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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Kawasan perbatasan adalah zona tertentu yang berdampak sangat penting 

dalam hubungan antarnegara. Jika dilihat dari sudut pandang perdamaian, 

hubungan baik diantara negara yang bertetangga tidak akan mungkin tercapai 

apabila hubungan lintas batasnya tidak saling dapat diterima oleh negara-negara 

tersebut (Henrikson, 2000). Dalam sudut pandang keamanan, apabila negara gagal 

mengontrol wilayah perbatasannya, entah perbatasan darat, laut dan udara, maka 

negara tersebut secara tidak langsung “mengundang” masuknya teroris (Banyu 

Perwita, 2008). Sedangkan dari sudut pandang konflik internasional, wilayah 

perbatasan yang dipersengketakan seringkali tereskalasi menjadi konflik 

bersenjata (perang Israel-Palestina) (Golstein and Pevehouse, 2006).  

 Perbatasan internasional (international border) adalah faktor penting bagi 

sebuah negara, dalam upaya identifikasi dan pelestarian kedaulatan internasional 

dan memiliki peran strategis bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi 

masyarakat, sehingga penting bagi suatu negara untuk menetapkan batas wilayah 

perbatasannya yang jelas dengan negara lain, agar menghindari konflik perebutan 

batas wilayah antar negara di masa depan, serta pelaksanaan hukum di masing-

masing sisi perbatasan dapat terjamin. Menurut International Boundaries 

Research Unit di Universitas Durham, bahwa saat ini masih terdapat puluhan 

perbatasan negara, entah perbatasan laut dan darat serta klaim kedaulatan atas 
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sejumlah pulau masih secara aktif dipersengketakan oleh negara-negara di dunia 

(Banyu Perwita, 2008). Negara-negara yang bertetangga yang terlibat dalam 

sengketa perbatasan adalah Timor Leste dan Australia yang terlibat dalam 

sengketa delimitasi batas Laut Timor. 

 Persengketaan kedua negara diwilayah ini telah terjadi lebih dari satu dekade, 

dimulai sejak Timor Leste merdeka pada 20 Mei 2002 dan menimbulkan dampak 

yang cukup signifikan terhadap kedaulatan negara Timor Leste karena mencakup 

persoalan kedaulatan maritim. Kedaulatan maritim Timor Leste yang 

dipersengketakan berhubungan dengan penentuan batas yang diatur dalam 

Konvensi Hukum Laut PBB yaitu United Nations Convention on the Law of the 

Sea 1982 (UNCLOS 1982) (Correia, 2011). 

 Kedaulatan teritorial laut yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982 adalah 12 

mil dari tepi pantai dan jarak Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil. 

Wilayah kedaulatan teritorial menjadi penting karena negara yang memiliki hak  

berdaulat atas suatu wilayah maritim, akan berhak atas segala sumber daya 

alamnya termasuk gas dan minyak bumi yang terkandung di dalam wilayah 

teritorial tersebut (La’o Hamutuk, 2003). 

 Dalam ranah teritorial, persengketaan yang terjadi di Laut Timor adalah  

delimitasi laut secara permanen yang membagi Australia dan Timor Leste, namun 

persengketaan utama adalah perebutan batas wilayah Greater Sunrise sebagai 

ladang minyak dan gas alam terbesar di kawasan Laut Timor. Timor Leste dan 

Australia telah terlibat dalam perselisihan maritim yang pahit atas wilayah di Laut 

Timor, karena kedua belah pihak memiliki klaim yang tumpang tindih di bawah 
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Hukum Internasional karena daerah yang disengketakan kaya akan sumber daya 

minyak dan gas, sehingga perselisihan tidak hanya untuk wilayah tetapi hak-hak 

terhadap miliaran dolar minyak dan gas (Kingsbury, 2014). 

 Australia mengklaim wilayah ladang Greater Sunrise berdasarkan teori dua 

landas benua, serta Australia merasa klaim atas teritorialnya yang sah sesuai 

dengan Konvensi Genewa tentang Hukum Laut 1958, sementara itu, Timor Leste 

merasa lebih berhak atas kawasan Ladang Greter Sunrise berdasarkan Konvensi 

PBB mengenai Hukum Laut UNCLOS 1982, ditambah secara geografis, wilayah 

tersebut lebih berdekatan dengan negara Timor Leste (Correia, 2011). 

 Greater Sunrise bagi Australia merupakan salah satu ladang minyak yang 

dapat dijadikan sumber energi untuk mendukung kepentingan ekonomi Australia 

di abad 21, yang mengandung gas 8,4 Tcf (trillion cubic feet) dan 295 juta barel 

kondesat, dengan estimasi pendapatan sebesar US$ 36 miliar dari tahun 2008-

2050 (National Interest Analysis, 2006). Sehingga Australia telah lama berupaya 

untuk memperluas aksesnya di Greater Sunrise sejak awal ditemukannya ladang 

tersebut pada tahun 1974, tanpa adanya suatu kesepakatan penetapan batas laut 

permanen di kawasan tersebut (Correia, 2011). 

 Apabila dilihat dari aspek Hukum Internasional, sebuah wilayah perairan 

yang biasa disebut dengan perairan teritorial merupakan bagian wilayah dari suatu 

negara.Wilayah perairan yang berupa lautan biasanya memiliki fungsi sebagai 

sarana komunikasi, sarana hubungan antar bangsa, maupun juga sebagai sumber 

kehidupan negara. Untuk mengatur batas ketetapan di wilayah perairan ini, 

akhirnya pada tahun 1958 dibuatlah sebuah kesepakatan tentang laut di Jenewa. 
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Dalam kesepakatan tersebut dirumuskan kedalam empat (4) konvensi yaitu: 1). 

Konvensi tentang laut teritorial dan zona tambahan (Convention on the Teritorial 

Sea and Contiguous Zone); 2). Konvensi mengenai laut lepas (Convention on the 

High Seas); 3). Konvensi mengenai perikanan dan pelestarian sumber hayati laut 

lepas (Convention on the Fishing and Conservation of Living Resources of the 

High Seas); 4). Konvensi tentang landas kontinen (Convention on the Continental 

Shelf). Dalam perumusan Konvensi Hukum Laut di Jenewa yang menjadi 

pembahasan pokok utama yaitu mengenai batas landas kontinen, oleh karena itu 

pada Konvensi Hukum Laut Internasional tersebut lahirlah Konvensi tentang 

landas kontinen. Dengan lahirnya Konvensi tentang landas kontinen secara resmi 

landas kontinen menjadi Hukum Internasional secara positif (Parthiana, 1990). 

 Pada pasal 1 Konvensi tentang landas kontinen menjelaskan mengenai 

pengertian dari landas kontinen. Landas kontinen adalah: “Dasar laut dan tanah 

dibawahnya yang bersambungan dengan pantai tetapi di luar daerah teritorial, 

sampai pada kedalaman 200 meter atau lebih, sepanjang dalamnya air laut di 

atasnya masih memungkinkan untuk dapat dieksplorasi dan dieksploitasi sumber-

sumber daya alamnya, termasuk pula dalam pengertian landas kontinen adalah 

dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar area laut teritorial dari 

sebuah pulau” (Warsito, 2008). 

 Seiring bertambah banyaknya jumlah negara dan semakin berkembangnya 

teknologi, Konvensi Hukum Laut diperbarui pada tahun 1982 dan disepakati 

sebagai Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982 (United Nations 

Convention on the Law of the Sea) yang terdiri dari 320 pasal dan 9 annex. 
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Konvensi baru ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan aspek kegiatan di 

laut, sesuai dengan pasal 308. UNCLOS 1982 mulai berlaku pada 16 November 

1994, lebih tepatnya setelah 12 bulan diterimanya ratifikasi ke-60 

(Kusumaatmadja, 2003). 

 Dengan adanya konvesi hukum laut UNCLOS 1982 yang menjelaskan pada 

pasal 76 ayat 1 bahwa: “Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut 

dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut, yang terletak di luar 

laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah di wilayah daratannya, hingga 

pinggiran luar tepian kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis 

pangkal dan dari lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggiran laut tepi kontinen 

tidak mencapai jarak tersebut” (Parthiana, 1990). 

 Berdasarkan Hukum Laut UNCLOS 1982 yang menjelaskan bahwa jarak 

landas kontinen ditetapkan minimal 200 mil laut, maka Timor Leste mempunyai 

peluang lebih besar terhadap wilayah Greater Sunrise di Celah Timor, yang lebih 

dekat pada Timor Leste. Celah Timor hanya berjarak 150 kilometer atau sekitar 

90 mil dari bibir pantai Timor Leste, namun karena jarak antar kedua negara tidak 

lebih 400 mil, maka adil jika penetapan batas maritim ditentukan dengan menarik 

garis tengah diantara kedua negara (median line). Dengan penetapan seperti 

itupun, Celah Timor akan tetap menjadi wilayah Timor Leste (La’o Hamutuk, 

2018). 

