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BAB III 

KRISIS POLITIK TIMOR LESTE TAHUN 2006 – 2008 

 

Timor Leste merupakan negara dengan nama resmi Republik Demokratis 

Timur Leste adalah salah satu negara berkembang yang terletak di kawasan Asia 

Tenggara. Secara demografis, penduduk Timor Leste diperkirakan berjumlah 

1.040.880 jiwa. Penduduk Timor Leste merupakan campuran antara suku bangsa 

Melayu dan Afrika, sebagian kecil keturunan Portugis. Mayoritas penduduk 

Timor Leste beragama Katolik (93%), diikuti Protestan (3%), Islam (1%), dan 

sisanya Buddha, Hindu (1%, masing-masing 0,5%), dan aliran kepercayaan (2%). 

Karena mayoritas penduduk beragama Katolik, maka kini terdapat tiga keuskupan 

(diosis) yaitu: Diosis Dili, Diosis Baucau dan Diosis Maliana yang baru didirikan 

pada tanggal 30 Januari 2010 oleh Paus Benediktus XVI. Negara ini memperoleh 

kemerdekaannya pada tahun 2002 setelah diduduki oleh Portugis di masa 

kolonialisme dan di bawah pemerintahan Indonesia selama 24 tahun.  

Sebagai negara yang tergolong baru merdeka, Timor Leste masih kesulitan 

dalam mewujudkan pemerintahan yang mapan dan demokratis. Untuk menunjang 

perbaikan sistem pemerintahannya, Timor Leste senantiasa mendapat bantuan 

teknik dari institusi internasional, seperti United Nations Integrated Mission in 

Timor Leste (UNMIT)1.Tugas UNMIT di Timor Leste diantaranya adalah 

membangun upaya peace building untuk mereduksi potensi bagi terjadinya 

kekacauan politik yang sempat terjadi pada masa transisi pemerintahan Indonesia 
                                                             
1 Rebecca Engel dan Vieira, Luiz F. 2011. International Contributions to State. Jurnal Online 
diakses di  https://www.sec.gov/litigation/admin/2015/34-75127.pdf  tanggal 22 Agustus 2016. 
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ke Timor Leste. Meski dinilai berkontribusi pada pembangunan sistem 

pemerintahan di Timor Leste, hadirnya institusi internasional di kawasan ini 

nyatanya memberi pengaruh tersendiri bagi masyarakat Timor Leste2.  

Dalam bidang politik, Timor Leste akan mendapat asistensi dari organisasi  

United Nations Integrated Mission in Timor Leste (UNMIT) dan Negara-negara 

tetangga seperti Indonesia dan Filipina dalam membantu  meningkatkan kapasitas 

kualitas pemerintahan (good governance), penguatan lembaga-lembaga demokrasi 

serta mendorong negara Timor Leste menjadi negara yang  lebih stabil secara 

politik dan sosial3.  

Selain itu, bidang politik luar negeri Timor Leste yang berorientasi  

kawasan dilihat sebagai penunjukkan diri Timor Leste yang posisinya sebagai 

bagian dari Negara negara Asia Tenggara dan bukan Pasifik Selatan. Disamping 

itu, penegasan ini  juga semakin memperkuat kebijakan politik luar negerinya 

yang lebih berkiblat ke  Asia Tenggara dibanding ke Pasifik Selatan, termasuk 

Australia maupun Selandia  Baru.  

Kepentingan politik Timor Leste dalam ASEAN adalah juga untuk  

menaikkan profilnya di kawasan tersebut dan ikut berpartisipasi dalam dinamika  

politik kawasan. Aktualisasi diri ini merupakan strategi kebijakan jangka panjang  

Timor Leste yang berusaha menjalin hubungan baik dengan Negara-negara 

ASEAN sehingga tujuann jangka panjang seperti stabilitas negaranya bisa terjaga  

secara relatif. Asistensi dari Negara-negara ASEAN juga merupakan hal yang  

                                                             
2 Ibid  
3 Anonymous. 2016. Dampak perekonomian Timor Leste. diakses pada https://vi.scribd.com/doc/ 
243304978/ Dampak-Perekonomian-Timor tanggal 6 november 2016 

https://vi.scribd.com/doc/
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dicari Timor Leste dalam rangka membantu Negara itu untuk membangun sebuah  

sistem pemerintahan yang baik dengan ditopang oleh lembaga-lembaga Negara  

yang demokratis dan patuh hukum4.   

Asistensi dalam hal ini berarti bahwa ada sebuah bimbingan yang 

diberikan oleh Negara lain untuk Negara Timor Leste dalam hal informasi politik 

serta pemerintahan suatu Negara. Hal ini dilakukan Negara lain untuk Timor 

Leste mengingat bahwa Timor Leste adalah Negara baru berdiri sehingga banyak 

membutuhkan perbaikan yang cukup banyak di segala bidang khususnya bidang 

politik. Di sisi lain memang Timor Leste termasuk Negara yang masih sangat baru 

dalam menjalankan system pemerintahan sehingga sangat perlu sebuah 

pembinaan dari program asistensi tersebut.  

Program asistensi yang berasal dari pihak internasional untuk Timor Leste 

sendiri akhirnya mampu dalam mengatur rakyatnya. Hal ini dikarenakan sebagai 

Negara baru maka sebuah kualitas hukum sangat diperlukan dalam hal ini 

sehingga asistensi sangat menjadi program yang penting supaya tidak terjadi krisis 

legitimasi yang tinggi di Timor Leste.  

Sejak saat bangsa-bangsa yang tinggal di pulau Timor mulai dijajah oleh 

bangsa-bangsa dari Eropa, maka Negara Timor Leste sering menjadi ajang 

konflik, baik konflik antara bangsa Timor Leste melawan bangsa Asing maupun 

antar sesama bangsa Timor Leste sendiri. Konflik antar bangsa Timor Leste 

dengan kuantitas yang cukup besar pernah terjadi pada tahun 1975 setelah 

meletusnya revolusi bunga pada bulan April 1974.  

                                                             
4 Rodolfo C. Severino. 2006. Southeast Asia In Search of An ASEAN Community, Insights from the 
Former ASEAN Secretary General, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore  
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Timor Timur semakin bergejolak seiring dengan masuknya perubahan politik 

di wilayah ini. Kebijakan dekolonisasi yang telah direncanakan oleh Negara penjajah 

tidak mempunyai kesatuan konsep yang pasti, hal ini mengakibatkan janji-janji untuk 

mengembalikan hak-hak sipil dan demokrasi, serta kebebasan membentuk partai 

politik di Timor Timur tidak sepenuhnya dapat dijalankan.5 

Pada akhirnya, pergolakan politik secara tidak langsung mempengaruhi 

kondisi politik di Timor Leste. Beberapa elit politik Timor Leste merespon 

perubahan politik ini dengan mendirikan organisasi sosial politik, diataranya 

adalah UDT atau Uniao Democratica Timorense, KOTA, ASDT atau Asosisasi 

Sosial Demokratik Timor Leste , APODETI atau Associacao Popular 

Democratica de Timor Pro Referendo (Asosiasi Demokrasi Populer di Timor), 

dan Partido Trabalista. Konflik antar elit politik yang melibatkan massa rakyat 

berpuncak dengan dibentuknya FRETILIN, yang selanjutnya pada tanggal 28 

Nopember 1975 memproklamirkan berdirinya negara Timor Leste6.  

3.1 Kudeta Militer  

Perubahan politik d berbagai Negara setelah terjadinya kudeta militer yang 

dikenal dengan Revolusi Bunga pada tanggal 25 April 1974 secara langsung juga 

mempengaruhi perubahan politik di Negara Timor Timur. Pergeseran kekuasaan 

menimbulkan gagasan baru untuk memutuskan program dekolonisasi bagi 

wilayah-wilayah jajahan bangsa Eropa termasuk Timor Timur. Permasalahan 

dekolonisasi di Timor Timur menghasilkan perundingan-perundingan yang 

                                                             
5 Zacky Anwar dkk,2003 Hari-Hari Terakhir Timor Timur: Sebuah Kesaksian. Jakarta: PT. 
Sportif Media Informasindo. hlm. 22. 
6 Ibid 
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ditempuh guna menyepakati hal-hal yang akan dilakukan untuk menentukan 

masa depan Timor Timur7.  

Kudeta militer adalah salah satu manuver politik ekstrem yang bisa 

dialami negara manapun. Elit tentara, entah didukung rakyat atau tidak, 

mengambil alih pemerintahan karena perbedaan visi. Tentara memaksimalkan 

keuntungan sebagai pemegang senjata resmi, untuk mempengaruhi atau 

malah merebut kekuasaan8. 

Hal tersebut di atas akhirnya berakibat pada 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 anggotanya9. Namun, tidak semua upaya kudeta berhasil. Seringkali 

tentara gagal merebut simpati rakyat saat merebut pemerintahan. Hasilnya tak 

cuma gagal total, tentara yang terlibat pun rentan dijatuhi hukuman mati atau 

penjara seumur hidup karena berkhianat. 

Banyak faktor yang bisa menjelaskan tingkat keberhasilan kudeta 

militer. Namun setidaknya dukungan rakyat akan sangat menentukan. Salah 

satu contoh kudeta militer yang terjadi cukup berkepanjangan adalah konflik 

internal Timor Leste akibat persaingan partai politik. Dengan adanya kudeta 
                                                             
7 P. Gregor Neonbansu, 1997, Peta Politik dan Dinamika Pembangunan Timor Timur, Jakarta: 
Yanense Mitra Sejati, hlm. 47. 
8 Hanggoro. 2016. “Kudeta militer gagal paling dramatis dalam sejarah modern” diakses pada 
https://www.merdeka.com/dunia/5-kudeta-militer-gagal-paling-dramatis-dalam-sejarah-
modern.html tanggal 25 agustus 2016.  
9 Laporan Hasil Investigasi oleh Komisi Independen bulan Oktober 2006 diperoleh dari: 
http://suar.okezone.com/read/2008/02/16/58/84046/pelajaran-konflik-timor-leste. Diakses pada 
tanggal 22 Juli 2016.  

https://www.merdeka.com/dunia/5-kudeta-militer-gagal-paling-dramatis-dalam-sejarah-modern.html%20tanggal%2025%20agustus%202016
https://www.merdeka.com/dunia/5-kudeta-militer-gagal-paling-dramatis-dalam-sejarah-modern.html%20tanggal%2025%20agustus%202016
http://suar.okezone.com/read/2008/02/16/58/84046/pelajaran-konflik-timor-leste
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militer akibatnya, pada tanggal 8 Januari 2006, 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 dikesampingkan10.  

