dan reflektif sekaligus menyakitkan bagi mereka yang terlibat, tetapi 

menyembuhkan peradaban.  

Dari keseluhan isi buku tersebut posisi penulis ingin mengajukan satu 

refleksi sekaligus pertanyaan yang terasa begitu tajam untuk direnungkan bersama 

oleh kedua bangsa dan kedua Negara Timor Leste-Indonesia. Mengapa pada 

akhirnya komunitas dan dunia internasional dan juga pemimpin Negara Timor 

Leste memilih bungkam? Apakah politik memang selalu jauh lebih utama dari 

pada upaya pengungkapan kebenaran atau upaya menyuarakan para korbang? 

Dimanakah peranan Gereja Katolik Roma post independensi Timor Leste dalam 

mengadvokasi pengungkapan kebenaran, keadilan dan perdamaian bagi para 



korbang perang, melalui Komisi Kebenaran Persahabatan dan Rekonsiliasi yang 

digagas oleh kedua Negara Timor Leste-Indonesia? 

1.5.2 LANDASAN KONSEP  

1.5.2.1. Konsep Diplomacy  

Diplomasi menurut George Shulz, mantan menteri luar negeri Amerika 

Serikat bahwa: “Bahan baku diplomasi adalah informasi: bagaimana 

memperolehnya, menganalisis, dan menempatkannya dalam system”.
30

 Perubahan 

yang sangat fundamental dalam moda komunikasi tersebut akan membawa 

pengaruh yang mendalam dalam praktek berdiplomasi.
31

 

Diplomasi adalah sebuah sistem yaitu dimana suatu seni yang diangkat dari 

bahasa Yunani untuk mengatur hubungan internasional  melalui proses negosiasi 

yang kemudian diselaraskan oleh aktor–aktor negara dan kelompok-kelompok 

individu juga diasumsikan sebagai aktivitas yang menjaga, mengedepankan serta 

memajukan  asas kepentingan nasional dalam hubungan antar negara dan 

masyarakat internasioaln lain dengan jalan damai.
32

 

Jalan baru yang dijadikan untuk komunikasi, interaksi serta pendukung 

kerjasama antar negara yakni Multi-track diplomacy yang digagas oleh A. Louis 

Diamond
33

 sebagai hubungan diplomasi antar bangsa yang dapat dikategorikan 

dengan diplomasi masyarakat atau diplomasi publik yakni sistem dari beberapa 

                                                             
30 George P. Shulz. “Keynote address from the Virtual Diplomacy Confrence: The Information 

Revolution and International Conflict Management”, Peaceworks 18 September. 1977  
31 Tood Martin (2001). “Virtual Diplomacy, E-merge A student of International Affairs”, vol.2, 

February. 
32Roy  S.L, Diplomasi, CV. Rajawali 1991, Jakarta. Hal. 5 
33Diamond  Louis, Multi Track Diplomacy : A System Approach To Peace.  1996, 



komponen proses dari suatu tindak diplomasi. Penekanannya adalah hubungan 

diplomasi terhadap multi parner, multi target, multi pelaku dan multi jalur sebagai 

upaya pengembangan sarana diplomasi yang jauh lebih modern. 

Dari beberapa penjelasan di atas maka diplomasi Timor Leste yang 

dijalankan oleh Gereja Katolik Roma-Timor Leste mendapat ruang di beberapa 

negara seperti Vatikan, Portugal, Australia, Amerika hingga PBB dalam 

menyuarakan suara para kaum yang tak bersuara guna memperoleh The Right to 

Self-Determination. Gereja Katolik Roma-Timor Leste berusaha untuk 

memperoleh pengakuan dari negara lain, termasuk Gereja-gereja di beberapa 

benua seperti Australia dan Eropa. Dengan bantuan beberapa negara dan gereja-

gereja tersebut, Gereja Roma-Timor Leste berusaha membangun diplomasi lebih 

luas dengan masyarakat internasional. 

