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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejak tahun 1945, perang sipil atau konflik internal lebih banyak 

terjadi di dunia daripada konflik antar negara atau internasional. Akan tetapi, 

pentingnya mempelajari konflik internal dari perspektif global baru mulai 

dilakukan pasca berakhirnya Perang Dingin. Sejak tahun 1990, mulai banyak 

perkembangan mengenai riset konflik internal atau perang sipil yang fokus 

pada faktor etnis, lingkungan, politik, dan ekonomi1 

Konflik yang terjadi tersebut bisa dikatakan sebagai konflik/perang 

model ketiga setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II sebagai model yang 

pertama dan kedua. Jika pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II, 

penyebabnya adalah faktor eksternal seperti politik, pertahanan, keamanan, 

kepentingan ekspansi ekonomi dan ideologi, maka konflik model ketiga lebih 

banyak disebabkan oleh faktor internal dan primordial. Konflik internal 

terlihat lebih destruktif2, tidak rasional dan tidak terkontrol karena tidak 

adanya lembaga otoritatif yang legitimate/resmi dalam negara yang mampu 

menekan kelompok-kelompok yang bertikai untuk menghentikan tindakan 

destruktifnya, apalagi jika pemerintah di negara tersebut juga merupakan 

bagian darinya serta kesukaran pihak eksternal untuk langsung melakukan 

                                                 
1 Adam Smith,2004. Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. PT. Raja 

Grafindo Pustaka. Jakarta. Hal. 15 
2 Hans Arnold, “The Century of the Refugee”, dalam A European Country Aussen Pol, Vol 42 No 

3, Quarter 1991, hal 275. 
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intervensi kemanusiaan ke dalam area konflik dengan alasan kedaulatan 

negara. Sebaliknya konflik juga akan semakin berlarut jika motivasi intervensi 

kemanusiaan disusupi oleh adanya kepentingan oportunistik.  

Kendati bersifat internal, akses dari konflik tersebut jauh lebih besar 

dari model perang klasik yang melahirkan dampak krusial bagi sistem 

keamanan dan perdamaian internasional, baik dalam hal ekonomi, sosial, 

politik dan juga militer. Akibat dari konflik internal yang sudah pernah terjadi, 

antara lain adalah: tewasnya jutaan orang seperti pada kasus di Rwanda, 

Burundi, Yugoslavia, Uni Soviet, Somalia, Turki dan masih banyak lagi. 

Bahkan sampai tahun 2015 lalu aliran arus pengungsi manusia yang belum 

tertangani akibat dari konflik internal tersebut mencapai lebih dari 20 juta 

orang3.  

Konflik internal merupakan pertikaian politik yang diikuti dengan 

kekerasan yang dapat dilacak pada umumnya berasal dari faktor-faktor yang 

bersumber dari dalam negara (intrastate) daripada antar negara (interstate)4. 

Contoh yang termasuk dalam konflik internal antara lain adalah; power 

struggle yang melibatkan pemimpin-pemimpin sipil atau militer, ancaman-

ancaman organisasi kriminal terhadap kedaulatan negara, dan pergerakan 

ideologi, konflik etnis dan juga kampanye-kampanye pemisahan diri dari 

suatu negara.  

                                                 
3 Ibid  
4 Michael E.Brown, “Ethnic and Internal Conflicts”, dalam Chester A. Crocker, Fen 

Osler,Hampson, dan Pamela Aall (ed.), Turbulant Peace: The Challenges of Managing 
International Conflict, (Washington D.C.: United States Institute of Peace Press, 2001), 
hal.212. 
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Pada umumnya dalam konflik internal, aktor-aktor kuncinya adalah 

pemerintah dan kelompok-kelompok pemberontakan, tetapi ketika struktur 

negara lemah atau tidak ada, konflik horizontal antarkelompok dapat terjadi. 

Beberapa konflik internal juga didasarkan dari kombinasi permasalahan 

ideologi, kriminal, politik dan juga etnis serta beberapa konflik juga berubah-

ubah. 

Faktor pertama yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam konflik 

internal adalah faktor struktur dimana salah satunya adalah adanya pembagian 

atau pembatasan wilayah berdasarkan etnik tertentu atau demografi etnik5. Hal 

ini tentu berkaitan dengan suku yang mendiami daerah tertentu tersebut. 

Sekelompok etnik yang secara khusus mendiami sebuah wilayah tertentu 

dalam suatu negara bisa menimbulkan ancaman keinginan tersebut dapat 

terwujud dengan mudah karena mereka didukung kekuatan infra dan supra 

struktur di wilayah tersebut. Masalah menjadi rumit karena biasanya 

pemerintah pusat selalu menolak permintaan untuk memisahkan diri tersebut. 

Apabila negara yang bersangkutan memiliki institusi manajemen konflik yang 

sudah mapan, maju dan demokratis, maka konflik dapat diselesaikan secara 

positif atau konstruktif. Tetapi apabila itu terjadi dalam negara dunia ketiga 

yang mayoritas belum mencapai pada tahap kematangan demokrasi, maka 

konflik akan menjadi negatif atau destruktif.  

Hal tersebut di atas seperti yang terjadi pada kasus di Negara Timor 

Leste. Timor leste pernah menjadi bagian dari negara Indonesia dan 

                                                 
5 Ibid, hal. 18-19 
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memisahkan diri serta mendirikan demokrasinya sendiri sehingga 

menimbulkan beberapa konflik internal di dalamnya. Hal ini tentu akan 

menimbulkan adanya pemisahan administrasi yang cukup sulit dan rumit 

untuk pelaksanaannya. Wilayah timor leste merupakan salah satu wilayah dari 

kawasan Asia Tenggara, timor leste merupakan wilayah yang penuh dengan 

konflik dimana wilayah ini dulu pernah menjadi perebutan dari pihak colonial 

dan dulunya pula wilayah timor leste ini menjadi wlayah kesatuan dari NKRI. 

