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ABSTRAK

Perpanjangan misi peace building PBB di Timor Leste sejak kemerdekaan Timor 
Leste tahun 2002 menimbulkan kecurigaan adanya kepentingan dari negara- 
negara (anggota PBB yang ikut serta dalam misi perdamaian PBB di Timor 
Leste) yang terlibat hal tersebut. Untuk memulihkan kondisi di Timor Leste, PBB 
melakukan berbagai upaya dalam membentuk pemerintahan Timor Leste yang 
merupakan hal penting untuk dimiliki oleh sebuah negara. Namun proses tersebut 
berjalan lambat dan tidak efisien. Hal itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor 
internal dan eksternal. Pada faktor internal hal ini dikarenakan adanya kondisi 
Timor Leste yang masih belum stabil dilihat dari aspek politik, ekonomi, dan 
sosialnya. Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya, yakni adanya perilaku 
negara Australia yang tetap berusaha untuk mengintervensi di Timor Leste, karena 
adanya kepentingan di Timor Leste terkait Celah Timor (Timor Gap) dan keamanan.

Kata-Kata Kunci: Membangun perdamaian, Timor Leste, Australia, Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB), pemerintahan transisi, faktor eksternal, faktor internal

The extension of United Nation peace building mission in East Timor 
since independence in 2002 raised suspicions that it serves the interests 
of UN member states who participated in the UN peacekeeping mission 
in East Timor. To restore the conditions in East Timor, UN made various 
efforts to form a government of East Timor. However, the process is slow 
and inefficient. It is caused by two factors, namely internal and external 
factors. Internal factors are due to the unstable condition of East Timor on 
its politic, economic, and social. Meanwhile, the external factors are Australia’s 
interest in the Timor Gap and security issue in the border. 

Keywords: Peace building, Timor Leste, Australia, UN, transitional 
administration, external factor, internal factor
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Semenjak lepas dari wilayah Indonesia, Timor Leste berada di bawah 
pengawasan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Misi peace 
building PBB di Timor Leste berjalan dari pertengahan tahun 1999 
hingga akhir tahun 2012. Di dalam misinya tersebut, PBBmengirim 
badan-badan perwakilannya secara bergantian, yaitu United 
Nations Mission in East Timor (UNAMET) (Juni 1999-September 
1999), International Force for East Timor (INTERFET) (September 
1999-awal tahun 2000), United Nations Transitional Administration 
in East Timor (UNTAET) (Oktober 1999-Mei 2002), United Nations 
Mission of Support in East Timor (UNMISET) (Mei 2002-Mei 2005), 
United Nations Office in Timor Leste (UNOTIL) (Mei 2005-Agustus 
2006) dan United Nations Integrated Mission in Timor Leste 
(UNMIT) (Agustus 2006-Desember 2012). Selain PBB, ada beberapa 
negara yang juga terlibat dalam misi perdamaian PBB di Timor 
Leste, salah satunya Australia. 

Penulis berargumen, perpanjangan misi PBB di Timor Leste 
dari tahun 2002 hingga tahun 2012 dalam upaya pembentukan 
pemerintahan yang stabil berlangsung lambat dan tidak efektif 
dilihat dari aspek politik, ekonomi, dan sosial Timor Leste. Ini 
dipengaruhi oleh faktor internal yaitu ketidakmampuan pemerintah 
setempat dalam mengembangkan infrastruktur politik, ekonomi, 
serta sosial untuk menunjang misi PBB di Timor Leste dan faktor 
eksternal yaitu intervensi Australia di Timor Leste terkait Celah 
Timor (Timor Gap) dan keamanan. 

 

Upaya Peace Building PBB dalam Proses Pembentukan 
Pemerintahan Timor Leste

Sebelum adanya pemerintahan resmi di Timor Leste, untuk 
sementara UNTAET bertugas sebagai administrator pemerintahan 
transisi Timor Leste dan mempersiapkan pembentukan 
pemerintahan resmi Timor Leste. UNTAET memiliki kewenangan 
mutlak untuk membuat peraturan perundang-undangan, 
menyelenggarakan pemerintahan dan administrasi peradilan yang 
diatur dalam Regulasi UNTAET Nomor 1 Tahun 1999. Di dalam 
membentuk pemerintahan di Timor Leste, UNTAET menghapus 
beberapa undang-undang buatan Indonesia ketika Timor Leste 
masih menjadi bagian dari wilayah Indonesia, seperti UU tentang 
Anti-subversi, UU tentang Organisasi Sosial, UU tentang Keamanan 



Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun VIII, No.2, Juli - Desember 2015 67

Marlien Estefin Tambelangi 

Nasional, UU tentang Perlindungan dan Ketahanan Nasional, UU 
tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, UU tentang Keamanan dan 
Ketahanan. Selain itu, pada Peraturan Nomor 1 Tahun 1999 tentang 
Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Timur, UNTAET juga 
menetapkan bahwa segala aturan hukum kecuali undang-undang 
tersebut yang diterapkan sebelum tanggal 25 Oktober 1999 masih 
tetap berlaku sepanjang belum dibuatkan aturan hukum yang baru. 

Selain itu, UNTAET mendirikan beberapa lembaga negara yaitu 
Dewan Penasehat Nasional (Conselho Consultivo National), 
kemudian diganti dengan Dewan Nasional, kabinet pemerintahan 
transisi yang diberikan kekuasaan eksekutif oleh administrator 
pemerintahan transisi, Majelis Konstituante yang bertugas untuk 
mempersiapkan suatu konstitusi bagi Timor Leste yang independen 
dan demokratis dalam batas waktu 90 hari terhitung sejak tanggal 
sidang perdananya, dan Dewan Menteri, sebagai badan wakil 
pemerintahan transisi. Menurut Sergio de Mello (koordinator 
UNTAET) pembentukan kabinet transisi dan Dewan Nasional yang 
mewakili semua kelompok dapat membantu mewujudkan transisi 
politik (Coelho 2012). 

Meskipun UNTAET saat itu berupaya menciptakan sistem 
pemerintahan transisi Timor Leste yang demokratis, namun 
sesungguhnya sistem pemerintahan yang dijalankan oleh UNTAET 
adalah sentralisasi, terlihat dari aturan-aturan hukum yang dibuat 
oleh UNTAET. Seperti pada kabinet pemerintahan transisi yang 
pertanggungjawabannya lebih pada administrator pemerintahan 
transisi bukan kepada rakyat. Itu menunjukkan bahwa sistem 
demokrasi yang hendak dibentuk UNTAET di Timor Leste belum 
sepenuhnya terlaksana. Meskipun demikian, UNTAET mampu 
menghasilkan undang-undang dasar bagi Timor Leste sebagai 
dasar hukum negara tersebut, yang disebut dengan Constituição 
da República Democrática de Timor Leste pada tanggal 22 Maret 
2002. UNTAET juga mengeluarkan aturan-aturan hukum lainnya 
dan beberapa lembaga peradilan. Berikutnya, UNTAET juga mulai 
membentuk pasukan keamanan di Timor Leste, yaitu tentara 
nasional Timor Leste (F-FDTL) dan PNTL (Polisi Nasional Timor 
Leste). 

Akan tetapi, untuk urusan penanganan pembangunan ekonomi 
Timor Leste, UNTAET tidak pernah terlibat secara langsung. Urusan 
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pertumbuhan ekonomi di wilayah Timor Leste diserahkan kepada 
Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, IMF, dan United Nations 
Development Programme (UNDP) (La’o Hamutuk Bulletin 2002). 
Ketiga lembaga tersebut cenderung merancang program untuk 
meningkatkan perekonomian di Timor Leste dengan mengandalkan 
metode pasar. Setelah periode beredarnya beberapa mata uang 
bersamaan dengan mata uang Indonesia Rupiah, administrator 
UNTAET kemudian membentuk sebuah otoritas moneter untuk 
Timor Leste yang merdeka. 

Misi peace building setelah UNTAET adalah UNMISET, UNOTIL 
dan UNMIT. Pada periode tahun 2002 hingga 2012 misi peace 
building yang dilakukan lebih berfokus untuk melanjutkan serta 
memperbaiki misi-misi PBB yang sebelumnya. Misi peace building 
PBB tersebut memperkuat infrastruktur yang ada di Timor Leste, 
baik dari aspek politik, ekonomi, dan sosial. Pada periode ini, 
pemerintahan dan Konstitusi Republica Democratica de Timor 
Leste (RDTL) sudah terbentuk. Konstitusi RDTL susunan lembaga 
kedaulatan negara yang baru berdasarkan Pasal 67 Konstitusi RDTL, 
terdiri dari presiden Timor Leste, parlemen nasional (legislatif), 
pemerintah (eksekutif), dan lembaga peradilan (independen). 
Melalui sistem pemerintahan semi presidensiil yang dianut oleh 
Timor Leste, tugas-tugas eksekutif berada di tangan perdana 
menteri sebagai kepala pemerintahan. Setelah lembaga kedaulatan 
negara terbentuk, misi peace building PBB berikutnya berfokus pada 
UNMISET yaitu penguatan PNTL sebagai institusi keamanan di 
wilayah Timor Leste yang terbentuk pada tanggal 27 Maret 2000.

