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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) 

selama kurang lebih 474 tahun di bawah penjajahan 

Pemerintah Kolonial, yaitu Pemerintah Portugal dan 

Pemerintah Republik Indonesia (RI). Pertama, Negara 

Republik Demokratik de Timor Leste di bawah 

Pemerintahan Portugal kurang lebih 450 tahun lama-

nya. Pada masa Timor Leste di bawah penjajahan 

Pemerintahan Portugal selama 450 tahun ada bebe-

rapa pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap warga 

masyarakat Timor Leste, seperti masyarakat Timor 

Leste tidak diberikan kebebasan untuk mengikuti 

pendidikan selayaknya yang berlaku di dunia. Pendi-

dikan bagi warga masyarakat Timor Leste dibatasi 

sesuai keinginan Pemerintah Penguasa dan tidak 

tertulis di dalam sebuah aturan/peraturan pemeritah. 

Secara otoriter Pemerintah Penguasa memberlakukan 

bahwa bagi warga masyarakat Timor Leste setelah 

lulus dari Sekolah Dasar (SD) harus berhenti sekolah, 

mereka tidak diijinkan melanjutkan sekolah ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. Setelah lulus SD, mereka 

langsung ditugaskan untuk mengajar di daerah-

daerah terpencil. 
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 Warga masyarakat Timor Leste juga dipaksa 

untuk bekerja cuma-cuma menggarap sawah dan 

ladang untuk Pemerintah Portugal, dan hasil pekerja-

an dikumpulkan di pusat Pemerintahan Portugal. Di 

samping itu juga masyarakat juga dipaksa untuk 

membayar pajak yang jumlahnya tidak sesuai dengan 

penghasilan masyarakat. Kadang-kadang masyarakat 

tidak mampu untuk membayar pajak karena mereka 

tidak memiliki uang. Sementara itu Pemerintah 

Portugal juga memberlakukan peraturan bagi masya-

rakat yang tidak mampu membayar pajak akan 

dihukum dengan pukulan rotan dan lain sebagainya. 

Setelah 450 tahun Pemerintah Portugal di Timor Leste, 

mulailah muncul revolusi bunga di Portugal, maka 

Pemerintah Portugal mengambil keputusan untuk 

meningggalkan Negara Timor Leste pada tahun 1975, 

dan Timor Leste diberikan kebebasan untuk menen-

tukan nasibnya sendiri “diberikan kemerdekaan”.     

Negara Demokratik Timor Leste di bawah 

Pemerintahan Republik Indonesia kurang lebih 24 

tahun lamanya. Pada masa Timor Leste di bawah 

Pemerintah Republik Indonesia banyak pelanggaran 

HAM yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia 

(TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) terhadap 

warga masyarakat Timor Leste. Maka HAM Internasio-

nal menuntut Pemerintah Republik Indonesia melalui 

Dewan Keamanaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, se-

lanjutnya disebut (DK/PBB) untuk segera menyele-

saikan masalah Timor Leste.  
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  Oleh sebab itu pada tanggal 05 Mei 1999 di 

New York, diadakan pertemuan dialog segitiga 

(Tripartite Talks) antara Pemerintah Republik Indone-

sia, Pemerintah Portugal dan Pemerintah Republik 

Demokratik de Timor Leste yang dipimpin langsung 

oleh DK/PBB, untuk membahas mengenai status 

Negara Republik Demokratik de Timor Leste. Hasil 

pertemuan tersebut diberikan dua opsi kepada warga 

masyarakat Timor Leste untuk memilih yaitu merdeka 

atau integrasi kepada Republik Indonesia (RI).  

Dengan pertemuan di atas maka diadakan jajak 

pendapat/referendum di Timor Leste pada tanggal 30 

Agustus 1999, di bawah pengawasan PBB. United 

Nations Administration Mission East Timor (UNAMET) 

yang dipimpin oleh Mr. Ian Marten diutus PBB untuk 

melaksanakan Pemerintahan Hasil dari jajak pendapat 

menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Timor 

Leste (78,5%) memilih merdeka, dan kurang dari 

21,5% memilih untuk integrasi dengan Pemerintah 

Republik Indonesia. Pemerintah PBB di Timor Leste 

mengumumkan hasil jajak pendapat pada tanggal 04 

September 1999, dinyatakan dan diakui terbentuknya 

Pemerintah Republik Demokratik de Timor Leste se-

cara sah menjadi sebuah Negara merdeka. 

