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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Situasi di Republik Demokratik Timor Leste atau secara internasional 

dikenal sebagai East Timor, memang sekarang sudah cukup relatif stabil 

dibandingkan masa-masa sebelumnya yang diwarnai banyak kekerasan dan huru-

hara.  Timor Leste baru sebentar menghirup kebebasan dari bangsa Portugis pada 

tahun 1974, namun tidak lama setelah itu pemerintah Indonesia melakukan 

okupasi Timor Leste selama 25 tahun hingga tahun 1999. Setelah melalui 

perjalanan sejarah yang berlika-liku, negara ini akhirnya menjadi negara pertama 

yang menyatakan dan diakui secara internasional sebagai negara merdeka dan 

berdaulat di abad 21.1  

Indonesia dan Timor Leste memang mempunyai sejarah yang sangat 

kompleks yang tentu mempengaruhi hubungan keduanya hingga saat ini. Berbagi 

wilayah teritorial di Pulau Timor, Timor Leste berkedudukan di wilayah timur 

Pulau Timor sedangkan wilayah Indonesia berada di sebelah barat pulau tersebut 

di bawah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Serupa dengan Indonesia, 

Timor Leste juga pernah merasakan jajahan pemerintah kolonial yang berkuasa 

kurang lebih 450 tahun di negara tersebut. Upaya untuk melepaskan diri dari 

cengkeraman bangsa Portugis tidaklah mudah, segala peluh, tangis, dan darah 

                                                 
1 Political Economy Research Institute University of Massachusetts Amherst. “East  Timor - 
Indonesia (1975 – 1999)”.  Tersedia di  http:www.peri.umass ; internet ;  diakses pada 20 
Februari 2019.) 
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dikorbankan agar rakyat Timor Leste dapat menyebut diri mereka sebagai bangsa 

yang merdeka. Kebangkitan politik untuk merdeka ini dipelopori oleh berdirinya  

tiga partai, yakni:  Timorese Democratic Union (UDT); Timorese Social 

Democratic Association  (ASDT, yang kemudian berubah menjadi Revolutionary 

Front for an Independent East Timor, FRETILIN); Timorese Popular Democratic 

Association (APODETI).2 Akan tetapi, pembentukan partai-partai ini, khususnya 

Partai FRETILIN diindikasi pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto 

sebagai upaya penyebaran paham sosialis-komunis di kawasan Asia Tenggara 

sehingga Indonesia melobi Portugal supaya menyerahkan kedaulatannya atas 

Timor Leste ke Indonesia melalui berbagai pertemuan-pertemuan di London, 

Jakarta, Hongkong, dan Roma.3 Perang Dingin memegang peranan besar dalam 

upaya integrasi yang dilakukan Indonesia, mengingat Perang Dingin memiliki 

imbas besar terhadap dinamika perpolitikan dunia pada saat itu, hal ini dapat 

dilihat dari dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Australia yang 

juga mengkhawatirkan penyebaran paham komunisme di kawasan Asia Tenggara. 

Pada akhirnya, pemerintah Indonesia melakukan invasi terhadap Timor 

Leste dengan mengerahkan 20 kapal perang dan 13 pesawat tempur pada 7 

Desember 1975 di Dili.4 Integrasi yang dilakukan pemerintah Indonesia nyatanya 

tidak berjalan dengan ideal. Aksi kekerasan dan pelanggaran terhadap HAM 

mewarnai 25 tahun integrasi Indonesia-Timor Leste. Setelah mendapat kecaman 

                                                 
2 Durand Frédéric, as cited in Hill, 1978. “Three centuries of violence and struggle in East 
 Timor (1726-2008)”. https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-
 resistance/fr/node/3028; internet ; diakses pada 20 Februari 2019. 
3 Gabriel Defert,  . Timor-Est, le génocide oublié, droit d’un peuple et raisons d’États  [East 
 Timor: The Unforgettable Genoside ] (António Barbedo de Magalhães,  Trans.) 
 Paris : L'Harmattan, 1992. Hlm. 89. 
4 Defert, East Timor: The Unforgettable Genoside, Hlm. 9. 
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dari dunia internasional dan forum PBB yang menyoroti aksi Indonesia, akhirnya 

pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pada tanggal 30 Agustus 1999, jajak 

pendapat dilakukan secara serentak di lebih dari 700 TPS di wilayah Timor Leste 

(pada saat itu Timor Timur) dan diikuti oleh 438.968 orang Timor Leste. Hasilnya 

adalah sebanyak 78.5% memilih untuk merdeka.5 

Referendum adalah kejadian monumental bagi kedua negara, baik 

Indonesia maupun Timor Leste. Referendum sendiri memiliki pengertian sebagai 

penjajakan pendapat langsung yang ditujukan untuk rakyat yang mendiami sebuah 

negara untuk menjawab pernyataan atau persetujuan yang sangat penting, 

biasanya berkaitan dengan pelepasan diri suatu wilayah dari negara tersebut.6 

Berangkat dari perjalanan sejarah di atas, sungguh menarik untuk melihat kerja 

sama diplomatik antara Timor Leste dan Indonesia yang kini sudah memasuki 

lembaran baru usai referendum 20 tahun silam. 