Selanjutnya, UNOTIL terus mengoordinasikan bantuan dari 
para donor sebagai bantuan terhadap pembangunan negara dan 
pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Penasihat 
UNOTIL menyelenggarakan pelatihan serta mentransfer 
keterampilan dan pengetahuannya kepada pegawai Timor Leste 
yang ada di sektor peradilan, pemerintahan dan parlemen nasional, 
serta di berbagai instansi pemerintah. UNOTIL pun turut membantu 
dalam penyusunan undang-undang dan memperbaiki prosedur 
Dewan Menteri, serta memberikan dukungan terhadap parlemen 
dalam menjalankan kekuasaan legislatif yang dipercayakan padanya. 
Sedangkan pada misi peace building UNMIT, terdapat 3 kali pemilu 
yaitu pemilu presiden dan parlemen. Pemilu ini diselenggarakan 
tahun 2002, 2007, dan 2012. UNMIT juga mendorong partisipasi 
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perempuan dalam kancah perpolitikan melalui berbagai macam 
pelatihan dan sosialisasi. UNMIT secara intensif bekerjasama 
dengan pemerintah Timor Leste untuk memperkuat pembuatan 
dan mekanisme pelaksanaan hukum dan peraturan HAM.

Nilai Efektivitas Upaya PBB dilihat dari Aspek Stabilitas Politik, 
Pembangunan Ekonomi dan Ketertiban Sosial

Untuk menilai keefektifan upaya peace building PBB di Timor 
Leste penulis menggunakan lima elemen penting dalam mandat 
state building yang dikemukakan oleh Dominik Zaum yaitu 
pemerintahan yang demokratis, promosi dan perlindungan hak 
asasi manusia, menjunjung tinggi supremasi hukum, liberalisasi 
ekonomi, dan pemerintahan yang efektif. Kelima elemen tersebut 
akan dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu aspek stabilitas politik, 
pembangunan ekonomi, dan ketertiban sosial. Pemerintahan 
demokratis lebih menekankan pada pembentukan institusi-institusi 
demokratis yang mewakili rakyat di bidang pemerintahan sehingga 
kehendak dan kepentingan rakyat akan diperhatikan dalam 
melaksanakan kekuasaan negara. Para anggota institusi tersebut 
dipilih rakyat melalui pemilu sesuai konsep demokrasi. Sehingga, 
semua berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun 
mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain 
itu, terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, 
maupun yudikatif di lembaga pemerintahan (Roswati  2014).

Pemerintahan yang berlandaskan pada kehendak rakyat adalah 
pemerintahan yang tidak sentralistik sebagaimana yang dilakukan 
oleh UNTAET. Walaupun DK PBB memberikan kekuasaan penuh 
pada Kepala UNTAET, Sergio Vieira de Mello, tetapi misinya 
tidak banyak melibatkan partisipasi masyarakat Timor Leste 
dalam proses transisi sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1 
Regulasi UNTAET Nomor 1 Tahun 1999. Meskipun di lain sisi, 
UNTAET memang berhasil dalam memfasilitasi pemilihan Dewan 
Konstituante dan proses pemilihan presiden, serta pembuatan 
konstitusi Timor Leste. Struktur kekuasan tersentralisasi yang 
diterapkan UNTAET mengakibatkan kurang efektifnya usaha 
desentralisasi pemerintahan Timor Leste, sebagian karena usaha 
untuk menerapkan program pendidikan kewarganegaraan belum 
berfokus pada interaksi masyarakat dengan pemerintah. Berbagai 
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masalah tetap ada saat Timor Leste mencapai kemerdekaan penuh 
pada Mei 2002, walaupun misi UNTAET berakhir (Vieira t.t). 