Selanjutnya, pada tanggal 24-28 April 2006, para Petisioner 

melancarkan aksi protes secara terbuka terhadap pemerintah dengan 

melakukan aksi demonstrasi ke Palacio Governu, yang kemudian berakhir 

terjadi aksi kerusuhan dengan dibakarnya beberapa mobil dan dirusaknya 

beberapa fasilitas Palacio Governu oleh massa demonstran pada tanggal 28 

April 2006 pada sekitar jam 11.30 Oras Timor Leste. Pada hari tersebut, 

kekerasan hanya meletus tidak lebih dari 4 tempat, yakni di sekitar Palacio 

Governu, mercado Comoro, bundaran Comoro dan kawasan Tasi Tolu11. 

Di kawasan Tasi Tolu sendiri, kekerasan mulai meletus hampir 

bersamaan dengan kekerasan yang terjadi di Palacio Governu. Peristiwa ini 

ditandai dengan adanya aksi saling tembak antara anggota aktif F-FDTL 

dengan kelompok Petisioner yang dibantu oleh warga sekitar yang 

mengakibatkan setidaknya 2 orang meninggal, beberapa luka, hancurnya 

puluhan rumah milik etnik Lorosa’e dan mengungsinya ratusan penduduk ke 

pinggiran kota Dili seperti Dare, Tibar dan ada juga yang ke jantung kota. 

Aksi tembak-menembak ini tidak terlepas dari keberadaan para Petisioner 

                                                             
10 Ibid 
11 Anonymous. 2012. Krisis Timor Leste Sampai Kudeta Bersenjata diakses di 
www.academia.edu/.../Krisis_Timor_Leste_Sampai_Kudeta_Bersenjata_...diakses tanggal 20 
agustus 2016.  

http://www.academia.edu/.../Krisis_Timor_Leste_Sampai_Kudeta_Bersenjata_...diakses%20tanggal%2020%20agustus%202016
http://www.academia.edu/.../Krisis_Timor_Leste_Sampai_Kudeta_Bersenjata_...diakses%20tanggal%2020%20agustus%202016
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yang bermarkas di gedung karantina pengungsian 1999 serta serta markas F-

FDTL yang hanya berjarak sekitar 1 km dari tempat Petisioner12. 

Selanjutnya, tanggal 28 April 2006 menjadi awal dimulainya konflik 

bersaudara berbau etnik meletus dan berkembang dengan terlibatnya anggota 

masyarakat sipil dari kedua etnis antar bangsa Timor Leste. Bukan hanya itu, 

institusi keamanan lain seperti Policia Nacional de Timor-Leste(PNTL) juga 

terkena imbasnya. Hal ini menunjukkan semakin memuncaknya konflik 

dengan keluarnya komandan Polisi Militer (PM) Mayor Reinaldo Alfredo dan  

puluhan anak buahnya dari Markas Besar F-FDTL di Cai Coli serta sejumlah 

anggota PNTL yang lengkap dengan senjata pada awal Mei 200613. 

Pada tanggal 10 Mei 2006,  Pemerintahan Mari Al-katiri menawarkan 

bantuan kemanusiaan dan subsidi sebagai sebuah solusi atas permasalahan 

yang ada bagi para tentara desertir yang yang dipecat dengan tujuan meredam 

suasana agar tidak semakin memburuk. Namun, tawaran tersebut ditolak. 

Seiring dengan itu, konflik antar warga pun semakin tidak terkendali 

kemudian kerusuhan terjadi hampir merata di area ibukota Dili sehingga 

banyak menimbulkan korban nyawa serta harta benda pun terus berjatuhan14. 

Pada bulan mei khususnya minggu ketiga ada sebuah kelompok militer 

yang dipimpin oleh Mayor Alfredo Reinaldo melakukan serangan terhadap 

sejumlah pejabat dan anggota militer F-FDTL di kawasan Fatu-Ahi. Kudeta 

                                                             
12 Ibid  
13 Yusuf, Dede. 2011. Krisis Timor Leste Sampai Kudeta Bersenjata Mayor Alfredo Reinardo 
(sebuah catatan sejarah konflik bersaudara di Negeri Timor Lorosa’e). Jurnal tidak diterbitkan. 
Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. h. 5 
14 Yusuf, Dede. Loc. Cit  
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militer menggunakan senjata ini sudah berarti dapat mempertegas adanya  

nuansa konflik politik yang melatarbelakangi permasalahan yang terjadi15. 

Dengan melihat adanya kasus mengenai tidak terkendalinya situasi 

keamanan nasional yaitu perpecahan antara tubuh militer sendiri maka pada 

tanggal 24 Mei 2006, pemerintah membuat sebuah keputusan politik yang 

berisi mengenai permohonan bantuan militer dari negara-negara tetangga 

yang meliputi Australia, Portugal (CPLP), Selandia Baru dan Malaysia. 

Pada tanggal 29 Mei 2006, Presiden Xanana Gusmao melakukan 

perundingan dengan Perdana Menteri Mari Alkatiri beserta anggota 

kabinetnya di istana kepresidenan. Namun, dalam perundingan tersebut, 

mulailah bermunculan desakan dari berbagai pihak termasuk dari Menteri 

Luar Negeri Jose Ramos Horta agar Mari Alkatiri mengundurkan diri dari 

jabatan perdana menterinya. Alasannya adalah karena Mari Alkatiri dinilai 

gagal total dalam mengendalikan situsi keamanan nasional, khususnya 

ibukota Dili16. 

Setelah perundingan dilakukan maka diperoleh hasil keputusan bahwa 

Presiden Xanana Gusmao mengumumkan mengenai keadaan darurat hingga 

akhirnya mengambil alih kekuasaan dengan melakukan pemecatan pada 

Menteri Dalam Negeri Rogerio Lobato dan Menteri Pertahanan Roque 

Rodrigus yang pada akhirnya muncul sebuah perselisihan dengan Alkatiri.  

                                                             
15 Yusuf, Dede. Loc. Cit 
16 John G. Taylor. 2007. Perang Tersembunyi: Sejarah Timor Timur yang 
Terlupakan.Diterjemahkan oleh utri. 1998. Penerbit: Fortilos, Jakarta. Lihat juga, CAVR: 
Disseminating CHEGA. h. 23 
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Pada tanggal 7 Juni 2006, Mayor Alfredo Reinaldo menyatakan 

bersedia berunding untuk mengakhiri kerusuhan berdarah. Meski demikian, 

dia secara tegas meminta agar solusi damai bagi Timor Leste adalah dengan 

tidak dilibatkannya Mari Alkatiri. Hanya dengan persyaratan inilah, 

perdamaian di Timor Leste akan tercapai17. Selanjutnya, tanggal 21 Juni 2006 

Presiden Xanana Gusmao memberikan dua pilihan kepada Mari Alkatiri, 

yakni mengundurkan diri atau dipecat, atau jika kedua opsi tidak diterima, 

maka Xanana mengancam akan mundur dari jabatan kepresidenannya18. 

Beberapa hari setelah pernyataan bernada “ancaman” dari Presiden 

tersebut, pada tanggal 25 Juni2006, Jose Ramos Horta menyatakan 

mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri serta jabatan 

sementaranya sebagai Menteri Pertahanan. Ia menyatakan, "tidak ingin 

dirinya terkait dengan pemerintahan saat (itu) maupun pemerintah apapun 

yang terkait dengan Alkatiri".19 Satu hari setelah pengunduran diri Ramos 

Horta, maka pada tanggal 26 Juni 2006, Mari Alkatiri mengumumkan 

pengunduran dirinya. Sebagai solusi atas kekosongan jabatan, Fretilin 

mengusulkan nama Menteri Pertanian Estanislau da Silva dan Ramos Horta 

untuk mengisi posisi perdana menteri. Selanjutnya, pada tanggal  8 Juli 2006 

Presiden Xanana Gusmao menunjuk Ramos Horta sebagai Perdana Menteri 

dan dilantik pada 10 Juli 2006. 

                                                             
17 Ibid 
18 Ibid 
19 Australian Associated Press 2006. Timor's foreign minister resigns diakses di 
www.cbsnews.com/news/east-timors-prime-minister-resigns/ pada 22 Juli 2016. Pukul: 15.03.56 
Oras Timor Leste. 
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Peristiwa berikutnya adalah pelantikan Ramos Horta berada di bawah 

pengawalan ketat para prajurit komando Australia yang memimpin pasukan 

penjaga perdamaian yang jumlahnya hampir mencapai 2 ribu personel. Horta 

bertekad untuk mengakhiri kekerasan yang telah menyebabkan 150.000 orang 

mengungsi. Sementara itu, jabatan pemerintahan Ramos Horta hanya 

berlangsung hingga diselenggarakannya pemilihan umum 2007. Pergantian 

kekuasaan tersebut sebagaimana yang dituntut para elit politik ternyata tidak 

membawa perubahan pada meredanya konflik sosial. Sebaliknya, konflik 

terus berlanjut. Berbagai insiden benturan fisik antar kelompok di kota Dili 

semakin meningkat dengan isu baru, yakni arte marciais. Isuatau Loromonu 

dengan Lorosa’e tidak lagi terdengar, setidak-tidaknya hingga bulan Oktober 

2006. 

