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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

  Konflik adalah salah satu masalah yang selalu muncul di dalam kehidupan 

sosial manusia. Di dalam aspek Hubungan Internasional, konflik juga dapat terjadi di 

antara aktor internasional yang dikenal dengan konflik internasional. Konflik 

internasional sendiri dimulai dengan ada-nya hubungan antara aktor internasional. 

Hubungan tersebut bisa berupa kerjasama antar negara maupun sebuah aliansi atau 

sekedar menjaga hubungan baik. Namun seperti halnya manusia, aktor internasional 

sendiri memiliki perbedaan pandangan dan juga pendapat. Hal tersebut dapat memicu 

konflik di dalam hubungan antar aktor internasional.  

Itulah sebabnya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi terkadang 

dibutuhkan mediator di dalam penyelesaian konflik tersebut sebagai pihak yang netral 

untuk mempermudah penyelesaian konflik yang terjadi diantara dua pihak atau lebih 

tersebut. Mediator tersebut bisa berupa aktor negara maupun non negara .Jika sebuah 

konflik tidak diselesaikan maka konflik tersebut dapat menimbulkan berbagai 

masalah yang jauh lebih fatal. Itulah mengapa konflik harus cepat diselesaikan 

sebelum berakhir pada akibat-akibat yang tidak diinginkan.  
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Di dalam penelitian ini penulis akan membahas satu kasus konflik yang pernah 

terjadi terhadap Timor Leste, negara yang pernah dijajah oleh Indonesia. Pada masa 

penjajahan Indonesia di Timor Leste terdapat banyak sekali konflik yang terjadi di 

Timor Leste. Penulis akan membahas peran seorang Uskup Timor Leste yang 

memiliki peran penting di dalam penanganan konflik yang terjadi di Timor Leste 

yaitu Uskup Carlos Ximenes Belo. 

 Untuk menmbahas lebih lanjut, penulis ingin menggali lebih dalam mengenai 

kasus yang terjadi di antara Timor Leste dan Indonesia. Untuk itu sejarah mengenai 

bagaimana konflik ini bisa terjadi perlu diulas lebih dalam lagi dan penulis ingin 

menitik-beratkan pada satu aktor yang bisa menjadi point penting di dalam 

perseteruan di antara Indonesia dan Timor Leste. 

Timor Leste, sebuah Negara kecil yang pernah menjadi bagian dari Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, 

Indonesia melakukan sebuah invasi terhadap Negara yang wilayah-nya berseberangan 

bahkan satu pulau dengan pulau Nusa Tenggara yaitu Timor Timur. Konflik Timor 

Leste dan Indonesia sebenarnya berawal dengan ditariknya kekuatan portugis dalam 

Timor Timur dan menyebabkan Timor Timur secara tidak langsung ‘lepas’ dari 

tangan Portugis dan deklarasi tersebut dinyatakan oleh FRETILIN(Frente 

Revolucionária de Timor-Leste Independente) sebuah gerakan untuk revolusi Timor 
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Timur yang dipimpin oleh Jose Ramos Horta.. Namun karena pada saat itu Timor 

Timur belum ada pemerintahan yang berdaulat maka kekuasaan Timor Timur pada 

saat itu hanya berdasarkan kekuatan pemegang masing-masing wilayah yang ada di 

dalam Negara tersebut. 

Disini Indonesia menggunakan kesempatan-nya untuk mengambil alih Timor 

Timur untuk masuk menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Namun ada beberapa 

pandangan dan perspektif di dalam pengambil-alihan Timor Timur sebagai wilayah 

Indonesia. Dalam perspektif Indonesia, pengambil-alihan kekuasaan pada saat itu 

adalah sebuah ‘tawaran’ bukan pemaksaan. Mereka menawarkan Timor Timur untuk 

menjadi bagian dari Indonesia agar pemerintahan mereka dapat berjalan dengan baik 

dan Timor Timur tidak jatuh dalam bentuk kekuasaan yang salah. 