Setelah hasil jajak pendapat diumumkan Peme-

rintah Republik Demokratik de Timor Leste masih di 

bawah Pemerintah Transisi dengan (PBB) kurang lebih 

lima tahun dengan alasan untuk mempersiapkan 

segala administrasi pemerintahan baru Timor Leste. 
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Setelah masa transisi tersebut maka diberikan kewe-

nangan penuh kepada Pemerintah Timor Leste untuk 

menjalankan fungsi Pemerintahannya sendiri. Peme-

rintah Transisi dibentuk berdasarkan Peraturan Peme-

rintah Transisi (PBB) di Timor Leste Nomor 1/1999 

tertanggal 27 November 1999 tentang kewenangan 

Pemerintahan Transisi di Timor Leste, berdasarkan 

pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1272 

(1999) tertanggal 25 Oktober 1999.  

Berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB, 

sesuai dengan Bab VII Piagam PBB, telah diambil ke-

putusan tentang berdirinya United Nation Transitional 

Administration in East Timor (UNTAET) dipimpin oleh 

Mr Sergio Viera de Melo atau Pemerintahan Transisi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Leste yang diberi 

tanggungjawab penuh atas pemerintahan Timor Leste 

dan diberi kuasa untuk melaksanakan semua fungsi 

Legislatif dan Eksekutif Pemerintah, termasuk urusan 

Administrasi dan Administrasi Peradilan yang ada di 

Timor Leste. 

Sistem hukum yang dianut selama masa peme-

rintahan Transisi adalah sistem hukum sebagaimana 

yang berlaku di Indonesia, karena berdasarkan pasal 3 

Regulasi UNTAET No. 1/1999 disebutkan bahwa 

hukum yang berlaku di Timor Leste sebelum 25 

Oktober 1999 tetap berlaku, sejauh tidak bertentang-

an dengan standar internasional. Dengan demikian 

berarti sistem hukum Eropa Kontinental yang diber-

lakukan Indonesia tetap berlaku. 



 

5 

Pada waktu Administrasi UNTAET, banyak 

Institusi Negara modern yang dibentuk yaitu, 

Parlemen Nasional, Dewan Menteri, struktur-struktur 

pemerintahan lokal, Dinas Kepolisian dan Angkatan 

Pertahanan. Kepolisian Nasional Timor Leste (PNTL) 

untuk angkatan pertama dibentuk pada tanggal 27 

Maret 2000 yang merekrut lima puluh orang personil 

oleh Civilian Police (CIVPOL), terdiri dari dua puluh 

lima orang dari mantan anggota Polisi Republik 

Indonesia (ex. POLRI) dan dua puluh lima orang dari 

pemuda/i Timor Leste. Dalam perekrutan anggota 

Kepolisian tersebut CIVPOL lebih memberikan kewe-

nangan kepada para mantan anggota POLRI yang 

sebelumnya bekerja di bawah Pemerintahan Republik 

Indonesia, dengan alasan mereka lebih berpengalaman 

bekerja sebagai anggota Kepolisian (Taylor 1998, h.38). 

Salah satu syarat yang dikeluarkan dari CIVPOL 

adalah calon anggota Kepolisian Nasioanl Timor Leste 

yang akan direkrut minimal pengalaman kerja kurang 

lebih lima tahun bekerja sebagai anggota Kepolisian, 

ditolak tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Timor 

Leste karena takut akan menimbulkan masalah di 

lembaga Kepolisian. Alasan dari para tokoh-tokoh 

perjuangan kemerdekaan Timor Leste bahwa, syarat 

tersebut tidak sesuai dengan prinsip perjuangan 

kemerdekaan rakyat Timor Leste. 