Timor leste juga merupakan wilayah yang kaya secara kultur dan budaya, 

maka dari itu kami sebagai pebyususn ingin mengangkat tema timor leste ini 

sebagai sumber pengetahuan bagi kita semua dan untuk mengkaji segala 

konflik yang ada di dalamnya. 

Sebagaimana diketahui bahwa setelah lepas dari pendudukan militer 

tahun 1999, paska referendum tanggal 30 Agustus 1999, antara bulan April 

dan Mei 2006 terjadi krisis militer dan politik yang menyulut kekerasan 

bersenjata di dalam tubuh Angkatan Bersenjata Falintil Forcas Defeza Timor 

Leste dan Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL). Krisis di tubuh militer 

kemudian merembet ke krisis politik yang selanjutnya beralih ke kekerasan 

antara masyarakat sipil terutama kaum muda. Isu-isu yang ditumpangi oleh 

kaum muda bermacam-macam mulai dari pemisahan atas dasar sentimen 

kedaerahan (Barat lawan Timur), afilisiasi atau identifikasi politik, isu 

keanggotaan pada organisasi bela diri dan aliran kepercayaan yang 

mengidentifikasi diri ke dalam kepentingan elit, sentimen suku-bahasa sampai 
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pada masalah kepentingan terhadap sumber daya terbatas lainnya seperti 

tanah, perumahan, lapangan kerja, dan lain-lainnya.  

Konflik dan kekerasan sebagai suatu rekayasa politik di Timor-Leste 

dapat dilacak dari tahapan sejarah masyarakat selama beberapa dasawarsa 

pendudukan. Pada masa koloni Portugis, kekerasan politik terjadi melalui 

politik memecah belah (devide et impera) yang membawa masyarakat Timor-

Leste saling memerangi satu sama lain.  Dalam sejarah negara bangsa, tidak 

dipungkiri bahwa Timor Leste sebagai sebuah negara baru dihadapkan kepada 

berbagai tantangan multidimensional di dalam masa transisinya PBB. 

Menyadari keterbatasan yang dihadapi dengan berbagai persoalan internal 

yang menimpa Timor Leste ada ketakuatan dari pihak Timor Leste terhadap 

intervensi asing yang mengancam kedaulatannya, Timor Leste berupaya untuk 

mengamankan kepentingan politik dan ekonomi dari negara-negara besar di 

sekililingnya seperti Australia dan Indonesia. Untuk tujuan tersebut, sebagai 

negara baru, negara ini kemudian membentuk sebuah institusi militer untuk 

melindungi diri dari ancaman eksternal. Dibentuklah F-FDTL6 sebagai satuan 

pengaman (di Indonesia setara TNI) yang berkewajiban menjaga kesatuan dan 

keutuhan kedaulatan Timor Leste7. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan 

sebuah konflik antara sipil dengan militer.  

Konflik yang  menyebabkan terjadinya  krisis politik di Timor Leste 

pada bulan April 2006  merupakan konflik yang berawal dari permasalahan 

                                                 
6 F-FDTL (forca defeza da timor leste) yang dalam bahasa indonesia artinya tentara nasional 
Timor Leste yang dibentuk pada era kemerdekaan. 
7 Gunarta.2010. Haruskah Komponen Cadangan Sumber Daya Manusia Berimplikasi pada wajib 
militer. Jurnal Perencanaan Pembangunan Edisi 1 Tahun 2010 diakses pada 
perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/ file?file=digital/95213-%5B_Konten...1.... Hal. 67 
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yang muncul di dalam tubuh institusi militer Falintil-Forca Defeza de Timor-

Leste (F-FDTL). Sebab munculnya permasalahan dipicu dugaan adanya 

praktek diskriminasi pangkat yang dilakukan oleh Pejabat Tinggi Militer 

terhadap para anggotanya8.  Akibatnya  pada tanggal l8 Januari 2006 sekitar 

594 personil militer F-FDTL melakukan aksi mogok dan keluar dari markas F-

FDTL memprotes diskriminasi promosi berdasarkan etnis Lorosa’e. Konflik 

inilah yang akhirnya menjadi salah satu penyebab munculnya krisis politik di 

Timor Leste mulai tahun 2006 hingga tahun 2008.  

Ada beberapa teori menyangkut hubungan sipil militer. Salah satunya 

adalah konsep intervensi menurut Taufik Abdullah seperti dikutip Malik, 

bertolak dari “pra anggapan bahwa sesuatu telah memasuki daerah yang 

sebenarnya bukan haknya”.9
 
Dengan kata lain, intervensi berkaitan dengan 

sesuatu penilaian normatif akan tidak sahnya hal tersebut terjadi. Dengan 

demikian hubungan sipil militer bisa dilihat dari sejauhmana pemimpin-

pemimpin sipil mampu mengatasi dan mengantisipasi intervensi militer ke 

dalam domain politik. 