Meskipun sistem pemerintahan desentralisasi telah dipilih, 
sebagaimana dikeluarkannya Konstitusi RDTL, namun para aktor 
lembaga kebijakan belum memiliki orientasi yang sama. Hal ini 
disebabkan masing-masing aktor masih berupaya memperebutkan 
dan mempertahankan kekuasaan politik tertentu dalam tubuh 
pemerintahan. Selain itu, pembahasan tentang agenda kebijakan 
desentralisasi di parlemen nasional lebih didominasi oleh 
pergulatan kepentingan aktor dari partai oposisi dengan partai 
pemerintah sehingga kesepakatan sulit dicapai dalam penetapan 
kebijakan. Kondisi tersebut telah mendorong presiden RDTL selaku 
kepala negara, dengan hak-hak konstitusionalnya, mengintervensi 
pembahasan agenda desentralisasi tersebut, setelah sebelumnya 
mendengar pendapat dari pemerintah dan para ketua fraksi serta 
komisi parlemen nasional. Intervensi tersebut berimplikasi pada 
penundaan pembahasannya untuk waktu yang tidak ditentukan. 
Alhasil, rancangan undang-undang yang seharusnya telah menjadi 
agenda dalam pembahasan parlemen nasional harus kadaluarsa 
seiring dengan berakhirnya masa bakti kabinet pemerintahan 
konstitusional keempat (Araujo 2013).

Pada tahun 2006 terjadi sebuah ketegangan antara dua lembaga 
pertahanan dan keamanan negara yakni F-FDTL dan PNTL. Pemicu 
konflik adalah adanya perlakuan berbeda UNTAET terhadap 
para mantan anggota polisi Republik Indonesia dan para mantan 
anggota FALINTIL dalam suatu proses perekrutan anggota PNTL. 
Munculnya ketegangan tersebut malah menyebabkan perbedaan 
pandangan antar kedua pemimpin Timor Leste, Mari Alkatiri 
sebagai perdana menteri Timor Leste dan Xanana Gusmao sebagai 
presiden Timor Leste. Konflik tersebut menyebabkan pengunduran 
diri Mari Alkatiri yang mengakibatkan keadaan di Dili terpolarisasi 
secara fisik.

Krisis politik terjadi tidak hanya pada 2006 namun tahun-tahun 
berikutnya. Penyelenggaraan pemilu pertama dan kedua berjalan 
dengan lancar. Namun, kerusuhan politik kembali terlihat setelah 
pemilu kedua tahun 2007, yang disebabkan terpilihnya Xanana 
Gusmao sebagai perdana menteri Timor Leste. Tidak stabilnya 
kondisi di Timor Leste terlihat jelas dengan terjadinya peristiwa 
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penembakan pada awal tahun 2008. Mayor Alfredo Reinado dan 
sekelompok mantan serdadu F-FDTL (para pemohon petisi), ditemani 
oleh beberapa mantan anggota PNTL, melakukan penembakan di 
kediaman Presiden Jose Ramos Horta di Dili. Tidak sampai dua jam 
kemudian, konvoi Perdana Menteri Xanana Gusmao ditembak oleh 
kelompok di bawah kendali pemimpin para pemohon petisi Letnan 
Gastao Salsinha. Ini menunjukkan bahwa PNTL yang dibentuk oleh 
PBB masih belum bisa difungsikan dengan baik.

Sementara itu korupsi di birokrasi pemerintahan Timor Leste 
diakui meningkat oleh mantan Perdana Menteri Mari Alkatiri dan 
data Transparency International. Legitimasi pemerintahan Xanana 
Gusmao sempat diragukan saat itu. Sehingga pada tiga bulan 
berikutnya, Alkatiri berencana menurunkan 200.000 orang turun 
ke jalan untuk meminta pemerintahan Xanana bertanggungjawab. 
Keberpihakkan terhadap masyarakat kecil juga masih jauh dari 
perhatian para elitis dan pemimpin bangsa Timor Leste. Perebutan 
dan persaingan kekuasaan politis masih kuat dan idealisme prinsipil 
dari politik diabaikan. 

Isu politik dan sosial yang mencuat secara drastis ke permukaan 
melalui media massa maupun cetak telah menimbulkan beragam 
pertanyaan sekaligus kritikan dari masyarakat Timor Leste. 
Problematika kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), malpolitik, 
money politic, pelecehan kaum minoritas, penggusuran kaum 
miskin dan pelanggaran HAM telah menyebar di hampir seluruh lini 
kehidupan bangsa (Araujo 2013). Permasalahan ini juga mengganggu 
stabilitas dan kredibilitas bangas Timor Leste. Sedangkan dalam hal 
ekonomi,  pembangunan berkelanjutan di Timor Leste tidak pernah 
menjadi bagian dari misi-misi PBB, sehingga tingkat kemiskinan 
masyarakat tercatat tinggi dan turut berpeluang bagi berulangnya 
konflik internal di Timor Leste. 

Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Mari Alkatiri, politik 
keuangan yang dijalankan dikenal mengandalkan aliran deras dana 
bantuan internasional (tahun 1999 hingga tahun 2006 mencapai 5 
miliar Dollar Amerika Serikat (AS)), sehingga utang negara dapat 
ditahan di level nol. Sementara kebutuhan sehari-hari diimpor 
dengan harga yang mahal dan bea masuk untuk barang-barang 
mewah dibiarkan rendah. Politik keuangan FRETILIN yang 
demikian juga berimbas terhadap pembangunan jangka panjang 
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infrastruktur perekonomian nasional. Hampir sepenuhnya Timor 
Leste kini bergantung pada impor untuk mencukupi kebutuhan 
konsumsi. Sejumlah langkah konkret sedang dijajaki, termasuk 
membentuk badan pengawasan sistem perbankan, sistem keuangan, 
dan badan statistik nasional, mengarahkan politik anggaran belanja 
negara berkelanjutan, membatasi angkatan pegawai negeri, serta 
menyederhanakan sistem perpajakan. Semua itu ditujukan untuk 
membuka pasar domestik secara bertahap dan menyesuaikannya 
dengan kondisi di negara-negara tetangga di kawasan Asia (Mboeik 
2008). Hasilnya, Timor Leste memperlihatkan perkembangan 
ekonomi yang cukup baik. Meskipun di lain sisi, laju inflasi di 
wilayah tersebut masih belum mampu dikendalikan hingga 
mencapai angka di bawah dua digit.

Sonny Harry B. Harmadi (2012) menjelaskan bahwa ketergantungan 
pembangunan Timor Leste yang tinggi terhadap penerimaan 
ekspor minyak bumi menjadi alasan munculnya kerentanan bagi 
sebagian besar penduduk Timor Leste. Apabila investasi swasta 
tidak meningkat secara signifikan, produksi sektor non migas 
belum berjalan, maka secara terus menerus akan menciptakan 
ketergantungan yang besar pada impor berbagai barang kebutuhan 
masyarakat. Uang untuk pembayaran ekspor mengalir dengan 
cepat ke luar negeri, sehingga berpotensi menimbulkan kondisi 
bathtub economy dengan lubang yang cukup besar.  Sementara 
itu dana perminyakan negara membengkak menjadi 10,5 miliar 
Dollar AS dan menghabiskan 80 hingga 90% dari pendapatan 
pemerintah (Syafpurtri 2012). Masyarakat pedesaan Timor Leste 
juga mengeluhkan bahwa dana disalurkan ke kota melalui proyek-
proyek infrastruktur. Selain itu, Timor Leste yang memiliki cadangan 
minyak dan gas ternyata tidak menciptakan lapangan pekerjaan 
yang dibutuhkan oleh negara ini (Voice of America 2012).

Meskipun PBB tidak langsung terlibat dalam perkembangan 
ekonomi Timor Leste, PBB harus merangsang perekonomian 
lokal yang miskin. Selama ini prioritas diberikan untuk air bersih, 
listrik dan komunikasi untuk mendukung operasional PBB 
daripada penduduk ibukota atau bangsa Timor Leste. Hampir 
semua konsultan dan tentara asing yang dipekerjakan oleh PBB 
dibayar atau membeli barang dan jasa impor, hanya sejumlah kecil 
pendapatannya masuk ke ekonomi lokal (La’o Hamutuk Bulletin 
2003). 



Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun VIII, No.2, Juli - Desember 2015 73

Marlien Estefin Tambelangi 

Salah satu penyebab utama instabilitas politik yang berpengaruh 
pada ketertiban sosial dari masyarakat di Timor Leste adalah 
hubungan keterkaitan antara kemiskinan, pengangguran, dan 
kurangnya visi masa depan, khususnya bagi penduduk usia muda 
(40 persen berumur di bawah 20 tahun). Tercatat ada 14.000 anak 
putus sekolah setiap tahunnya, yaitu 23% di daerah dan hampir 
44% di Dili dan kawasan sekitar. Tingkat kerentanan yang tinggi 
dari kalangan pengangguran laki-laki terhadap manipulasi politik 
dan penggunaan kekerasan menjadi ancaman yang serius. Walau 
pemerintahan Alkatiri telah berupaya membangun banyak sarana 
publik, seperti sekolah dan rumah sakit, namun pada kenyataannya, 
jumlah dan kondisinya masih jauh dari cukup. Lebih dari 30 ribu 
penduduk masih tinggal di kamp-kamp pengungsian.