Sebagian besar mantan anggota Polri terlibat 

sebagai pelaku pelanggaran HAM terbesar di Timor 

Leste mulai pada tahun 1975 hingga tahun 1999, 
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mereka dulu bekerja sama dengan Tentara Nasional 

Indonesia (TNI), membunuh, menyiksa dan menindas 

warga masyarakat Timor Leste. Alasan yang paling 

penting dari tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan 

bahwa mantan anggota Polri direkrut kembali menjadi 

anggota Kepolisian, adalah bahwa kehadiran para 

mantan anggota Polri di tengah masyarakat tidak akan 

diterima oleh warga masyarakat Timor Leste. Masya-

rakat masih trauma dengan tindakan-tindakan mere-

ka dulu terhadap warga masyarakat sipil, dan juga 

tidak akan diterima oleh pemuda/i perjuangan kemer-

dekaan yang akan direkrut menjadi anggota Kepolisian 

Nasional Timor Leste karena pemuda/i dulu juga 

bagian dari pada korban penyiksaan oleh para mantan 

anggota Polri. Semua kejadian yang terjadi di dalam 

Institusi Kepolisian saat ini sama persis alasan di atas 

karena para mantan anggota Polri mayoritas tidak 

berani turun ke lokasi kejadian karena takut pada 

masyarakat dengan semua alasan di atas. 

Sampai saat ini Institusi Kepolisian Nasional 

Timor Leste masih sangat jauh dari harapan warga 

masyarakat dan Pemerintah Timor Leste karena 

dengan alasan di atas. Semua kewenangan di lembaga 

Kepolisian mayoritas masih dikuasai oleh mantan 

anggota Polri. Kelemahan mantan anggota Polri tidak 

bisa mengatur bawahannya karena mayoritas bawah-

an adalah mantan pemuda/i perjuangan kemerdeka-

an. Mantan anggota Polri tidak mempunyai otoritas 

karena dengan semua alasan tersebut di atas. 
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Kelemahan itulah yang mengakibatkan pernah 

muncul sebuah organisasi yang dinamakan Polisi 

Spirit Nasionalis (Polisia Espirito Nasionalista) di dalam 

Institusi Kepolisian Nasional Timor Leste. Di dalam 

organisasi itu mayoritas mantan Gerilyawan (Falintil) 

dan pemuda/i perjuangan kemerdekaan. Munculnya 

organisasi itu disebabkan adanya ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap mantan anggota Polri. Hingga 

pada akhirnya muncul krisis Militer pada tahun 2006  

di Timor Leste. Lembaga Kepolisian Nasional Timor 

Leste yang pada saat itu sebenarnya tidak ada masa-

lah dengan kejadian tersebut ikut serta bubar karena 

tidak berfungsinya Markas Besar Kepolisian Nasional 

Timor Leste. Kurang lebih satu tahun lamanya tidak 

beraktivitas, kecuali dua belas Distrik yang lain masih 

tetap beraktivitas seperti biasa.  

Setelah satu tahun lebih baru United Nation 

Police (UNPOL) menghimbau kembali kepada semua 

anggota Kepolisian Nasional Timor Leste untuk segera 

melaporkan diri kepada UNPOL setempat supaya bisa 

mengikuti proses yang telah diprogramkan dari pihak 

UNPOL. Setelah itu baru anggota Kepolisian Nasional 

Timor Leste mulai kembali mendaftarkan diri untuk 

mengikuti proses yang diadakan dari UNPOL. Anggota 

Kepolisian tersebut dapat diaktifkan kembali bagi yang 

tidak terlibat dalam kasus 2006. Mereka yang terlibat 

dalam kasus tahun 2006 harus menunggu proses 

selanjutnya. 
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Ada tiga fase sejarah lembaga Kepolisian di 

Timor Leste yaitu: 

1. Negara Republik Demokratik de Timor Leste 

pada masa di bawah Pemerintah Republik 

Indonesia mulai tanggal 07 Desember 1975 

hingga tanggal 25 Oktober 1999  

Lembaga Kepolisian yang ada di Timor Leste 

pada saat itu dinamakan Polisi Republik Indonesia 

(Polri). Lembaga Polri yang ada di Timor Leste sejak 

tahun 1975 masih di bawah satu wadah dengan 

Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu TNI dan Polri. 

Secara struktural mereka di bawah Menteri Pertahan-

an dan Keamanan (Menhankam) berdasarkan Pasal 30 

UUD. Kehadiran Polri di Timor Leste pada saat itu 

termasuk bagian dari Angkatan Bersenjata Republik 

Indonesia (ABRI), dengan bergabungnya TNI dan Polri 

untuk menjalankan tugas sebagai Angkatan Perang di 

Timor Leste. Polri terlepas dari ABRI setelah reformasi 

dengan bergulingnya rezim baru pada tahun 1998 

Polri terpisah dari TNI berdasarkan Tap MPR VI/2000. 

Setelah terpisah Polri langsung bertanggungjawab 

kepada Presiden Republik Indonesia sedangkan TNI 

tetap di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan. 