Berangkat dari keyakinan bahwa konflik yang terjadi dalam hubungan 

sipil dan militer telah menjadi permasalahan di Timor Leste sehingga akan 

sangat mempengaruhi fenomena dalam kehidupan suatu masyarakat dalam 

bernegara. Pasca pelaksanaan referendum tahun 1999 yang membawa Timor-

Leste merdeka sebagai negara berdaulat berimplikasi pada kehidupan politik 

masyarakat. Timor-Leste sebagai suatu negara baru, masyarakatnya hidup 

                                                 
8Laporan Hasil Investigasi oleh Komisi Independen bulan Oktober 2006 
9 Malik Haramain, Gus Dur Militer dan Politik, Yogyakaarta: LkiS, 2004 hlm 21 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tentara
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dalam sejarah panjang dan kekerasan politik. Hal ini tidak lepas dari realitas 

kehidupan masyarakat dalam peperangan dan pendudukan negara-negara 

asing di Timor-Leste sehingga muncul sebuah krisis politik yang cukup 

berkepanjangan antara tahun 2006 sampai tahun 2008. Oleh karena itu dalam 

hal inilah peneliti ingin mengkaji lebih jauh mengenai “Penyebab dan 

Dinamika Krisis Politik di Timor Leste Pada Tahun 2006-2008”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas maka 

peneliti merumuskan masalah yang akan dikaji yaitu “Bagaimana krisis politik 

di Timor-Leste pada tahun 2006-2008?” 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan dinamika krisis 

politik di Timor-Leste pada tahun 2006-2008. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai rujukan penelitian 

kajian tentang Timor-Leste, sebagai salah satu studi kasus kajian 

Ilmu Hubungan Internasional. 

b. Secara akademis penelitian ini bermanfaat selain sebagai pemenuhan 

standarisasi pencapaian predikat S-1, penelitian ini juga diharapkan 

mampu menambah referensi atau rujukan kajian Ilmu Hubungan 
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Internasional, khususnya kajian konflik tentang krisis politik dan 

dinamikanya. 

1.4 Penelitian Terdahulu  

Sebagai rujukan penelitian peneliti, untuk menghndari kesamaan 

penelitian dan sebagai bahan pertimbangan untuk mendapati kebermanfaatan 

penelitian sebagai referensi tambahan yang bermanfaat menambhkan celah-

celah kosong dalam penelitian serupa, maka peneliti menggunakan beberapa 

tunjuan pustaka yang berisi beberapa penelitian yang memeiliki keterkaitan 

atau kemiripan pembahasan dengan kajian peneliti ini.  

a. Penelitian dengan judul “Penyelesaian Konflik Internal Suriah Menurut 

Hukum Internasional” oleh Masni Handayani Kinsal (2014)10.  

Penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana 

penyelesaian konflik internal Suriah menurut hukum internasional dan 

apakah konflik internal yang terjadi di Suriah. Metode penelitian yang 

digunakan adalah  normatif hukum.  

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perserikatan Bangsa-bangsa 

(PBB) telah menempuh berbagai cara untuk menyelesaikan konflik 

bersenjata yang terjadi di Suriah mulai dari blokade, embargo, pengutusan 

agen khusus PBB Kofi Annan untuk membawa petisi damai,serta 

dikeluarkannya resolusi mengenai perlucutan senjata kimia oleh rezim 

Assad dan resolusi bantuan kemanusiaan. 

                                                 
10 Masni Handayani Kinsal. 2014. Penyelesaian Konflik Internal Suriah Menurut Hukum 

Internasional. Jurnal Lex et Societatis, Vol. II/No. 3/April/2014 diakses pada tanggal 1 Oktober 
2016 di ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/.../4190.  
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 Konflik bersenjata yang terjadi di Suriah merupakan suatu bentuk 

pemberontakan rakyat Suriah terhadap Presiden Bashar al-Assad yang 

pada akhirnya meluas menjadi pembantaian terhadap rakyat sipil. 

Penggunaan senjata kimia dalam konflik tersebut merupakan pelanggaran 

berat terhadap hukum internasional dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang 

perlu mendapatkan sanksi tegas dari badan internasional yang berwenang. 

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah sama-sama membahas konflik internal yang terjadi 

dalam suatu Negara. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu 

literature review adalah Negara Suriah sedangkan nyang akan dilakukan 

adalah Negara Timor Leste.  

b. Penelitian dengan judul “Peran Organisasi Internasional Dalam 

Penyelesaian Konflik Internal Negara: Studi Kasus Peran Pasukan 

Perdamaian Pbb Di Sierra Leone Tahun 1994 – 2005” Oleh Adhi Satrio11.  

Fenomena konflik internal yang muncul pada masa Perang Dingin, 

membuka kesempatan PBB untuk berperan lebih besar dalam upaya 

memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Operasi perdamaian 

PBB yang berkembang dengan pesat pasca Perang Dingin merupakan 

salah satu bentuk respon dari tantangan-tantangan yang muncul pada saat 

ini. Operasi perdamaian PBB yang dilakukan pasca Perang Dingin 

                                                 
11  Adhi Satrio. 2008. Peran Organisasi Internasional Dalam Penyelesaian Konflik Internal 

Negara: Studi Kasus Peran Pasukan Perdamaian Pbb Di Sierra Leone Tahun 1994 – 2005. 
Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Universitas Indonesia diakses di 
lib.ui.ac.id/file?file=digital/118802-T%2025115-Peran%20organisasi-HA.pdf pada tanggal 12 
November 2016 
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merupakan operasi multidimensi yang meliputi aktivitas peacekeeping dan 

peacebuilding.  

Kompleksitas konflik internal yang terjadi di Sierra Leone, yang 

diakibatkan oleh faktor pemerintahan yang buruk dan faktor eksploitasi 

berlian secara illegal, menimbulkan jatuhnya korban sipil dalam jumlah 

yang sangat besar, dan juga menimbulkan berbagai masalah lainnya, 

seperti meningkatnya kemiskinan dan pengangguran serta meningkatnya 

jumlah pengungsi. Melihat ketidakberdayaan pemerintah Sierra Leone 

dalam mengatasi konflik tersebut, maka menarik PBB, dalam kaitannya 

sebagai organisasi internasional, untuk ikut campur tangan dalam 

memulihkan dan mencapai perdamaian di negara tersebut.  

