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BAB II 

PENYEBAB DAN DINAMIKA KRISIS POLITIK DI TIMOR-

LESTE  PADA TAHUN 2006-2008 

 

Pada tahun 1945, terjadi konflik internal yang lebih banyak ada 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 seperti yang terjadi pada 

kasus Timor Leste. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan membahas 

tentang konflik yang terjadi di Timor Leste yang meliputi aktor-aktor yang 

berkonflik dan faktor penyebabnya. 

Pada penelitian ini, penulis menganalisis peristiwa melalui teori 

konflik. Penulis menganalisis penyebab dan dinamika terjadainya krisis politik 

di Timor Leste tahun 2006-2008 hingga terjadi kasus legitimasti yang ada di 

Timor Leste. Konflik sendiri tidak bersifat statis namun dinamis karena 

sebuah permasalahan berasal dan berakibat dalam negara itu sendiri. Oleh 

karena itu, penting untuk memahami dinamika dan tahapan dari sebuah 

konflik. Selain itu, memahami siklus konflik sangat penting untuk memahami 

pola, durasi waktu, dan lokasi yang tepat untuk penerapan strategi 

penyelesaian konflik.  

                                                             
1 Dan Smith, Stephen C, Todaro, Michael P, 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi 
Kedelapan, Jakarta : Penerbit Erlangga 
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Konflik sering digambarkan sebagai tahapan yang semakin meningkat 

intensitasnya, seperti eskalasi dari tataran stabil dan damai menuju krisis dan 

perang, setelah itu de-eskalasi menuju perdamaian yang relatif. Siklus konflik 

ini sifatnya berulang dan kecenderungan pengulangannya didukung oleh riset 

empirik mengenai pola-pola konflik. Dalam kenyataannya, siklus konflik 

terjadi secara berulang-ulang dan melewati beberapa tahapan yang berbeda 

secara yang berulang-ulang juga. Dalam sebuah model kurva konflik yang 

ideal, sebuah konflik bergerak melalui semua tahapan dalam siklus sampai 

akhirnya konflik itu terselesaikan2.Oleh karena itu, penelitian ini berusaha 

menjelaskan bahwa konflik yang terjadi di Timor Leste bersifat suspended 

karena pasca kemerdekaan Timor Leste masih mengalami beberapa konflik 

yang timbul dan tenggelam.   

Konflik telah menjadi salah satu fenomena terpenting di dunia dan 

mempunyai imbas yang sangat signifikan terhadap wilayah beserta 

penduduknya yang dilanda konflik. Seperti itulah yang terjadi di Timor Leste, 

bekas provinsi ke-27 Indonesia yang kini telah berdaulat menjadi Negara 

merdeka sejak diadakannya referendum pada tahun 1999 yang kemudian 

diakui menjadi Negara merdeka pada 20 Mei 2002. Pelaksanaan referendum 

didahului dengan kedatangan UNAMET, salah satu misi khusus PBB untuk 

Timor Leste yang bertugas untuk menyiapkan dan memfasilitasi penduduk 

untuk menyalurkan haknya sebagai pemilih di dalam referendum. UNAMET 

                                                             
2 Johan Galtung. 1999. Cultural Violence. New York: St. Martin’s Press.P. 81-88 
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kemudian mengakhiri misinya dengan penetapan jadwal referendum yakni 30 

Agustus 1999.3 

Sejarah dunia kemudian mencatat bahwa pada 30 Agustus 1999 

tersebut sekitar 78% penduduk Timor Leste menyatakan dukungannya untuk 

lepas dari Indonesia dan menjadi Negara merdeka. Namun pada kenyataannya, 

lepasnya Timor Leste tidak serta merta menjamin keamanan penduduk Timor 

Leste sebab tidak berapa lama paska dilaksanakannya referendum, sebuah 

konflik berdarah mengemuka dan menjadi ajang dua pihak untuk beradu yakni 

pihak pro kemerdekaan dan pro integrasi. Konflik pada tahun 1999 ini telah 

menewaskan ratusan orang dan menyebabkan lebih dari 300.000 mengungsi 

serta menghancurkan infrakstruktur dan aset-aset publik yang tersebar di 

hampir seluruh wilayah di Timor Leste terutama di ibukota yakni Dili. Konflik 

awal kemerdekaan ini kemudian semakin berkembang pada tahun 2006 hingga 

tahun 2008.  

2.1 Penyebab Krisis Politik di Timor-Leste  pada tahun 2006-2008 

Di Timor Leste sendiri, konflik yang terjadi pada tahun 2006 

menunjukkan bagaimana tingginya tingkat pengangguran turut memperparah 

konflik yang terjadi saat itu meski sudah 7 tahun berlalu dari konflik berdarah 

tahun 1999. Konflik yang diawali karena adanya pemecatan masal terhadap 591 

personal militer di bawah pimpinan Lettu Galsao Salsinha diikuti dengan 

kemarahan anggota militer yang dipecat tersebut yang memutuskan untuk 

melakukan pemberontakan dan menyerang kediaman Presiden Timor Leste kala 

                                                             
3 Todaro, P.M. & Smith S.C. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga. 



32 

itu yakni Presiden Jose Ramos Horta dan Perdana Menteri Xanana Gusmao. 

Pemberontakan tersebut kemudian meluas dan melibatkan pemuda-pemuda yang 

tergabung dalam kelompok dan gerombolan bersenjata. Kejadian ini 

menunjukkan bahwa kelompok dan gerombolan yang tersebar di hampir seluruh 

wilayah Timor Leste tidak boleh dipandang sebelah mata sebab merupakan 

ancaman nyata yang mencederai proses menuju perdamaian yang solid.   

Pasca konflik menjadi kondisi yang sarat dengan berbagai permasalahan 

meskipun sudah tercapai negosiasi atau kesepakatan perdamaian. Hal ini 

dikarenakan konflik berdarah termasuk yang terjadi di Timor Leste pada akhir 

1999 sudah menyentuh berbagai sisi kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi 

berjalan normal. Tidak berapa lama paska konflik berdarah tersebut, roda 

kehidupan penduduk lumpuh dan kegiatan perekonomian hampir nol. Hampir 

sebagian besar fasilitas publik dan infrastruktur di banyak wilayah hancur dan 

tidak bisa digunakan termasuk suprastruktur yang justru berseteru dalam 

negaranya sendiri.  