Kesenjangan sosial di antara segelintir kelompok pemenang dan 
pihak yang kalah dalam 6 tahun proses state building menjadi 
semakin lebar. Tingkat kemiskinan di bawah 55 sen per hari 
mencapai 40%. Demikian juga human development index Timor 
Leste tahun 2005 hanya mencapai 0,514. Pada tahun 2011, terjadi 
penurunan menjadi sekitar sepertiga penduduk Timor Leste hidup 
di bawah garis kemiskinan nasional. Di sisi lain, data Bank Dunia 
dari tahun 2010 hingga 2012 menunjukkan balita yang kekurangan 
gizi naik menjadi 45,3% dari 40,6% pada tahun 2012, sementara pada 
indeks pembangunan manusia PBB, Timor Leste berada di urutan 
147 dari 187 negara, di bawah Pakistan dan Bangladesh, dan jauh 
di bawah rata-rata regional (Syafputri 2012). Ada kemungkinan 
jika keterpurukan ekonomi semakin berimbas pada meningkatnya 
penggunaan kekerasan. Hal itu juga memperkecil kesempatan 
mencapai perdamaian (Mboeik 2008). 

Di antara unsur yang paling menonjol dari krisis di Timor Leste 
adalah keterlibatan pemuda dalam tindakan kekerasan. Delegasi 
Joint Assessment Mission (JAM), yang berlangsung setelah referendum 
tahun 1999 dan yang melibatkan Bank Dunia, badan-badan PBB, 
masyarakat donor dan rakyat Timor Leste menyatakan bahwa faktor 
ekonomi, sosial dan politik, membuat pemuda rawan terhadap risiko 
untuk terlibat dalam kekerasan sebelum dan sesudah referendum. 
Laporan tersebut menyimpulkan bahwa, “Banyak orang muda yang 
tidak berpendidikan, tidak bekerja dan dikucilkan sengaja menjadi 
pengikut milisi pro-otonomi dan melakukan tindakan kekerasan 
serta kejahatan perang.” (Bank Dunia 2007). 
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Intervensi dan Kepentingan Australia di Timor Leste, serta 
Pengaruhnya Terhadap Misi PBB di Timor Leste

Australia mulai memberikan pengaruhnya secara langsung di 
Timor Leste sejak proses referendum pada pertengahan 1999. Secara 
non-material Australia memberikan dukungan politik di PBB bagi 
wilayah itu. Pasukan Australia juga merupakan bagian dari pasukan 
yang tergabung dalam misi perdamaian PBB di Timor Leste dalam 
hal menjaga keamanan negara tersebut. Pada awal keterlibatannya 
di Timor Leste, Australia tergabung dalam misi UNAMET bersama 
dengan TNI dan angkatan bersenjata Selandia Baru. Kontribusi 
Australia dalam UNAMET cukup besar dengan memberikan 
sumbangan sebesar 60% selain Portugal. Sumbangan ini meliputi 
bantuan keuangan, personel dan logistik. 

Untuk mengamankan kondisi di Timor Leste sesudah jajak pendapat, 
PBB kemudian mengirim misi berikutnya yaitu INTERFET dengan 
Australia sebagai pemimpin pasukan INTERFET. Australia 
mengirimkan 5.500 personel, setengah dari 11.000 total personel 
yang dikirim dari beberapa negara lain. Australia juga ikut tergabung 
dalam UNTAET 5 bulan setelah INTERFET beroperasi. Australia 
juga memimpin operasi ASTUTE yang disahkan PBB tahun 2006 
(Irfan 2011). Di bawah operasi ASTUTE, Australian Defence Force 
(ADF) mengerahkan suatu kelompok pertempuran bernama 
ANZAC Battle Group. Sebagian besar pasukan PBB asal Australia 
juga bekerja untuk AUSBATT (Batalion Australia) di Kabupaten 
Bobonaro, di perbatasan dengan Indonesia (La’o Hamutuk Bulletin 
2002). Australia juga pernah mengirim pasukannya yang berada 
di luar koordinasi PBB atau The International Stabilisation Force 
(ISF) saat terjadi krisis tahun 2006 di Timor Leste dan AFP untuk 
memberikan dukungan terhadap misi perdamaian PBB UNAMET 
saat bertugas di Timor Leste hingga tahun 2008. 