Sementara itu, terkait dengan isu arte marciaisdalam perjalanan 

sejarahnya sudah mulai muncul semenjak era Indonesia. Berbagai aliran 

perguruan beladiri, khususnya PSHT, mulai ada dan berkembang di Timor 

Leste adalah karena di bawah oleh tentara-tentara Indonesia.20 Semenjak itu 

pula, bibit-bibit permusuhan antar kelompok arte marciais sudah mulai 

nampak meskipun dengan kadar yang lebih rendah dibanding dengan pasca  

konflik April tahun 2006. Bahkan, isu arte marciaisini masih bertahan hingga 

sekarang ini. Dalam konteks konflik 2006, isu arte marciais mulai terdengar 

sekitar bulan Agustus di area Comoro21 

                                                             
20 Ibid 
21 Clarão Post, Edisi perdana/no.01/thn.I/Oktober/2006. “Banjir Darah Di Bumi Timor”. hal.3. 
Sebuah tabloit mingguan internal yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Propaganda 
Partido Socialista de Timor. 
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Sementara itu, terdapat opini lain yang berkembang terkait dengan 

perubahan isu yang ada serta motif mendasar di balik konflik. Konflik 

internal yang dimaksud adalah konflik dengan kategori politis. Motif di balik 

itu semua, salah satunya adalah menyangkut faktor tanah karena tanah adalah 

salah satu aset yang menguntungkan dalam logika produksi kapitalisme.  

Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2007 terjadi ketegangan antar 

masyarakat dan dengan pihak pemerintah terkait permasalahan langkanya 

beras di pasaran. Sebagai respon atas kondisi ini, pemerintah Ramos Horta 

mengeluarkan kebijakan dengan pembagian beras secara cuma-cuma pada 

masyarakat, di mana setiap orang berhak mendapatkan 5 kg.Hal ini menjadi 

satu titik positif bagi pemerintahan 22 

Konflik di Timor Leste mencapai titik puncak pada tanggal 11 Februari 

2008 pagi dengan terjadinya serangan bersenjata yang dilakukan Mayor 

Alfredo Reinado terhadap Presiden Jose Ramos Horta dan PM Xanana 

Gusmao. dengan memanfaatkan kelengahan baik pasukan keamanan 

Australia, polisi dan pasukan keamanan presiden. Alfredo melakukan 

serangan bersenjata dan berhasil melukai serius Presiden Ramos Horta di 

rumahnya, walau akhirnya Mayor Alfredo juga tewas. Keberhasilan 

serangannya menjadi sejarah hitam atas konflik panjang yang terjadi di Timor 

Leste23.  

                                                             
22 Suara Timor Lorosa’e. Pemerintah Bagi-bagi Beras. 23 Januari 2007. hal. 1 
23 Anonymous. 2016. Pelajaran Konflik Timor Leste. Artikel diperoleh dari: 
http://suar.okezone.com/read/2008/02/16/58/84046/pelajaran-konflik-timor-leste. Diakses pada 
tanggal 22 Juli 2016 
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Dengan kondisi tersebut, isu arte marciais kembali menghilang. Isu 

baru pun mengemuka, yakni terkait dengan pelakanaan Pemilu Presiden 

bulan April 2008. Konflik bernuansa kekerasan kembali muncul seiring 

dengan diadakannya kampanye antar kandidat, bahkan sempat terjadi 

bentrokan dan memakan korban nyawa.  

Isu berbau politik masih terus muncul hingga diselenggarakannya 

Pemilu Parlemen pada bulan Juni 2008 dan berpuncak pada tanggal 6 

Agustus 2008 bertepatan dengan diumumkannya nama Perdana Menteri yang 

baru oleh Presiden Jose Ramos Horta. Sebagai bentuk kekecewaannya, 

selanjutnya para simpatisan Fretilin melakukan aksi protes dengan cara 

membakar roda mobil dan membakar gedung Departemen Bea dan Cukai 

Nasional di Col-Mera. Tak lama kemudian, sebuah aksi kekerasan juga 

meletus di area Metinaro, serta di beberapa distrik seperti di Baucau, Ermera, 

Lautem dan Viqueque. 

3.2 Kondisi Politik Keamanan Timor Leste  

Sebagai sebuah negara baru,  Republica Democratica  de  Timor  Leste  

(RDTL)  menghadapi  berbagai  tantangan multidimensi  yang  hampir  tidak  

dapat  dihindari  dalam  masa  transisinya.  Berbagai  peristiwa  kekerasan  

yang terjadi telah mencelakai dan berdampak pada masa depan  penerapan 

makna demokrasi di negara baru ini.   

Berawal dari pertentangan ideologi dan politik  yang terjadi pada tahun 

1980 dan 1990 yang belum terselesaikan, terutama antara para anggota  

Comite  Central Fretilin dengan Xanana Gusmao, yang pada saat  itu 
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menjabat Komandan Pasukan Gerilya  Forcas Armados de  Libertacao 

Nacional de Timor-Leste (FALINTIL)24, terbawa  hingga ke dalam 

pemerintahan paska konflik.  

Enam bulan setelah penyerahan kedaulatan penuh  oleh  UNTAET 

(United Nation Transition in East Timor) kepada pemerintah baru Timor 

Leste pada 20 Mei 2002, negara ini diterpa aksi kekerasan yang 

mengakibatkan  instabilitas politik keamanan di Timor Leste. Kekerasan  

berawal dari aksi para siswa Sekolah Menengah Atas  yang  memprotes 

tindakan aparat kepolisian menangkap teman  mereka. Tindakan kepolisian 

yang anarkis dengan  mengancam dan menembak aksi demonstrasi para 

siswa, membuat mereka bertindak lebih brutal setelah mendapat dukungan 

dari masyarakat. Akibatnya, para demonstran melampiaskan amarahnya 

dengan merusak dan membakar toko-toko, fasilitas kepolisian dan rumah 

Perdana Menteri. Selain itu, dua kejadian lain yang menyangkut gangguan 

keamanan dalam negeri Timor Leste terjadi pada bulan Januari dan Februari 

tahun 2003, di Atsabe (Distrik Ermera) dan Atabae (Distrik Bobonaro), kedua 

daerah tersebut dekat dengan perbatasan Indonesia. Pada kedua kasus ini 

merupakan kelompok sipil bersenjata yang menyerang penduduk lokal yang 

mengakibatkan korban jiwa25.  

                                                             
24 FALINTIL-( Forcas  Armados  de  Libertacao  Nacional  de  Timor- Leste )  dibentuk  pada  20  
Agustus  1975.  Awalnya  merupakan  sayap  militer  FRETILIN,  tapi  kemudian  berdiri  sendiri  
dib awah  pimpinan  Xanana  Gusmao  tahun  1987  dan  secara  resmi  menjadi  A ngkatan  
Bersenjata Timor-Leste pada Februari 2001 
25 Alkatiri, Ibnu Mashud. 2012. Hambatan Timor Leste Medapatkan Status Keanggotaan Penuh 
Asean. Resume Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Yogyakarta: Universitas Pembangunan 
Nasional “veteran”. Hal. 21 diakses di repository.upnyk.ac.id/4343/1/RESUME.PDF pada Tanggal 
22 Juli 2016.  
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Isu lain yang memiliki potensi ancaman serius bagi stabilitas politik 

keamanan di Timor Leste adalah perbedaan suku (Lorosa’e dan Loromonu) 

yang mengarah pada konflik internal. Selama periode ini, konflik antar suku 

terus merajalela hingga pada kedua institusi keamanan negara. Pada 25 Mei, 

Policia Nacional de Timor Leste (PNTL) dan F-FDTL terlibat dalam tembak-

menembak di suatu di pusat kota Dili dan distribusi senjata kepada pihak sipil 

semakin memperparah situasi keamanan negara26.  

Krisis politik yang paling buruk dalam sejarah negara Timor Leste 

belum berakhir. Dili, ibukota Timor Leste, yang hampir runtuh oleh 

kekerasan yang terjadi pada bulan April dan Mei 2006, Tahun 2006 menjadi 

tahun yang ada dalam suasana relatif tenang tetapi mencekam, jalan-jalan di 

ibukota dijaga oleh pasukan keamanan internasional. Lebih dari 100,000 

orang terpaksa masih harus mengungsi, dan jam malam diberlakukan secara 

tidak resmi. Sementara itu sejumlah anggota elit politik kunci masih 

berseteru. Krisis yang terburuk yang terjadi dalam sejarah singkat Timor 

Leste masih jauh dari selesai. Negara itu saat ini dalam keadaan terlantar 

secara politis, menunggu laporan dari Komisi Penyelidik Khusus Independen 

yang ditunjuk oleh badan PBB27.  

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 
                                                             
26 Al katiri, Ibnu Masud. Op Cit, hlm. 22 
27 International Crisis Group Working to Prevent Conflict Worlwide Asia Report N 120 tanggal 10 
oktober 2006, h.1.  
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Menteri Mari Alkatiri, sehingga pada tahun 2006 kemudian dilepas dari 

jabatannya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa permasalahan semakin rumit 

dan sulit untuk diselesaikan28.  

Akar permasalahan sebagian terletak pada perjuangan dan 

pengkhianatan yang telah terjadi di dalam tubuh FRETILIN, tak lama 

sebelum dan pada masa pendudukan Indonesia. Pertikaian ideologi dan 

politik yang terjadi pada tahun 1980 dan 1990, 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. 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 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 pejuang29.  

Krisis yang terjadi berawal pada bulan Januari 2006, ketika sejumlah 

tentara mengajukan sebuah petisi kepada para pimpinan tertinggi 

                                                             
28 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 Juli 2016 
29 Ibid  
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pemerintahan, menuduh adanya perlakuan diskriminasi di dalam tubuh 

angkatan bersenjata. Tuduhan ini sebenarnya bukanlah tuduhan baru, tetapi 

dibuat dalam suasana yang telah diracuni oleh manipulasi politik yang 

menyebabkan polisi dan militer secara internal terpecah-pecah, dan antar 

polisi dan militer saling bertikai. Campur tangan dari Perdana Menteri saat 

itu, Mari Alkatiri, dan Presiden Xanana Gusmao, yang masing-masing 

memiliki visi yang sangat berbeda mengenai kemana negara ini harus dibawa 

dan basis kekuasaan yang saling bertentangan, sering malah membuat 

keadaan menjadi lebih buruk. Perpecahan antara timur-barat yang terjadi di 

dalam tubuh pasukan keamanan pindah ke jalan-jalan di Dili, yang akhirnya 

memicu tindakan penyerangan oleh orang-orang dari bagian barat (loromonu) 

terhadap orang-orang dari bagian timur (lorosae), dan akhirnya menciptakan 

sebuah generasi baru para pengungsi.  