Penyebab yang terjadi adalah adanya peranan dan pemisahan antara 

PNTL dan F-FDTL di dalam masyarakat Timor Leste juga menjadi sebuah 

masalah perdebatan sejak tahun 2002. Pada awal tahun 2003, F-FDTL diminta 

untuk memulihkan ketertiban menyusul serangan dari mantan milisi. Rogerio 

Lobato, yang pada waktu itu sudah menjadi Menteri Dalam Negeri, didukung 

oleh Perdana Menteri Alkatiri dan Dewan Menteri, meminta PBB untuk 

membentuk unit-unit kepolisian paramiliter. Pembentukan Unit Cadangan 

Kepolisian (URP) dan Unit Penjagaan Perbatasan (UPF) sesudah itu, yang 

mempunyai tanggungjawab atas patrol perbatasan, penanganan serangan-
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serangan milisi perbatasan dan kontra pemberontakan di daerah pedalaman 

tidak diterima dengan baik oleh F-FDTL atau partai-partai oposisi. Menteri 

Dalam Negeri menyatakan niatnya untuk memperluas URP menjadi batalyon 

yang lengkap dan memulai proses perekrutan di mana sebagian besar petugas 

yang direkrut untuk unit tersebut berasal dari distrik-distrik wilayah barat. 

Pemerintah tidak dapat memperoleh senjata untuk URP dan UPF ketika PBB 

masih memegang kekuasaan eksekutif. Pada tanggal 20 Mei 2004, mandate 

tersebut berakhir. Pada tanggal 21 Mei 2004, pemerintah menerima 

pengiriman 180 senapan penyerangan semi-otomatis HK33 dari Malaysia, 

yang diberikan kepada URP. Pada bulan September 2004, pemerintah 

membeli 200 senapan penyerangan semi otomatis untuk URP. 46 senapan 

penyerangan semi otomatis FNC juga dibeli untuk Unit Gerak Cepat (UIR). 7 

senjata api otomatis F2000 juga dibeli, katanya untuk kegunaan perlindungan 

dekat. 

Sementara itu, konflik yang terjadi di bulan April 2006 merupakan 

konflik yang berawal dari permasalahan yang muncul di dalam tubuh institusi 

militer Falintil-Forca Defeza de Timor-Leste (F-FDTL). Sebab-sebab 

munculnya permasalahan dipicu dugaan adanya praktek diskriminasi yang 

dilakukan oleh Pejabat Tinggi Militer terhadap para anggotanya. Hal ini 

menimbulkan akibat pada tanggal 8 Januari 2006 dimana sekitar 594 personil 

militer F-FDTL melakukan aksi mogok dan keluar dari barak, memprotes 

diskriminasi promosi berdasarkan etnis Lorosa’e. Dalam hal ini, tentara dari 

wilayah Loromonu merasa dianaktirikan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tentara
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Barak&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Anaktiri&action=edit
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Sebagai bentuk tanggapan atas mogok tersebut, maka Pimpinan F-

FDTL dengan persetujuan dari pihak Pemerintah melakukan pemecatan 

terhadap sekitar  594 tentara Petisioneriu pada tanggal 17 Maret 2006. Sebagai 

kelanjutan atas pemecatan ini adalah semakin tumbuhnya rasa kekecewaan di 

kalangan kelompok militer Petisioneriu4.  

Krisis ini secara luas digambarkan berasal dari dipecatnya sepertiga 

dari seluruh anggota angkatan bersenjata Timor Leste pada bulan Maret 2006, 

dimana setelah itu para tentara yang tidak puas menjadi bagian dari perebutan 

kekuasaan antara Presiden Xanana Gusmao dengan Perdana Menteri Mari 

Alkatiri, yang sekarang telah dicopot dari jabatannya. Tetapi, masalahnya jauh 

lebih rumit5.   

Pasca invasi militer Indonesia tahun 1975, banyak kelompok 

masyarakat Timor Leste yang mengungsi ke gunung dan hutan. Kelompok-

kelompok ini tidak memiliki tempat tinggal dan sebagian ditampung oleh 

tentara FRETELIN. Hal ini membuat kelompok-kelompok tersebut bersimpati 

terhadap FRETELIN dan memberikan dukungan untuk melawan pemerintah 

Indonesia. Selama hidup dalam pengungsian, kelompok-kelompok tersebut 

hidup dalam kemiskinan sehingga pilihan menjadi pejuang kemerdekaan 

sebagai cara untuk bertahan hidup6. 

                                                             
4 John G. Taylor. 2007. Perang Tersembunyi: Sejarah Timor Timur yang Terlupakan. 
Diterjemahkan oleh Putri. 1998. Penerbit: Fortilos, Jakarta. Lihat juga, CAVR: Disseminating 
CHEGA, hlmn:87 

5 Ibid  
6 Ben Kiernan.2009. “Origins of Khmer Communism,” Southets Asian Affairs. Hlmn 140 
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Penyebab lain berawal dari tanggal 11 Agustus 1975, UDT 

melancarkan sebuah aksi militer, “yang diberi berbagai nama, antara lain: 

sebuah kudeta, sebuah ‘percobaan kudeta’, sebuah gerakan dan sebuah 

pemberontakan” melawan FRETILIN. Setelah sekitar seminggu UDT unggul, 

pasukan FRETILIN, yang menyebut diri mereka FALINTIL (Forcas Armados 

de Libertacao Nacional de Timor Leste atau angkatan bersenjata FRETILIN) 

menyerang balik, di bawah komando Rogerio Lobato, yang pada saat itu 

menjadi orang Timor yang memiliki pangkat tertinggi di angkatan darat 

Portugis, dan berhasil membujuk banyak rekan-rekan tentaranya untuk 

bergabung dengan tentara FRETILIN. Oleh karena itu maka FALINTIL lahir 

bukan dari gerakan perjuangan melawan Indonesia, melainkan muncul sebagai 

sebuah partai dalam sebuah perang saudara. Kemudian sebuah pertikaian 

umum terjadi, bukan hanya antara UDT dengan FRETILIN, tetapi juga antar 

kelompok koalisi yang berbeda saling bertikai di daerah-daerah lain di Timor.  

Kemudian, Smith7 menyatakan bahwa dalam negara atau masyarakat 

yang miskin, maka para pemimpinnya biasanya akan bersaing satu sama lain 

untuk mendapatkan keuntungan ekonomi walaupun sangat kecil. Keuntungan 

yang kecil tersebut juga diperebutkan di internal masyarakat yang miskin 

sehingga kompetisi untuk memperebutkannya semakin ketat dan berujung 

pada meningkatnya eskalasi konflik. Ketika para pemimpinnya gagal 

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil bagi masyarakatnya, maka 

akan mengarah pada negara yang gagal, sehingga jika hal tersebut terjadi, 

                                                             
7 Dan Smith, Trends and Causes of Armed Conflict (Berlin: Berghof Research Center for 
Constructive Conflict Management, 2004), hal. 5. 
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maka siklus konflik yang terjadi dalam masyarakat akan terulang kembali, 

bahkan kecenderungannya dalam skala yang lebih besar8.  