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisa tentang peran 

yang dilakukan Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

dalam proses penyelesaian konflik internal Sierra Leone pada periode 

tahun 1994-2005, melalui usaha-usahanya sebagai mediator bagi pihak-

pihak yang bertikai dan juga mengirimkan pasukan operasi perdamaian di 

negara tersebut. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu tersebut 

adalah sama-sama meneliti mengenai konflik internal dan perbedaannya 

adalah objek yang diteliti. Pnelitian terdahulu meneliti tentang Konflik 

Internal Negara: Studi Kasus Peran Pasukan Perdamaian Pbb Di Sierra 

Leone Tahun 1994 – 2005 sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

adalah menelisik tentang  konflik internal politik yang ada di Timor Leste.  
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c. Penelitian terdahulu ketiga dengan judul “Tinjauan Hukum Internasional 

Terhadap Intervensi Pihak Asing Atas Konflik Internal Libya Berdasarkan 

Resolusi Dewan Keamanan PBB” oleh Farah Meutia (2012)12.  

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1973 

yang menghasilkan intervensi militer oleh pasukan koalisi Amerika 

Serikat, Inggris, Perancis, Kanada dan Italia terhadap konflik bersenjata di 

Libya telah membuka kembali permasalahan klasik antara menghormati 

kedaulatan suatu Negara (State Sovereignity) dan dorongan untuk 

bertindak guna menjunjung dan melindungi hak asasi manusia. Kondisi 

inilah yang menyita perhatian publik internasional, terutama Negara-

negara maju. Akhirnya pada tanggal 18 Maret 2011, Dewan Keamanan 

PBB mengeluarkan Resolusi 1973 terkait dengan krisis di Libya. Resolusi 

tersebut menetapkan zona larangan terbang di atas wilayah Libya dan 

mengizinkan Negara-negara anggota untuk mengambil semua langkah 

yang diperlukan dalam melindungi penduduk sipil dari serangan pasukan 

pro Khadafi.   

Dengan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dianggap 

penting untuk dibahas permasalahan tentang pengaturan hukum 

internasional mengenai keabsahan intervensi pihak asing di Libya 

berdasarkan resolusi dewan keamanan PBB.   

                                                 
12  Farah Meutia. 2012. Tinjauan Hukum Internasional terhadap Intervensi Pihak Asing atas 

konflik Internal Libya Berdasarkan Relosulsi Dewan Keamanan PBB. Skripsi tidak diterbitkan. 
Medan: Universitas Sumatera Utara diakses di repository.usu. 
ac.id/bitstream/123456789/32565/6/Cover.pdf pada tanggal 1 Oktober 2016 



12 
 

Untuk menjawab permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini 

digunakan metodologi penelitian dengan pendekatan hukum normatif, 

karena hendak meneliti dan menelaah produk hukum yang berlaku dan 

mengatur tentang intervensi, dan bersifat deskriptif. Untuk mendukung 

objektifitas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, 

maka diperlukan adanya data sekunder yang berkaitan dengan 

permasalahan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diambil dari 

penelitian kepustakaan (library research), dan buku-buku, serta dianalisa 

secara kualitatif.   

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu hukum internasional 

menjunjung tinggi prinsip non-intervensi, yang didasarkan pada Pasal 2 

(4) Piagam PBB mengenai larangan penggunaan kekerasan fisik atau 

bersenjata terhadap wilayah atau kebebasan politik suatu negara. Namun, 

berdasarkan Bab VII Piagam PBB mengenai pengecualian penggunaan 

kekerasan bersenjata, masyarakat internasional telah bersepakat bahwa 

intervensi hanya dapat dilakukan atas dasar kemanusiaan dan dilakukan 

secara kolektif melalui otoritas Dewan Keamanan PBB.  

Persamaan penelitian terdahulu ketiga ini dengan penelitian yang 

akan dilaksanakan adalah berkaitan rumusan masalahnya yaitu sama-sama 

meneliti mengenai konflik internal sedangkan perbedaannya adalah objek 

penelitian. Penelitian terdahulu ingin mengetahui konflik di Libya 

sesangkan yang akan dilakukan menelisik konflik internal Timor Leste.  
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d. Jurnal terdahulu oleh Mahein Nia Lian (2010) dengan judul “‘Ikan yang 

Semakin Jauh dari Air’ Relasi Sipil dan Militer di Timor-Leste Pasca 

Kemerdekaan13”.  

Falintil-Forca Defeza de Timor-Leste (F-FDTL) dalam setiap 

perayaan hari jadinya selalu menggunakan slogan ‘F-FDTL adalah ikan 

dan rakyat adalah air.’ Pada masa perang kemerdekaan, jargon ini terbukti 

sangat ampuh ketika rakyat yang berada wilayah perkotaan dan pedesaan 

dengan semangat memberikan dukungan baik moral maupun material 

kepada para pejuang Forca Armadas de Libertasaun Nacional de Timor-

Leste (FALINTIL).  

Dukungan ini dimulai sejak hancurnya zona-zona bebas di 

pegunungan pada tahun 1978 sampai terselenggaranya jajak pendapat pda 

1999. Tetapi setelah kemerdekaan, banyak hal yang telah berubah, dimana 

FALINTIL bukan lagi sekelompok gerilya berlalu lalang di hutan tetapi 

telah mentransformasikan diri menjadi angkatan bersenjata profesional 

yang tunduk pada aturan dan hukum yang telah digariskan dalam sebuah 

negara demokratis. Kondisinya semakin parah ketika para pemimpin teras 

politik dan militer menjadi korban dalam serangan militer Indonesia. Para 

soldadu yang kehilangan arah dan mengalami demoralisasi karena 

fakumnya kepemimpinan memilih berada di tengah keluarga dan 

komunitas mereka sendiri ketimbang berjuang untuk menghalau musuh.  