Sebenarnya semua pelaku utama di dalam krisis yang sedang terjadi 

sejak tahun 2006 tersebut 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 197430.  

Merujuk pada hal tersebut setelah di analisis peneliti ditunjukkan 

bahwa ternyata militer memiliki masalahnya sendiri sebelumnya di sektor 

keamanan. Pada tahun 1999, pada saat referendum yang diawasi oleh PBB 

                                                             
30 Asia Report N 120 tanggal 10 oktober 2006. International Crisis Group. Working to prevent 
conflict worldwide. Menyelesaikan Krisis di Timor-Leste.hlmn.7 
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dalam rangka menentukan pemisahan Timor Leste dari Indonesia semakin 

dekat, para pejuang FALINTIL ditempatkan di Aileu. Di bawah 

kepemimpinan Taur Matan Ruak, komandan FALINTIL sejak tahun 1998, 

mereka telah menahan diri untuk tidak melakukan penyerangan balasan 

ketika tentara Indonesia dan para milisinya telah membakar sebagian besar 

rumah-rumah dan bangunan di Timor Leste, karena menyadari bahwa jika 

mereka menyerang balik, hal itu akan membahayakan intervensi 

internasional. Tetapi hal itu terlihat seperti dunia melupakan mereka. 

UNTAET (The UN Transitional Administration in East Timor atau 

Administrasi Transisi PBB di Timor Timur) yang tiba pada bulan Oktober 

1999 untuk menyiapkan Timor Timur untuk merdeka lebih memberi 

perhatian terhadap proses menyaring para mantan polisi Indonesia dan 

menugaskan mereka kembali ke jalan-jalan daripada mencarikan peran bagi 

para mantan anggota FALINTIL yang telah berjuang di perbukitan. Kondisi 

di Aileu semakin memburuk, dan para mantan pejuang bertambah bosan dan 

tidak senang31.  

Pada bulan Februari tahun 2001 akhirnya Pasukan Pertahanan atau 

Tentara Timor Leste (FDTL) dibentuk, namun sebanyak 650 orang dari 1,500 

jumlah tentara yang diambil berasal dari mantan pejuang; sisanya adalah 

pasukan baru hasil seleksi. Pada awal pembentukan diperoleh pembicaraan 

mengenai perlakuan diskriminasi dari pihak tentara. Kemudian hal ini 

menjadi sumber kebencian yang dimanfaatkan oleh Rogerio Lobato. Pada 

                                                             
31 Ibid  
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akhirnya dilakukan pembubaran FALINTIL bersamaan dengan pembentukan 

FDTL yang cukup maksimal dalam menambah rasa ketidakpuasan di antara 

para mantan tentara FALINTIL terutama dengan adanya tingkat 

pengangguran yang sangat tinggi karena tidak adanya lapangan pekerjaan.32  

3.3 Dinamika Krisis Poilitik Timor Leste Tahun 2006-2008   

Pada bulan Mei 2002 setelah FDTL mengalami kemerdekaan 

kemudian diganti namanya menjadi FALINTIL-FDTL (F-FDTL), lalu dibagi 

menjadi dua batalion. Batalion I sebelumnya bermarkas di kota bagian timur 

Los Palos, dari bulan Juli 2002 hingga 2006, kemudian pindah ke Baucau. 

Batalion II, yang dibentuk akhir tahun 2002 dengan anggotanya kebanyakan 

adalah rekrutan baru, berbasis di pusat pelatihan Angkatan Darat di Metinaro, 

di bagian timur Dili. Masalah-masalah manajemen timbul dimana-mana 

tetapi terutama yang paling parah di Batalion I, dimana perselisihan antara 

timur-barat dan perpecahan lain mulai timbul33.  

Namun, pada bulan November tahun 2002 sebuah laporan internal 

dari PBB mencatat bahwa ada rasa ketidakpuasan masyarakat yang meluas di 

wilayah pusat dan barat mengenai komposisi etnis Batalion I, yang 

didominasin oleh mantan kombatan dari tiga kabupaten di wilayah timur 

(dimana sebagian besar pertempuran terjadi dan wilayah dimana Falintil 

memiliki paling banyak pendukung). 

                                                             
32 Elle Sette (L-7), contohnya, yang telah meninggalkan wilayahnya tahun 2000 dan tidak pernah 
kembali, mengatakan bahwa tak satupun dari 500 pengikutnya yang diterima ke dalam F-FDTL, 
walaupun banyak yang pernah jadi anggota ABRI justru diterima. Catatan dari wawancara dengan 
Elle Sette yang diberikan kepada Crisis Group, Agustus 2001 
33 PER Memoriam AD SPEM . Laporan AKhir Komisi Kebenaran dan persahabatan Indonesia-
Timor Leste dalam jurnal Asia Report N°120 – 10 Oktober 2006. “menyelesaikan krisis di timor 
leste”. Hlmn.12 
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Sehubungan dengan hal itu maka ada sejumlah penyesuaian di dalam 

kebijakan perekrutan dan promosi, tetapi ada masalah logistik juga. Dengan 

kondisi infrastruktur transportasi yang buruk, sulit bagi para prajurit dari 

wilayah barat untuk kembali ke markas mereka tepat waktu, setelah cuti 

pulang ke keluarga mereka. Akibatnya banyak prajurit dari bagian barat 

dikenai tindakan disiplin, pelanggaran yang dituduhkan antara lain mangkir 

(ingkar dari tugas dan tanggung jawab). 

Pada bulan Desember 2003, sejumlah 42 tentara (sebagian besar dari 

bagian barat, dan termasuk Vicente da Conceicao alias Railos, yang berperan 

dalam krisis tahun 2006 ini)34 dikeluarkan dari pekerjaannya. Mereka 

mengeluhkan mengenai pemecatan yang tidak adil, jarak perjalanan yang 

jauh, dan sarana komunikasi yang buruk. Dengan adanya beberapa keluhan 

tersebut maka dalam laporan yang disusun oleh sebuah komisi kepresidenan 

yang ditugaskan untuk melakukan penilaian terhadap persoalan-persoalan 

yang terjadi di dalam F-FDTL pada bulan Agustus 2004. Laporan tersebut 

menyebutkan sulitnya kondisi hidup di mana-mana, dan sangat tidak mudah 

untuk kembali bertugas tepat waktu setelah cuti, serta adanya perasaan 

perlakuan  berat sebelah dalam proses promosi. Tetapi pemerintah tampaknya 

tidak melakukan langkah-langkah yang direkomendasikan oleh laporan 

tersebut, dan perasaan tak senang terus bertambah.  

Pada tanggal 26 Februari 2005 terdapat sebuah kelompok tentara lain 

yang juga merasa tidak puas dan mengeluhkan tentang adanya diskriminasi 

                                                             
34 Ibid 
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dalam proses promosi kepegawaian bertemu dengan presiden. Pada bulan 

September 2005, adanya sebuah kontrak dengan Amerika Serikat yang 

memberikan bantuan logistik kepada F-FDTL kemudian dihentikan, sehingga 

mereka terpaksa harus mengurus dirinya sendiri untuk kebutuhan dasar 

seperti pemeliharaan barak dan ransum. Pada bulan Oktober, sejumlah tentara 

mengirim surat keluhan kepada markas berkas angkatan bersenjata mengenai 

atap bocor dan kekurangan makanan.  

Sementara itu, Rogerio Lobato dengan dukungan dari Alkatiri 

membentuk sejumlah unit-unit kepolisian khusus yang mendapat gaji dan 

perlengkapan yang lebih baik daripada institusi militer. Hal ini disebabkan 

dengan adanya pemikiran bahwa orang timur mendominasi korps perwira F-

FDTL, maka Rogerio dengan sengaja berpihak pada barat. Pada bulan 

Januari, sebuah kelompok yang terdiri dari 159 tentara mengajukan petisi 

kepada Xanana Gusmao sebagai panglima tertinggi, yang isinya 

mengeluhkan perlakuan diskriminasi terhadap barat dalam proses perekrutan, 

promosi dan tindakan disiplin. Hal ini membuat pihak kelompok tersebut 

memiliki daftar sebanyak 28 poin, sebagian besar melaporkan penghinaan 

yang mereka terima dari para komandan yang isinya mengenai loromonu 

sudah tidak dapat dipercaya kagi dalam masa perlawanan sehingga tidak bisa  

melakukan perlawanan sekeras pihak lorosae. Sasaran utama keluhan 

kelompok tersebut yaitu komandan Batalion I, Letnan Kolonel Falur Rate 

Laek.  
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Gascao Salsinha sebagai Pemimpin petisioner pernah tertangkap 

tangan menyelundupkan cendana pada bulan April 2005. Sehubungan dengan 

hal tersebut maka Taur Matan Ruak membatalkan kenaikan pangkatnya dan 

rencana tugas belajar Gascao Salsinha. Konflik tersebut tercatat dalam pihak 

kepolisian meskipun tiba-tiba konflik tersebut tidak ada penyelesaiannya.Hal 

ini diasumsikan bahwa Salsinha termasuk di dalam kubu Rogerio dimana 

Rogerio Lobato dikenal sebagai orang yang menguasai bisnis cendana. 

Sehingga beberapa kalangan menafsirkan kedekatan hubungan inilah sebagai 

bukti bahwa pembatalan kenaikan pangkat membuat Salsinha menyimpan 

dendam pribadi terhadap Taur Matan Ruak serta dimungkinkan hal ini 

menjadi salah satu sebab atas aksi-aksi konflik selanjutnya35.   

Merujuk pada hal tersebut di atas ditemukan pemberitaan bahwa 

media internasional telah melaporkan mengenai pemecatan sekitar 600 

tentara pada bulan Maret 2006 yang dianggap telah menjadi pemicu krisis 

politik khususnya dengan Taur Matan Ruak dan Perdana Menteri Alkatiri 

yang dianggap sebagai penjahat oleh kelompok tertentu. Pada akhirnya, 

Salsinha dan 158 pengikutnya menandatangani petisi mereka kepada 

Presiden Gusmao pada tanggal 9 Januari tahun 2006 serta mengirimkan 

tembusannya kepada Matan Ruak, sejumlah pejabat pemerintah, kedua 

uskup, seluruh pemimpin parpol dan duta besar Australia, Portugal dan AS. 