Hal tersebut juga terjadi di Timor Leste. Pasca kemerdekaan, Timor 

Leste belum bisa mandiri secara ekonomi karena masih tergantung dengan 

bantuan pihak asing termasuk Indonesia. Pembangunan berjalan lambat di 

negara baru yang miskin tersebut. Oleh karena itu, konflik yang terjadi di 

Timor Leste dikategorikan sebagai suspended conflict karena frekuensinya 

yang timbul tenggelam. Kondisi ekonomi sebagai negara miskin dengan 

tingkat kemiskinan masyarakat yang tinggi juga berkontribusi pada 

berulangnya konflik internal di Timor Leste.  

Akar permasalahan sebagian terletak pada perjuangan dan 

pengkhianatan yang telah terjadi di dalam tubuh FRETILIN, tak lama sebelum 

dan padamasa pendudukan  Indonesia. Pertikaian ideologi dan politik yang 

terjadi pada tahun 1980an dan 1990an, terutama antara para anggota komite 

sentral FRETILIN dengan Xanana Gusmao, yang pada saat itu adalah 

komandan pasukan gerilya FALINTIL, terbawa ke dalam pemerintahan pasca-

konflik.  

2.2 Pertikaian ideologi dan politik 

Pertikaian itu juga ditemukan dalam proses demobilisasi pejuang 

FALINTIL yang dilakukan secara kurang memadai di tahun 2000 dan 

pembentukan sebuah institusi pertahanan keamanan untuk negara baru ini di 

tahun 2001 yang menyerap sebagian dari para veteran tetapi sebagian lagi 

                                                             
8 ANke Hoeffler. 1999. Justice-Seeking and LootSeeking in Civil War. Washington DC: The 
World Bank, February 17th 
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tidak tertampung sehingga menganggur dan marah, sementara itu para donor 

dan PBB mencurahkan sebagian besar dari perhatian mereka terhadap 

pembentukan sebuah institusi kepolisian baru. Kenyataan bahwa banyak dari 

anggota polisi yang telah disaring dan ditraining kembali, pernah bekerja 

dengan pemerintah Indonesia sebelumnya, menjadi garam bagi luka para 

mantan pejuang.   

Perpecahan ideologi yang sudah berlangsung lama dan rasa frustrasi 

dari para mantan FALINTIL secara khusus dimanipulasi oleh Rogerio Lobato, 

seorang anggota komite sentral FRETILIN yang menetap di Angola dan 

Mozambique pada masa-masa konflik. Sebagai Menteri Dalam Negeri, ia 

mengendalikan institusi kepolisian, mendorong persaingan dengan institusi 

pertahanan keamanan, dimana hampir seluruh anggotanya secara pribadi setia 

kepada Xanana Gusmao, dan membentuk kesatuan polisi khusus yang secara 

efektif menjadi sebuah pasukan keamanan privat. Institusi kepolisian yang 

berada dibawahnya bertanggung jawab terhadap penegakan hukum dan 

ketertiban, patroli perbatasan, penanganan kerusuhan dan imigrasi9.  

Permasalahan di Timor Leste tidak dapat dipahami tanpa merujuk 

kepada perjuangan dan pengkhianatan yang terjadi di dalam gerakan 

perlawanan tak lama sebelum dan pada masa pendudukan Indonesia. 

Perpecahan tersebut tak hanya terjadi di antara mereka yang tetap tinggal dan 

bertempur di Timor dengan mereka yang menetap di luar negeri selama masa 

                                                             
9 International Crisis Group Working to Prevent Conflict Worlwide Asia Report N 120 tanggal 10 
oktober  2006 hlmn. 17 diakses di https://www.crisisgroup.org/file/2557/download?token= 
HCdSjip  tanggal 26 Agustus 2016.  
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pendudukan. Di dalam tubuh gerakan perlawanan yang berbasis di Timor, 

perbedaan yang kuat muncul, terutama pada tahun 1983-1984 antara mereka 

yang bersifat ideolog garis keras dengan mereka yang ingin membentuk 

sebuah front nasional yang lebih terbuka10.  

Sebuah kelompok yang disebut “Klompok Maputo”, yaitu kumpulan 

orang-orang Timor yang selama masa perang lebih banyak menetap di Angola 

dan Mozambique, juga terbagibagi oleh perbedaan-perbedaan kepribadian dan 

perebutan kekuasaan di dalamnya. Perpecahan dalam sebuah gerakan gerilya 

umum terjadi, tetapi ketika hal ini dibawa ke dalam sebuah pemerintahan 

pascakonflik, akibatnya dapat menjadi sangat menghancurkan, terutama bagi 

sebuah negara sekecil Timor Leste11.   

Sebenarnya semua pelaku utama di dalam krisis yang sedang terjadi 

saat ini adalah anggota atau mantan anggota FRETILIN (Frente 

Revolucioniria de Timor- Leste Independente). Pro-kemerdekaan dan sosialis, 

FRETILIN adalah salah satu partai yang muncul pada masa penjajahan 

Portugis, tak lama setelah “Revolusi Carnation” yang terjadi di Lisbon pada 

bulan April 1974. 

Di sebuah koloni yang sebelumnya tak memiliki tradisi aktifitas politik 

yang terbuka, munculnya partai-partai secara tiba-tiba membawa persaingan 

keras dan pertikaian fisik, terutama antara FRETILIN dengan UDT (Uniao 

Democratic Timorense), yaitu sebuah partai yang lebih konservatif dan pro-

otonomi (dibawah Portugal). 
                                                             
10 Ibid 
11 Asia Report N 120 tanggal 10 oktober 2006, Menyelesaikan Krisis di Timor-Leste diakses di 
https://www.crisisgroup.org/file/2557/download?token=HCdSjip pada tanggal 23 Agustus 2016 

https://www.crisisgroup.org/file/2557/download?token=HCdSjip
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Bersamaan dengan situasi politik yang secara tajam semakin parah 

pada akhir Mei 2006, Sekjen PBB Kofi Annan mengirim kembali Ian Martin 

untuk melakukan penilaian atas situasi yang terjadi di Timor Leste. Dalam 

laporannya kepada Dewan Keamanan bulan Juli, Martin mengatakan 

penyebab utama yang paling serius dalam krisis yang terjadi saat ini yaitu 

“perpecahan politik” yang terjadi di dalam sektor keamanan, tak hanya antara 

tentara dan polisi, tetapi juga terjadi dalam tubuh masing-masing institusi 

keamanan. Ia menekankan bahwa prioritas yang harus dilakukan yaitu 

menetapkan masa depan para tentara12. 