  Namun nyatanya, media asing malah memberitakan hal yang jauh berbeda 

dibandingkan dengan perspektif yang Indonesia miliki. Dari pihak media asing 

sendiri juga banyak yang berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Indonesia 

ini adalah sebuah tindakan Invasi terhadap Timor Timur. Dikatakan bahwa presiden 

yang bertugas saat itu Soeharto mengirimkan pasukan Indonesia untuk meng-invasi 

Timor Timur pada tahun 1975.1 

 Bahkan Indonesia juga mendapatkan dukungan dari Amerika dalam invasi 

tersebut  yang disini dapat dilihat bahwa ada-nya ketakutan dari Amerika untuk 

1 History. “Indonesia invades east timor” http://www.history.com/this-day-in-history/indonesia-
invades-east-timor diakses pada September 19, 2014 
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Timor Timur jatuh ke dalam sisi ‘Kiri’ atau ‘Left Wing’ yang notabene dikenal 

menjurus ke komunisme yang sedang marak di daerah Asia Tenggara. 2 

 Hal ini disebabkan oleh banyaknya negara di Asia Tenggara mulai 

terpengaruh dengan pemikiran komunisme yang berasal dari ‘teori domino’ yang 

ditimbulkan oleh pengaruh negara-negara komunis lainnya seperti China dan Uni 

Soviet.3  

Penulis akan membahas mengenai peran Uskup Carlos Ximenes Belo yang 

adalah seorang Uskup atau Kepala Gereja Katolik di Timor Timur. Uskup Belo 

bersama dengan rekannya Jose Ramos Horta mendapatkan penghargaan Nobel pada 

tahun 1996 karena tindakannya untuk memberikan solusi perdamaian di Timor Leste. 

Uskup Belo yang disebut sebagai ‘The Courageous Peace Bishop’ atau “Uskup 

Perdamaian yang Berani” menyatakan ketidak-setujuannya terhadap kekerasan yang 

dilakukan oleh pendudukan Indonesia di dalam area Timor Timur. Pada 1989 ia 

meminta agar PBB mengarahkan sebuah pemungutan suara untuk kemerdekaan 

Timor Timur. Ia juga membantu menyelundupkan dua saksi ke Geneva dimana para 

saksi menceritakan mengenai kesaksian mereka di hadapan UNCHR (Komisi PBB 

dalam Hak Asasi Manusia) pada saat terjadi pembunuhan massal di Timor Timur. 

2World Socialist Website.  “US approved 1975 Indonesian invasion of East Timor” 
http://www.wsws.org/en/articles/2001/12/kiss-d19.html  diakses pada September 19, 2014  
3 Center for Justice and Accountability. “East Timor Profile” 
http://www.cja.org/article.php?list=type&type=198 diakses pada September 19, 2014  
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Hal tersebut menciptakan simpati terhadap Gereja Katolik Roma dimana Paus pada 

saat itu mengunjungi Timor Timur pada tahun 1989.4 

Tidak hanya itu, di dalam pidato Nobel yang dilakukan oleh Carlos Ximenes 

Belo setelah mendapatkan penghargaan Nobel. Ia menyatakan bahwa semua hal yang 

ia lakukan adalah tindakan yang harus ia sepatutnya lakukan sebagai anggota Gereja 

Katolik. Mengambil kutipan yang ia berikan pada saat pidatonya; 

“Sebagai anggota dari gereja, saya menganggap bahwa saya 

memiliki misi di dalam penolakan semua situasi humaniter yang tidak sesuai 

dengan konsep kristiani dan sangat bertentangan dengan pengajaran gereja 

yang berhubungan dengan umat manusia”5 

Uskup Belo mengakui bahwa tindakan yang dilakukannya semua berdasarkan 

iman-iman Kristiani yang telah ia pelajari dan hayati sebagai Pastor/Uskup , dan hal 

itu pun dilakukan untuk memperjuangkan hak masyarakat-masyarakat Timor Timur 

yang pada saat itu mendapatkan tekanan dari pihak militer Indonesia. 

Penulis juga merasa bahwa konflik yang terjadi di antara Indonesia dan Timor 

Leste tidak banyak disorot oleh publik, karena menurut penulis meskipun Timor 

4 Nobel Prize Website. “ Carlos Ximene Belo Facts” 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1996/belo-facts.html  diakses pada September 
19, 2014  
5 Carlos Belo. “The Nobel Lecture Given by the Nobel Peace Prize Laureate 1996 “Indonesia, No. 64, 
Language and Media  1997 “a member of the Church, I take upon myself the mission of enlightening 
[people] and denouncing all human situations which are in disagreement with the Christian concept 
and contrary to the teaching of the Church concerning all mankind.” 
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Leste merupakan wilayah yang kecil namun hal ini menunjukkan bahwa Indonesia 

masih lemah di dalam penanganan konflik dan sengketa yang dihadapi. Dengan ini 

penulis juga mengharapkan adanya pandangan lain terhadap konflik yang dihadapi 

Indonesia dan Timor Leste sehingga kita bisa melihat tidak dari satu perspektif saja, 

melainkan dari perspektif ke dua belah pihak yang mengalami konflik ini maupun 

perspektif dari luar. 