Dalam petisinya tersebut menyatakan bahwa mereka siap untuk melakukan 

                                                             
35John G. Taylor. 2007. Perang Tersembunyi: Sejarah Timor Timur yang Terlupakan. 
Diterjemahkan oleh Putri. 1998. Penerbit: Fortilos, Jakarta. Lihat juga, CAVR: Disseminating 
CHEGA. Januari 2007, hlmn:80 
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mogok makan di depan kantor presiden jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, 

dan setelah satu bulan mogok makan tidak menghasilkan apa-apa maka 

tentara akan keluar dari angkatan bersenjata. 

Pada tanggal 16 Januari 2006, Presiden Gusmao memanggil Matan 

Ruak dan memintanya untuk menangani konflik tersebut. Tetapi pada tahun 

2006 tersebut angkatan bersenjata sedang dalam proses memindahkan markas 

Batalion I dari Los Palos ke Baucau, sebuah kota yang letaknya lebih di 

tengah. Pemindahan lokasi markas ini merupakan sebuah langkah yang sudah 

lama direncanakan, untuk menunjukkan bahwa keluhan tentang jarak Los 

Palos yang terlalu jauh bagi prajurit dari barat untuk dapat mengambil libur 

secara administrasi biasa tidak benar dan dianggap tidaktepat menjadi sebuah 

keluhan. Setelah petisi diterima dalam masa dua minggu, Matan Ruak tidak 

dapat bertemu dengan Salsinha sehingga menimbulkan hubungan keluhan-

keluhan baru yang terus berdatangan dari para tentara. Hal ini tentu menjadi 

alasan yang kuat menunjukkan adanya protes yang secara signifikan lebih 

penting dari protes-protes sebelumnya, karena keluhan menjadi meningkat 

pada keluhan mengenai masalah diskriminasi yang menginginkan Alkatiri 

turun dari jabatannya36.  

Pada tanggal 1 Februari 2006 dilakukan peresmian barak baru untuk 

Batalion I dilakukan di Baucau kemudian esok harinya pada tanggal 2 

Februari 2006, Matan Ruak bertemu dengan Salsinha untuk melakukan 

sebuah diskusi. Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2006, Presiden Gusmao 

                                                             
36 Ibid 
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setuju untuk bertemu dengan seluruh anggota petisioner hari berikutnya tanpa 

berkonsultasi dengan Matan Ruak. Dalam pertemuannya, Matan Ruak 

memiliki keyakinan bahwa presiden akan menolak pertemuan supaya tidak 

semakin mempolitisasi masalah, namun kenyataan justru bertolak belakang, 

kejadiannya justru menarik semakin banyak tentara bergabung ke dalam 

kelompok petisioner. Oleh karena itu, Matan Ruak tidak hadir dalam 

pertemuan tersebut37. Dalam pertemuan tersebut, Jose Gonsalves Da Silva 

mengatakan bahwa : 

“ Menurut pengamatan saya disiplin PNTL dan F-FDTL belum baik. 
Karena masih banyaj anggota kedua institusi tersebut yang tidak 
menjalankan tugas dengan baik sehingga masyarakat mengatakan 
bahwa mereka tidak memiliki disiplin. Di zaman Portugis, anggota 
militer dan polisi tidak sembarangan keluar dari asrama seperti 
sekarang ini.  
 
Unjuk rasa mulai tanggal 24 April 2006 di depan kompleks gedung 

utama pemerintah, Palacio do Governo dimana dengan cepat berubah 

menjadi protes terhadap pemerintah Alkatiri. Ratusan pemuda setempat ikut 

bergabung, dimana banyak dari mereka diketahui adalah perusuh dan anggota 

geng. Beberapa dari pengunjuk rasa adalah pendukung pro-Xanana Gusmao 

dari barat (loromonu), CNRT yang anti FRETILIN, yang menambah 

kecurigaan bahwa hal ini bukan lagi mengenai persoalan diskriminasi dalam 

angkatan bersenjata, tetapi lebih tentang perebutan kekuasaan politik 

terhadap negara. Desasdesus mulai tersebar di antara para pengunjuk rasa 

bahwa senjata mulai dibagi-bagikan untuk membubarkan unjuk rasa. Rogerio 

                                                             
37 Asia Report N°120. Op Cit, hlm 24 
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Lobato mengatakan kepada pers bahwa ia memiliki bukti diplomat asing 

berdiri dibelakang aksi unjuk rasa38.  

3.4 Konflik Kekerasan di Dili  

Kekerasan juga terjadi di sekitar Dili tanggal 26 April, dengan 

dihancurkannya kios-kios pasar di satu wilayah, dan pengrusakan rumah-

rumah penduduk di wilayah lain. Beberapa saksi mata mengatakan para 

pelakunya mengenakan seragam militer.39 Hari berikutnya, dengan 

meningkatnya kekerasan, Xanana, Ramos Horta, dan Alkatiri bertemu dan 

mengumumkan bahwa sebuah Commission of Notables akan dibentuk untuk 

mengusut masalah dalam angkatan bersenjata. Taur Matan Ruak masih 

berada diluar negeri dan tidak ikut ambil bagian. Tetapi ketika itu, persoalan 

yang utama sudah bukan lagi mengenai masalah internal dalam pasukan 

keamanan, melainkan kelangsungan hidup pemerintah40.  

Hari terakhir unjuk rasa, tanggal 28 April 2006, merupakan momen 

penting bagi peristiwa yang terjadi selanjutnya. Kekerasan, yang dimulai oleh 

beberapa orang pemuda, meletus di depan istana, menewaskan dua orang. 

Salah satu dari unit-unit kepolisian khusus yang dibentuk oleh Rogerio, yaitu 

UIR, yang memiliki spesialisasi untuk bertugas mengendalikan kerusuhan 

(unit ini dibentuk justru untuk menghadapi situasi seperti ini) seharusnya 

berada di lokasi, tetapi hanya satu pasukan yang dikerahkan. Polisi 

                                                             
38 “Petitioners protest”, UNOTIL Daily Media Review, 22-24 April 2006.diakses di 
https://www.etan.org/et2006/april/22/dailym24.htmtanggal 22 Juni 2016.  
39 Ibid 
40   Asia Report N 120 tanggal 10 oktober 2006, Menyelesaikan Krisis di Timor-Leste.Jurnal online 
diakses pada https://www.crisisgroup.org/file/2557/download?token=HCdSjip tanggal 22 Juli 
2016. hlmn. 9 

https://www.etan.org/et2006/april/22/dailym24.htmtanggal%2022%20Juni%202016
https://www.crisisgroup.org/file/2557/download?token=HCdSjip
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tampaknya menghilang; para petisioner dilaporkan berulangkali berusaha 

untuk mengendalikan para pemuda namun tak berhasil, kemudian berbaris 

kembali ke basis mereka di Tacitolu. Ketika mereka bergerak melalui 

wilayah Comoro, Dili, perkelahian pecah.  

Pada saat itu Taur Matan Ruak sedang berada di luar negeri dan 

Alkatiri memanggil Kolonel Lere untuk meminta bantuan angkatan 

bersenjata supaya memulihkan keadaan. Hal ini merupakan salah satu 

keputusan yang paling kontroversial dalam krisis yang terjadi di Timor Leste. 

Permasalahan ini sebenarnya tergantung dengan siapa seseorang bicara, 

keputusan Alkatiri tersebut bisa dilihat sebagai sebuah upaya putus asa agar 

dapat memulihkan situasi kota atau merupakan petunjuk bahwa Alkatiri 

merampas kendali, dan secara sengaja menunggu hingga Taur Matan Ruak 

tak ada di tempat untuk melakukan siasatnya. Apapun yang terjadi, hal itu 

dilakukan tanpa berkonsultasi dengan presiden atau menyatakan keadaan 

darurat, jadi kemungkinan tidak konstitusional41.  

Pasukan F-FDTL yang tidak memiliki pengalaman mengendalikan 

massa diterjunkan untuk memadamkan kerusuhan yang apapun faktor lain 

yang memicu memiliki komponen timur versus barat yang kuat. Dalam 

kerusuhan tersebut sebagian besar penyerangan dilakukan oleh pemuda 

loromonu terhadap warga lorosae. Karena pasukan F-FDTL dikomandoi oleh 

Kolonel Lere, salah seorang yang menjadi sasaran tuduhan diskriminasi yang 

                                                             
41 FRETILIN mengklaim intervensi F-FDTL sah menurut ketetapan pemerintah no. 20 7/2004 dan 
Pasal 115 dalam UUD. UNOTIL Daily Media Review, 23 Mei 2006 diakses di 
https://www.etan.org/et2006/april/22/dailym24.html pada tanggal 23 Agustus 2016.  

https://www.etan.org/et2006/april/22/dailym24.html
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dikeluhkan oleh para petisioner, maka para tentara FFDTL tersebut dianggap 

sebagai pro-lorosae, dan oleh sebab itu menjadi pihak yang terlibat konflik. 

Apakah pasukan F-FDTL memang pro-lorosae dan oleh sebab itu terlibat 

konflik atau tidak, namun penggunaan kekuatan yang tampaknya tidak 

pandang bulu oleh mereka semakin memperburuk keretakan antara timur-

barat, dan telah membuat para penyerang loromonu lebih berani, serta 

menambah dugaan warga akan adanya teori konspirasi. Segera beredar 

desasdesus – dan hampir pasti tidak terbukti – adanya pembunuhan masal 

oleh F-FDTL di Comoro, Dili, sehingga ribuan warga lorosae mengungsi ke 

gerejagereja dan kompleks kedutaan42.  

Jumlah resmi korban tewas adalah lima orang dan lebih dari 100 

rumah hancur, tetapi yang lain, termasuk sejumlah politikus oposisi menduga 

ada lebih dari 60 korban tewas. Badan ombudsman pemerintah yang dikirim 

atas ijin dari Xanana Gusmao, Alkatiri, Rogerio Lobato, dan Taur Matan 

Ruak, mengatakan timnya tidak dapat memverifikasi laporan karena F-FDTL 

melarang tim ombudsman untuk mencapai lokasi penembakan43. 