                                                 
13Mahein Nia Lian. 2010.  ‘Ikan yang Semakin Jauh dari Air’ Relasi Sipil dan Militer di Timor-

Leste Pasca Kemerdekaan. Jurnal Universitas Mahein no. 7, 6 Julhu di 
https://fundasaunmahein.files.wordpress.com/.../mahein_nia_lian_no 70 diakses pada tanggal 1 
Oktober 2016 

https://fundasaunmahein.files.wordpress.com/.../mahein_nia_lian_no
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Konflik-konflik internal antara para komandan angkatan bersenjata 

dan sayap politik berimbas ke bawa dan terjadi penyingkiran-penyingkiran 

terhadap golongan yang reaksioner dan anti revolusi. Kontradiksi internal 

ini berakibat pada penyerahan secara besar-besaran para gerilyawan 

beserta peralatan perangnya ke dalam kekuasaan militer Indonesia. 

Eliminasi terhadap kelompok yang berbeda haluan juga mengakibatkan 

tumbuhnya sentimen pribadi kelompok tertentu terhadap gerakan 

perlawanan yang akhirnya melahirkan sentimen pro-Indonesia setelahnya. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu keempat ini 

adalah sama-sama membahas mengenai konflik internal di Timor Leste. 

Namun. Perbedaannya terletak pada rentang waktu yang dideskripsikan 

jika dalam penelitian terdahulu lebih membahas mengenai konflik setelah 

tahun 1945 sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas konflik 

internal politik Timor Leste tahun 2006-2008.  
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Tabel 1.1 Tabel Posisi Penelitian 

 
NO 

 
JUDUL 

DAN NAMA 
PENELITI 

 
JENIS 

PENELITIAN 
DAN ALAT 
ANALISA 

 
 

HASIL PENELITIAN 

1 Penyelesaian 
Konflik 
Internal 
Suriah 
Menurut 
Hukum 
Internasional 
 
Oleh: Masni 
Handayani 
Kinsal (2014) 
 
 

Metode Penelitian 
Normatif Hukum 

 
Pendekatan:  

Normatif 
 
 

Konflik bersenjata yang terjadi 
di Suriah merupakan suatu 
bentuk pemberontakan rakyat 
Suriah terhadap Presiden 
Bashar al-Assad yang pada 
akhirnya meluas menjadi 
pembantaian terhadap rakyat 
sipil. Penggunaan senjata kimia 
dalam konflik tersebut 
merupakan pelanggaran berat 
terhadap hukum internasional 
dan Hak Asasi Manusia yang 
perlu mendapatkan sanksi 
tegas dari badan internasional 
yang berwenang 

2 Peran 
Organisasi 
Internasional 
Dalam 
Penyelesaian 
Konflik 
Internal 
Negara: Studi 
Kasus Peran 
Pasukan 
Perdamaian 
Pbb Di Sierra 
Leone Tahun 
1994 – 2005 
 
Oleh:  
Adhi Saputro 
(2008)  

Deskriptif 
Kualitatif  

 
  

 

Kompleksitas konflik internal 
yang terjadi di Sierra Leone, 
yang diakibatkan oleh faktor 
pemerintahan yang buruk dan 
faktor eksploitasi berlian 
secara illegal, menimbulkan 
jatuhnya korban sipil dalam 
jumlah yang sangat besar, dan 
juga menimbulkan berbagai 
masalah lainnya, seperti 
meningkatnya kemiskinan dan 
pengangguran serta 
meningkatnya jumlah 
pengungsi.  
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3 Tinjauan 
Hukum 
Internasional 
Terhadap 
Intervensi 
Pihak Asing 
Atas Konflik 
Internal 
Libya 
Berdasarkan 
Resolusi 
Dewan 
Keamanan 
PBB 
 
Oleh : Farah 
Meutia 
(2012) 

Deskriptif 
Kualitatif  

 
Pendekatan:  

Hukum Normatif 
 
 

Hukum internasional 
menjunjung tinggi prinsip non-
intervensi, yang didasarkan 
pada Pasal 2 (4) Piagam PBB 
mengenai larangan penggunaan 
kekerasan fisik atau bersenjata 
terhadap wilayah atau 
kebebasan politik suatu negara. 
Namun, berdasarkan Bab VII 
Piagam PBB mengenai 
pengecualian penggunaan 
kekerasan bersenjata, 
masyarakat internasional telah 
bersepakat bahwa intervensi 
hanya dapat dilakukan atas 
dasar kemanusiaan dan 
dilakukan secara kolektif 
melalui otoritas Dewan 
Keamanan PBB.  