Kerusuhan yang melanda kota Dili pada tahun 1998 menyebabkan 

kerusakan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial masyarakat Timor Leste. 

Kerusakan di berbagai aspek tersebut menyebabkan peningkatan harga-harga 

kebutuhan pokok, perdagangan dan investasi nihil, pendapatan per kapita 

merosot hingga $ 330 di akhir tahun 1999, dan inflasi yang ditandai dengan 

Indeks Harga Konsumen bagi orang miskin di Dili meningkat hingga 200%. 

Kerusakan tersebut juga menyebabkan kelangkaan berbagai sumber daya 

pendukung kehidupan seperti listrik, air, dan bahan makanan di Timor Leste13.  

Dengan kelangkaan berbagai sumber daya pendukung kehidupan 

tersebut, potensi konflik menjadi semakin tinggi, karena masyarakat Timor 

Leste saling berebut mendapatkan akses terhadap sumber daya yang tersisa 

                                                             
12 Ibid  
13 Kristio Wahyono. 2009. Sepuluh Tahun Tragedi Timtim: Timor Target, Politik. Aceh: Krueng 
Aceh, hlmn. 23 
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dengan tidak memperhatikan lagi aturan negara yang berlaku. Situasi tersebut 

jika tidak ditangani secara serius oleh negara maka berpotensi menjadi negara 

tanpa aturan (lawless state)yang bisa mengarah menjadi negara gagal (failed 

state). Kondisi tersebut sangat rawan terakumulasi menjadi konflik yang 

semakin meningkat eskalasinya karena karakter konflik di Timor Leste yang 

bersifat suspended conflict yang bisa timbul dan tenggelam setiap saat.     

Selama 24 tahun Timor Leste dibawah kekuasaan militer Indonesia, 

semua tindakan masyarakat yang dianggap membahayakan rezim Suharto 

langsung ditindak tegas melalui hukum dan dicap sebagai tindakan makar dan 

subversib yang haram berkembang di wilayah NKRI. Segala sesuatu dikontrol 

secara berlebihan oleh militer sehingga kebebasan berpendapat menjadi hal 

yang sangat langka dan berharga di Timor Leste. Kebijakan militer yang 

disusun di Jakarta terkait Timor Leste menyebabkan munculnya sistem politik 

represif khususnya menghadapi kelompok-kelompok yang ingin merdeka. 

Pasca kemerdekaan, Timor Leste tidak bisa lepas dari rezim politik 

represif yang mengesampingkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

Para pemimpin yang berkuasa di Timor Leste mulai dari Xanana Gusmao, 

Jose Ramos Horta, hingga Taur Matan Ruak, pola pemerintahannya tidak 

lepas dari otoritarianisme dan implementasi sistem politik yang represif. 

Masih hangat dalam ingatan masyarakat Timor Leste ketika krisis politik 

tahun 2006, Alfredo Reinado, seorang tentara dari Angkatan Bersenjata Timor 

Leste (FDTL) berpangkat mayor, memberontak terhadap pemerintahan 

Xanana Gusmao yang dinilai diskriminatif terhadap etnis Timor (Loro Sa’e), 
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maka hal tersebut ditanggapi dengan kekuatan militer sehingga menyebabkan 

banyak warga sipil yang menjadi korban penembakan tentara pemerintah 

Xanana Gusmao.  

Berbagai akibat dari krisis tahun yang lampau masih terasa di Timor-

Leste. Sejumlah penampungan darurat bagi pengungsi dalam negeri masih ada 

di Dili dan sekitarnya, dan berbagai komunitas masih tetap dipisahkan baik 

dari segi mental maupun fisik oleh garis perbatasan "timur-barat". 

Ketidakmampuan pemerintah untuk memulihkan hukum dan ketertiban telah 

mengakibatkan kembalinya personil keamanan internasional, yang sekarang 

terdiri dari anggota kepolisian PBB sebanyak 1.600 dan 1.000 tentara dari 

Australia dan Selandia Baru.   

2.3 Penyebab Krisis Legitimasi Politik di Timor Leste 

Sebagaimana daerah dan masyarakat koloni lain di dunia, secara 

politik negara Timor Leste ini lahir dari pertautan perjuangan politik dan 

kultural masyarakat yang panjang. Pada 20 Mei 2002 masyarakat negeri ini 

menyepakati dan menuangkan keinginan luhur bangsanya untuk merdeka 

dalam sebuah hukum positif, yakni konstitusi negara. Terlepas dari segala 

kelemahan yang ada pada waktu itu, konstitusi negeri ini lahir dari dan melalui 

sebuah 'proses dan mekanisme' yang demokratis. Mayoritas masyarakatlah 

yang memilih 88 anggota Dewan Konstituante untuk menyusun konstitusi 

negara. Seperti halnya negara lain, melalui pertimbangan dan penyesuaian-

penyesuaian, konstitusi negara Timor-Leste memilih untuk memisahkan dan 

atau membedakan kekuasaan ala teori trias politikanya Monstequieu, yakni 
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ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan tugas dan fungsinya 

masing-masing, plus penyesuaian-penyesuaian pada lembaga kepresidenan 

yang memiliki kekuasaan konsultatif dan kekuasaan pengesahkan undang-

undang. Berdasar pada konstitusi ini maka tatanan kenegaraan dan 

pemerintahan negeri ini berdiri dan berfungsi. 

Pada tahun 2002 di Timor Leste berdiri lembaga-lembaga negara guna 

menjalankan fungsi pemerintahan. Lahirnya Pemerintahan Konstitusional 

Pertama yang dipimpin oleh Dr. Mari Alkatiri, Presiden Konstitusional 

Pertama, Xanana Gusmao, dan Lu-Olo sebagai Presiden Parlemen Nasional 

Pertama. Sebagai catatan, disebut Pemerintahan dan Presiden Konstitusional 

adalah untuk membedakan dengan Presiden dan Pemerintahan pra-restaurasi 

kemerdekaan. Pemerintah dan Presiden yang pernah ada pra-restaurasi 

kemerdekaan Timor-Leste merupakan pemerintah dan presiden 

proklamasional. Presiden pertama Timor-Leste, Francisco Xavier do Amaral 

dan Nicolau Lobato masuk dalam kategori terakhir. 