  Pagi hari berikutnya, tanggal 29 April, segerombolan orang 

menyerang rumah komandan Batalion I, Falur. Xanana Gusmao berusaha 

mengunjungi sekelompok pengungsi, tetapi dalam penolakan yang luarbiasa 

terhadap otoritas yang ia miliki sejak Timor Leste merdeka, ia dicela dan 

dipaksa untuk meninggalkan lokasi. Beliau mengatakan bahwa Pertama TNI 

membunuh kemudian sekarang F-FDTL dan polisi ingin membunuh kembali 

                                                             
42 Ibid 
43 Daily Media. Loc Cit 
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maka pertanyaan yang terbesit adalah kapan mereka akan berhenti 

menembak44.  

Sementara itu, Dili tetap dalam keadaan sangat terpolarisasi dan 

terbagi-bagi secara fisik, dengan kamp-kamp buatan bagi para pengungsi, 

sebagian besar lorosae, yang terpencar di penjuru kota. Salah satu dari pasar 

utama terbagi menjadi dua bagian, yang satu untuk loromonu, yang satu lagi 

untuk lorosae. Sudah lebih banyak kelompok yang telah menyerahkan 

senjata mereka, tetapi ratusan masih beredar di masyarakat, sebagian besar 

yang pernah dibagi-bagikan oleh polisi. Pada hari pertama Ramos Horta 

bertugas sebagai perdana menteri, Railos menyerahkan sebelas senjata 

kepadanya di kota Liquica sebagai simbol. Pada tanggal 25 Juli 2006, yaitu 

tenggang waktu yang diberikan oleh pasukan internasional untuk penyerahan 

senjata, sekitar 1,000 senjata telah terkumpul.  

Pada sisi lain, Mayor Alfredo terus aktif di Maubisse; tanggal 24 Juli 

Xanana memerintahkannya untuk datang ke Dili. Hari berikutnya, memenuhi 

panggilan dari Xanana, beliau menemui presiden di sana dan menyerukan 

kembali untuk melakukan dialog. Tanggal 26 Juli 2006, ia ditangkap oleh 

pasukan internasional di sebuah rumah di wilayah Bariopite, di ibukota. 

Menurut laporan, ia memperoleh ijin secara langsung dari Xanana untuk 

menggunakan sebuah rumah untuk dirinya dan orang-orangnya, dan 

kemudian mengambil alih dua rumah yang lain. Ketika Alfredo dan 

pengikutnya yang bersenjata datang, seseorang memanggil polisi Portugis 

                                                             
44 “Xanana asked population to return home”, UNOTIL Daily Media Review, 2 Mei 2006. Loc Cit  
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dari elemen pasukan internasional, yaitu polisi khusus Portugis (Guarda 

Nacional Republicana atau GNR).45 Ketika polisi khusus ini tiba di rumah 

tersebut, mereka menemukan senjata-senjata dan amunisi yang seharusnya 

mereka serahkan kepada pasukan internasional sehari sebelumnya. Tak lama 

kemudian pasukan Australia juga datang ke lokasi kejadian, dan setelah 

seharian saling berhadap-hadapan dengan pasukan internasional, Alfredo dan 

duapuluh orang pengikutnya digiring ke penjara (tujuh orang kemudian 

dibebaskan)46. 

Sejumlah kalangan di Dili melihat hal ini melanggar kesepakatan tak 

resmi bahwa semua penangkapan dan penuntutan hukum akan ditunda 

terlebih dahulu sampai Komisi Penyelidik Khusus Independen yang diangkat 

tanggal 29 Juni selesai “menyusun fakta-fakta dan keadaan yang terkait 

dengan insiden kekerasan yang terjadi di Timor Leste tanggal 28 dan 29 

April, serta 23, 24 dan 25 Mei”.47 Komisi ini akan menentukan 

pertanggungjawaban dan merekomendasikan langkah-langkah “untuk 

memastikan pertanggungjawaban terhadap tindak kejahatan dan pelanggaran 

berat HAM yang diduga dilakukan pada masa itu”. Dakwaan resmi terhadap 

Alfredo, dua hari setelah penangkapannya, termasuk percobaan pembunuhan 

dengan “penyerangan” terhadap pasukan F-FDTL tanggal 23 Mei 2006, 

sebuah insiden yang termasuk dalam mandat komisi penyelidikan. 

                                                             
45 Asian Report. Loc Cit 
46 Ibid  
47 Commission of inquiry for Timor-Leste”, Department of Public Information, SG/A/1011, 29 
Juni 2006. 
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Bagi banyak warga loromonu di Dili, persoalan yang sebenarnya 

lebih sederhana, yaitu: Alkatiri dan Lobato tidak berada dalam penjara, Hal 

ini dikarenakan bahwa  penangkapan tersebut juga mempengaruhi pandangan 

masyarakat terhadap pasukan internasional. Tentara Portugis dianggap oleh 

beberapa warga loromonu menunjukkan kecenderungan pro-Alkatiri. 

Seorang pendukung Alfredo mengatakan kepada pers bahwa mereka 

meminta polisi Australia dan Malaysia untuk tinggal di barak, dan 

membiarkan polisi Portugis GNR melakukan patroli di Dili, sehingga militer 

bisa berhadapan langsung48. Unjuk rasa sporadis terhadap polisi Portugis 

GNR berlangsung selama minggu itu. Tanggal 30 Agustus, ketika Alfredo 

dengan tenang keluar dari penjara bersama dengan empat belas pengikutnya 

dan lebih dari 40 napi lain tanpa ada seorangpun yang mencoba 

menghentikan mereka, Perdana Menteri Ramos Horta menyalahkan pasukan 

internasional karena tidak memberikan pengamanan yang memadai.49 Pada 

kubu pro-Alkatiri melihat pelarian tersebut sebagai salah satu contoh lain 

bahwa Australia membantu lawan mereka.   

Selama bulan Agustus dan September 2006  terjadi kekerasan 

sporadic yang umumnya berskala kecil dan hal ini terus terjadi di Dili. 

Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk membentuk sebuah misi baru 

yaitu, Misi Integrasi PBB di Timor Leste atau UNMIT (the United Nations 

Integrated Mission in Timor Leste), dan sebuah pasukan kepolisian 

                                                             
48 “Alfredo’s detention orchestrated”, UN Daily Media Review, Loc Cit 
49 Anonymous. 2016. “E Timor PM hits out at jailbreak”, BBC, 1 September 2006 diakses di 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/ asia- pacific/  5304852.stm pada tanggal 16 Juli 2016 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/
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internasional yang kokoh berjumlah 1,600 anggota polisi mulai 

menggantikan pasukan militer yang dipimpin oleh Australia. Pemerintah 

Timor Leste dan berbagai penasihat internasional sepakat atas sebuah 

program untuk membangun kembali polisi lokal yang sudah tak berfungsi di 

Dili, tetapi sedikit banyak masih berjalan normal di wilayah lain di Timor 

Leste. Namun sementara itu para pemimpin politik tertinggi masih tetap 

berseteru, dan setiap orang kelihatannya sedang menunggu komisi 

internasional untuk menyelesaikan tugasnya dan mengeluarkan sebuah 

kesimpulan meskipun ditekankan bahwa mereka bukan badan pengadilan.  

Seperti ingin menegaskan masalah yang akan dihadapi oleh komisi 

internasional dalam merekomendasikan individu-individu yang dapat 

dipertanggungjawabkan didepan sistem peradilan yang betul-betul netral, 

Pengadilan Banding Dili tanggal 11 Agustus 2006 menetapkan bahwa cara 

memberikan suara dengan mengangkat tangan yang digunakan dalam 

pemilihan ketua FRETILIN pada waktu kongres mereka di bulan Mei, tidak 

melanggar undang-undang partai politik – meskipun ada fakta bahwa teks 

undang-undang tersebut secara jelas menetapkan pemberian suara harus 

dilakukan secara rahasia. Pengadilan banding Dili yang memutuskan kasus 

tersebut terdiri dari tiga hakim yang berasal dari Timor dan Portugis. 

Kompetensi dan kemandirian ketua pengadilan, Claudio Ximenes, sudah 

dipertanyakan setelah serangkaian keputusan yang luar biasa yang ia ambil 

pada tahun 2004 dan 2005. Selain itu suami dari dua hakim yang lain yang 

berasal dari Timor Leste memiliki posisi di FRETILIN, salah satunya duduk 
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di komite sentral.50 Meskipun dua hakim tersebut sangat dihormati, tetapi 

mereka seharusnya menarik diri karena adanya konflik kepentingan.  

3.5 Krisis Legitimasi dalam Tubuh Pasukan Pertahanan Timur Leste (F-

FDTL) 

Persoalan di sistem pengadilan Timor Leste sangat rumit, dan 

menjamin keadilan untuk tindak kejahatan pada tahun 2006 mungkin akan 

sama sulitnya seperti menjamin keadilan untuk kekerasan yang telah 

menghancurkan negara itu pada tahun 1999.  

Setiap orang menginginkan Timor Leste untuk dapat bergerak keluar 

dari krisis ini dan berhasil sebagai sebuah negara yang berdiri sendiri, namun 

beberapa pelaku internasional memiliki kepentingan khusus untuk melihat 

bahwa hal itu benar-benar terjadi. Mereka termasuk PBB, Australia, 

Indonesia dan Portugal. Semua mempunyai tanggung jawab atas keadaan 

yang sulit saat ini, meskipun jika dilihat dari permukaan keadaan tersebut 

sebagian besar tampaknya ditimbulkan oleh negara Timor Leste sendiri, 

tetapi semuanya memiliki kepentingan yang lebih besar atas sebuah negara 

yang stabil dan makmur. Sehingga banyak menimbulkan krisis legitimasi 

yang berkepanjangan di Negara yang baru merdeka tersebut.   