Pada tahun 2002 diundangkan lagi UU No. 2/2002 

dan No. 3/2002 yang mengatur tentang peran dan 

kewajiban Polri dan TNI.   

Setelah reformasi pada tahun 1998, lembaga 

Polri mulai menganut sistem Kepolisian terpusat 
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(Centralized System of Policing). Sistem ini birokrasinya 

sangat panjang karena secara administrasi dan 

operasional terpusat di tangan Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia  (KAPOLRI) atau di Markas Besar 

Polri ( Irjen Sitompul, 2005, Lembaran Negara Nomor 

4168).         

2. Negara Republik Demokratik de Timor Leste di 

bawah masa Transisi dengan Pemerintahan PBB  

Lembaga Kepolisian PBB yang ada pada saat itu 

dinamakan Civilian Police (CIVPOL). Lembaga Kepoli-

sian ini secara struktural langsung di bawah Pemerin-

tah PBB atau langsung bertanggungjawab kepada 

Kepala Utusan Pemerintah PBB di Timor Leste, yaitu 

UNTAET. Sistem yang dianut adalah sesuai Resolusi 

DK/PBB No. 1272/1999, anggota Kepolisian PBB di-

sumbangkan dari berbagai negara yang direkrut oleh 

Pemerintah PBB bekerja sama dengan misi PBB di 

Timor Leste. Lembaga Kepolisian tersebut dipimpin 

oleh seorang perwira tinggi yang menjabat sebagai 

Kepala Kepolisian PBB di Timor Leste yaitu, Mr Peter 

Miller beserta strukturnya. Sistem strukturnya sama 

sebagaimana yang berlaku di seluruh dunia.  

Kepala Kepolisian PBB di Timor Leste disebut 

Commisionesr UNPOL, Kepala Kepolisian Distrik 

disebut District Commander dan Kepala Kepolisian 

Sektor disebut Station Commander. Nama lembaga 

Kepolisian PBB di Timor Leste dapat diganti dari 

CIVPOL dengan nama United Nation Police (UNPOL) 
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hingga akhir masa Transisi di Timor Leste. Pada 

tanggal 27 Maret 2000 Pemerintah PBB mulai 

membentuk Lembaga Kepolisian Nasional Timor Leste 

sesuai Resolusi DK-PBB No. 1272/1999 yang dinama-

kan East Timor Police Service (ETPS). 

3. Negara Demokratik de Timor Leste setelah 

berakhir masa Transisi dengan Pemerintah PBB 

di Timor Leste pada tanggal 31 Desember 2012  

Lembaga Kepolisian Nasional Timor Leste (PNTL) 

mulai dibentuk oleh Pemerintah UNTAET pada tanggal 

27 Maret 2000 dinamakan East Timor Police Service 

(ETPS). Setelah Proklamasi Kemerdekaan Negara Repu-

blik Demokratik de Timor Leste pada tanggal 20 Mei 

2002 barulah nama ETPS diganti dengan nama PNTL, 

dan setelah hari Proklamasi Kemerdekaan mulai 

dibentuk kabinet pemerintahaan baru. Kabinet terse-

but dipimpin oleh Perdana Menteri Mari Alkatiri. 

Dengan berfungsinya Pemerintahan Negara Republik 

Demokratik de Timor Leste, lembaga Kepolisian 

Nasional Timor Leste secara struktural di bawah 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yang dijabat oleh 

Rogerio Tiago Lobato. Semua aktivitas sehari-hari 

yang dilakukan lembaga Kepolisian harus dibuat 

laporan mingguan, bulanan dan tahunan kepada 

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri. Sedangkan 

Angkatan Pertahanan Falintil/Forca Defesa de Timor 

leste (F/FDTL) secara struktural di bawah Presiden 

Republik Demokratik de Timor Leste atau bertang-
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gungjawab langsung kepada Presiden Xanana 

Gusmao. Semua aktivitas sehari-hari yang dilakukan 

lembaga Angkatan Pertahanan harus dibuat laporan 

mingguan, bulanan dan tahunan secara langsung 

kepada Presiden Xanana Gusmao.   