Selain membantu dalam bentuk militer, Australia juga memberi 
bantuan dalam bentuk dana dan kemanusiaan di Timor Leste. 
Australia memberikan bantuan anggaran untuk program kerja sama 
pasukan pertahanan bernilai sekitar 4,9 juta Dollar AS per tahun. 
Kurang dari setengah anggaran tersebut disalurkan ke ongkos 
personil, sedangkan yang lainnya dialokasikan ke peralatan, seperti 
jaringan infanteri, botol air mineral, kasur, komputer, dan peralatan 
radio. Selain itu, Australia juga telah menyediakan dana 3,6 juta 
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Dollar AS di tahun 2001 untuk membangun pusat pelatihan F-FDTL 
di Metinaro (La’o Hamutuk Bulletin 2002).

Sedangkan bantuan kemanusiaan diberikan melalui Australian 
Agency for International Development (AusAID) yaitu lembaga 
pemerintah Australia yang bertanggung jawab untuk pengelolaan 
program bantuan Australia. AusAID mengontribusikan 20 juta 
Dollar AS bagi proyek-proyek kemanusiaan atau darurat di 
Timor Leste. Selain itu, pemerintah Australia mengatakan bahwa 
pihaknya telah mengeluarkan sekitar 1 miliar Dollar AS bagi operasi 
INTERFET dan pasukan PBB di Timor Leste sejak September 1999. 

Pada masa UNTAET, beberapa proyek AusAID antara tahun 1999 
(termasuk periode referendum UNAMET) dan Juni 2002 antara lain 
program dukungan transisi dengan suatu mekanisme baru yang 
dikelola oleh Bank Dunia untuk membantu mendanai anggaran 
pemerintah Timor Leste. Sebagian besar proyek-proyek AusAID 
ditenderkan untuk perusahaan-perusahaan besar, dan AusAID 
sendiri terlibat dalam pengelolaan langsung dari program-program 
tersebut. Hal itu mengakibatkan sulitnya AusAID memberikan 
rincian-rincian proyek kepada publik, dan juga mengambil 
keputusan mengenai subkontrak di tangan perusahaan-perusahaan 
(dan sejumlah perusahaan internasional) Australia, daripada 
pemerintah Australia.

Dukungan Australia bagi proyek-proyek besar seperti gedung 
parlemen, pusat pameran, dan perayaan hari kemerdekaan 
dipandang sebagai suatu cara untuk membuat masyarakat Timor 
Leste enggan berkonfrontasi dengan Australia mengenai masalah 
Laut Timor dan lainnya. AusAID setuju bahwa pihaknya ingin 
membangun suatu hubungan yang positif dengan Timor Leste, 
tetapi menyangkal motif-motif terselubung dibalik prioritas-
prioritas tersebut (La’o Hamutuk Bulletin 2002). Akan tetapi, 
AusAID sendiri terbukti lebih mendahulukan kepentingan politik 
negaranya dengan membatalkan rencana pemberian hibah pada 
satu organisasi hak asasi manusia Timor Leste pada Juni 2005, karena 
dianggap menentang secara keras kelanjutan pendudukan Australia 
terhadap Laut Timor. Hal yang sama kembali terulang ketika pada 
November 2005, AusAID membatalkan lagi satu rencana hibah lain 
untuk satu organisasi lingkungan non-pemerintah Timor Leste. 
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Berdasarkan banyaknya bantuan dari Australia tersebut terlihat 
bahwa Australia memiliki kepentingan yang besar terhadap Timor 
Leste yakni kepentingan pertahanan keamanan dan ekonomi. Sikap 
Australia yang ingin mendominasi dan campur tangan dalam 
setiap persoalan antarnegara di Asia Tenggara dianggap bahwa 
Australia ingin menonjolkan dirinya sebagai wakil AS di Asia. 
Sikap tersebut tampaknya merupakan bagian dari strategi besarnya 
dalam menciptakan kondisi agar wilayah di sekitar negaranya 
selalu berpihak dan mendukung kepentingan Australia dan AS. 
Timor Leste dimanfaatkan sebagai daerah penyangga (buffer zone) 
oleh Australia untuk menangkal gangguan keamanan dari utara. 
Berdasar laporan yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan 
Australia, ancaman terbesar bagi Australia justru datang dari arah 
utara. Untuk itu, Australia membutuhkan sabuk pengaman yang 
dapat digunakan sebagai penyangga (Makarim et al 2003).