1.5.2.2 Konsep Diplomacia Suave 

Diplomacia Suave yang dimaksud adalah manusia pelaksana kegiatan 

diplomatik alias para anggota corps diplomatique. Mereka adalah penentu 

keberhasilan sebuah misi diplomatik. Bentuk diplomacia suave yang dilakukan 

Gereja Katolik Roma Timor Leste dibawah kepemimpinan Uskup Dom Martinho 

da Costa opes dan Uskup Dom Carlos Filipe Ximens Belo pada masa penguasaan 

pemerintah Orde Baru ialah dalam bentuk diplomasi publik. Diplomasi publik 

didefinisikan sebagai upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara melalui 

pemahaman, pemberian informasi, dan pengaruh luar negeri. Diplomasi publik 

muncul karena wujud pemerintah dalam melakukan diplomasi yang dianggap 

tidak cukup, karena kehadiran aktor-aktor selain aktor negara yang juga punya 



peranan besar dalam hubungan internasional. Keluwesan pribadi yang dimiliki 

pemimpin Gereja Katolik Roma-Timor Leste mampu menarik jutaan 

pendukungnya dalam surat Uskup Dom Carlos Filipe Ximenes Belo yang dikirim 

ke Sekjen PBB Javier Peres de Cuellar pada tanggal 6 Februari 1989, yang dapat 

dilihat pada bahasan Gereja Timor Leste era Dom Belo. Terbukti dengan 

suksesnya menggalang dana dan dukungan yang akan dipaparkan pada bab empat 

dalam pembahasan nanti. Untuk itu, keterlibatan publik baik dalam pemerintah 

maupun komunitas internasional, dianggap perlu untuk memperlancar pergerakan 

menuju perwujudan kepentingan nasional suatu bangsa. Dalam proses perjuangan 

Timor Leste diplomasi publik merupakan cara yang paling efektif untuk mencapai 

upaya Gereja Katolik Roma-Timor Leste dalam membantu mewujudkan 

kepentingan bangsa. 

Gereja Katolik Roma-Timor Leste memiliki Uskup Dom Martinho da Costa 

Lopes dan Uskup Dom Carlos Filipe Ximenes Belo sebagai Voice of the Voiceless 

karena posisi kedua uskup tersebut lebih kepada figur untuk melindungi bangsa 

Timor Leste dari ancaman penguasaan Orde Baru. Begitu pula ketika Gereja 

Katolik Roma-Timor Leste ingin memperjuangkan persoalan keadilan, 

pelanggaran HAM agar tetap berada dalam agenda sidang Majelis Umum PBB, 

maka orang yang tepat adalah José Ramos Horta yang memang mempunyai 

pengalaman sangat cukup dalam hal lobbying di antara negara-negara anggota 

PBB.  

Dalam persoalan Timor Leste konsep diplomacia suave menggambarkan 

kekuatan politik yang sangat halus-lembut dimiliki Vatikan guna mendukung 



seluruh proses self determination. Dengan jalan yang simpatik dan elegant Paus 

Yohanes Paulus II mampu tuntaskan seluruh persoalan politik antara otoritas 

Indonesia dan komunitas internasional khusunya orang umat Katolik di Timor 

Leste. Vatikan juga melakukan sebuah Diplomacia Suave yang sangat halus-

lembut. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman pembahasan 

Diplomacia Suave Vatikan. 

Dalam kajian peran Gereja Katolik Roma-Timor Leste aktor-aktor seperti 

Uskup Dom Carlos Filipe Ximenes Belo, José Ramos Horta dan kawan-kawan 

adalah konsep diplomacia suave, argument ini terlihat pada beberapa perjuangan 

yang para aktor tersebut lakukan baik dengan pihak PBB, Amerika Serikat, 

Vatikan, Portugal, Australia dan maupun masyarat internasional dalam forum-

forum PBB demi masa depan bangsa Timor Leste itu lebih bersifat kekuatan 

politik, sangat memperhatikan prestise nasional dan status untuk mencapai 

kemerdekaan Timor Leste.
 

Berbagai cara yang dilakukan oleh Gereja Katolik Roma-Timor Leste dalam 

menyuarakan aspirasi dari suara yang tidak bersuara untuk memintah referendum 

atau kemerdekan nasional Timor Leste. Salah satunya upaya yang dilakukan oleh 

masyarakat Timor Leste adalah penggunaan diplomasi yang berbeda-beda 

disesuaikan oleh sasaran kepentingan perjuangan nasional. Dalam hal 

berdiplomasi, diperlukan kepandaian dan kepiawaian dari pemimpin maupun 

perwakilan suatu kelompok dalam upayanya untuk mencapai tujuan diplomasi. Di 

dalam diplomasi pun diperlukan strategi dan cara-cara tertentu dalam mencapai 



tujuan tersebut.kembali lagi hal tersebut tergantung oleh karakter atau karisma 

dari seorang pemimpin.
 