Selama beberapa tahun, Timor Leste dilihat sebagai sebuah cerita 

sukses dari sebuah institusi yang ingin sekali membuktikan bahwa ia berhasil 

membangun sebuah negara. Timor Leste mungkin dianggap sebagai anak 

                                                             
50 David Cohen, “Indifference and Accountability: The United Nations and the Politics of 
International Justice in East Timor”, Laporan Khusus East-West Centre, no. 9, Juni 2006. hal. 95-
99. 
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dari PBB, statusnya sebagai sebuah teritori yang belum pernah diduduki oleh 

negara lain sebelumnya, daripada sebagai salah satu propinsi Indonesia, yang 

telah dilindungi selama dua dekade, dan setiap gerak langkahnya yang lambat 

menuju kemerdekaan dituntun oleh badan internasional. Setelah Presiden 

Indonesia Habibie secara impulsif menyatakan bahwa ia akan mengijinkan 

sebuah jajak pendapat untuk menentukan nasib Timor Timur, PBB segera 

menyusun logistik dan prosedur-prosedur yang diperlukan.  

UNAMET mengawasi proses pemberian suara yang memungkinkan 

sebanyak 78.5% dari seluruh rakyat Timor Leste memilih untuk memisahkan 

diri dari Indonesia, hanya untuk melihat kekerasan yang tak terbayangkan 

yang terjadi setelah itu. UNAMET memberi jalan kepada UNTAET pada 

bulan Oktober 1999 untuk mengawasi proses transisi menuju kemerdekaan. 

Lalu UNTAET menyerahkan posisinya kepada UNMISET (UN Mission of 

Support in Timor Leste), kemudian dari UNMISET kepada UNOTIL (UN 

Office in Timor Leste) pada bulan Mei 2005. Masing-masing institusi PBB 

tersebut semakin ke belakang semakin kecil skala organisasinya dan lebih 

low-profile dari pada yang sebelumnya. UNOTIL, tidak seperti 

pendahulunya, bukan sebuah misi perdamaian, tetapi lebih sebagai sebuah 

misi politik yang didanai oleh anggaran rutin – meskipun masih diatur oleh 

Departemen Operasi Perdamaian (Department of Peacekeeping Operations 

atau DPKO).  

Bahkan hingga April 2006, asumsinya adalah PBB akan memberi 

jalan kepada sebuah kantor yang terdiri dari 65 staff yang tugasnya sebagian 
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besar yaitu untuk mengawasi pemilu 2007 dan memberi saran-saran terhadap 

masalah-masalah genting, terutama mengenai pelatihan polisi, yang akan 

berkembang menjadi sebuah “kerangka kerja bantuan pembangunan yang 

berkelanjutan” untuk negara baru ini. Melihat ke belakang, PBB telah 

dituduh menarik diri dari Timor Leste terlalu dini, sebuah tuduhan yang lebih 

baik diarahkan kepada negara anggota PBB dari pada kepada institusi PBB 

itu sendiri.51 Kesalahan PBB lebih kepada sifat pasif di lapangan, terutama 

kegagalan UNTAET untuk berurusan secara cepat menghadapi para pejuang 

FALINTIL yang telah ditempatkan di wilayah khusus, serta kegagalan 

UNMISET untuk mempertanyakan atau bahkan memahami implikasi dari 

upaya politisasi yang dilakukan oleh Rogerio Lobato terhadap kepolisian 

maupun upaya penghimpunan kekuatan oleh FRETILIN. Bukan karena 

kurang informasi: laporan yang sangat bagus dikeluarkan oleh kantor urusan 

politik. Sukehiro Hasegawa, Utusan Khusus Sekjen (SRSG) dibawah 

UNMISET, sangat dikenal sebagai orang yang bertujuan baik, ingin sekali 

menghindari konflik, tetapi ditempatkan di posisi yang berada di luar 

kemampuannya, ia hanya sanggup menjadi penonton dan tidak memahami 

apa yang terjadi sementara kekuatan yang akan meletus di tahun 2006 makin 

menghimpun kekuatannya. Baik UNTAET maupun UNMISET bertanggung 

jawab terhadap kesalahan-kesalahan yang menyebabkan sebuah sistem 

pengadilan menjadi sangat dipolitisasi dan benar-benar tidak kompeten52.   

                                                             
51 Asian Report N 120. Loc Cit. 

52 Asian Report N 120. Loc Cit. 
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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 tentara dan mantan tentara (termasuk para 

petisioner dan yang lain yang telah melakukan desersi), dan membangun 

kembali institusi kepolisian. Ia mengatakan para pengkritik melihat 

FRETILIN bergerak menuju sebuah negara dengan partai tunggal, sementara 

FRETILIN menuduh oposisi menentang kebijakan mereka dengan cara-cara 

yang tidak demokratis. 

Martin menekankan pentingnya untuk membentuk sebuah komisi 

penyelidik independen, dan mengatakan hal ini adalah hal yang paling 

diinginkan oleh rakyat Timor dari PBB, dan “bukti pertanggungjawaban 

tindak kejahatan harus disampaikan kepada, diusut lebih jauh oleh dan diadili 

di sistem peradilan Timor Leste” dengan para pengacara, hakim dan jaksa 

internasional yang disediakan oleh PBB. PBB juga dibutuhkan untuk 

membantu mengorganisir pemilu 2007, yang diharapkan akan menyelesaikan 
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kompetisi politik secara demokratis.53 Tetapi misi utamanya akan menangani 

masalah keamanan, administrasi peradilan, dan berfungsinya institusi-

institusi demokratik54.   

Berdasarkan laporan yang disusun oleh Martin tersebut, Dewan 

Keamanan tanggal 25 Agustus 2006 membentuk sebuah misi baru yang 

diperluas bernama UN Integration Mission in Timor Leste atau Misi Integrasi 

PBB di Timor Leste (UNMET) untuk membawahi sebanyak 1,600 polisi 

internasional dan 34 petugas liason officer atau perwira penghubung untuk 

tahap awal selama 6 bulan, dan dapat diperpanjang. Tanggal 13 September, 

seorang pejabat PBB mengambil alih komando kepolisian nasional.  

Tantangan nyata bagi PBB adalah untuk merekrut staff senior yang 

faham secara politis dan memiliki antusiasme, otoritas dan keahlian untuk 

membantu para pemimpin Timor menyelesaikan perbedaan mereka dan terus 

maju. Yang sangat penting terutama memilih SRSG dan wakilnya yang akan 

bertanggung jawab terhadap masalah reformasi sektor peradilan dan 

keamanan. Perekrutan hakim-hakim internasional juga membutuhkan 

perhatian khusus; praktek UNDP merekrut juri-juri yang lebih banyak 

                                                             
53 “Summaries of Statements in Today’s Security Council Meeting on Timor-Leste”, Department of 
Public Information, SC/8745, 13 Juni 2006 

54 Pernyataan Ian Martin di “Security Council Considers Proposals for New, Integrated United 
Nations mission in Timor- Leste Consisting of Military, Police, Civilian Components”, 
Department of Public Information, SC/8810, 15 Agustus 2006. 
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didasarkan atas kemampuan bahasa daripada pengalaman di pengadilan 

maupun keahliannya mengenai HAM,harus dihentikan55  

Persoalan bagi polisi PBB tidak hanya memiliki pasukan internasional 

yang cukup di lapangan untuk memberikan sedikit pengamanan di Dili pada 

saat kepolisian ibukota sedang dibangun kembali. Wakil SRSG untuk 

peradilan dan keamanan, yang bekerjasama dengan komisaris polisi PBB, 

seharusnya dapat mengkoordinasi semua penasihat dan konsultan teknis yang 

disediakan oleh pemerintah donor kepada pemerintah Timor Leste dalam 

persoalan memelihara ketertiban dengan cara yang mengatasi kepentingan 

para donor yang sempit, menghasilkan solusi efisien dan mempertahankan 

hubungan baik dengan rekan kerjanya Timor Leste. Sebuah proyek yang 

sedang dilaksanakan untuk menyaring polisi Timor Leste sehingga mereka 

yang tidak terlibat kegiatan kriminal dapat kembali bekerja adalah sebuah 

contoh dari apa yang mungkin akan menjadi solusi yang secara maksimal 

tidak efisien, sebagian karena begitu banyak kepentingan yang berbeda. 

Krisis di Timor Leste berasal dari warisan perjuangan melawan 

pendudukan Indonesia; kegagalan kelembagaan pasca-kemerdekaan, 

terutama di sektor keamanan; dan kebijakan yang bersifat memecah belah 

dari pihak FRETILIN, partai yang berkuasa saat ini. Laporan Sekretaris 

Jendral PBB pada bulan Agustus 2006 kepada Dewan Keamanan mencatat 

bahwa  Pengeritik menuduh FRETILIN telah menggunakan kedudukannya 

                                                             
55 “International Judges sworn in the Court of Appeal”, UNDP, 29 September 2006, 
www.unmiset.org. Claudio Ximenes melantik dua hakim yang direkrut dari Portugal dan Brazil  
lewat UNDP Justice System Program (Program Sistem Peradilan UNDP). 
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yang dominan di dalam Parlemen dan mesin politiknya yang lebih unggul 

untuk mempersempit ruang gerak yang tersedia bagi perdebatan atau 

penantang politik, termasuk di dalam tubuh partai FRETILIN sendiri. 

Pemanfaatan jumlah suara yang sangat besar yang mereka miliki dalam 

Parlemen dan kelemahan dari pihak oposisi yang berjumlah kecil serta 

terpecah-pecah berarti bahwa Parlemen sering tidak dilihat sebagai sebuah 

lembaga pengawasan yang efektif terhadap lembaga eksekutif. Lembaga 

eksekutif juga dituduh telah mempolitisasi atau mencoba mempolitisasi 

mesin pemerintahan, khususnya lembaga-lembaga yang terlibat dalam krisis, 

yaitu F-FDTL dan PNTL56. 