 Keinginan Timor Leste dalam menentukan batas maritim yang jelas dengan 

menggunakan prinsip tersebut agar wilayah Celah Timor bisa dimiliki oleh Timor 

Leste tidak diterima oleh Australia begitu saja. Australia memilih tidak mau 
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menerima ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 

1982, ditambah dengan adanya perjanjian CMATS 2006 sehingga kedua negara 

tidak dapat membahas mengenai batas maritimnya  masing-masing, hingga 50 

tahun kedepan atau hingga 2057. Dengan adanya perjanjian tersebut, Timor Leste 

kesulitan untuk mendapatkan kedaulatan di wilayah maritimnya. Oleh karena itu, 

Timor Leste memperjuangkan haknya terhadap ladang Greater Sunrise yang 

secara jelas berada di wilayah Timor Leste apabila disepakatinya penetapan batas 

yang ditarik dari garis tengah atau median line kedua negara. Di bawah ini adalah 

peta letak Laut Timor sebelum ditetapkan berdasarkan prinsip garis tengah atau 

median line sesuai UNCLOS 1982 (La’o Hamutuk, 2006). 

 

 
Sumber: Maritime Boundary Office, Agustus 2018. 

 

Gambar 1.1 

Peta Laut Timor 
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 Peta diatas memperlihatkan letak Laut Timor antara Timor Leste dan 

Australia. Wilayah yang ditandai garis hitam tebal merupakan garis tengah 

(median line) antara Timor Leste dan Australia yang ditetapkan Australia dan 

Indonesia pada tahun 1972 atau pada saat Indonesia masih menginvasi Timor 

Leste dan garis tengah tersebut tetap berlaku di Laut Timor pasca Timor Leste 

merdeka dari Indonesia. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 

1982) batas laut yang berlaku sekarang seharusnya ditentukan atau ditarik dari 

garis tengah jika jarak antara dua negara kurang dari 400 mil. Namun yang terjadi 

adalah Australia tetap menguasai sebagian wilayah Laut Timor, yang apabila 

ditetapkan sesuai dengan prinsip UNCLOS 1982 maka daerah tersebut adalah 

wilayah yang termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Timor Leste (wilayah 

kotak pink yang kemudian menjadi wilayah zona pengembangan bersama 

Australia dan Timor Leste dan hasil ekploitasinya dibagi 50:50). Sebagian besar 

minyak di dalam Laut Timor terletak di bagian selatan garis ini dan di bagian 

utara dari garis tengah yang lebih dekat ke Timor Leste dari pada Australia ( La’o 

Hamutuk, 2018). 

 Pada peta diatas, bisa dilihat bahwa apabila batas maritim Laut Timor 

ditetapkan berdasarkan prinsip gasis tengah atau median line UNCLOS 1982 

sesuai dengan klaim Timor Leste terhadap Australia, maka sebagaian besar 

ladang-ladang minyak yang berada di Laut Timor seperti Greater Sunrise adalah 

milik Timor Leste. Namun jarak yang dekat tidak menjadikan Timor Leste 

sebagai pemilik sah dari teritori tersebut dan berhak penuh atas segala sumber 

daya alam yang terkandung didalamnya, sehingga Timor Leste ingin menentukan 
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batas maritim negaranya yang jelas dan mengambil kembali hak-hak Timor Leste 

atas kekayaan sumberdaya alam yang terkandung di Celah Timor. Sehingga 

Timor Leste menuntut Australia beritikad baik untuk menetapkan batas Laut 

Timor secara permanen dibawah UNCLOS 1982 serta membawa konflik 

perbatasan maritim di Laut Timor ke Mahkamah Arbitrase1 di Den Haag yang 

kemudian memerintahkan Konsiliasi Wajib antara Timor Leste dan Australia 

(La’o Hamutuk, 2018). 

 Sebelum membawa sengketa ke PCA, terdapat kendala yang cukup 

memberikan Timor Leste sedikit kesulitan untuk menegosiasikan permasalahan 

batas Laut Timor dengan Australia dibawah UNCLOS 1982 karena pada tahun 

2002, Pemerintah Australia menarik diri dari Klausul Konvensi Hukum Laut PBB 

(UNCLOS 1982) yang dapat mengikat Australia pada keputusan Pengadilan 

Arbitrase Permanen di Den Haag terkait masalah sengketa wilayah. Selain itu, 

campur tangan negara Australia dalam kemerdekaan Timor Leste turut 

memberikan posisi politik tersendiri bagi Australia di negara tersebut, secara tidak 

langsung. Posisi Australia di Timor Leste semakin diperkuat dengan bantuan 

ekonomi dari Australia dalam pembangunan diberbagai bidang yang masih 

memerlukan penataan di Timor Leste. Australia memanfaatkan peluang  tersebut 

untuk menggapai tujuannya dalam memperluas akses terhadap kandungan minyak 

dan gas ladang Greater Sunrise. Australia menolak untuk memutuskan 

permasalahan batas laut sesuai dengan hukum atau melalui penengahan oleh pihak 

                                                           
1
Mahkamah Arbitrase Antara bangsa atau The Permanent Court of Arbitration (PCA) adalah 

sebuah organisasi internasional yang berbasis di The Hague, Belanda yang didirikan pada tahun 
1899. PCA mendorong penyelesaian sengketa yang melibatkan negara, badan negara, organisasi 
antar pemerintah, dan pihak swasta dengan membantu dalam pembentukan arbitrase pengadilan 
dan memfasilitasi urusan hukum antara mereka. 
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ketiga, yang tidak berpihak dan memaksakan negosiasi bilateral (La’o Hamutuk, 

2018). 

 Meskipun Timor Leste dan Australia telah melakukan berbagai perundingan 

sejak tahun 2002 dan telah menghasilkan tiga kesepakatan pengelolaan sumber 

minyak dan gas di Laut Timor, yaitu Perjanjian Laut Timor (2002), Kesepakatan 

Penyatuan Internasional Sunrise (2003) dan Perjanjian CMATS (2006). Namun 

dari ketiga perjanjian tersebut, hanya menetapkan kerjasama dalam eksploitasi 

dan eksplorasi sumber minyak dan gas di Laut Timor, tetapi tidak dapat 

merampungkan permasalahan dasar mengenai batas-batas laut permanen antara 

kedua negara (La’o Hamutuk, 2007). 

 Dari sekian banyaknya pejanjian yang telah dihasilkan dari kesepakatan 

kedua negara, yang tidak mengatur secara jelas batas-batas wilayah maritim antara 

Timor Leste dan Australia, semakin menguatkan dugaan bahwa Australia hanya 

ingin menguasai kekayaan minyak dan gas alam di Celah Timor sebagai bentuk 

implementasi dari preferensi kebijakan luar negeri Australia. Hal ini karena, 

Timor Leste sangat strategis bagi keamanan dan kepentingan ekonominya, 

sehingga dalam pencapaian tujuan kebijakan luar negerinya tersebut, Australia 

menerapkan unsur pengaruh (influence) melalui penggunaan tekanan politik 

terhadap negara Timor Leste. Strategi tersebut semakin dikuatkan dengan 

tercapainya Perjanjian CMATS (Certain Maritime Arrangements in Timor Sea) 

dalam pengembangan proyek Greater Sunrise di Laut Timor antara Australia dan 

Timor Leste pada tahun 2006, kedua negara sepakat untuk tidak menentukan batas 

laut dalam 50 tahun kedepan, demi kelancaran kegiatan pengeksploitasian. Hal ini 
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dikarenakan Timor Leste maupun Australia memiliki argumentasi hukum terkait 

Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinental yang berbeda-beda berdasarkan 

Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 (La’o Hamutuk, 2007). 

 Selain penetapan batas laut yang tidak jelas, ladang minyak Laminaria-

Carolina dan Buffalo yang berada dalam wilayah barat dari Zona Pengembangan 

Bersama (JPDA–Joint Petroleum Development Area) yang selama ini telah 

dieksplorasi kedua negara, telah dikuasai sepenuhnya oleh Australia karena tidak 

adanya aturan terkait ladang minyak tersebut dalam Perjanjian Laut Timor 2002, 

sehingga 100 persen pendapatan minyak dan gas dari ladang minyak tersebut 

dinikmati oleh Australia hingga saat ini, meskipun ladang minyak Laminaria-

Carolina dan Buffalo letaknya lebih dekat ke wilayah Timor Leste (La’o 

Hamutuk, 2007). 