Masyarakat dan Gereja Katolik Roma-Timor Leste pada masa 

kepemimpinan uskup Dom Carlos Filipe Ximenes Bello mengedepankan 

diplomacia suave-nya. Indikator-indikator diplomacia suave yang menjadi faktor 

utama arah perubahan sistem perjuangan kemerdekaan Timor Leste pemerintahan 

pada masa Orde Baru di Indonesia, dapat dilihat langsung dari berbagai kenyataan 

keadaan dan perkembangan diplomasi Gereja Timor Leste terhadap beberapa 

Gereja-gereja di Eropa, Amerika, Asia Pasifik dan PBB diantaranya adalah:
 

Lawatan uskup Dom Carlos Filipe Ximenes Bello ke Eropa seperti Portugal, 

Roma-Vatikan, Austria, Wina, Washingto, Boston, New York, Belgia, Jerman, 

Perancis, Oslo dan Irlandia
34

 dalam upaya menyakinkan masyarakat internasional 

dengan menyampaikan presentasi tentang Justiça e Paz di Timor Leste. Tujuan  

utama dari lawatan tersebut bagaimana meminta dukungan masyarakat 

internasional dalam  the right to self-determination dikarenakan masyarakat 

Timor Leste sudah puluhan tahun hidup di bawah otoriter pemerintah Orde Baru, 

meskipun dialog yang diupayakan oleh uskup dan aparat pemerintah telah 

dibentuk namun belum berjalan efektif karena masyarakat Timor Leste masih 

belum mendapatkan aspirasi dari kedua kelompok yakni pro Integrasi dan pro 

merdeka bersengketa melalui pertemuan langsung para pemimpinnya masing-

masing. Uskup Dom Carlos Filipe Ximenes Bello telah berupaya melakukan 

                                                             
34 baca lawatan uskup Dom Carlos Filipe Ximenes Bello SDB dalam Cronica Maio e Junho de 1997 

di Seara SERIE VII ANO I No 5 BOLETIM ECLESIÁSTICO DIOCESE DE DILI-TIMOR ORIENTAL-
JULHO 1997. Pag 100-102. 



pendekatan lunak banyak pihak untuk lebih memuluskan upayanya, dengan 

mengharapkan dialog antara pemerintah Indonesia masyarakat Timor Leste.
 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa diplomasi yang 

sangat erat dihubungkan antar kelompok masyarakat suatu negara dengan 

masyarakat internasional, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu 

kelompok atau suatu bangsa melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila 

mungkin, dalam berhubungan dengan masyarakat internasional dan negara lain
. 

Definisi di atas mengambil beberapa pijakan dari multi track diplomacy dari 

Louise Diamon
35

 yang salah satunya adalah Track VII di mana memperlihatkan 

peranan agama dalam perwujudan perdamaian melalui praxis kepercayaan. 

Komunitas keagamaan mengamalkan hukum moral dan kebenaran spiritual atas 

Tuhan dan jagad raya dalam praktek menciptakan perdamaian di bumi. Dan 

merupakan contoh kepercayaan komunitas agama dan dasar-dasar moral sebagai 

organisasi-organisasi yang menyukai kedamaian.
 

Model atau bentuk dari multi track VII tersebut memperlihatkan di mana 

kaum religius dan agamawan turut membantu terciptanya perdamaian di dunia. 

Karena pada dasarnya agama adalah masalah kepercayaan dan walaupun 

kepercayaan di dunia ini sangat beragam, semuanya bertujuan baik. Dengan 

banyaknya umat manusia yang memeluk suatu kepercayaan atau agama, niscaya 

akan mempermudah usaha damai di dunia. 

 

                                                             
35 Catatan ini merupakan Bahan Pendahuluan belajar konsep-konsep berdiplomasi yang 

disadurkan dalam buku Multi-Track: Sebuah Pendekatan Sistem untuk Perdamaian, oleh 
Dr Louise Diamond dan Duta Besar John McDonald, Kumarian Press, 1996 

 



Dari sisi kebudayaan juga multi track VII tersebut memiliki beberapa norma 

dan aturan yang terdapat dalam ajaran agama diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari sebagai bentuk usaha  menuju perdamaian. Beberapa  unsur keagamaan yang 

terdapat dalam kehidupan sosial antara lain: Kebenaran spiritual akan kesaling 

terkaitan antar kehidupan, Aksi sosial, Kesetaraan dan keadilan, Pemberian maaf, 

contribution dan rekonsiliasi, Mengamalkan nilai spiritual dalam kehidupan, 

Keramah tamahan, Berbesar hati, cinta kasih, kepekaan hati, Tanpa kekerasan dan 

menenangkan. 