4 Relasi Sipil 
dan Militer di 
Timor-Leste 
Pasca 
Kemerdekaan  
 
Oleh : 
Mahein Nia 
Lian (2010) 

Deskriptif 
Kualitatif  

 
Pendekatan : 
Historiografi   

Terjadi Konflik-konflik 
internal antara para komandan 
angkatan bersenjata dan sayap 
politik berimbas ke bawa dan 
terjadi penyingkiran-
penyingkiran terhadap 
golongan yang reaksioner dan 
anti revolusi. Kontradiksi 
internal ini berakibat pada 
penyerahan secara besar-
besaran para gerilyawan 
beserta peralatan perangnya ke 
dalam kekuasaan militer 
Indonesia. Eliminasi terhadap 
kelompok yang berbeda haluan 
juga mengakibatkan 
tumbuhnya sentimen pribadi 
kelompok tertentu terhadap 
gerakan perlawanan yang 
akhirnya melahirkan sentimen 
pro-Indonesia setelahnya. 
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4. Egidio 
Gusmao, 
2015, 
Penyebab  
dan 
Dinamika  
Krisis Politik  
di Timor-
Leste pada 
tahun 2006-
2008 

Deskriptif 
Kualitatif dengan 
pendekatan Konflik 

Konflik politik adalah konflik 
internal di timor Leste 
disebabkan oleh penyebab 
yang multidimensional, baik 
secara ekonomi, politik, sosial, 
budaya hingga rezim. 
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1.5 Teori dan Konsep 

1.5.1 Krisis Politik 

 Sebagai alat bantu, peneliti akan menggunakan konsep dan teori 

yang mengkerangkai pemikiran penelitian ini. Untuk mengarahkan 

penjelasan yang lebih terarah dan terstruktur maka peneliti 

menggunakan konsep Krisis Politik sebagai kerangka penjelas situasi 

krisis yang terjadi di Timor Leste. 

 Krisis Politik adalah keadaan atau situasi dimana muncul 

pertentangan atas pencapaian suatu tujuan tertentu atau kegagalan 

pemenuhan tuntutan tertentu yang dibuat oleh aktor yang berbeda yang 

menyebabkan mobilisasi tingkat tinggi pada segi politik, sosial atau 

militer dan/atau penggunaan kekerasan dengan intensitas yang belum 

mencapai konflik senjata (perang) dan hanya mencapai pada tingkatan 

bentrokan, represi14, kudeta dan pemboman atau serangan dari jenis 

lain, dan bila meningkat (bereskalasi) dapat berubah menjadi konflik 

bersenjata dalam keadaan tertentu.  

 Krisis politik biasanya berkaitan erat dengan: a) tuntutan untuk 

menentukan nasib sendiri dan pemerintahan sendiri atau masalah 

identitas; b) pertentangan dalam segi sistem politik, ekonomi, sosial 

atau ideologi negara, atau kebijakan internal maupun internasional dari 

                                                 
14 Represi adalah upaya untuk meredam hasrat, keinginan atau insting sendiri.
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pemerintah, yang dalam hal ini akan memunculkan gerakan atau 

perjuangan untuk mengambil atau mengikis kekuasaan yang berjalan; 

atau c) perebutan kontrol sumber daya dalam satu wilayah.15 

 Dalam penelitian ini, peneliti mengkerangkai situasi krisis yang 

terjadi di Timor Leste sebagai bentuk krisis politik, dimana muncul 

gerakan yang berupaya menentang kebijakan pemerintah dalam segi 

internal akibat perbedaan pandangan atas kebijakan tersebut. 

Permasalahan lain yang juga mendorong krisis di negara ini adalah 

persoalan ekonomi dan sosial serta ideologi yang memicu mobilisasi 

militer untuk melakukan kudeta. 

1.5.2 Kudeta 

 Dalam penelitian ini penulis akan mengunakan teori dan konsep 

untuk menganalisa tentang teori perebutan kekuasaan (pemerintahan) 

dengan paksa. Kudeta melakukan perebutan kekuasaan dengan paksa 

dan tidak secara sah.  Pada konteks penelitian ini dibahas mengenai 

kudeta Uni Demokrasi Timor (UDT). Kudeta UDT adalah "operasi 

rapi", di mana unjuk kekuatan di jalanan diikuti oleh pengambilalihan 

infrastruktur vital, seperti stasiun radio, sistem komunikasi 

internasional, bandara, kantor polisi, dan lain-lain16.  

 Selama menghasilkan perang saudara, para pemimpin di setiap sisi 

"kehilangan kontrol atas perilaku pendukung mereka", dan sementara 

                                                 
15Janet Roitman, 2012, Political Concept: Crisis diakses melalui http: 

//www.politicalconcepts.org/issue1/crisis/ 03/07/2015. Socio-Political Crisis, 2012, diakses 
melalui http://escolapau.uab.es/img/programas/alerta/alerta/13/cap02i.pdf 03/07/2015. 

16 Ramos-Horta, Jose (1987). Funu: The Unfinished Saga of East Timor. Red Sea Press. ISBN 0-
932415-14-8.p.54 

http://www.politicalconcepts.org/issue1/crisis/
http://www.politicalconcepts.org/issue1/crisis/
http://escolapau.uab.es/img/programas/alerta/alerta/13/cap02i.pdf
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pemimpin UDT dan Fretilin berperilaku dengan pengendalian diri, para 

pendukung tak terkendali mengatur berbagai pembersihan berdarah dan 

pembunuhan17.  

 Pemimpin UDT menangkap lebih dari 80 anggota Fretilin, 

termasuk pemimpin masa depan Xanana Gusmão. Anggota UDT 

membunuh lusinan anggota Fretilin di empat lokasi. Para korban 

termasuk anggota pendiri Fretilin, dan saudara dari wakil presiden, 

Nicolau Lobato. Fretilin menanggapi dengan menarik berhasil ke unit 

militer Timor Timur Portugis terlatih. UDT pengambilalihan kekerasan 

sehingga memicu perang saudara tiga minggu yang panjang, dalam 

pitting 1.500 perusahaan pasukan melawan 2.000 pasukan reguler 

sekarang dipimpin oleh komandan Fretilin.[butuh rujukan] Ketika 

militer Timor Timur Portugis yang terlatih beralih kesetiaan kepada 

Fretilin, menjadi dikenal sebagai Falintil.  