Pemerintah Konstitusional Pertama lahir dari sebuah proses politik 

yang demokratis. Berkat keberhasilan partai Fretilin yang menguasai 

parlemen, parlemen mana merupakan hasil transformasi langsung dari Dewan 

Konstituante pada masa itu, telah membawa masyarakat negeri ini masuk 

dalam sebuah babak baru, tatanan negara modern. Fretilin yang pada saat itu 

memiliki 57% kursi di Parlamen ditambah dengan dukungan beberapa partai 

kecil berhasil membentuk pemerintahan konstitusional pertama yang secara 

politik dapat dikatakan sangat kuat. Meskipun banyak pihak waktu itu 
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mempertanyakan keputusan untuk mengtransformasikan Dewan Konstituante 

menjadi Parlemen Nasional Pertama negara ini. 

Konstitusi negara ini mendudukan institusi parlemen Timor-Leste 

sebagai institusi kekuasaan yang sangat menentukan setiap proses politik di 

negeri ini. Sebuah pemerintah harus lahir dari dan melalui parlemen. Logika 

ini dipilih karena tanpa meguasai parlemen maka sebuah pemerintah tidak 

akan berumur panjang. Kekuatan politik parlamen terlihat sangat penting 

ketika partai Fretilin memegang pemerintahan pada enam tahun yang lalu. 

Fretilin membentuk dan memegang pemerintahan konstitusional pertama 

sampai selesai masa periode kekuasaannya, kendatipun Dr. Mari Alkatiri 

harus tercopot di tengah jalan. Parlemen merupakan penjelmahan kekuasaan 

rakyat. Mengaitkan kedudukan institusi parlemen dengan teori kontrak-

sosialnya John Locke maka terlihat bahwa ditangan parlemenlah rakyat 

menyerahkan sebagian kekuasaannya. Selain kepada parlemen, rakyatpun 

menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada Presiden Republik selaku 

kepada negara untuk memantau jalannya pemerintahan. Karena lahir dan 

bersumber dari konstitusi yang sama maka baik pembentukan pemerintahan 

Fretilin pada 2002 dan pembentukan Pemerintahan AMP pada 2007 sama-

sama memiliki legitimasi kekuasaan. 

Adanya krisis legitimasi politik  ini sangat rumit sehingga penulis 

berupaya menganalisis sebab-sebab dan akibat-akibat "krisis". Hal ini pada 

umumnya adalah terkait dengan pemecatan sepertiga anggota militer (F-

FDTL) pada bulan Maret tahun 2006 yang dianggap telah memicu krisis 
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tersebut. Sebab-sebab yang melandasinya secara luas dianggap berakar pada 

"pertempuran dan pengkhianatan" di masa lalu antara Fretilin dan pihak-pihak 

yang lain, persaingan antara elit politik, cacat-catat kelembagaan dalam 

pembentukan F-FDTL,  termasuk kepekaan terhadap pembagian regional, 

angkatan kepolisian yang sangat lemah dan dipolitisasi, serta kekecewaan 

yang mendalam terhadap pemerintah yang pertama mengenai masalah yang 

berkisar mulai dari komunikasi yang buruk sampai kendala- kendala yang 

semakin meningkat terhadap kebebasan-kebebasan sipil.   

Pemuda sangat erat terlibat dalam manifestasi kekerasan dan 

ketidakstabilan yang terjadi sekarang. Kebanyakan laporan berkesimpulan 

bahwa pemuda bukan merupakan pemicu kekerasan. Sebaliknya, pemuda 

digunakan sebagai "penghasut politik" atau "pengusaha konflik", tetapi 

kemudian menggunakan ambruknya hukum dan ketertiban untuk menjarah 

usaha-usaha dan menuntut pembalasan untuk keluhan-keluhan di masa lalu. 

Tak peduli keterlibatan mereka pada awalnya, jelaslah bahwa pemuda 

merupakan para pelaku utama dalam kekerasan jalanan yang berlanjut.  

Di Timor-Leste konstitusi negara tidak merumuskan konsepsi kaum 

muda secara jelas, akan tetapi secara tegas mendefinisikan kewajiban dasar 

negara tentang kaum muda yaitu bahwa negara akan memajukan dan 

mendukung prakarsa-prakarsa pemuda dalam rangka pemantapan persatuan 

negara, pembangunan kembali, pertahanan dan pembangunan negara. Negara 

akan memajukan sesuai dengan kemampuannya, pendidikan, kesehatan dan 
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pelatihan kejuruan bagi kaum muda14. Perumusan kewajiban-kewajiban 

tersebut merupakan implikasi dari keputusan mayoritas rakyat Timor-Leste 

untuk memisahkan diri dari pendudukan militer Indonesia sejak tahun 1974 

lalu. Kebijakan Nasional tentang kepemudaan mendefinisikan kaum muda 

sebagai kekayaan terpenting bagi proses pembangunan Timor-Leste di masa-

masa yang akan datang15. Atas dasar itu, diperlukan penanganan dan 

pelayanan yang sama terhadap kaum muda di dalam masyarakat dan Negara. 

Krisis tahun 2006 dan manifestasi kekerasan serta ketidakstabilan 

politik yang masih tetap berlanjut telah menarik perhatian terhadap kedudukan 

dan keadaan mengenaskan dari pemuda di Timor-Leste pasca kemerdekaan. 

Memang, penduduk Timor-Leste yang meningkat pesat merupakan tantangan 

berat bagi kebijakan pemerintah sekarang dan di masa datang. Bank Dunia 

memperkirakan bahwa 34 persen penduduk berada dalam golongan usia 12-29 

tahun dan meningkat pesat akibat angka kesuburan sebesar 7,8 kelahiran per 

perempuan.  

Sumber konflik di Timor Leste adalah rivalitas Xanana Gusmao-

Alkatiri karena mereka punya agenda tersendiri. Alkatiri amat radikal—

ultranasionalis— dan mengutamakan kedaulatan Timor Leste. Sebagai 

economic nationalist, ia menentang privatisasi dan berseteru dengan Bank 

Dunia/IMF. Kebijakan pertaniannya menolak liberalisasi perdagangan dan 

memberi insentif bagi penyedia benih untuk petani. Timor Leste juga 

                                                             
14 Jeri Indrawan. 2013. Konstitusi Negara Republica Democratica de Timor-Leste (RDTL), 2002 
diakses pada http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/901-dinamika-
konflik-timor-leste-analisa-aktor-dan-penyebab-konflik tanggal 23 September 2016.  
15 Ibid 

http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/901-dinamika-konflik-timor-leste-analisa-aktor-dan-penyebab-konflik%20tanggal%2023%20September%202016
http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/901-dinamika-konflik-timor-leste-analisa-aktor-dan-penyebab-konflik%20tanggal%2023%20September%202016
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mengurangi ketergantungan impor beras dari dua pertiga menjadi sepertiga 

dari konsumsi domestik. Adapun Xanana cenderung moderat dan berangkulan 

dengan siapa saja, amat akomodatif terhadap pemerintahan Indonesia, 

termasuk dalam kasus pelanggaran HAM yang kabarnya melibatkan banyak 

tokoh militer Indonesia. 