 Sejak penandatanganan perjanjian kerjasama yang terakhir yaitu CMATS 

pada 2006 hingga tahun 2016, Australia dan Timor Leste belum juga menyepakati 

sebuah konvensi yang mengatur perbatasan laut kedua negara sesuai dengan 

UNCLOS 1982. Padahal bagi sebuah negara merdeka, batas laut merupakan 

bagian dari legalisasi wilayah, karena kedaulatan merupakan kekuasaan absolut 

atas suatu wilayah tertentu dan kekuasaan absolut tersebut menjadi dasar bagi 

pembentukan negara (Jenik Radon, 2004). Penetapan batas Laut Timor yang 

nantinya akan tertuang dalam sebuah konvensi, merupakan faktor penting sebagai 

landasan yuridis demi mengklaim hak wilayah dan pendapatan dari hasil 

eksploitasi. Timor Leste telah diakui sepenuhnya sebagai negara yang berdaulat 

pada tahun 2002, namun nyatanya belum terdapat sebuah konsensus terkait 
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penentuan batas-batas laut, sehingga Timor Leste merasa belum mendapatkan hak 

berdaulat penuh di wilayah maritimnya (La’o Hamutuk, 2007). 

 Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpuasan dari pihak Timor Leste 

sehingga pada 18 Januari 2007, terjadinya diskusi publik di Timor Leste yang 

dimotori oleh La’o Hamutuk sebuah organisasi non pemerintah yang berbasis di 

Dili, Timor Leste, tentang Perjanjian CMATS 2006, yang telah disepakati oleh 

Pemerintah Timor Leste dan Pemerintah Australia. Diskusi publik tersebut 

melibatkan José Teixeira (Menteri Sumber Daya Alam), Elizário Fereira 

(Parlemen Nasional, Partai Fretilin), Francisco Monteiro (Penasihat Presiden 

untuk Sumber Daya Alam) dan Santina Soares (La’o Hamutuk) sebagai 

pembicara dan dihadiri oleh 53 orang yang terdiri dari mahasiswa dan akademisi, 

anggota parlemen, media lokal dan para diplomat yang membahas mengenai poin-

poin penting didalam perjanjian CMATS yang merugikan atau buruk bagi Timor 

Leste yaitu tidak adanya poin yang membahas mengenai perbatasan laut 

permanen antara Timor Leste dan Australia. Diskusi tersebut juga mendesak 

Parlemen Nasional supaya lebih berhati-hati dalam melakukan peninjauan 

kembali terkait isi dari perjanjian tersebut sebelum mereka meratifikasinya (La’o 

Hamutuk, 2007). 

 Australia adalah negara yang bisa menerapkan power yang dimilikinya untuk 

mencapai tujuannya, ditandai dengan berbagai sikap arogansi Australia seperti 

menarik diri dari Penyelesaian Wajib Sengketa dibawah UNCLOS 1982 serta 

ketidakinginan Australia untuk menyelesaikan sengketa melalui pihak ketiga, 

membuat Timor Leste menyadari posisinya hanyalah sebagai bagian dari wilayah 
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pengaruh Australia (Sphere of influence), sehingga kemudian Timor Leste 

menggugat Australia ke Pengadilan Arbitrase Permanen pada tanggal 29 Agustus 

2016, dengan perjanjian CMATS sebagai subjek gugatan hukum dan tuntutan 

penetapan batas laut permanen atau Delimitasi. Setahun kemudian atau pada 

2017, Timor Leste meminta Australia untuk membatalkan perjanjian CMATS 

dengan alasan bahwa adanya operasi intelijen yang dilakukan Dinas Rahasia 

Australia atau ASIS dengan menyadap Kantor Kabinet Timor Leste serta Kantor 

Kedubes Timor Leste di Canbera pada tahun 2004 (selama negosiasi untuk 

perjanjian CMATS), dengan tujuan untuk mendapatkan informasi guna 

memastikan kepentingan Australia di Laut Timor dan adanya Arbitrase 

Internasional kedua negara terkait kasus penyadapan serta pertikaian diplomatik 

yang pahit antar kedua negara yang bertetangga tersebut. Selain itu, Timor Leste 

juga menuntut Australia untuk menetapkan batas permanen Laut Timor 

berdasarkan Hukum Laut Internasional PBB atau UNCLOS 1982 (Maritime 

Boundary Office, 2016). 

 Langkah Timor Leste untuk menggugat Australia ke Mahkamah Arbitrase 

Internasional atau The Permanent Court of Arbitration bermaksud untuk 

mengakhiri dominasi yang dilakukan oleh Australia terhadap Timor Leste yang 

terlihat dari cara Australia dalam mengelola sumberdaya alam minyak dan gas 

yang terdapat di Celah Timor, sehingga bagi Timor Leste dominasi tersebut malah 

akan berkembang dan akan menjadi ancaman sendiri bagi Timor Leste, karena 

Timor Leste belum memiliki batas negara yang tetap, sehingga sumberdaya alam 
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yang ada di Laut Timor tidak sepenuhnya menjadi milik Timor Leste serta hasil 

eksploitasi harus dibagi dengan Australia (La’o Hamutuk, 2016). 

 Setelah melalui proses diplomasi yang panjang, akhirnya pada tanggal 6 

Maret 2018, Timor Leste dan Australia menandatangani sebuah kesepakatan di 

kantor PBB di New York, sebagai bentuk penyelesaian sengketa lama mengenai 

perbatasan Laut Timor, dan untuk pertama kalinya menetapkan batas maritim 

Laut Timor secara permanen. Mulanya Australia ingin agar perbatasan Laut 

Timor ditentukan menurut garis laut dangkal di sekitar benua Australia, akan 

tetapi Timor Leste bersikeras bahwa wilayah perbatasan yang sesungguhnya 

ditetapkan persis pada titik tengah atau median line, antara Timor Leste dan 

Australia sesuai dengan UNCLOS 1982, sehingga membuat sebagian besar ladang 

minyak dan gas Greater Sunrise masuk dalam wilayah kekuasaan Timor Leste 

(La’o Hamutuk, 2019). 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Penelitian ini akan menjawab pertanyaan “mengapa Timor Leste mengambil 

langkah multitrack diplomacy untuk menyelesaikan masalah sengketa delimitasi 

Laut Timor dengan Australia?” 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana langkah diplomasi 

yang dilakukan Timor Leste untuk menyelesaikan sengketa delimitasi Laut Timor 

dengan Australia, melalui Mahkamah Arbitrase Internasional atau The Permanent 
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Court of Arbitration setelah gagal berulangkali membawa Australia ke meja 

perundingan secara bilateral, serta melihat sejauh mana keterlibatan NGO sebagai 

aktor ketiga, melalui langkah multitrack diplomacy dalam penyelesaian sengketa 

batas wilayah maritim antara Timor Leste dan Australia. Selain itu diharapkan 

manfaat dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperdalam 

pengetahuan akan isu penyelesaian sengketa delimitasi antar dua negara. 

 

1.4 TinjauanPustaka 

 Howland and White (2009) mengatakan bahwa wilayah perbatasan 

antarnegara memegang peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan 

negara. Dari sisi teritori, wilayah perbatasan merupakan perwujudan yang nyata 

dari kedaulatan suatu negara (Moeldoko, 2013). Perbatasan dibedakan menjadi 

dua berdasarkan posisinya yaitu boundaries dan frontier yang terletak di depan 

(front) atau di belakang (hinterland) dari suatu negara yang dapat juga disebut 

dengan istilah foreland, borderland, ataupun march. Sedangkan disebut dengan  

istilah boundary karena berfungsi mengikat atau membatasi (bound or limit) suatu 

unit politik (negara) dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya menjadi satu 

kesatuan yang utuh serta saling terintegrasi satu dengan yang lain, atau dengan 

kata lain, boundary adalah istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan batas suatu 

negara yang dipandang sebagai unit spasial yang berdaulat, sehingga batas 

wilayah kedaulatan negara (boundary) sangat penting dalam dinamika hubungan 

antara negara/bangsa (Hadiwijoyo, 2011). 
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 Sehingga sebagai sebuah negara yang berdaulat perlu untuk menetapkan 

boundary wilayah negaranya termasuk maritime boundary, yang mana penetapan 

batas maritim seperti garis batas laut wilayah, batas ZEE dan batas luar kepulauan 

merupakan implementasi dari Konvensi Hukum Laut Internasional atau United 

Nation Convention of the Law on the Sea  (UNCLOS) yang disepakati sejak tahun 

1982 (Patmasari, et al. 2016). 

 Yurisdiksi tentang perbatasan maritim antar negara telah diatur dalam pasal-

pasal chapter 3 UNCLOS 1982, termasuk juga mengatur tentang hak-hak 

berdaulat untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan 

pengelolaan sumberdaya alam hayati maupun non hayati. Sehingga kesepakatan 

terkait batas maritim suatu negara dengan negara tetangganya akan berdampak 

terhadap bidang politis, hukum, ekonomi, pertahanan dan keamanan (Patmasari, et 

al. 2016). 