 Pada akhir Agustus, sisa-sisa UDT mundur menuju perbatasan 

Indonesia. Sekelompok UDT sekitar 900 menyeberang ke Timor Barat 

pada tanggal 24 September 1975, diikuti oleh lebih dari seribu orang 

lain, meninggalkan Fretilin yang menguasai Timor Timur untuk tiga 

bulan berikutnya. Jumlah korban tewas dalam perang saudara 

dilaporkan termasuk empat ratus orang di Dili dan mungkin enam ratus 

                                                 
17 Ibid 
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di perbukitan. Setelah kejadian itu, "banyak pendukung UDT dipukuli 

dan dipenjara" oleh pemenang Fretilin18. 

 

 

1.5.3 Hubungan Sipil dan Militer Perspektif Politik Modern  

 Hubungan sipil militer merupakan kajian yang baru populer pada 

pertengahan abad XX, yaitu pasca-Perang Dunia II. Sebelum Perang 

Dunia II, hubungan sipil-militer baru sedikit mendapat perhatian para 

sarjana sosial daan ahli sejarah, setidak-tidaknya pada literatur-literatur 

inggris dan demikian pula literatur Amerika. Konflik Presiden Truman 

dengan Jendral Mac. Arthur pada tahun-tahun 1950-an telah 

merangsang suatu arus baru bagi penganalisaan ilmiah masalah 

hubungan sipil-militer dan perumusan garis kebijaksanaan militer19. 

 Perspektif politik Barat yang senantiasa mengagungkan supremasi 

sipil, seringkali mengkaji seputar hubungan sipil militer menyangkut 

dua aspek, yaitu kontrol sipil atas militer dan intervensi militer pada 

domain polittik. 

1. Kontrol Politik Atas Militer  

  Ada beberapa teori menyangkut hubungan sipil militer. 

Huntington melihat bahwa ada dua bentuk hubungan sipil militer. 

Pertama, kontrol sipil obyektif (Objective Civilian Control). Istilah 

                                                 
18 Ibid  
19 Samuel P. Huntington, Pendahuluan, dalam Amos Perlmutter, Thee Military and Politics and 

Modern Times, terj. Sahat Simamora, ‘Militer dan Politik’, Jakarta: RajaGraafindo Persada, 
2000, hlm XLIII 
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ini mengandung makna profesionalisme militer yang tinggi dan 

pengakuan dari pejabat militer akan batas-batas profesionalisme 

yang menjadi bidang mereka subordiansi yang efektif dari militer 

kepada pemimpin politik yang membuat keputusan pokok tentang 

kebijakan luar negeri dan militer, pengakuan dan persetujuan dari 

pihak pemimpin politik tersebut atas kewewenangan profesional 

dan otonomi bagi militer, minimalisasi intervensi militer dalam 

politik dan minimalisasi intervensi polittik dalam militer.20 

  Kedua, kontrol sipil subyektif (subjective civilian control). 

Bentuk kontrol ini adalah memaksimalkan kekuasaan sipil. Model 

ini bisa diartikan sebagai upaya meminimalkan kekuasaan militer 

dan memaksimalkan kekuasaan kelompok-kelompok sipil21. 

Dengan merujuk Huntington, Michael C. Desch menganalisis 

hubungan sipil militer dari munculnya persoalan internal maupun 

eksternal suatu negara. Desch mencatat suatu negara yang 

menghadapi tantangan militer tradisional, yaitu ancaman dari luar, 

tampaknya lebih mungkin memiliki hubungan sipil militer yang 

stabil. Ancaman lingkungan seperti itu memaksa institusi sipil lebih 

menyatu dan karenanya membuat mereka mampu menangani 

masalah bersama-sama dan bersatu dengan militer.  

 

                                                 
20   Samuel P. Hunttington, Mereformasi Hubungan Sipil-Militer dalam Larry Diamond dan Marc 

F. Plattner (ed), Civil-Military Relations and Democracy, terj Tri Wibowo Budi Santosa 
“Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi, Jakarta: Raja Grafindo Persadaaa, 2000, 
hlm 4 

21 Ibid, lihat juga Malik Haramain, Gus Dur Militer dan Politik, Yogyakaarta: LkiS, 2004 hlm 16 
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2. Implementasi antara Sipil dengan Militer  

  Pemerintahan sipil adalah pemerintahan di mana gaya 

pengambilan keputusan diambil dengan gaya sipil. Sebelum sebuah 

keputusan menjadi perintah, keputusan itu dibicarakan terlebih 

dahulu, dirembukkan dan kalau perlu diputuskan lewat pemungutan 

suara (referendum). Setelah itu pun sebuah keputusan harus 

menunggu pengesahan terlebih dahulu dari lembaga negara yang 

berwenang lewat sebuah sidang. Dapat disimpulkan bahwa 

pemerintahan sipil adalah pemerintahan dengan gaya 

musyawarah22.  

  Sedangkan Militer sering dikaitkan dengan kekuatan 

mutlak yang segalanya satu kata, satu perintah dan satu keputusan. 

Militer oleh masyarakat banyak lebih dengan kekerasan dan 

kekejaman dalam bertindak. Secara defenisi pemerintahan militer 

ialah pemerintahan yang lebih mengutamakan kecepatan 

pengambilan keputusan, keputusan diambil oleh pucuk pimpinan 

tertinggi, sedang yang lainnya mengikuti keputusan itu sebagai 

perintah yang wajib diikuti -- konsekuensi rantai komando dalam 

militer. Sebuah undang-undang dalam sebuah pemerintahan militer 

dibuat oleh pucuk pimpinan tertinggi, tanpa menyerahkan 

rancangannya kepada parlemen23.  