Pokok-pokok Kegiatan di Lapangan memperlihatkan juga beberapa elemen 

komunitas religius dalam system multi-track diplomasi terutama untuk 

mengarahkan para pengikutnya dalam pembuatan perdamaian. Seperti  public 

letters yang diterbitkan oleh Katolik atau Uskup Methodist untuk memandu 

umatnya atau perwakilan American Friends Service Committee yang berada pada 

banyak daerah konflik. 

Multi track VII menempatkan tempat bagi komunitas keagamaan yang  

merupakan hati dari system multi-track diplomasi yang menyediakan dorongan 

spiritual, idealisme, dan dasar etika yang berguna untuk mengatur tujuan kedepan 

yaitu menciptakan perdamaian dunia. Aspek negatifnya adalah kecenderungan 

merasa esklusif atau yang paling benar. Dan yang positif adalah religiusitas 

membuat kita pada dimensi pemahaman dan perasaan yang lebih tinggi tentang 

perang dan perdamaian. 



1.5.2.3 Konsep The Right to Self-Determination 

Self Determination atau Hak atas penentuan nasib sendiri merupakan hak 

asasi manusia yang fundamental dan tidak terpisahkan dari diri seorang manusia. 

Hak ini dicantumkan sebagai Pasal pertama oleh masyarakat internasional dalam 

dua instrumen utama hak asasi manusia (perjanjian internasional mengenai hak-

hak sipil dan politik dan perjanjian internasional mengenai hak-hak ekonomi, 

sosial dan budaya), mengingat pentingnya hak ini bagi tatanan internasional dan 

perlindungan hak-hak individu. Mahkamah Pengadilan Internasional mengakui 

hak atas self determination sendiri sebagai hak asasi manusia yang paling penting, 

dan ”menyangkut semua negara.”
36

 

Self Determination sendiri adalah juga fundamental karena merupakan hak 

kolektif suatu bangsa untuk dapat menjadi diri sendiri. Periode ini bermula ketika 

kekuasaan kolonial yang lama memutuskan pada tahun 1974, untuk mengakui hak 

ini setelah 14 tahun mengingkarinya, dan berakhir dengan keputusan kekuasaan 

kolonial yang baru untuk mengakui hak ini pada tahun 1999 setelah 24 tahun 

pengingkaran. Sementara itu rakyat Timor-Leste melakukan pengorbanan luar 

biasa untuk mendapatkan hak ini. Pewujudan hak ini adalah hakiki untuk 

kelangsungan hidup, identitas dan nasib Timor-Leste. 

Dalam konsep ini juga penulis akan menghadirkan peranan penting Vatikan, 

dan kontribusi penting terhadap realisasi self determination dari para diplomat dan 

diaspora Timor-Leste yang dijalankan bersama masyarakat sipil internasional. The 

Right to Self-Determination merupakan hak kolektif yang dimiliki oleh “segala 
                                                             
36Lihat paling akhir, Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in 

the Occupied Palestinian Territory, (2004) International Court of Justice [selanjutnya: ICJ], 
paragraph [selanjutnya: para] 155.  



bangsa” untuk menentukan nasib politik dan teritorialnya. Hak ini memberi 

bangsa Timor-Leste tiga hal: a) untuk menentukan status politiknya melalui 

tindakan memilih bebas; b) menjalankan pembangunan ekonomi, sosial dan 

budaya secara bebas; dan c) untuk memanfaatkan sumber daya dan kekayaan 

alamnya secara bebas.
37

 

The Right to Self-Determination ini sendiri memberikan hak kepada 

masyarakat Timor Leste untuk mengakhiri situasi kolonial, dengan menentukan 

kehendak secara bebas antara kemerdekaan, asosiasi bebas dengan negara yang 

ada, atau integrasi dengan negara yang ada. Keputusan atas kehendak tersebut 

haruslah dibuat melalui tindakan ekspresi yang murni dan bebas. Agar dapat sah 

dan diterima secara internasional, keputusan mengenai masa depan sebuah 

masyarakat harus dihasilkan melalui sebuah proses yang terpupuk oleh 

penerangan, terbuka, adil dan demokratis, bebas dari campur tangan atau ancaman 

pihak luar, dijalankan secara tidak memihak, dan sebaiknya diawasi oleh 

Perserikatan Bangsa-Bangsa.  