 Disepakatinya UNCLOS pada tahun 1982 juga mengkodifikasikan “sejumlah 

hak” termasuk hak privat untuk mengekploitasi sumberdaya yang ada di dasar laut 

dari suatu negara. Namun hak tersebut justru berpotensi menimbulkan sengketa 

wilayah perbatasan laut. Hal tersebut merupakan implikasi dari kedaulatan 

wilayah berdasarkan ayat 121 UNCLOS 1982 yang sangat jelas, mengatakan 

bahwa profit potensial dari kekayaan sumberdaya alam berupa minyak dan gas 

akan cenderung memicu sengketa wilayah, seperti halnya sengketa Laut Timor 

(Farhana, 2014).  

 Sengketa batas Laut Timor bagi Timor Leste merupakan masalah prinsip dan 

kedaulatan, yang telah diperjuangkan begitu lama yaitu sejak tahun 2002 dan 
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harus dibayar dengan harga yang tinggi dengan mengorbankan hak kedaulatannya 

di Laut Timor dikarenakan Australia telah lama menarik diri dari Jurisdiction of 

International Courts and Tribunals termasuk International Court of Justice dan 

The International Tribunal for The Law of The Sea, serta lebih dari sepuluh tahun 

telah menolak semua undangan Timor Leste untuk menegosiasikan perbatasan 

maritim Laut Timor secara permanen, dimana hal ini dikarenakan Australia 

memiliki kepentingan yang signifikan di Laut Timor dan pemerintahan Australia 

tampaknya siap untuk “menodai” hubungan dengan “temannya” untuk melindungi 

kepentingan tersebut (Prime Minister, Dr. Rui Maria De Araujo, 2016). 

 Hal tersebut dikarenakan Australia menganggap Timor Leste hanyalah 

sebagai negara baru yang lemah, namun menurut Munton (2006) meskipun hanya 

memiliki posisi sebagai negara baru yang “lemah”, Timor Leste sanggup 

memperoleh haknya di wilayah Zona Pengembangan Bersama atau JDPA, ketika 

berhadapan dengan negara yang memiliki “power” lebih seperti Australia. 

Artinya bahwa negosiasi kedua negara berdasarkan pada nuansa politis dan 

ekonomis, karena untuk mendapatkan hasil yang signifikan tersebut, Timor Leste 

memanfaatkan Hukum Laut Internasional sebagai dasar dalam mempertahankan 

argumentasinya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kerangka hukum 

internasional mempengaruhi negosiasi kedua negara melalui pilihan strategi yang 

dihasilkan kedua negara untuk memastikan kebijakan yang akan ditetapkan dalam 

perundingan (Munton, 2006). 

 Charles Scheiner (2015) juga membahas tentang posisi Timor Leste hanyalah 

sebagai negara yang “lemah” bagi Australia, namun tidak berarti Timor Leste 
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lantas membiarkan Australia terus menginvasi Laut Timor. Dikarenakan sengketa 

Laut Timor mencakup dua persoalan utama terhadap Timor Leste yaitu masalah 

kedaulatan negara di wilayah perbatasan juga persoalan ekonomis dari 

sumberdaya alam di Laut Timor. Hal ini karena minyak dan gas bumi 

memberikan 76,4 persen terhadap produk domestik bruto (GDP) Timor Leste 

pada tahun 2013 dan menyumbang lebih dari 93 persen pendapatan negara pada 

tahun 2014. Sebagian besar uang dari penjualan kekayaan minyak tidak 

terbarukan telah disimpan di Dana Perminyakan (dana kekayaan berdaulat yang 

mengandung US$17 miliar). Masyarakat Timor Leste mengharapkan IMF untuk 

membiayai kegiatan negara setelah ladang-ladang migas di Celah Timor habis, 

yang bisa terjadi dalam 5 tahun kedepan, tetapi IMF mungkin tidak akan ada lagi 

di Timor Leste pada tahun 2025 (untuk mencegah IMF menerbitkan laporan 

tahunan yang menyesatkan atau ketidaksepakatan atas konten laporan, yang 

pernah dilakukan dulu) (Charles Scheiner, 2015). 

 Timor Leste memiliki sekitar satu dekade untuk menggunakan sumberdaya 

minyaknya yang terbatas untuk menopang perekonomian jangka panjangnya. Saat 

ini Timor Leste mengandalkan ekspor minyaknya lebih ke setiap negara kecuali 

Sudan Selatan, Libya, dan mungkin Guinea Ekuatorial. Namun ketergantungan ini 

bukan karena cadangan minyak dan gas yang besar atau produksi yang tinggi, 

tetapi karena sumber perekonomian non-minyak yang hampir tidak ada ketika 

kemerdekaan dipulihkan pada tahun 2002. Meskipun 23,6 persen GDP Timor 

Leste sebesar US$5,6 miliar telah dikategorikan sebagai pendapatan non-minyak 
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namun setengahnya digunakan oleh pengeluaran negara untuk administrasi publik, 

pengadaan dan pembangunan infrastruktur (Scheiner, 2015). 

 Timor Leste tidak memiliki cukup minyak dan gas untuk menopang negara 

dalam waktu yang lama. Jika ekonomi non-minyak belum berkembang ketika 

sumur terakhir mengering dalam lima tahun, maka lebih banyak penduduknya 

akan bergabung dengan mayoritas penduduk yang hidup di bawah garis 

kemiskinan. Ketika pendapatan negara tidak lagi menutupi pengeluaran, Timor 

Leste akan jatuh kedalam penghematan, dengan implikasi yang drastis bagi negara 

dan warganya (Scheiner, 2015). 

 Namun jika flashback kembali ke masa-masa awal negosiasi selama enam 

tahun antara tahun 2000 sampai 2006, Timor Leste berhasil mendapatkan hampir 

tiga kali lipat peningkatan dalam pengendalian sumberdaya dan pendapatan dari 

Laut Timor, dari 22 persen pada tahun 2000 hingga 60 persen pada tahun 2006. 

Perkiraan nilai absolut dari pendapatan telah berhasil meningkatkan total 

pendapatan Timor Leste dari US$8 miliar menjadi lebih dari US$24 miliar 

selanjutnya akan meningkat dalam 40 tahun kedepan (Cleary, 2007 dalam Jiri 

Syikor, 2013). 

 Pendapat Cleary diatas memberikan pandangan baru terkait cadangan minyak 

di Laut Timor, bahwa sebenarnya masih banyak cadangan minyak yang tersisa di 

Laut Timor yang mungkin baru akan mengering setelah 40 tahun, bukan dalam 

lima atau satu dekade kedepan seperti pendapatnya Scheiner. 

 Sehingga kemudian Joseph Nevins (2014) membahas tentang upaya Timor 

Leste yang berkelanjutan untuk merebut kendali atas sumberdaya gas dan minyak 
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dari Australia yang dirasa sebagai miliknya (berdasarkan Hukum Internasional) 

yang adalah sebuah perjuangan panjang, namun karena minyak dan gas di Laut 

Timor merupakan sumber terbesar perekonomian Timor Leste. Oleh karena itu, 

upaya ini merupakan suatu bentuk perhitungan karena melibatkan teknik 

pemetaan atas sumberdaya dasar laut antara kedua negara yang berkonflik 

tersebut. Lebih luas, ini merupakan bentuk countermapping (melawan struktur 

kekuasaan yang lebih dominan) karena mewakili klaim oleh negara yang relatif 

lemah (Timor Leste) ke wilayah dan sumberdaya yang dikendalikan oleh pihak 

yang lebih kuat (Australia) (Joseph Nevins, 2004). 

 Lebih lanjut Nevins berpendapat, potensi terbatas untuk merealisasikan 

klaim, seperti yang diwujudkan oleh countermap Timor Leste, meskipun 

tampaknya sah menurut Hukum Internasional. Countermap atau secara lebih luas 

counterclaim dapat diwujudkan hanya melalui penggunaan taktik politico-

geografi yaitu melalui perluasan lingkup konflik dan atau melalui peningkatan 

konflik, sebagai bagian dari perjuangan strategis yang lebih besar yang secara 

efektif mengerahkan kekuatan sosial yang cukup untuk melawan klaim partai 

dominan (Australia) (Nevins, 2004). 

 Peningkatan ini dapat membentuk persetujuan Australia untuk 

memungkinkan mekanisme ajudikasi internasional untuk memutuskan hasil dari 

konflik. Ini juga dapat mengambil bentuk yang lebih idealis dimana Australia 

akan menyetujui tekanan internasional (dalam tipe normal) yang diberikan oleh 

jaringan advokasi transnasional dan atau oleh konstituensi domestik (di Australia). 