Setelah hari Proklamasi Kemerdekaan pada 

tanggal 20 Mei 2002, lembaga Kepolisian Nasional 

Timor Leste menganut Sistem Kepolisian Terpadu 

(Integrated System of Policing). Lembaga Kepolisian 

berdiri sendiri namun semua itu tidak berarti lembaga 

Kepolisian sudah sempurna, akan tetapi masih ada 

kekurangan dan kelebihan tersendiri. Masa jabatan 

Perdana Menteri Mari Alkatiri berakhir tahun 2007 

kemudian diganti Perdana Menteri baru oleh Xanana 

Gusmao sebagai Kepala Pemerintahaan Timor Leste 

beserta kabinet Pemerintahaannya. Mulai tahun 2007 

masa Pemerintahaan Xanana Gusmao dalam kabinet-

nya tidak ada Menteri Dalam Negeri, hanya ada 

Menteri Pertahanan dan Keamanan dan semua jabat-

an Menteri tersebut dirangkap oleh Xanana Gusmao. 

Maka pada saat itu lembaga Kepolisian Nasional Timor 

Leste langsung di bawah Perdana Menteri sekaligus 

menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. 

Walaupun ada salah satu Menteri Muda yang dipilih 

oleh Perdana Menteri untuk mengurus lembaga 

Kepolisian, namun semua keputusan ada di tangan 

Perdana Menteri. Segala persoalan lembaga Kepolisian 

selalu dikoordinasikan lebih dahulu dengan Perdana 

Menteri sebelum mengambil keputusan. Sistem ini 
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masih berlaku hingga saat sekarang.  

Sesuai pasal 147 Konstitusi Republik Demo-

kratik de Timor Leste dikatakan bahwa fungsi dan 

tanggungjawab anggota Kepolisian Nasional Timor 

Leste antara lain: 

1. Polisi membela keabsahan demokratis dan 

menjamin keamanan dalam negeri bagi semua 

warga negara dan akan bersifat sama sekali 
tidak memihak; 

2. Pencegahan kejahatan wajib dilakukan dengan 

tetap menghormati hak-hak asasi manusia; 

3. Undang-undang akan menetapkan aturan dan 

peraturan bagi Kepolisian dan angkatan ke-

amanan lainnya. 

 

Penjelasan bunyi ayat satu sampai tiga dari 

Pasal 147 Konstitusi RDTL tersebut di atas bahwa; 

“semua anggota Kepolisian Nasional Timor Leste wajib 

untuk membela keabsahan demokratis dan menjamin 

keamanan dalam negeri bagi semua warga negara”, 

artinya menjamin keamanan bagi warga negara lokal 

maupun warga luar negeri yang sedang beraktivitas di 

wilayah Republik Demokratik Timor Leste, dan ini 

bersifat tidak memihak. Melakukan pencegahan terha-

dap kejahatan wajib dilakukan oleh anggota Kepolisian 

Nasional Timor Leste dengan tetap menghormati Hak-

Hak Asasi Manusia sesuai standar Internasional yang 

diakui, dan juga taat pada hukum yang berlaku di 

Negara Republik Demokratik Timor Leste. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

diuraikan di atas maka penulis memunculkan dua 

pertanyaan: 

1. Apa problematika yang muncul dalam pemben-

tukan lembaga Kepolisisan Nasional Timor Leste? 

2. Apa persamaan dan perbedaan lembaga Kepolisian 

dalam tiga fase tersebut? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan: 

1. Mendiskripsikan problematika yang muncul dalam 

pembentukan Institusi Kepolisian Nasional Timor 

Leste; 

2. Mencari persamaan dan perbedaan lembaga ke-

polisian dalam tiga fase tersebut. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka 

diharapkan dari hasil penelitian ini akan memiliki 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritisnya adalah memberi sumbangan 

pengetahuan tentang kelembagaan Kepolisian Nasional 

Timor Leste. 
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2. Manfaat praktis 

Manfaat praktisnya untuk menambah pengeta-

huan bagi semua pihak dan berguna bagi manajemen  

organisasi negara khususnya di dalam Institusi 

Kepolisian Nasional Timor Leste. 

 

1.5  Landasan Teori   

Institusi Kepolisian merupakan sebuah organi-

sasi perangkat kenegaraan yang mempunyai tugas  

dan fungsi yang bersinggungan dengan semua kegiat-

an kehidupan kemasyarakatan, baik di bidang eko-

nomi, sosial, juga politik. Namun lembaga Kepolisian 

bersifat independen yang bebas dari pengaruh politik 

tertentu. Dalam praktiknya Lembaga Kepolisian tidak 

bisa terlepas dari intervensi politik yang bersifat 

personal maupun kelembagaan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Hal tersebut terjadi karena 

proses pembentukan lembaga Kepolisian tidak terlepas 

dari keputusan-keputusan yang bersifat politis. 