 

                                                 
22 A.Ubaedillah dkk.2008. Pendidikan Kewargaan.Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, hal.84 
23 Ibid  
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3. Intervensi Militer  

  Konsep intervensi menurut Taufik Abdullah seperti dikutip 

Malik, bertolak dari “pra anggapan bahwa sesuatu telah memasuki 

daerah yang sebenarnya bukan haknya”.24 Dengan kata lain, 

intervensi berkaitan dengan sesuatu penilaian normatif akan tidak 

sahnya hal tersebut terjadi. Dengan demikian hubungan sipil militer 

bisa dilihat dari sejauhmana pemimpin-pemimpin sipil mampu 

mengatasi dan mengantisipasi intervensi militer ke dalam domain 

politik. 

  Amos Perlmutter menyebut ada dua kondisi yang 

memberikan kesempatan bagi militer untuk melakukan intervensi. 

Pertama, kondisi sosial. Suatu negara yang kondisi sosialnya lemah, 

maka kepentingan kelompok akan tersebar dalam frekuensi yang 

tinggi. Kalau struktur negara lemah maka institusi-institusi politik 

tidak berfungsi efektif dan dengan demikian kontrol sosial tidak 

efektif. Sebab saluran-saluran komunikasi terhambat, maka militer 

memiliki peluang untuk melakukan intervensinya. 

  Kedua, kondisi politik. Intervensi militer muncul dari 

persoalan-persoalan sipil. Dalam banyak kasus kembalinya sipil ke 

militer untuk mendapatkan dukungan ketika struktur politik sipil 

                                                 
24 Malik Haramain, Op. cit. hlm 21 
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terfragmentasi dalam faksi-faksi politik dan ketika perangkat 

konstitusi tidak berjalan25 

  Berbeda dengan Perlmutter yang lebih melihat faktor 

eksternal militer yang mempengaruhi hubungan sipil militer, S. F. 

Finer lebih melihat faktor internal militer. Ia menyebut:  

  …lebih melihat internal militer sebagai faktor 
utama terjadinya intervensi. Faktor motivasi 
biasanya sangat berpengaruh besar apakah militer 
akan memengintervensi atau tidak. Faaktor ini 
mencakup beberapa motivasi antara lain; motivasi 
sebagai tujuan akhir tentara, dorongan dari 
kepentingan nasional, kepentingan kelompok 
yang meliputi kepentingan kelas, kepentingan 
regional, kepentingan korps, dan kepentingan 
individu26. 

 
 

  Dari dua paandangan itu bisa disebut ada dua gerbong 

dalam memahami intervensi militer pada domain sipil, yaitu 

memahami intervensi militer disebabkan faktor-faktor eksternal dan 

melihat intervensi militer sebagai dorongan atau motivasi internal 

yang dikandung oleh militer. 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode/Tipe Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yang bertujuan 

untuk menggambarkan objek penelitian secara menyeluruh dan 

                                                 
25 Amos Perlmutter, Op. cit. hlm 144-155 
26 S. F Finer, The Man on Horseback, The Role of the Military in Politics, Colorado: Westview 

Press, hlm 20-54 



26 
 

mendetail.27 Penulis menjelaskan dan menggambarkan mengenai objek 

penelitian peneliti secara mendetail dan menyeluruh untuk mendapati 

gambaran yang sebenarnya mengenai situasi yang terjadi berkaitan 

dengan krisis politik Timor Leste. 

1.6.2 Teknik Analisa Data 

Data yang peneliti dapatkan sendiri merupakan data yang peneliti 

ambil dari perpustakaan, koran, majalah, buku, dan website serta 

sumber lain yang terkait dengan kajian peneliti. Analisa data sendiri 

peneliti lakukan dalam tiga tahap yaitu: 

1) Pemeriksaan, yaitu dilakukan untuk melihat apakah data-data yang 

diperlukan sudah lengkap dan benar atau salah, bila ternyata ada 

kesalahan atau bahkan kekurangan maka peneliti akan berusaha 

membenarkan dan melengkapi data yang kurang 

2) Pengolahan, yaitu dilakukan dengan cara memilah-milah sesuai 

dengan kategorinya masing-masing. 

3) Analisa dan interpretasi, yaitu data yang telah dipilah-pilah 

selanjutnya di interpretasikan oleh peneliti. 

  Analisa penelitian ini bersifat deduktif, karena penelitian ini akan 

diawali dengan gambaran umum tentang situasi konflik yang terjadi 

baru kemudian akan dikupas berdasarkan arahan Galtung dalam analisa 

Konfliknya. 

 

                                                 
27 Mas’oed, Moehttar, 1990, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, LP3ES: 
Yogyakarta. p. 38 
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1.6.3 Teknik Pengumpulan Data  

  Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode 

dokumentasi, yaitu dengan melakukan studi litelatur, mecari data yang 

terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti melalui data yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, website dan lain sebagainya 

yang diterbitkan oleh berbagai lembaga atau instansi yang berkaitan 

dengan topik yang dikaji peneliti. 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian  

(a) Batasan materi penelitian ini adalah pembahasan penyebab dan 

dinamika krisis politik di Timor Leste tahun 2006-2008 

(b) Batasan waktu penelitian ini adalah tahun 2006-2008, 2006 adalah 

tahun awal munculnya konflik kepermukaan. Sementara 2008 dipilih 

sebagai batasan akhir penelitian untuk karena bertepatan dengan 

pecahnya konflik bersenjata. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Tabel 1.2  
Sistematika Penulisan 

BAB  ISI BAB  
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TIMOR-LESTE 
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3.1 Kudeta Militer 
3.2 Kondisi Politik Keamanan Timor-Leste 
3.3 Dinamika Krisis Politik Timor-Leste Tahun 

2006-2008 
3.4 Konflik Kekerasan Di Dili 
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