Meskipun para aktor tersebut juga dapat memberikan tekanan material dengan 
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mengorganisir boikot ekonomi internasional atas barang-barang Australia tertentu 

dan dengan memilih menarik diri dari kantor politisi Australia yang tidak simpatik 

dengan persoalan Timor Leste (Nevins, 2004). 

 Pendapat berbeda dikemukakan oleh Rizki Roza (2018) bahwa kompleksitas 

sengketa Laut Timor, yaitu faktor sejarah dan perkembangan hukum laut 

internasional, merupakan penyebab utama proses penyelesaian konflik antara 

Australia dan Timor Leste menjadi berkepanjangan. Potensi sumberdaya mineral 

yang terdapat di dasar Laut Timor juga merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi upaya penyelesaian sengketa Laut Timor menjadi berbelit-belit 

dan terkesan ditarik ulur oleh Australia. Hal ini karena Laut Timor diestimasikan 

memiliki cadangan minyak dan gas alam yang sangat besar (artinya bahwa 

kandungan migas di Laut Timor tidak akan mengering dalam satu dekade seperti 

yang pernah dilaporkan IMF) (Rizki Roza, 2018). 

 Menyambung pendapat Roza bahwa kompleksitas sengketa Laut Timor 

terkait faktor sejarah dan perkembangan Hukum Laut Internasional sehingga 

proses penyelesaian sengketa tersebut menjadi berkepanjangan, maka Jiri Syikor 

(2013) berpendapat bahwa konflik antara Australia dan Timor Leste dimulai sejak 

belum terbentuknya perjanjian CMATS yaitu sejak negosiasi penandatangan IUA2 

pada tahun 2002, dimana Australia menggunakan power-nya untuk menekan 

Timor Leste agar menandatangani perjanjian tersebut (Jiri Syikor, 2013). 

 Australia sangat sadar bahwa negara Timor Leste yang baru saja merdeka 

membutuhkan sumberdaya untuk menunjang perekonomiannya sehingga Timor 

                                                           
2Kesepakatan Penyatuan Internasional Sunrise (IUA) dibuat untuk memungkinkan eksploitasi 

ladang minyak dan gas Sunrise dan Troubador di Laut Timor, yang sama-sama dikenal sebagai 
ladang Greater Sunrise. 
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Leste tidak mampu untuk tidak menandatangani perjanjian-perjanjian terkait Laut 

Timor. Pada titik ini, Australia menolak untuk bernegosiasi lebih jauh sampai 

IUA ditandatangani oleh Timor Leste. Hingga pada akhirnya Timor Leste 

menandatangani perjanjian Laut Timor, sedangkan Australia tidak 

menandatangani dan memberikan lebih banyak tekanan pada Timor Leste untuk 

IUA pertama dengan mengklaim bahwa, jika Timor Leste tidak menandatangani 

maka sumberdaya alam tersebut akan tetap berada di tanah selama 20 hingga 50 

tahun kedepan (sedangkan pada saat itu Timor Leste sedang kolaps dana 

pembangunan). Oleh karena itu, pemerintah Timor Leste yang baru saja merdeka 

jelaslah sepenuhnya bergantung pada pendapatan dari ladang Bayu Undan yang 

terletak di JPDA, yang merupakan ladang pertama yang mulai berproduksi, tetapi 

tanpa Perjanjian Laut Timor yang ditandatangani oleh Australia, tidak satupun 

perusahaan minyak internasional akan berinvestasi dalam pengembangan ladang 

tersebut. Itulah sebabnya Timor Leste menandatangani IUA pada Maret 2003 dan 

Australia mengikuti dengan menandatangani perjanjian Laut Timor pada bulan 

April 2003 dan pembangunan Bayu Undan berlanjut (Jiri Syikor, 2013). 

 Bercermin dari persoalan diatas, maka sekarang saatnya Timor Leste harus 

bermain keras untuk ladang Greater Sunrise. Walaupun IUA telah ditandatangani 

oleh para pemimpin Timor Leste, IUA harus diratifikasi oleh parlemen Timor 

Leste untuk diberlakukan karena pengembangan Greater Sunrise tidak dapat 

dimulai tanpa itu dan Timor Leste menggunakan pengaruh ini untuk membuat 

Australia menegosiasikan perbatasan maritim permanen di Laut Timor (Jiri 

Syikor, 2013). 
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 Namun demikian, Australia mulai mengiklankan lisensi untuk ladang minyak 

di wilayah Greater Sunrise yang disengketakan. Sedangkan Timor Leste 

memusatkan perhatian pada investor potensial, memberikan peringatan untuk 

tidak membeli lisensi dan untuk tidak berinvestasi didaerah yang disengketakan 

serta berusaha untuk memenangkan opini publik secara internasional dan di 

Australia. Timor Leste juga menolak beberapa penawaran Australia, terutama 

penyelesaian 3 miliar dolar tunai untuk Greater Sunrise yang dibayarkan selama 

30 tahun dan negara-negara tersebut akhirnya mencapai perjanjian akhir 

berkenaan dengan pengaturan maritim tertentu di Laut Timor dengan 

disepakatinya perjanjian CMATS (Certain Maritime Arrangement of the Timor 

Sea), dimana perjanjian ini membagi 50:50 pendapatan dari ladang Greater 

Sunrise dan menentang klaim batas laut selama 50 tahun. CMATS mulai berlaku 

pada Februari 2007 setelah disahkan oleh parlemen Timor Leste (Jiri Syikor, 

2013). 

 Dibentuknya perjanjian CMATS oleh kedua negara, tidak lantas menjadikan 

persengketaan Laut Timor selesai. Sikap arogansi Australia dan tindakan spionase 

yang dilakukan serta ketidakadilan dalam pembagian hasil minyak dan gas, 

semakin membuat sengketa ini berkepanjangan dan menarik perhatian berbagai 

kalangan, baik domestik maupun internasional. Selain itu persoalan klaim teritori 

laut menjadi inti permasalahan yang berlarut-larut tersebut, karena terjadinya 

klaim teritorial yang berbeda dari kedua negara berdasarkan Konvensi Genewa 

tentang Hukum Laut 1958 dan Konvensi PBB mengenai Hukum Laut UNCLOS 

1982 (Alves Correia, 2011). 
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 Meskipun telah adanya Perjanjian CMATS 2006, namun nyatanya 

pengelolaan Ladang Greater Sunrise juga tidak berjalan lancar sesuai kesepakatan 

dalam perjanjian tersebut, dikarenakan tuntutan pembatalan perjanjian CMATS 

2006 oleh Timor Leste karena beberapa alasan diatas, hingga berujung pada 

Timor Leste yang mengadukan pembatalan perjanjian di Mahkamah Arbitrase 

Internasional. 

 Namun hal yang menarik untuk dikaji adalah ketika melihat status Timor 

Leste yang hanyalah sebuah negara “lemah” jika dibandingkan dengan Australia, 

dalam menarik, membawa dan memperluas konflik Laut Timor hingga 

memenangkan sengketa tersebut di Mahkamah Arbitrase Internasional di Den 

Haag, serta memperoleh dukungan publik melalui Solidaritas Internasional, maka 

dalam tulisan ini penulis ingin melihat langkah diplomasi yang ditempuh Timor 

Leste sebagai usaha dalam menyelesaikan sengketa penetapan batas Laut Timor 

dengan Australia, serta dengan melibatkan NGO La’o Hamutuk yang lantas 

menjalin advocasy network dengan Gerakan Solidaritas Internasional di Australia 

yang turut memberikan tekanan publik terhadap Australia, yang diwujudkan 

dalam langkah diplomasi melalui multi-track diplomacy. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 Untuk menganalisa penyelesaian sengketa delimitasi Laut Timor antara 

Timor Leste dan Australia yang telah menjadi polemik selama satu dekade, maka 

Timor Leste menggunakan langkah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah 

disatu pihak serta melibatkan NGO dipihak lainnya. Sehingga kerangka pemikiran 
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yang dibangun dalam tulisan ini menerapkan konsep multi-track diplomacy. 

Disamping itu, melalui teori-teori resolusi konflik dapat mengafirmasi solusi 

preventif dari langkah diplomasi tersebut, dalam penyelesaian sengketa delimitasi 

Laut Timor. 

1.5.1 Diplomasi Multijalur (Multi-track Diplomacy) 

  Multi-track diplomacy adalah konsep yang dikembangkan oleh Louise 

Diamond dan John W. McDonald, yang merupakan suatu perluasan dan 

pembedaan antara first track diplomacy dan second track diplomacy yang dibuat 

oleh Joseph Montville di tahun 1982. Louise Diamond dan McDonald 

mengembangkan kedua jalur diplomasi tersebut di tahun 1991, menjadi sembilan 

jalur yakni Goverment, Non-Goverment/Professional, Business, Private citizen, 

Research, training and education, Activism, Religion, Funding, 

Communication/media (MacDonald, 2012). 