Selain kompleksitas sejarah antar kedua negara ini, Indonesia dan Timor 

Leste juga berbagi wilayah teritorial yang berdekatan dan memiliki latar belakang 

yang cenderung serupa. Walau pernah menjadi bagian dari Indonesia dan 

sekarang berdiri menjadi negara yang berdaulat, pemerintah Indonesia yang juga 

merupakan anggota masyarakat Internasional yang berkewajiban menjaga 

keamanan dunia. Yang seharusnya menjadi fokus kedua pemerintah adalah 

                                                 
5 Political Economy Research Institute University of Massachusetts Amherst. “East Timor - 
 Indonesia (1975 – 1999)”.  Tersedia di 
 http:www.peri.umass.edufileadminpdfEasttimor.pdf. ; internet ; diakses pada 20  Februari 
 2019. 
6The Electoral Commision. Introduction to Referendum. Tersedia di 
 https://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0004/164389/intr
 o-ris-referendum.pdf; internet ; diakses pada 20 Februari 2019. 
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membangun hubungan yang baik yang berguna baik kesejahteraan masyarakat 

kedua negara tersebut. 

Indonesia dan Timor Leste juga bentuk rekonsiliasi menarik di abad ke-21. 

Walau melalui hubungan masa lalu yang traumatis, Indonesia dan Timor Leste 

cenderung memiliki hubungan yang cukup baik satu dengan lainnya. Indonesia 

merupakan salah satu mitra dagang terpenting Timor Leste, selain Amerika 

Serikat dan Australia. Kemunculan Badan Milik Negara (BUMN) dan 

perusahaan-perusahaan asal Indonesia di Timor Leste memang membuka 

lembaran baru dalam hubungan bilateral di antara Timor Leste terkhusus di sektor 

ekonomi. 

Keberadaan BUMN Indonesia di Timor Leste memang tidak langsung 

membludak seperti halnya saat ini. Ketika Timor Leste diakui sebagai negara 

yang merdeka pada tahun 2002, tidak banyak negara yang langsung 

menginvestasikan modalnya di sana. Hal ini dapat dilihat dari angka indeks 

masyarakat ditambah angka kemiskinan yang tinggi. 7.BUMN atau state-owned-

enterprise memang bukan konsep yang baru mengingat banyak negara di dunia 

menjalankan aktivitas perekonomian ini. Indonesia sendiri memasukan aktivitas 

ini ke dalam tanggung jawab dari Kementerian Keuangan pada tahun 1973 hingga 

unit kerja ini tumbuh dan berkembangan menjadi Kementerian BUMN di tahun 

1998 silam.8  

                                                 
7 United Nations Development Programme. “Human Development Report 2019”. Tersedia di 
 http://hdr.undp.org/; internet; diakses pada 25 Desember 2019) 

8 Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI. “Sejarah Kementerian BUMN”. Tersedia di 
 http://bumn.go.id// ; internet; diakses pada  12 Desmber 2019. 
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Dalam penelitian ini, penulis menyoroti aktivitas beberapa aktor yang 

kiranya turut berpartisipasi aktif dalam berbagai afiliasi bilateral antara Timor 

Leste dan Indonesia yaitu pemerintah dan juga segelintir BUMN yang secara aktif 

melakukan produksi dan aktivitas perekonomian di Timor Leste. Selain itu, 

penulis juga menaruh perhatian pada aktivitas masyarakat selaku individu-

individu yang turut aktif dalam membangun hubungan bilateral yang lebih baik. 

Penulis juga memfokuskan kurun waktu terhitung semenjak Timor Leste resmi 

diakui sebagai negara yang merdeka yakni tahun 2002 sampai pada tahun 

penelitian ini dilaksanakan yakni 2019 untuk memberikan gambaran menyeluruh 

mengenai dinamika hubungan bilateral antar kedua negara ini. 

Menyinggung peranan BUMN, tidaklah bisa dipandang sebelah mata 

dampak yang dibawa oleh BUMN terhadap perekonomian negara. Pada tahun 

2018, Menteri BUMN Indonesia, Rini Soemarno menuturkan BUMN 

mendatangkan keuntungan sebesar Rp200 Triliyun.9 Dengan peranan yang cukup 

krusial terhadap perekonomian negara, tentu pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai BUMN adalah subjek kajian yang layak untuk diteliti terlebih 

peranannya dalam hubungan bilateral antara Timor Leste dan Indonesia, yang 

seperti penuturan di atas memiliki perjalanan sejarah yang kompleks. Untuk itu, 

mengetahui isu ini lebih dalam adalah agar kita semua mengetahui sejarah dan 

peristiwa-peristiwa penting dan momentum bagi Timor Leste juga Indonesia agar 

informasi yang kita dapat tidaklah berat sebelah atau condong ke kepentingan 

tertentu. 