Sementara Ramos Horta sedang berangkulan dengan "Barat" selain 

ambisinya menjadi sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). 

Kelompok ultrasionalis (radikal) menuduh Xanana-Horta (moderat) bersama 

kelompok oportunis (berperan di setiap rezim, Mario Carrascalo dan lainnya) 

adalah kaki tangan imperialis/kapitalis. Sebaliknya kelompok moderat 

menuduh Alkatiri/Fretilin adalah kelompok "komunis" yang sudah usang di 

era globalisasi.16. 

 Konflik dan kekerasan kaum muda bukan sebuah masalah baru, akan 

tetapi telah lama menjadi gejala atau fenomena dalam kehidupan suatu 

masyarakat dan negara. Pasca pelaksanaan referendum tahun 1999 yang 

membawa Timor-Leste merdeka sebagai Negara berdaulat berimplikasi pada 

kehidupan politik dan kaum muda di dalam masyarakat. Timor-Leste sebagai 

suatu negara baru, masyarakatnya hidup dalam sejarah panjang dan kekerasan 

politik. Hal ini tidak lepas dari realitas kehidupan masyarakat dalam 

peperangan dan pendudukan negara-negara asing di Timor- Leste.  

                                                             
16 Florencio Vieira. 2017. “Krisis Politik Timor Leste, siapa yang untung?” diakses di 
http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6513&coid=3&caid=31&gid=2 pada tanggal 23 
Agustus 2016 

 

http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6513&coid=3&caid=31&gid=2
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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 memeca-bela (devide et impera) yang membawa masyarakat Timor-

Leste saling memerangi satu sama lain. Kekuasaan raja-raja lokal diperangi 

oleh raja-raja baru yang dibentuk Portugis. Pemerintahan Portugis mendukung 

raja-raja bentukannya dan memfasilitasi peperangan melawan raja-raja lokal. 

Sebut saja kekerasan memerangi kekuasaan kerajaan Wehali pada tahun 1642, 

kekerasan dalam memerangi kekuasaan Raja Besar Dom Boaventura 1910-

1912 di Manufahi dan kekerasan memerangi kekuasaan raja di Viqueque pada 

tahun 1959. Sebagai kekerasan politik yang dikonstruksi oleh koloni, telah 

menimbulkan dampak yang luar biasa bagi rakyat Timor-Leste17.  

Ada berbagai motivasi dan kepentingan yang melandasi tindakan 

memerangi kekuasaan raja-raja lokal ini. Dan, di antaranya adalah 

kepentingan koloni untuk memperkuat kekuasaannya atas masyarakat, 

menggulingkan kekuasaan raja yang telah ada dan menggantikan dengan raja-

raja baru yang dibentuknya. 

Jika dianalisis lebih jauh lagi maka dikatakan bahwa beberapa 

kelemahan dalam pembentukan institusi-institusi negara seperti PNTL dan 

Forsa Defeza Falintil-FDTL oleh misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

“United Nation Transitional Administration in East Timor (UNTAET) 
                                                             
17 Neves, A.G.B. 2013. Kaum Muda Dalam Rekayasa Konflik Dan Kekerasan Politik Di Timor 
Leste (suatu Studi Lapangan Atas Kasus Keterlibatan Kaum Muda Dalam Konflik Dan Kekerasan 
Di Kota Dili, Timor Leste 2006-2007). Master thesis, Duta Wacana Christian University, 2013. 
Retrieved from http://sinta.ukdw.ac.id diakses tanggal 22 Juli 2016.  

http://sinta.ukdw.ac.id/
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berdampak pada perpecahan di dalam dua institusi besar ini. Perpecahan di 

dalam institusi F-FDTL atas dasar isu diskriminasi yang berbasis pada 

sentiment kedaerahan Barat dan Timur.  

Anggota institusi militer dengan daerah kelahiran di wilayah Barat 

merasa didiskriminasi oleh sejumlah petingginya yang berasal dari wilayah 

Timur. Mereka melakukan protes, membuat dan mengirimkan petisi kepada 

petinggi negara, disusul dengan demonstrasi dan berlanjut pada kerusuhan dan 

kekerasan bersenjata. Mereka yang berasal dari wilayah Barat dituduh sebagai 

kolaborator, bukan pejuang bagi kemerdekaan. Saat krisis dikenal dengan 

sebutan petisionar dan terakhir dianggap sebagai pemberontak. Ini mendorong 

kekerasan atas dasar sentimen Barat dan Timur menjadi besar, korban jiwa 

dan kerugian harta benda dalam jumlah yang besar18. 

Dalam perkembangannya berubah menjadi konflik kepentingan dan 

politik kekuasaan. Pemerintahan Fretilin yang berkuasa dianggap tidak 

mampu mengatasinya, sehingga menuntut diturunkannya Perdana Menteri 

Mari Alkatiri. Kelompok militer asal Barat dan pendukungnya mendesak 

mundurnya Perdana Menteri Mari Alkatiri dari partai Fretilin. Masa rakyat 

partai Fretilin melakukan protes dan melakukan demonstrasi tandingan. 

Keadaan ini memperkuat pembentukan identitas atas dasar sentimen 

kepartaian dan melibatkan sentimen Barat dan Timur. Kategorisasi terus 

meluas ke partai politik. Karena mendapatkan dukungan lebih banyak dari 

masyarakat wilayah Timur, partai Fretilin identik dengan masyarakat Timur 

                                                             
18 Report of the United Nations Independent Special Commission of Inquiry for Timor-Leste, 
Genewa, Octoer 2007, p.18-36. 
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dan sebalik. Kaum muda pun terfragmentasi ke dalam perpecahan dan 

kepentingan politik tersebut hingga melahirkan perseteruan terbuka di antara 

kaum muda secara kelompok. Pemisahan-pemisahan sensitif di berbagai 

lapisan masyarakat berkembang di kota Dili dan meluap kepada kekerasan 

terbuka dan bermuara pada identifikasi politik. Oleh karena itu di kota Dili, 

kerap kali ada saja benturan-benturan antara kaum muda secara kelompok atas 

dasar perbedaan-perbedaan identitas itu.  