 Multi-track diplomacy mengacu pada visi total diplomasi, yang mengandung 

arti bahwa menggunakan seluruh upaya dari para aktor (diplomat dan 

nondiplomat) dalam melaksanakan politik luar negeri sebuah negara, serta 

keterlibatan daerah sebagai salah satu track. Sehingga dalam pelaksanaan 

diplomasi total tersebut, peranan aktor dipandang penting dalam mewujudkan 

kepentingan dan cita-cita nasional sebuah negara. 

 Dalam pelaksanaan politik luar negeri suatu negara, multi-track diplomacy 

menyebabkan munculnya elemen fundamental untuk menipiskan sekat tebal yang 

semula memisahkan aktor internasional dan aktor domestik dalam mengelola 

diplomasi. Kegiatan multi-track diplomacy kerapkali melibatkan sejumlah aktor 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS STRATEGI TIMOR LESTE ..... MARIA M NIIS



25 
 

 

dalam masyarakat yakni pemerintah pada jalur utama, dan LSM (NGO) pada jalur 

kedua serta ketujuh track yang sudah dijelaskan diatas (Shoelhi, 2011). 

 Pelaksanaan multi-track diplomacy didasarkan pada keinginan dan kesadaran 

para aktor non-negara secara umum dari berbagai kalangan yang memiliki latar 

belakang dan kemampuan yang berbeda-beda pula untuk melakukan usaha 

menciptakan peacemaking dan peacebuilding. Suatu negara diharapkan memberi 

kontribusi yang positif dalam menyikapi kemunculan aktor-aktor non-negara yang 

terlibat dalam pelaksanaan kebijakan politik luar negeri negara tersebut, bagi 

pencapaian kepentingan nasional, khususnya dalam membangun citra bangsa yang 

positif di mata dunia internasional serta dalam mengembangkan kerjasama di 

berbagai bidang dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan global 

(McDonald, 2012). 

 Multi-track diplomacy telah menjadikan kegiatan diplomasi bukan hanya 

sebagai tugas diplomat profesional ataupun Pemerintah dalam pengertian umum, 

namum merupakan sebuah upaya untuk merangkul dan melibatkan masyarakat 

dari berbagai negara dalam suatu hubungan yang harmonis guna mewujudkan 

hubungan yang harmonis antar bangsa-bangsa menuju perdamaian dunia, yang 

semakin dimudahkan di era globalisasi kini dengan memanfaatkan kecanggihan 

teknologi transportasi dan komunikasi (internet). 

 Dalam mengurai proses diplomasi yang dilakukan oleh Timor Leste dalam 

menyelesaikan sengketa delimitasi Laut Timor dengan Australia, Pemerintah 

Timor Leste sendiri melakukan diplomasi dengan Pemerintah Australia melalui 

penggunaan media komunikasi maupun bertatap muka secara langsung. Kegiatan 
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diplomasi tersebut juga melibatkan aktor non-negara atau NGO La’o Hamutuk 

yang meningkatkan komunikasi bersama dengan gerakan solidaritas non-

goverment di Australia demi menciptakan situasi penyelesaian sengketa yang 

kondusif tanpa kekerasan, sehingga kedua negara dapat menemukan resolusi 

konflik yang damai. Maka dalam kegiatan diplomasi tersebut disebut dengan 

diplomacy track one dan diplomacy track two, karena ada keterlibatan aktor non-

negara. 

 Track one diplomacy adalah diplomasi yang dilakukan oleh aktor negara 

yakni pemerintah (goverment-to-goverment) dan merupakan elemen penting 

dalam diplomasi. Kegiatan diplomasi melalui track one diplomacy, dilakukan 

dengan mempertimbangkan aspek formal dalam proses pemerintahan karena 

dilakukan oleh kepada negara atau diplomat profesional serta wakil-wakil yang 

telah diberi instruksi oleh negara yang berdaulat melalui negosiasi, mediasi, 

intervensi dan resolusi konflik (McDonald, 2012). 

 Track two diplomacy adalah bentuk diplomasi yang dilaksanakan oleh aktor-

aktor non-negara, baik oleh organisasi maupun individu profesional dalam situasi 

informal, untuk dapat menangani, menganalisis, memecahkan, mencegah, serta 

mengelola konflik-konflik internasional, melalui  peningkatan komunikasi dan 

saling pengertian untuk menciptakan perdamaian dunia. Diplomasi melalui track 

two diplomacy ini adalah sebagai pendukung diplomasi jalur pertama dalam 

membuka jalan bagi negosiasi-negosiasi dan kesepakatan yang dilakukan oleh 

pemerintah (McDonald, 2012). Orientasi proses melalui track ini, tidak 

menggantikan diplomasi “state-to-state”, melainkan membantu membangunkan 
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jalan bagi komunikasi dan negosiasi yang mendorong fungsi diplomacy track one 

oleh pemerintah, bahwa diplomacy track two diasumsikan sebagai perpanjangan 

dari diplomacy track one (Kupinska, 2010). Namun, diplomacy track two tidak 

terikat oleh kekuatan politik maupun konstitusi sehingga tidak mempengaruhi 

sudut pandang maupun konstituensi aktornya serta tidak memiliki kuasa untuk 

mempengaruhi kebijakan luar negeri yang dijalankan pemerintah (Mapendere, 

2015). 

 Dalam proses diplomasi yang dilakukan Timor Leste dengan Australia yang 

dilatarbelakangi kepentingan nasionalnya, yakni penyelesaian sengketa delimitasi 

Laut Timor secara damai demi mengembalikan kedaulatan negaranya di kawasan 

maritim, yang dilakukan Timor Leste melalui korespondensi, pembicaraan tidak 

resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan dan aktivitas-

aktivitas lannya yang terkait. 

 Diplomasi yang dilakukan Timor Leste tidak hanya dilakukan oleh negara 

saja, tetapi melibatkan masyarakat yang meliputi LSM/NGO sehingga dapat 

mempercepat diplomasi yang disebut dengan multi-track diplomacy. Keterlibatan 

aktor non-negara yang mendorong fungsi diplomasi oleh Pemerintah Timor Leste 

dalam membawa Australia ke meja perundingan menunjukkan bahwa 

kompleksitas konflik membutuhkan pendekatan yang multidimensional agar 

resolusi konflik dapat dicapai secara tepat dan efektif, sehingga keterlibatan NGO 

La’o Hamutuk, mengafirmasi bahwa keterlibatan aktor non-negara benar-benar 

signifikan di era globalisasi saat ini, dimana sekat-sekat antar negara tidak 

memiliki batas, sehingga NGO dalam kurun waktu terakhir menjadi aktor yang 
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sering ikut serta dalam kegiatan diplomasi dengan resolusi konflik dalam 

penyelesaian sebuah sengketa antar negara. 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

    

        

 

 

        

 

 

 

                    

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

Timor Leste 

Melakukan interaksi dengan Australia  

Kepentingan Timor Leste di Laut Timor 

Menyelesaikan sengketa delimitasi Laut Timor demi 

mempertahankan kedaulatannya di wilayah maritim. 

Diplomasi 

Multitrack Diplomacy 

Strategi Timor Leste untuk membawa Australia ke meja 

perundingan serta menyelesaikan sengketa secara damai 

Track One 

Pemerintah 

Track Two 

Non Goverment 

Organization 

 Melalui cheap talk 

(perbincangan antar aktor 

kedua negara) sebelum situasi 

negosiasi dibawah PCA 

 Melalui “integrated package 
of confidence building 

measures”, setelah 

direkomendasikan oleh 

Komisi Konsiliasi dibawah 

PCA kepada kedua negara 

Menjalin advocasy network 

dengan friendship and solidarity 

groups di Australia, kritik keras 

terhadap Pemerintah Australia 

yang dilakukan melalui tulisan 

artikel, serta membangkitkan 

solidaritas intenasional dengan 

menulis surat ke Perdana Menteri 

Australia, yang diikuti oleh 100 

NGO dari 19 negara 
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1.5.2 Teori-Teori Resolusi Konflik  

 Resolusi konflik merupakan himpunan teori dan analisis yang berupa 

eksperimental dalam menafsirkan sifat-sifat konflik, mengamati strategi terjadinya 

konflik, kemudian membentuk resolusi atas konflik yang terjadi (Deutsch, 1973). 