                                                 
9 Antara. “Keuntungan BUMN Naik Pesat, Rini: Terima Kasih Semua”. Tersedia di 
 https://bisnis.tempo.co/ ; internet ; diakses pada 12 Desember 2019. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menguraikan permasalahan di 

bawah judul “Dinamika Kerja Sama Sektor Ekonomi Antara Indonesia dan 

Timor Leste Tahun 2002-2019: Studi Kasus BUMN”. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang dan juga pembatasan yang telah dijabarkan 

penulis, maka permasalahan dirumuskan menjadi: 

1. Apa yang melatarbelakangi kerja sama bilateral dalam bidang ekonomi 

antara Timor Leste dan Indonesia? 

2. Apa signifikansi keberadaan BUMN asal Indonesia di Timor Leste? 

3. Bagaimana kegiatan BUMN dapat berdampak pada hubungan diplomatik 

antara Indonesia dan Timor Leste? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dinamika perkembangan hubungan bilateral antara 

Indonesia dan Timor Leste dalam bidang ekonomi. 

2. Untuk mengidentifikasi signifikansi BUMN asal Indonesia yang 

beroperasi di Timor Leste. 

3. Untuk mengetahui secara jelas bentuk dan proses kerja sama ekonomi 

yang ada khususnya yang akan berdampak terhadap hubungan diplomatik 

antara Indonesia dan Timor Leste. 



 

7 
 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penulis juga berharap akan muncul manfaat atau kegunaan teori dan 

praktis melalui penelitian, yang di antaranya adalah: 

1. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan, wawasan, dan informasi tentang studi 

Hubungan Internasional. 

2. Agar pembaca mengetahui perkembangan aktual mengenai sejauh apa 

terjadi kerja sama ekonomi antara Indonesia-Timor Leste serta perananan 

BUMN di dalamnya dan koreksi apa yang dapat dilakukan. 

3. Hasil dari temuan peneliti dapat digunakan sebagai landasan perumusan 

kebijakan mengenai kerja sama bilateral oleh instansi pemerintahan 

terkait. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Berikut penulis akan menguraikan secara singkat mengenai hal-hal apa 

saja yang penulis bahas di dalam tiap-tiap bab. Uraian ini bertujuan agar pembaca 

dapat memiliki gambaran mengenai apa saja yang akan dikaji dalam penulisan ini 

sehingga pembahasan dapat lebih terarah dan terstruktur. Penulis membagi 

sistematika penulisan menjadi lima bab, di antaranya: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan latar belakang Timor Leste dan perjalanannya untuk 

menjadi negara yang merdeka, yang di dalamnya juga membahas mengenai 

kolonialisasi yang dialami oleh Timor Leste oleh Bangsa Portugis dan juga 
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integrasi dengan Indonesia sampai pada akhirnya proses jajak pendapat. Serta 

signifikansi BUMN terhadap perekonomian Indonesia. Pada bab ini terdapat 

beberapa bab yakni latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan serta sistematika penulisan. 

 

BAB II KERANGKA BERPIKIR 

Dalam bab ini, penulis telah memaparkan tinjauan pustaka yang digunakan 

sebagai landasan penelitian yang berisikan beberapa penelitian dan laporan 

berkenaan dengan topik penelitian. Terdapat juga landasan teori dan konsep yang 

dipakai sebagai kaca mata untuk menganalisis pertanyaan penelitian. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi metode yang digunakan penulis yakni metode kualitatif dan 

juga metode penelitian yang peneliti laksanakan. Dipaparkan juga teknik-teknik 

yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data yakni studi pustaka, daring, 

wawancara dan juga menggunakan analisis naratif sebagai teknik menganalisis 

data. 

 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 Pada bab ini berisikan penyajian keseluruhan data yang telah diperoleh 

penulis dan juga dianalisis menggunakan teknik-teknik yang telah dijabarkan 

sebelumnya. Bab ini berisikan penejlasan mengenai perjalanan kerja sama 

ekonomi antar Indonesia dan Timor Leste usai kemerdekaan Timor Leste di 
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Tahun 2002. Selain itu, penulis juga memaparkan signifikansi dari BUMN dan 

dampaknya terhadap normalisasi hubungan antar Indonesia dan Timor Leste. 

Penulis juga memaparkan implikasi perjalanan historis yang mempengaruhi 

hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste sekarang. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam Bab V, penulis menyimpulkan penelitian yang telah dilakukan dan 

juga penulis menyertakan saran yang berkaitan dengan analisis yang telah 

dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Saran juga bertujuan agar penelitian yang 

dilakukan penulis dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi dunia pendidikan di 

kemudian hari. 

  