Gebrakan politik pimpinan partai Fretilin, Dr. Marii Alkatiri yang 

kembali menekan secara politik melalui pernyataan yang menyatakan 

pemerintah Aliansi Mayoritas Parlemen (AMP) pimpinan Xanana Gusmão 

tidak memiliki legitimasi kekuasaan, oleh sebab itu Dr. Marií berencana akan 

menggerakan massa melalui aksi politik Marcha da Paz (Jalan Damai) untuk 

memaksa Xanana turun dari tampuk kekuasaan. Pernyataan politik Dr. Mari 

Alkatiri memunculkan reaksi keras dari pihak Xanana. Xanana dalam 

pernyataannya menyatakan bahwa pemerintahnya akan menangkapi dan 

memenjarahkan penanggungjawab aksi Marcha da Paz apabila aksi itu pada 

akhirnya menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Atas reaksi keras dari 

Xanana tersebut partai Fretilin membalas dengan menuduh bahwa Xanana 

mulai menunjukkan sikap diktaktornya19. 

Pertanyaan akan legitimasi kekuasaan terhadap pemerintahan AMP 

pimpinan Xanana Gusmão bukan hal baru yang disuarakan oleh partai Fretilin 

                                                             
19 Jose Sarito Amaral. 2012. “Presiden Timor Leste Setujui Koalisi Xanana” diakses pada 
https://m.tempo.co/read/news/2012/07/26/118419325/presiden-timor-leste-setujui-koalisi-xanana 
tanggal 26 Juli 2016 

https://m.tempo.co/read/news/2012/07/26/118419325/presiden-timor-leste-setujui-koalisi-xanana
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yang memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) legistatif pada Juli 2007. Pada 

bulan Agustus 2007 ketika Presiden Republik, Ramos-Horta menunjuk AMP 

untuk membentuk pemerintahan, Fretilin saat itu secara politik telah 

menunjukkan resistensinya. Namun resistensi Fretilin selaku partai yang 

memenangkan simple mayority pada Pemilu tahun lalu itu tidak banyak 

memperoleh dukungan karena publik menilai Presiden Republik memiliki 

dasar hukum yang kuat dalam hal penunjukkan pembentukan pemerintahan 

oleh AMP. Selain itu, suasananya pun secara politik pada saat itu tidak 

memberikan simpati kepada partai Fretilin karena masyarakat ingin perubahan 

setelah munculnya kerusuhan politik yang melanda negeri ini pada 2006. 

Secara politik mayoritas masyarakat 'jenuh' dengan pemerintahan Fretilin yang 

baru saja memerintah satu periode (4-5 tahun). Mayoritas masyarakat melalui 

Presiden Republik, Xanana Gusmao pada saat itu 'memaksakan' pencabutan 

kekuasaan yang dipegang oleh Dr. Mari Alkatiri sebagai Perdana Menteri. 

Dalam sejarahnya sebagaimana masyarakat lain di dunia, masyarakat 

Timor-Leste tentu mengenal pula apa itu kekuasaan bagi kehidupannya, yakni 

kehidupan masyarakat di bawah kepemimpinan tradisional-feodal yang pernah 

dan 'masih' disandang oleh sebagian para Liu-Rai dalam struktur sosial di 

negeri ini. Masuknya kolonialisme dan pendudukan asing yang secara koersif 

mencekramkan kekuasaan mereka atas daratan dan masyarakat wilayah ini 

telah ikut membantu masyarakat Timor-Leste menambah kasanah masyarakat 

akan macam dan cara memperoleh kekuasaan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Masyarakat negeri ini secara politik dan hukum masuk ke dan 
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hidup dalam sebuah negara modern ketika mereka menyerahkan sebagian 

haknya dan menyatakan kesediaannya secara sukarela untuk tunduk pada 

sebuah kekuasaan bentukan sebagimana dipahamkan John Locke sebagai 

kontrak-sosial20.  

Penyerahan dan sikap ketaatan masyarakat atas kekuasaan 

sebagaimana disinggung diatas baru terselenggara pada 20 Mei 2002, saat 

mana ditandai dengan pengesahan konstitusi negara Republika Demokratika 

de Timor-Leste oleh 88 anggota Dewan Konstituante. Konstitusi adalah 

"kontrak-sosial pertama dan tertinggi" dalam sebuah perjalanan sejarah 

masyarakat bangsa dalam bernegera. Kontrak-sosial adalah sebuah teori yang 

berpendapat bahwa moralitas terdapat dalam kesamaan kesepakatan sosial 

yang mengabdi pada keinginan yang terbaik dari para individu yang turut serta 

dalam kesepakatan pembentukan sebuah intstitusi negara. Negara yang 

bercirikan kontrak-sosialnya Jhon Locke dapat dilihat melalui kehidupan dan 

perilaku politik masyarakat, seperti pemerintah berhati-hati dalam melakukan 

tugas-tugasnya, parlemen yang vokal dalam mengontrol dan berperan dalam 

politik, dan masyarakat tidak segan-segan untuk melakukan kritik-kritik 

terhadap penguasa negara21. 

2.4 Dinamika Krisis Politik-Militer Kaum Pemuda 

Pada saat krisis politik-militer terjadi bulan April dan Mei 2006, kaum 

muda mengkategorisasikan dan tersegreasi ke dalam kelompok Barat dan 

                                                             
20 Searle,John . 2001 Martinich  A.P .  The  Philosophy   of   Language .  Fourth   Edition.   New   
York:   Oxford  University Press 
21Ibid    
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Timur.Mereka yang berasal dari Timur berafiliasi ke dalam kelompok militer 

asal Timur dan ikut menyerang kelompok militer asal Barat yang 

meninggalkan baraknya karena didiskriminasi22. Selanjutnya kaum muda asal 

Barat bersama anggota militer asal Barat melakukan protes dan demonstrasi 

yang akhirnya menyulut konfrontasi bersenjata dan kekerasan antara 

kelompok pemuda atas nama “Timur:Pejuang dan Barat: kolaborator”. 