Tujuan adanya resolusi konflik adalah menangani akar terjadinya konflik dan 

berusaha membentuk hubungan baru yang relatif dapat bertahan lama diantara 

kalangan yang berkonflik (Liliweri, 2005). Jadi resolusi konflik berbicara 

mengenai jalan apa yang digunakan untuk menghadapi, menyelesaikan, 

mengatasi, mengelola, mengakhiri dan mungkin meniadakan konflik. Sehingga 

resolusi konflik sebagai istilah komprehensif yang mengisyaratkan bahwa akar 

yang menjadi asal-muasal konflik dapat ditangani dan diubah, dan bahwa perilaku 

kekerasan, sikap bermusuhan dan bentuk konflik telah beralih ke arah perubahan 

dan penanganan konflik dengan efisien (Tafsir M, 2015). 

 Teori-teori resolusi konflik dikembangkan dari pendekatan konflik itu sendiri 

dan berangkat dari asumsi bahwa konflik tidak mungkin dihindarkan dari 

perubahan sosial. Teori-teori kesolusi konflik dalam penyelesaian sengketa Laut 

Timor antara Timor Leste dan Australia, diantaranya; (1). Dialog, (2). Negosiasi, 

(3). Konsiliasi. 

1.5.2.1 Dialog 

 Dialog dapat dilihat sebagai sebuah instrumen bagaimana menghadapi dan 

menanggulangi konflik secara konstruktif sebagai respon umum atas sebuah 

konflik yang terjadi, yang secara umum diasumsikan sebagai pertukaran dan 

diskusi tentang persepsi yang disampaikan secara jelas dan terbuka sebagai 
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pranata yang mengarah kepada hubungan yang saling memahami dan harmoni 

(Fisher, 2014). Hal tersebut menunjukkan bahwa asal-muasal utama dari konflik 

adalah kesalahpahaman dan eskalasinya, sehingga langkah utama menghentikan 

dan menyelesaikan eskalasi konflik adalah melalui peningkatan komunikasi. 

Namun dialog adalah sebuah kata yang diberikan makna berbeda-beda dalam 

kondisi yang berbeda pula. Sebagai contoh, dalam panggung politik, adanya 

istilah “strong dialogue” dan dalam panggung seni adanya dialog menggunakan 

bahasa tubuh. Akan tetapi secara etimologi indikasi mengenai apa yang dimaksud 

dengan dialog bisa dipahami. Asal-usulnya adalah dari kata Yunani “dialogos” 

yang terdiri dari kata “dia” berarti melalui (through) dan kata “logos” yang 

berarti “makna-kata” (word), dengan demikian kata dialog berarti menggunakan 

makna kata, sehingga dialog adalah makna yang mengalir kepada kita (Bohm, 

2004). 

 Dalam sebuah dialog, terdapat kapasitas yang harus dikembangkan sebagai 

landasan dalam berperilaku diantaranya; (1). Penyampaian (voicing) yaitu 

berbicara kebenaran sesuai dengan otoritas seseorang dalam mengungkapkan 

persoalan konflik; (2). Mendengarkan (listening) berarti bahwa mendengarkan 

tanpa melakukan bantahan terhadap perkataan pihak lain atau menginterupsi; (3). 

Hormat (respecting) yang berkaitan dengan pemahaman dan identifikasi terhadap 

integritas posisi seteru yang sangat sulit dipahami keseluruhannya; (4). 

Suspending mengacu pada “memegang dan menempatkan” asumsi, keputusan, 

dan penentuan terkait bagaimana jalannya dialog secara keseluruhan (Isaacs, 

1999). 
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 Dalam meretas jalan perdamaian dalam sebuah konflik, maka terdapat empat 

jenis dialog yang ada dan sering dipraktekkan diantaranya; (1). Posisi (positional) 

dialog dimana kelompok yang terlibat konflik mengartikulasikan pandangan, 

posisi dan pemikiran, sebagai cerminan dari konflik yang terjadi dan dijadikan 

substansi identifikasi dari konflik; (2). Human Relation Dialogue yang mana para 

pihak saling mengeksplorasi pikiran dan hubungan satu dengan yang lainnya 

dalam konflik tersebut, demi membangun rasa saling percaya dan saling 

memahami; (3). Dialog aktivis (activist dialogue) dimana dalam tahap ini, dialog 

sudah berjalan kedepannya bahwa subyek isu sudah dianalisis yang nantinya 

dijadikan dasar pijakan bagi kedua pihak yang berkonflik untuk merubah jalannya 

sengketa. Dalam kalimat yang sederhana, tujuan dialog disini tidak hanya 

berbicara dan saling memahami, akan tetapi sampai pada tingkatan saling 

bekerjasama dan memberikan bantuan antara pihak yang bersengketa; (4). 

Problem solving dialogue bahwa pihak yang berkonflik mengorganisir 

komunikasi sedemikian rupa sehingga mereka bisa mengarah pada substansi 

sebenarnya yang mengakibatkan mereka berkonflik dan dibutuhkan keterlibatan 

semua pihak yang berkonflik untuk megekplorasi perasaan dan pandangan satu 

dengan yang lain mengenai konflik, namun fokus utama disini terhadap apa yang 

merupakan kebutuhan utama (human needs) dari pihak yang ikut serta dalam 

konflik untuk semakin meningkatkan jalan menuju pemenuhan kepentingan 

semua pihak, yang pada akhirnya akan menjadi metode penyelesaian konflik 

(Rothman, 1998). 
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 Dari penjelasan diatas mengindikasikan bahwa dialog disini menampilkan 

pandangan yang berbeda sebagai instrumen untuk menemukan pemahaman yang 

baru, yang dieksplorasi terlebih dahulu terkait konflik yang terjadi. Jadi dialog 

dalam resolusi konflik mengedepankan perbedaan dan memberi ruang yang luas 

terhadap penyelesaian sebuah konflik. Sehingga dibutuhkan pedoman dalam 

dialog oleh pihak yang berkonflik diantaranya, saling keterbukaan, adanya titik 

temu, tujuan dan saling memahami dan tentu saja materi dialog. 

1.5.2.2 Negosiasi 

 Istilah “negosiasi” dalam terminologi bahasa Inggris disebut dengan 

“negotiate” dan “negotiation” yang artinya sebuah perundingan atau 

kesepakatan. Henry Campbell Black, memaknai “negotiation” sebagai “is 

process of submission and consideration of offers until acceptable offer is made 

and accepted”. Negosiasi juga merupakan sebuah metode penyelesaian sengketa 

dimana para pihak itu sendiri atau perwakilan dari masing-masing pihak berupaya 

menyelesaikan konflik tanpa menggunakan pengadilan ataupun ketidakterlibatan 

pihak ketiga yang tidak memihak (Lewicky, 2001). 

 Pengimplementasian negosiasi dilakukan karena 2 (dua) alasan, yaitu: (1) 

untuk menelusuri sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, 

misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual, dan pembeli sama-sama saling 

membutuhkan guna menentukan harga (di sini tidak terjadi sengketa); dan (2) 

untuk mengatasi perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak 

(Lewicky, 2001). 
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 Terdapat beberapa prinsip negosiasi, diantaranya: (1). Transparansi yang juga 

berarti kejujuran. Namun penggunaan taktik diperbolehkan asalkan bukanlah 

sebuah kebohongan, yang nantinya akan merugikan pihak yang ikut serta dalam 

negosiasi; (2). Akuntabilitas yang artinya dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa 

semua pihak yang terlibat dalam negosiasi berkonsekuen sesuai apa yang 

dikatakan, yang akan memberikan kepercayaan diantara para pihak; (3). Keadilan 

yaitu pembagian porsi dalam sebuah kerjasama harus adil diantara para pihak; (4). 

Saling menghargai dan menghormati dalam artian saling mendengarkan pendapat 

tanpa melakukan interupsi terhadap pihak lain yang sedang menyampaikan 

pendapatnya (Sardjono, 2009). Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa 

negosiasi merupakan upaya yang paling efisien dalam menanggulangi dan 

menyelesaikan konflik atau perbedaan interes, oleh dua pihak atau lebih dengan 

solusi penyelesaian yang saling menguntungkan. 

1.5.2.3 Konsiliasi  

 Konsiliasi sebagai resolusi konflik merupakan lanjutan dari mediasi dimana 

seorang mediator dapat pula beralih fungsi sebagai konsiliator yang melaksanakan 

peran yang lebih aktif dalam menelusuri bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan 

mengusulkannya kepada para pihak yang terlibat sengketa dan apabila solusi 

tersebut disetujui oleh para pihak, maka solusi tersebut akan menjadi resolution 

yang kemudian menghasilkan kesepakatan yang berlaku dan bersifat final serta 

mengikat para pihak. Proses konsiliasi terjadi apabila pihak ketiga mengusulkan 

solusi sebagai jalan keluar dari sengketa, ketika para pihak yang bersengketa tidak 

mampu merumuskan suatu kesepakatan. Konsiliasi merupakan kaidah resolusi 
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sengketa internasional dalam bentuk apapun, oleh Komisi Konsiliasi yang 

dibentuk oleh para pihak yang terlibat persengketaan, baik secara permanen atau 

secara ad hoc untuk menangani persengketaan, memeriksa para pihak yang tidak 

memihak dalam penyelesaian sengketa, mendefinisikan syarat-syarat resolusi 

konflik yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa atau memberikan 

usulan dalam penyelesaian sebuah sengketa kepada para pihak jika hal tersebut 

diminta (Merills, 1991 seperti dikutip Amriani, 2012). 