1.6 METODOLOGI PENELITIAN 

1.6.1 Metode Deskriptik 

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptik analitik yang bertujuan 

menghubungkan atau melihat peran gereja katolik Roma-Timor Leste dengan tiga 

front pembebasan nasional Timor Leste dengan menggunakan analisa data dan 

dalam penelitian ini peneliti akan menjawab permasalahan yang ada dalam 

                                                             
37 Common article 1(2) dari Perjanjian Internasional atas Hak-hak Sipil dan Politik 

selanjutnya:PIHSP] dan Pasal 1(2) dari Perjanjian Internasional atas Hak-hak Ekonomi, 
Sosial, dan Budaya [selanjutnya: PIHESB], Resolusi SU 1514 (XV), 14 Desember 1960, para 
2 



penelitian secara obyektif,
38

 sehingga penelitian ini merupakan metode penelitian 

deduktif sebagai metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih 

dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. 

Metode deduktif juga merupakan prinsip yang berlaku khusus berdasarkan atas 

fakta-fakta yang bersifat umum. Yakni dimulai dari hal-hal umum, menuju kepada 

hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah proses pembentukan 

kesimpulan deduktif terebut dapat dimulai dai suatu dalil atau hukum menuju 

kepada hal-hal yang kongkrit. 

1.6.2 Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah Pemimpin Gereja Katolik Timor Leste, 

tokoh-tokoh historis karena hingga saat ini Gereja Katolik Timor Leste dan para 

tokoh-tokoh yang masih berperan aktif untuk mewujudkan hak-hak umat Katolik 

sebagaimana hak yang layak seperti membangun karakter, moral 

kewarganegaraan kemakmuran bangsa di dalam negara sekuler tersebut. 

1.6.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian adalah tiga Keuskupan di Timor Leste, karena 

Gereja Katolik Timor Leste yang menjadi fokus utama dimana seluruh kebijakan 

negara diambil oleh seorang pemimpim sering didiskusikan dengan pihak Gereja 

sehingga masyarakat memperoleh manfaat secara layak dan moral. 

1.6.4 Tehnik Pengumpulan data 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berupa studi literature dan wawancara. Sumber penelitian literature ini didapat 

                                                             
38 Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda Karya. 1998) hal.6. 



dari buku, jurnal, serta internet dan arsip-arsip Gereja yang memuat tentang 

peranan Gereja Katolik Roma-Timor Leste dalam Politik Self Determination 

Timor Leste dan akan melakukan wawancara langsung dengan beberapa tokoh 

penting dari Hierarki Gereja Katolik Roma-Timor Leste. 

1.6.4.1 Tehnik Analisa Data 

Analisa data adalah proses mengatur data, mengorganisasikannya dalam 

suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.
39

 

1.6.4.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk membatasi bahasan penelitian agar tetap focus maka peneliti telah 

menentukan ruang lingkup penelitian, yakni dimulai dari peran Gereja Katolik 

Roma-Timor Leste di zaman Orde Baru pada tahun 1983 hingga Timor Leste 

memperoleh hak penentuan nasib sendiri (self determination) tahun 1999. 

 

1.7 Asumsi Dasar 

Kemerderkaan Negara República Democrática de Timor Leste (RDTL) dari 

Pemerinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah hasil 

Diplomacia Suave di bawa umbrella Gereja Katolik Roma-Timor Leste yang 

sangat berperan aktif dalam upaya to self determination di Timor-Leste, 

khususnya pada tahun-tahun ketika Timor-Leste hanya memiliki sedikit sekutu 

yang berpengaruh. 

                                                             
39 …Patton, Qualitative Evaluation Methods (Beverly Hills: Sage Publication. 1980) hal 260. 



Vatikan tidak menelantarkan Gereja di Timor-Leste. Dugaan tersebut bisa 

dilihat pada tahun 1989, Paus Yohanes Paulus II, dengan tindakan yang sangat 

dihargai, memasukkan Timor-Leste dalam kunjungannya ke Indonesia sebagai 

tamu pemerintah Indonesia, tetapi ia tidak menyetujui integrasi dengan Indonesia, 

dan Gereja Katolik Roma-Timor Leste langsung di bawah control Vatican. 

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN 

Pada bagian ini berisi tentang bab-bab dan sub-bab penelitian yang akan 

ditulis. Tiap bab dan sub bab menjelaskan hal-hal yang akan dibahas dalam 

skripsi secara garis besar seperti berikut di bawa ini; 
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