Masalah dalam institusi militer ini terus meluas ke institusi Polisi 

Nasional Timor-Leste (PNTL). Kemudian bergeser kepada perseteruan politik 

yaitu antara partai Fretilin yang berkuasa hasil pemilihan umum 2002-2007 

dengan para pemimpin partai oposisi. Partai Fretilin yang mayoritas 

pendukungnya berasalnya dari Timur berhadapan dengan pemimpin partai 

politik oposisi yang mayoritas didukung oleh masyarakat dan kaum muda asal 

Barat”. Akhirnya perseteruan Timur dan Barat ini menjadi konfrontasi 

kepentingan politik. Dua kelompok politik besar menjadi titik sentral 

pemisahan sentimental dan identifikasi politik ini, yaitu Fretilin sebagai 

instrumen untuk kepentingan Timur dan Kayrala Xanana Gusmao sebagai 

pioner bagi partai-partai oposisi dan identifikasi politik masyarakat Barat;  

Organisasi kepemudaan seperti bela diri dan aliran kepercayaan pun 

ikut tersegrasi ke dalam konflik dan identifikasi politik kekerasan ini, 

sehingga konfrontasi pun terbuka antara Aliran Kepercayaan 7-7 (hitu-hitu) 

karena beberapa pemimpinnya mengidentifikasikan diri dengan kekuasaan 

partai Fretilin, sedangkan organisasi bela diri seperti Persaudaraan Setia Hati 
                                                             
22 Anonymous. 2006. Akar   Konflik Timor Leste diakses pada  http://www.politik.lipi.go.id/in/ 
kolom/timur-tengah/669-membaca - konflik - suriah.html, diakses 28 Juni 2016, 

http://www.politik.lipi.go.id/in/
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Terate (PSHT) mengidentifikasikan diri dengan kekuatan Kayrala Xanana 

Gusmao yang menjadi oposisi. Antara anggota PSHT dengan Kera Sakti, 

dengan Kmanek Oan Rai Klaran (KORK) dan seterusnya. Kasus-kasus mana 

peneliti dalam pekerjaannya bersama LSM ikut terlibat dalam penangaannya. 

Kasus-kasus perkelahian hingga korban jiwa atas sentimen suku-bahasa yang 

dibawanya dari daerah tempat asal. Pemicuhnya pun bermacam-macam, bisa 

karena kepentingan partai politik, sentimen kedaerahan, akses pada pasar, 

pada rumah dan tanah, dan berbagai sumber daya yang langkah23. 

Pada golongan masyarakat yang lebih kecil lagi, masyarakat saling 

mendeskriminasikan satu sama lain karena perbedaan suku bahasa. Misalnya 

di distrik Viqueque dan distrik Baucau terungkap perasaan masyarakat suku 

bahasa Makasae dan Naueti mendiskriminasikan satu sama lain, di distrik 

Lautem terungkap perasaan masyarakat suku-bahasa Fataloku dan Makasae 

mendiskriminasikan satu sama lain, di distrik Bobonaro terungkap perasaan 

masyarakat suku-bahasa Bunak dan Kemak mendiskriminasikan satu sama 

lain, di Ainaro terungkap perasaan masyarakat suku-bahasa Bunak dan 

Mambae mendiskriminasikan satu sama lain, di distrik Covalima terungkap 

perasaan masyarakat suku-bahasa Bunak dan Tetum Terik mendiskriminasikan 

satu sama lain, dan lainya. 

Setiap perilaku yang diskriminatif ini tidak saja terjadi di distrik-distrik 

tersebut, akan tetapi kerap kali memicuh kekerasan terbuka tertuma di antara 

kaum muda secara kelompok di kota Dili yang selanjutnya dikenal dengan 

                                                             
23 Searle,  John  R.1960.  Martinich  A.P .  Op Cit hlm. 35 
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sebutan kekerasan urban (violensia urbana) baik pada masa kekuasaan Fretilin 

(2002-2007) maupun kekuasaan partai-partai dalam Pemerintahan Aliansi 

Mayoritas Parlemen (AMP) hasil pemilu 2007-2012. Kekerasan demi 

kekerasan yang melibatkan berbagai kelompok pemuda yang berbeda-beda 

terus terjadi di Dili dan di beberapa tempat di Timor-Leste.24.   

Krisis militer dan politik yang meledak pada bulan Mei 2006 

mencerminkan ketegangan-ketegangan lebih luas dalam masyarakat yang 

telah mengalami perubahan sosial masal selama 35 tahun terakhir. Dan di 

mana lembaga-lembaga kenegaraan, lapangan kerja sektor formal dan 

identitas-identitas supra-lokal semuanya relatif baru. Dan menjadi suatu 

kesalahan besar karena perilaku seperti itu dirasionalisasikan dalam kehidupan 

politik dan sosialbudaya masyarakat dan kaum muda Timor-Leste pada masa 

kemerdekaan. Aktor-aktor politik memanfaatkan keluhan dan kerentanan 

pemuda untuk maksudmaksud strategis. Adanya beberapa kecenderungan dan 

bukti-bukti yang menonjol maka mencerminkan bahwa para pelaku dan 

agitator politik telah langsung mengerahkan pemuda untuk kepentingan politik 

dan kekuasaan.Sampai dengan penelitian ini ditulis, meskipun kekerasan yang 

mencerminkan perseteruan dalam skala besar dan secara terbuka tidak lagi 

terjadi. Akan tetapi dari catatan kasus yang ditemukan masih menunjukkan 

kecenderungan dan kekawatiran bahwa kekerasan berpotensi untuk terus 

                                                             
24 Aniceto Guro-Berteni Neves, Penelitian dengan Judul: Analisis dan Pemetaan Konflik dan 
Kekerasan antara Anggota Organisasi Bela Diri di Timor-Leste”. Paper untuk kuliah modul 
Pemetaan dan Analisis Konflik, Pengampu Pdt. Paulus Sugen Widjaja, P.hD, Fakultas Theologi, 
Universitas Kristen Duta Wacana, Yogykarta, April-Juli 2010. 
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terjadi jika tidak dimbangi dengan paradigma transformasi konflik dan 

pengembangan perdamaian yang tepat.  

Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik yaitu Kemajemukan 

horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang mejemuk secara 

kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti 

perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, 

pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, sopir dan cendekiawan. 

Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan konflik yang masing-masing 

unsur kultural tersebut mempunyai karakteristik sendiri dan masing-masing 

penghayat budaya tersebut ingin mempertahankan karakteristik budayanya 

tersebut. Dalam masyarakat yang strukturnya seperti ini, jika belum ada 

konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat 

menimbulkan perang saudara. 

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya konflik suku-bahasa Fataloku 

dan Makasae yang mendiskriminasikan satu sama lain, di distrik Bobonaro 

terungkap perasaan masyarakat suku-bahasa Bunak dan Kemak 

mendiskriminasikan satu sama lain, di Ainaro terungkap perasaan masyarakat 

suku-bahasa Bunak dan Mambae mendiskriminasikan satu sama lain, di distrik 

Covalima terungkap perasaan masyarakat suku-bahasa Bunak dan Tetum Terik 

mendiskriminasikan satu sama lain, dan lainya25.  

                                                             
25 ibid 