Selain itu, dengan berdirinya Timor Leste menjadi negara sendiri, 
akan semakin memudahkan Australia untuk menguasai SDA di 
Celah Timor . Oleh karena itu, hasil dari jajak pendapat (referendum) 
di Timor Leste pada tahun 1999 akan berpengaruh pada prospek 
ekonomi minyak (Hadi et al 2007). Pertambangan minyak dan gas 
di Celah Timor telah menarik perhatian pihak asing, khususnya 
Australia yang berbatasan langsung, sejak Timor Leste masih 
berada di bawah pemerintahan kolonial Portugis (La’o Hamutuk 
Bulletin 2002). Potensi kandungan minyak mentah yang terdapat 
di celah tersebut diperkirakan mencapai angka minimal 5 miliar 
barel dan ditaksir termasuk salah satu dari 23 lapangan minyak 
terbesar di dunia. Angka 5 miliar barel minyak mentah tersebut 
hanya di wilayah Celah Timor belum di seluruh Laut Timor yang 
diperkirakan potensinya mencapai lebih dari 10 miliar barel minyak 
mentah. 

Hubungan kedua negara didominasi oleh Australia sebagai negara 
yang  banyak berperan membantu kemerdekaan Timor Leste 
dengan berkontribusi dalam pasukan penjaga perdamaian PBB di 
Timor Leste. Australia dipercaya oleh PBB sebagai administrator 
pemerintahan transisi di Timor Leste. Hal itu berarti UNTAET 
menggantikan posisi Indonesia sebagai pihak yang bernegosiasi 
dalam hal minyak dan gas yang terkandung di Celah Timor. Selama 
masa tersebut, Australia terus melakukan negosiasi dengan Timor 
Leste mengenai pembagian hasil di Celah Timor. 
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Pada berbagai negosiasi, perwakilan dari Timor Leste menginginkan 
adanya penentuan hak rakyat Timor Leste berdasarkan hukum 
internasional yang berlaku, yaitu UNCLOS (United Nations 
Convention on The Law of The Sea), bukan kesepakatan yang 
dibuat tahun 1989 antara Australia dan Indonesia tentang Celah 
Timor. Berdasarkan UNCLOS, Timor Leste harus mendapatkan 
sebagian besar minyak dan gas alam yang ada di Celah Timor sejak 
kemerdekaannya. Sejak awal tahun 2000, sempat berkembang opini 
yang cukup meluas di berbagai kalangan bahwa situasi keamanan 
yang tidak stabil di Timor Leste merupakan hasil konspirasi dari 
negara-negara yang berkepentingan. Bagi Australia keadaan Timor 
Leste yang seperti itu menguntungkan, dengan begitu pasukannya 
bisa punya alasan untuk dihadirkan di sana. Peace Keeping Operation 
dimanfaatkan Australia bersama-sama sekutunya di Amerika 
dan Eropa Barat, untuk membentuk infrastruktur militer di Asia 
Tenggara (Haryoso 2006).

Kesimpulan

Perpanjangan misi PBB di Timor Leste diperlukan karena terlibat 
dalam proses pembentukan pemerintahan Timor Leste yang baru 
sebagai sebuah negara. Proses tersebut berjalan lambat dan juga 
tidak efektif dilihat dari aspek politik, ekonomi, dan sosial dari 
negara Timor Leste. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh 
penulis, maka diketahui bahwa lambatnya dan tidak efektifnya 
proses pembentukan pemerintahan yang dilakukan oleh PBB 
tersebut karena dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal 
dan eksternal.

Faktor internal yang dimaksud adalah adanya ketidakmampuan 
dari pemerintah Timor Leste dalam mengembangkan infrastruktur 
politik, ekonomi, dan sosial untuk turut menunjang misi PBB di 
sana. Kondisi di Timor Leste itu sendiri dilihat dari aspek politik, 
ekonomi dan sosial masih dapat dikatakan belum stabil. Sedangkan 
faktor eksternal berasal dari perilaku negara Australia yang tetap 
berusaha untuk mengintervensi Timor Leste karena kepentingannya 
di Timor Leste. 
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