Maka berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah dijelaskan di atas, 

maka penulis memilih tema mengenai “PERAN USKUP CARLOS XIMENES BELO 

DALAM RESOLUSI KONFLIK DI TIMOR LESTE DAN PEMERINTAH INDONESIA 

“ sebagai judul yang akan penulis pakai di dalam penulisan skripsi ini. 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan kasus yang telah penulis jabarkan di atas, maka penulis akan 

memberikan beberapa poin penting yang menjadi pertanyaan utama di dalam Thesis 

ini antara lain; 

1. Apa pengaruh yang diberikan oleh Carlos Ximenes Belo di dalam Penanganan 

Konflik yang terjadi di antara Timor Timur dan Indonesia? 

2. Bagaimana  penerapan  nilai-nilai  Kekristenan   yang  dilakukan  Uskup  

Belo dalam penyelesaian konflik secara damai? 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian di dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut; 

1. Menjelaskan peran dan langkah yang diambil oleh Carlos Ximenes Belo di 

dalam penyelesaian konflik yang terjadi di antara Timor Timur dan Indonesia. 

2. Melihat penerapan nilai-nilai kekristenan yang Uskup Belo berikan di dalam 

penyelesaian konflik yang terjadi di Timor Leste. 

 

1.3 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan harapan dapat bermanfaat dalam 

lingkup Ilmu pengetahuan baik dalam lingkup teoritis maupun praktis. Berikut adalah 

manfaat penelitian ini; 

1. Manfaat Teoritis 

Bila dibahas secara teoritis, Penelitian ini menggunakan teori-teori yang telah 

penulis pelajari selama masa perkuliahan khususnya teori konstruktivisme di 

dalam jurusan hubungan internasional. Penulis berharap penelitian ini dapat 

memperluas wawasan mengenai penyelesaian konflik internasional dan juga 

lebih menelaah hubungan antara negara-negara internasional.  

 

2. Manfaat Praktis 
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Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih dalam 

lagi mengenai kasus yang terjadi di antara Indonesia dan Timor Timur. 

Penulis juga menggunakan perspektif aktor yaitu Uskup Belo di dalam 

penyelesaian masalah di antara Timor Leste dan Indonesia. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan dibentuk di dalam suatu sistematika penulisan laporan utuh 

untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan integral, dengan analisa data 

yang dilakukan sejak awal sampai akhir penelitian, penguraian dalam skripsi ini 

terbagi atas enam bab, yaitu; 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini membahas mengenai latar belakang penulisan thesis dan masalah yang 

akan dibahas di dalam penelitian. Bab ini juga akan menjelaskan rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II Kerangka Berpikir 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, teori, dan konsep yang digunakan oleh 

peneliti dalam melakukan analisa data. Di dalam bab ini penulis menjabarkan 

beberapa perspektif utama, teori konstruktivisme yang akan dibahas dalam awal 

bab. Penulis juga menggunakan konsep-konsep lain seperti resolusi konflik, self-
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determination dan peran aktor non negara yang menjadi dasar dalam tindakan 

Uskup Belo di dalam penanganan konflik di Timor Leste.  

Bab III Metode Penelitian  

Bab ini menjabarkan ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, jenis 

metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta kelemahan 

dan keterbatasan penelitian.  

Bab IV Hasil Analisa dan Pembahasan  

Pembahasan pada bab ini dimulai dari pembahasan tentang sejarah awal konflik 

yang terjadi di antara Indonesia dan Timor Timur, dimana penulis akan melihat 

factor-faktor yang menjadi titik tumpu kasus ini. Penulis juga akan menganalisa 

Pengaruh yang ditimbulkan aktor penting di dalam kasus ini yaitu Carlos 

Ximenes Belo. Dan analisa ini juga dilengkapi dengan perspective dari berbagai 

pihak baik Indonesii Timor Leste  

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini, peneliti menyimpulkan semua pembahasan mengenai analisis 

dampak yang diberikan oleh Carlos Ximenes Belo terhadap konflik yang terjadi 

di antara Indonesia dan Timor Timur. Saran juga akan diberikan terhadap 

penelitian ini berdasarkan apa yang telah dipelajari oleh penulis di dalam 

perkuliahan jurusan hubungan internasional.   
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