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Abstrak 
 

Sejak Invasi militer Indonesia ke Timor Portugis pada tahun 1975, banyak 
terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kemanusiaan yang menimbulkan 
kecaman-kecaman dari masyarakat Internasional kepada Pemerintah Indonesia, 
tak terkecuali Amerika Serikat. Padahal, sehari sebelum invasi militer tersebut 
dilakukan, Presiden dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan 
dukungan atas invasi tersebut, meskipun ada persyaratan untuk tidak 
menggunakan persenjataan yang diperbantukan Amerika Serikat kepada militer 
Indonesia. Amerika Serikat memang tidak menunjukkan peranan yang signifikan 
sebagai “pemimpin utama”, namun Amerika Serikat telah menggunakan berbagai 
kemampuannya untuk memisahkan Timor Timur dari NKRI. Amerika Serikat 
menyelesaikan kekerasan antara milisi dan TNI melawan kelompok pro 
kemerdekaan. Amerika Serikat juga menggalang dukungan dengan lembaga 
keuangan internasional dan negara-negara lain untuk memaksa indonesia 
melaksanakan rekomendasi mereka, termasuk menerima masuknya kekuatan 
internasional di Timor Timur. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, terlihat adanya perubahan sikap 
Amerika Serikat terhadap Indonesia terkait dalam merespon dan mereaksi kasus 
Timor Timur. Maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
bagaimana implikasi krisis Timor Timur terhadap hubungan bilateral Indonesia - 
Amerika Serikat. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, digunakan teori 
interaksi, teori pengaruh dan konsep kepentingan nasional. Dan berdasarkan 
landasan teoritik tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
krisis Timor Timur tidak sepenuhnya berimplikasi terhadap hubungan bilateral 
Indonesia dan Amerika Serikat. Level analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah nation-state dan sistem internasional. 

Kemudian, penelitian ini menggunakan ruang lingkup penelitian mulai 
tanggal 5 Desember 1975 ketika Soeharto bertemu dengan Presiden dan Menteri 
Luar Negeri Amerika Serikat hingga tahun 2002. Penelitian ini menggunakan tipe 
penelitian eksplanatif yang menganalisa implikasi krisis Timor Timur terhadap 
perkembangan hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat melalui analisa 
terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi dan tindakan-tindakan politik yang diambil kedua 
negara terkait dengan krisis di Timor Timur, dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data sekunder dan teknik analisa secara kualitatif. 
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