Keberadaan suatu lembaga kepolisian di dalam 

sebuah negara mutlak diperlukan. Semua negara di 

dunia ini pasti mempunyai lembaga Kepolisian. 

Namun lembaga Kepolisian yang dimiliki oleh masing-

masing negara tersebut belum tentu menggunakan 

sistem kepolisian yang sama. Adanya pengaruh dari 

faktor sistem politik/pemerintahan yang dianut serta 

mekanisme sistem kontrol sosial yang berlaku dalam 
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negara tersebut yang membentuk sistem kepolisian di 

sebuah negara. Meskipun beberapa negara tersebut 

sama-sama menganut paham demokratis dalam peme-

rintahannya, namun belum tentu menggunakan 

sistem kepolisian yang sama.  

Kepolisian di negara mana pun selalu berada 

dalam sebuah dilema kepentingan kekuasaan yang 

selalu menjadi garda terdepan perbedaan pendapat 

antara kekuasaan dengan masyarakatnya. Sistem 

kepolisian suatu negara sangat dipengaruhi oleh 

sistem politik serta kontrol sosial yang diterapkan. 

Berdasarkan konsep di atas dapat dikatakan bahwa 

secara umum negara merupakan sebuah bentuk 

kesatuan supra sistem yang terdiri dari berbagai 

sistem yang saling terkait dan bergerak dinamis di 

dalamnya, antara lain sistem pemerintahan dan sistem 

sosial dengan tujuan tercapainya keteraturan dan 

ketertiban dalam masyarakat (Awhil Luthan, 2000). 

Berbagai sistem Kepolisian yang ada di dunia ini 

dibentuk dan diwujudkan sesuai dengan sistem peme-

rintahan, situasi, dan kondisi masyarakat dari negara 

itu sendiri. Sistem Kepolisian di negara Amerika 

Serikat sangat dipengaruhi oleh kondisi negaranya 

yang bertipe Negara Federal dan berbentuk Republik 

dan juga sistem Pemerintahannya. Di Amerika Serikat 

kekuasaan negara memiliki ciri adanya penyerahan 

sebagian kekuasaan negara bagian, yang semula 

sebagai pembentuk negara Federal. Karena itu, negara 

bagian di Amerika Serikat (state) memiliki kekuasaan 
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untuk membentuk Pemerintahan Daerah (local 

Goverment). Dengan bentuk Negara dan Pemerintah-

annya itu, Sistem Kepolisian yang berlaku di Amerika 

Serikat adalah sistem dengan paradigma Fragmented 

System of Policing atau sistem Kepolisian terpisah/ 

berdiri sendiri.  

Dalam sistem ini, terdapat kekhawatiran 

penyalahgunaan dari suatu organisasi kepolisian yang 

otonom, karena itu dilakukan pembatasan kewenang-

an kepolisian. Sistem ini juga dikenal dengan nama 

sistem desentralisasi yang ekstrem atau tanpa sistem, 

seperti halnya yang disampaikan Bruce Smith yang 

menyatakan bahwa ”di AS yang ada adalah sistem-

sistem kepolisian, tidak ada sistem Kepolisian 

Amerika. Tanggung jawab kemendagri ada pada 

masing-masing Pemerintah atau tanggung jawab 

bersama” (Ahwil Luthan dkk, 2000). 

Pemahaman tentang negara demokratis dimana 

dalam sistem penyelenggaraan negara terfokus pada 

tercapainya tujuan negara dalam rangka kesejahtera-

an rakyat dengan menjunjung tinggi kemerdekaan/ 

Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan keadilan 

dalam masyarakat. Dalam suatu supra sistem negara 

demokratis yang terdiri dari sistem-sistem fungsi 

penyelenggaraan negara selalu berorientasi pada 

terjaminnya keamanan dan ketertiban dalam dinamika 

sistem itu sendiri. Adapun sebagai pelaksana fungsi 

keamanan dan ketertiban dibentuk sebuah sistem 

didasarkan pada konstitusi yang berlaku dan harus 
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mendapatkan dukungan dari masyarakatnya. Hampir 