Konflik di Timor Leste mencapai titik kulminasi pada tanggal 11 

Februari 2008 pagi dengan terjadinya serangan bersenjata yang dilakukan 

Mayor Alfredo Reinado terhadap Presiden Jose Ramos Horta dan PM 

Xanana Gusmao. Ramos Horta mengalami luka tembak serius, sementara 

Xanana Gusmao dapat menyelamatkan diri. Bila diteliti dari awal, kekisruhan 

berawal dari konflik internal ditubuh Angkatan Bersenjata Timor Leste 

(FDTL). Kelompok wilayah Barat (Loro Monu) merasa dianaktirikan dan 

diskriminasi oleh Panglima FDTL, Brigjen Taur Matan Ruak beserta para 

pemimpin tentara yang berasal dari kawasan Timur (Loro Sae). Sebagai 

protes, 600 anggota pasukan Loro Monu melakukan pembangkangan dan 

desersi. Pada April 2006, Panglima FDTL melakukan pemecatan masal 

                                                             
56 Laporan Sekretaris Jendral mengenai Timor-Leste, op. cit., hal. 8-9.  
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terhadap 600 anggota FDTL personel dibawah pimpinan Lettu Gastao 

Salsinha atas perintah PM Marie Alkatiri. Pasukan yang dipecat sangat 

marah, Mayor Reinado dan Mayor Augusto serta pasukan Lettu Salsinha 

melakukan pemberontakan, dan memicu kerusuhan di Dilli57.   

Konflik Internal yang terjadi di Timor Leste akan mengakibatkan 

bertambahnya jumlah pengungsi yang ada di Provinsi NTT. Konflik yang 

disulut oleh ketidakpuasan di tubuh aparat keamanan Timor Leste, merembet 

kepada konflik antar elit yang menciptakan instabilitas politik secara 

berkepanjangan. Jika tidak mendapat penanganan yang serius, maka 

instabilitas politik tersebut dapat berimbas ke daerah perbatasan sehingga 

dapat mengganggu kedaulatan negarabangsa, terutama ketika wilayah 

Indonesia dijadikan tempat pengungsian.  

Ketika kerusuhan akibat krisis politik kembali melanda Dili pada awal 

2006 terjadi kembali gelombang pengungsi ke wilayah Indonesia. Menurut 

United Nations High Commision on Refugees (UNHCR) para pengungsi kali 

ini mencapai jumlah 100.000 jiwa masuk dalam kategori IDPs (internally 

displace persons, atau pengungsi yang berpindah di dalam suatu batas 

negara).58 Salah satu masalah paling krusial bagi para pengungsi adalah 

minimnya akses para pengungsi terhadap lahan pertanian, padahal 

penghasilan utama mereka sebelum mengungsi adalah pertanian. Kantor 

UNHCR di Kupang memperkirakan sekitar 10,000 pengungsi hidup dalam 

                                                             
57 Edi Cahyono, 2010. “Pendidikan Sejarah Di Timor Timur Tahun 1996” diakses di 
https://suciptoardi.wordpress.com/2010/07/02/pendidikan-sejarah-di-timor-timur-tahun-1996/ 
tanggal 20 Juli 2016 
58 Ibid 

https://suciptoardi.wordpress.com/2010/07/02/pendidikan-sejarah-di-timor-timur-tahun-1996/


94 

kondisi yang sangat memprihatinkan, sementara 16,000 lainnya harus berebut 

dalam mencari nafkah dengan penduduk asli. Mengingat minimnya daya 

dukung daerah dan dan ketersediaan sumber daya ekonomi yang sangat 

terbatas, maka tidak semua pengungsi mendapat akses yang layak terhadap 

kehidupan ekonomi59. 

Instabilitas politik yang terjadi di Timor-Leste menyebabkan makin 

merebaknya “gangsterisme” yang berpotensi memberikan ancaman terhadap 

stabilitas wilayah perbatasan. Beranggotakan sebagian besar pemuda 

pengangguran, kelompok-kelompok geng tersebut terlibat dalam berbagai 

peristiwa kerusuhan di Timor Leste. Ancaman yang dapat ditimbulkan bagi 

Indonesia adalah penyebaran budaya “gangsterisme” ke wilayah Indonesia. 

Jika hal ini terjadi, maka identitas negara-bangsa Indonesia sebagai bangsa 

yang menampik kekerasan dapat terancam60.  

Salah satu langkah yang paling penting untuk menghentikan krisis 

oleh karena itu adalah sesuatu hal dimana para pelaku yang berada di luar 

Timor Leste memiliki pengaruh paling kecil terhadapnya, yaitu: reformasi 

dalam tubuh FRETILIN. Sehingga tidak menimbulkan krisis legitimasi yang 

berkepanjangan dan menyengsarakan keberadaan Negara serta pertahanan 

dan keamanan Negara Timor Leste masih kuat serta stabil.  

3.6 Permasalahan Internal di Timor Leste  

Sebagai Negara baru yang berkembang, permasalahan yang dialami 

Timor Leste semakin beragam. Bukan hanya masalah pemerintahan tetapi 

                                                             
59 Data UNHCR Sebagaimana dikutip ICG, Managing Tension on The Timor Leste, Op Cit Hlm 2 
60 Op. Cit. hlm. 12 
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juga masalah bidang kemasyarakatan. Timor Leste mendapat kesulitan dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ada sejumlah faktor yang 

menyebabkan rendahnya kesejahteraan masyarakat di Timor Leste, 

diantaranya adalah permasalahan kesehatan, perkembangan ekonomi, sistem 

kemasyarakatan, dan tingkat pendidikan. Dalam struktur kemasyarakatan 

Timor Leste, terdapat sistem patriarki tradisional. Sistem ini mengaplikasikan 

sistem mahar dalam pernikahan masyarakat, yang selanjutnya berimplikasi 

pada rendahnya kedudukan wanita (sebagai istri) dalam keluarga.  

JICA (201161), dalam laporannya mengenai sistem gender di Timor 

Leste, menyebutkan bahwa sistem patriarki tradisional menghendaki wanita 

sebagai subordinasi properti bagi pria. Sistem ini lantas memperlihatkan 

adanya inekualitas antara hak yang dapat diperoleh antara pria dan wanita. 

Hal ini selanjutnya berakibat fatal pada munculnya tindak kekerasan terhadap 

wanita di Timor Leste.  Banyaknya tindak kekerasan yang dialami oleh 

wanita ini kemudian mendapat perhatian dari pemerintah nasional. Dalam 

menangani permasalahan gender ini, Timor Leste membentuk ‘Law Against 

Domestic Violent’ yang diberlakukan mulai tahun 2011. 

Isu gender juga terjadi dalam sistem pemerintahan Timor Leste. 

Dengan presentase keanggotan wanita yang 30 persen peserta kongres, Timor 

Leste mengupayakan ditingkatkannya partisipasi wanita dalam kancah 

perpolitikkan. Pelatihan terhadap wanita selanjutnya gencar dilakukan oleh 

pemerintahan Timor Leste sekaligus organisasi internasional yang 
                                                             
61 Japan International Cooperation Agency (JICA). 2011. Country Gender Profile: Timor Leste. 
OPC Coorporation. 
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menyediakan bantuan teknis terhadap Timor Leste pasca kemerdekaannya.  

Dengan upaya ini, maka diharapkan pemerintah dapat meningkatkan 

partisipasi wanita dalam sistem politik level lokal dan sentral sebanya 

sepertiga dari peserta kongres 

Rendahnya tingkat pendidikan di Timor Leste juga menjadi penyebab 

utama bagi instabilitas politik dan rendahnya tingkat kesejahteraan 

masyarakat. JICA (2011) menyebutkan bahwa tingkat melek huruf di Timor 

Leste hanya 79% bagi laku-laki dan 68% bagi perempuan. Selain itu, tidak 

meratanya pembangunan institusi pendidikan secara merata di daerah 

terpencil juga turut menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat 

Timor Leste.  

Untuk menangani hal ini, pemerintah telah mencanangkan program 

Education for All Project yang ditujukan untuk menciptakan kemerataan 

pendidikan. Sementara itu, permasalahan kesehatan juga menjadi isu penting 

di Timor Leste. Meski memiliki harapan hidup yang cukup baik, yakni 

hingga 60 tahun, masyarakat Timor Leste terus berjuang melawan isu-isu 

kesehatan seperti malnutrisi, berat badan anak yang tidak sesuai usia, dan 

peningkatan sebaran penyakit HIV/AIDS.  

Dalam isu HIV/AIDS sendiri, JICA (2011) menyebutkan bahwa 

Timor Leste hanya memiliki enam rumah sakit yang bersedia menangani 

pasien HIV/AIDS yang semuanya terletak di kota besar. Hal ini lah yang 

menjadi penyebab bagi semakin memburuknya kondisi kesehatan masyarakat 
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Timor Leste, di mana masyarakat yang berada di daerah terpencil tidak 

memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan. 

Seperti negara-negara lainnya di Pasifik Barat Daya, Timor Leste juga 

mengalami kesulitan dalam mengembangkan ekonomi dalam sektor privat. 

Sebaliknya, eksistensi pelaku bisnis di Timor Leste sendiri didominasi oleh 

warga asing yang berasal dari Indonesia atau Australia. Hal ini menyebabkan 

tertutupnya kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang 

layak. Selain tidak adanya kesempatan, masyarakat Timor Leste kebanyakan 

tidak memiliki skill yang mapan untuk bekerja. Untuk mengatasi hal ini, 

pemerintah memberlakukan program Three Dollars yang melibatkan 

keluarga-keluarga kecil di Timor Leste untuk mendapatkan bantuan teknis 

dalam mengasah skillnya. Meski perekonomian dalam sektor privat kurang 

mampu berkembang, Timor Leste merupakan salah satu negara yang 

beruntung karena diberkahi sumber daya minyak lepas pantai dan gas yang 

menyumbangkan pemasukan sebesar US$29,5 dan terus berkembang menjadi 

US$993.1 pada tahun 200762. 

Pada penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai 

negara yang baru merdeka dan masih berstatus berkembang, Timor Leste 

masih menghadapi sejumlah tantangan dalam sistem politik maupun ranah 

sosial. Untuk itu, Timor Leste, masih kerap mendapat bantuan dari institusi 

internasional seperti UNMIT. Dengan bantuan internasional tersebut, maka 

                                                             
62 Gomes, Rui A. 2009. One Instrument, Many Targets: Timor Leste’s Macro 
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diharapkan Timor Leste mampu memperbaiki tingkat kesehatan, pendidikan, 

ekonomi, hingga sistem politiknya. 