 Contoh dari penggunaan metode konsiliasi adalah penyelesaian sengketa Laut 

Timor antara Timor Leste dan Australia yang telah berlangsung satu dekade, 

melalui Komisi Konsiliasi yang dibentuk oleh kedua negara. Sebelumnya telah 

ada metode penyelesaian sengketa melalui negosiasi, namun hasil akhir 

kesepakatan tidak dapat diterima oleh kedua negara dan terkesan merugikan salah 

satu pihak, sehingga Timor Leste akhirnya membawa sengketa Laut Timor ke The 

Permanent Court of Arbitration (PCA) di Den Haag sebagai pihak ketiga yang 

kemudian menjembatani proses pencarian solusi dari sengketa tersebut, sesuai 

dengan prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui dialog, negosiasi 

dan konsiliasi. Metode konsiliasi dalam penyelesaian sengketa Laut Timor 

dipandang sebagai solusi paling efektif dan efisien karena berhasil mencapai 

kesepakatan yang dapat dterima oleh kedua negara dalam waktu yang relatif 

singkat dari aturan yang ditetapkan (hanya dalam 10 bulan dari 1 tahun), yang 

diwujudkan dalam penandatanganan sebuah perjanjian baru di New York, yang 

menandai awal hubungan yang baru antara Timor Leste dan Australia di Laut 

Timor. 
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1.5.3  Pressure oleh Non Goverment Organization sebagai bagian dari Civil 

Society 

 Istilah “pressure” dari “pressure group” adalah ungkapan Amerika yang 

pertama kali diperkenalkan di Perancis pada tahun 1962, dimana komunitas 

tersebut berusaha mempengaruhi orang-orang yang menduduki dan melaksanakan 

kekuasaan, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, meskipun secara 

tidak resmi tindakan tersebut guna menempatkan orang-orang dari kelompok 

penekan tersebut dalam kekuasaan. Sebenarnya kelompok penekan memiliki 

delegasi mereka di pemerintahan dan parlemen, tetapi afiliasi antara wakil-wakil 

tersebut dengan kelompok atau golongan yang mereka wakili terjalin secara privat 

dan sangat hati-hati (Duverger, 1984). Kelompok-kelompok penekan yang 

terorganisir yang kemudian dikenal sebagai kelompok LSM atau NGO yang 

merupakan bagian dari civil society yang merupakan suatu space atau ruang yang 

terletak antara negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain dan dalam ruang 

tersebut terdapat aliansi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan diantaranya 

terikat dalam sebuah jaringan hubungan (Basista, 2011). 

 Salah satu Non Goverment Organization yang paling sering melakukan 

pressure kepada pemerintah terkait masalah-masalah yang berhubungan dengan 

Laut Timor adalah NGO La’o Hamutuk sebagai salah satu organisasi independen 

gabungan regional dan internasional berbasis di Dili, Timor Leste. NGO La’o 

Hamutuk dalam kenyataannya merupakan relasi yang baik bagi Pemerintah Timor 

Leste, dimana NGO tersebut menjembatani komunikasi dua arah antara 

masyarakat sipil dan pemerintah, terkait penyelesaian sengketa Laut Timor, 
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meskipun sering mengadakan protes melalui demonstrasi terhadap kinerja 

pemerintah. Melalui jaringan Advocacy Network dengan beberapa NGO di 

Amerika Serikat dan Australia salah satunya adalah ETAN,  La’o Hamutuk 

membangkitkan Gerakan Solidaritas Internasional di seluruh dunia yang 

memprotes sikap arogansi Australia serta mendukung langkah diplomasi Timor 

Leste dalam mengembalikan kedaualatan negara di wilayah maritimnya. Sehingga 

dalam proses penyelesaian sengketa yang berkepanjangan tersebut, NGO La’o 

Hamutuk secara jelas melakukan intevensi kebijakan serta pengawasan kinerja 

pemerintah sebagai asosasi civil society Timor Leste, yang mendesakkan 

(pressure) aspirasi masyarakat kepada pemerintah. 

 

1.6 Pernyataan Tesis 

 Mengacu pada rumusan penelitian dan kerangka pemikiran, penulis 

berargumen bahwa, Timor Leste menyelesaikan sengketa delimitasi Laut Timor 

melalui multi-track diplomacy, sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan 

internasional secara legal standing, serta memperkuat dukungan masyarakat 

internasional melalui opini publik, maka Timor Leste membawa sengketa tersebut 

ke Mahkamah Arbitrase Internasional atau The Permanent Court of Arbitration 

(PCA) yang lantas memerintahkan Compulsory Concilliation atau Konsiliasi 

Wajib di bawah UNCLOS 1982, sebagai resolusi konflik melalui tahapan 

penyelesaian sengketa dan salah satunya adalah melalui komisi dialog di tingkat 

internasional. Timor Leste juga mengambil sebuah langkah manuver diplomasi 
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untuk menginternasionalisasikan sengketa Laut Timor yang melibatkan aktor 

ketiga yaitu Non Goverment Organization. 

 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1  Ruang Lingkup Penelitian  

 Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi secara geografis dalam artian 

sengaja mengkaji penyelesaian sengketa delimitasi Laut Timor antara Timor Leste 

dan Australia, demi menghindarkan diri dari penulisan yang berjangkauan luas 

yang dapat mengaburkan isi dan pokok pembahasan. Oleh karena itu, jangkauan 

dari penelitian ini adalah data-data yang terkait dengan proses penyelesaian 

sengketa batas Laut Timor sejak Timor Leste membawa persoalan Celah Timor ke 

PCA atau pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. 

1.7.2 Jenis penelitian 

 Jenis penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian eksplanatif dengan  

mengaplikasikan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan mengenai 

resolusi konflik melalui multi-track diplomacy yang melihat keterlibatan NGO 

sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa delimitasi di Laut Timor. 

Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu deduktif 

dengan melihat berbagai peristiwa proses diplomasi yang terjadi dan menarik 

kesimpulan melalui proses analisis data-data yang telah dikumpulkan.  

1.7.3 Teknik pengumpulan data 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. 

Data primer dikumpulkan melalui hasil observasi dan wawancara dengan 
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Pemerintah dan NGO di Timor Leste. Pada level pemerintah, penulis memperoleh 

data dari Gabinete Fronteira Maritime, Palacio Governo East Timor. Penulis juga 

melakukan wawancara dengan Felismina Carvalho dos Reis selaku Conselor 

Communications and Translation Officer di Gabinete Fronteira Maritime, yang 

memiliki pemahaman yang komprehensif terkait sengketa Laut Timor serta proses 

penyelesaiannya sehingga sering dilibatkan sebagai pembicara dalam berbagai 

komisi dialog.  

 Selain itu penulis juga mewawancarai Celestino Gusmao selaku Koordinator 

NGO La’o Hamutuk, yang turut serta membentuk Gerakan MKOTT dan 

menggalang massa untuk melakukan aksi demonstrasi terbesar yang pernah terjadi 

sepanjang sejarah kemerdekaan Timor Leste, memprotes kedudukan Australia di 

Laut Timor. Elizaria Febe Gomes selaku Researcher terkait persoalan Laut Timor, 

beliau memiliki informasi akurat yang langsung diperoleh dari lapangan, untuk 

melengkapi penulisan buletin wajib La’o Hamutuk yang diterbitkan dalam enam 

minggu sekali, yang merupakan sumber data sekunder yang banyak digunakan 

oleh penulis untuk melengkapi isi tesis ini dan Mariano Fereira selaku Peneliti 

Kebijakan Pertanian dan Land Issue (Land Rights), beliau terlibat langsung 

sebagai pembicara dalam penggusuran penduduk wilayah Manumutin yang 

lokasinya akan digunakan untuk membangun kilang-kilang pengolahan minyak 

Laut Timor. 
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1.8 Sistematika Penulisan  

 Kajian ini dirincikan dalam 5 bab. Bab I merupakan pendahuluan. 

Selanjutnya bab II penulis mengkaji dinamika perbatasan Laut Timor. Dalam bab 

III membahas tentang proses penyelesaian sengketa delimitasi Laut Timor melalui 

Mahkamah Arbitrase Internasional. Dilanjutkan dengan bab IV yang memaparkan 

tentang diplomasi yang dilakukan oleh Non-Goverment Organization, Sedangkan 

bab V merupakan bab kesimpulan.  
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