seluruh negara di dunia melegitimasi sebuah struktur 

kepolisian sebagai penanggungjawab terciptanya kea-

manan dan ketertiban itu sendiri untuk menjalankan 

peran dan fungsinya sesuai dasar hukum yang telah 

ditentukan. Secara universal, ada tiga kategori sistem 

kepolisian yang dikenal secara umum sesuai dengan 

karakteristik fundamental dari setiap negara demo-

kratis yang menganutnya, yakni: (1) Sistem Kepolisian 

Terpisah (Fragmented System of Policing); (2) Sistem 

Kepolisian Terpusat (Centralized System of Policing), 

dan (3) Sistem Kepolisian Terpadu (Integrated System 

of Policing). 

Ketiga sistem tersebut sangat dipengaruhi oleh 

beberapa model besar dalam penerapan hukum yang 

digunakan di dunia, yaitu model Eropa kontinental 

atau civil law yang digunakan di beberapa negara 

Eropa, di antaranya negara Perancis, Belanda dan 

Jerman, dan model anglo saxon atau common law yang 

digunakan di negara Inggris, Amerika Serikat dan 

Australia. Sedangkan Sistem Kepolisian Terpisah atau 

(Fragmented System of Policing) diterapkan oleh 

beberapa negara antara lain Belgia, Kanada, Belanda, 

Zwistzerland dan Amerika Serikat. Kemudian untuk 

Sistem Kepolisian Terpusat atau (Centralized System of 

Policing) diterapkan oleh negara Perancis, Italia, 

Finlandia, Israel, Thailand, Taiwan, Irlandia, Denmark 

dan  Swedia. Untuk Sistem Kepolisian Terpadu atau 

(Integrated System of Policing) diterapkan oleh negara 
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Jepang, Australisa, Brazilia dan Inggris.  

Sistem kepolisian tersebut tentunya memiliki 

kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kele-

bihan dan kekurangan dari masing masing sistem 

inilah yang memberikan ciri berbeda dari sistem ke-

polisian tersebut, sehingga tidak salah jika dikatakan 

bahwa ”tidak ada satu pun sistem kepolisian di dunia 

ini yang sempurna”. Oleh karena itu, dipandang perlu 

untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan berbagai 

kelebihan maupun kekurangan dari masing-masing 

sistem kepolisian tersebut, melalui suatu metode 

perbandingan antar sistem kepolisian. Hal ini guna 

mendapatkan pemahaman secara integral dan spesifik 

tentang perbedaan yang ada, antara suatu sistem 

kepolisian yang diterapkan pada suatu negara dengan 

sistem kepolisian yang diterapkan oleh negara lainnya. 

Tujuan yang hendak dicapai dari hasil pembandingan 

sistem-sistem kepolisian tersebut antara lain agar 

dapat diambil suatu manfaat dari suatu sistem 

kepolisian yang diterapkan oleh negara tertentu bagi 

negara lainnya. Manfaat itu antara lain berupa bentuk 

penataan dan pengembangan organisasi serta pengem-

bangan potensi kerjasama yang dapat dilakukan oleh 

Kepolisian Nasional Timor Leste dengan lembaga 

kepolisian dari negara lain (Noor M Aziz, 2011, h.52-

66). 
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1.6 Metode Penelitian  

1. Pendekatan Penelitian 

Untuk menjawab dua isu sebagaimana dalam 

rumusan masalah, maka penelitian ini merupakan 

penelitian hukum (legal research), dan akan menggu-

nakan dua pendekatan, yakni pendekatan sosiologis 

dan pendekatan normatif. 

Pendekatan sosiologis digunakan untuk menja-

wab rumusan masalah pertama. Dengan pendekatan 

sosiologis akan dijelaskan tentang problematika yang 

muncul dalam sejarah pembentukan lembaga 

Kepolisian Nasional Timor Leste. 

Pendekatan normatif digunakan untuk menja-

wab rumusan masalah kedua. Dalam pendekatan ini 

digunakan; Pertama, pendekatan Perundang-Undang-

an; Kedua, pendekatan Perbandingan; Ketiga, pende-

katan Sejarah. 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute 

Approach)  

Penelitian hukum normatif tentu harus menggu-

nakan pendekatan perundang-undangan, karena yang 

akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang 

menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. 

Norma-norma hukum yang ada di dalam lembaga 

Kepolisian Nasional Timor Leste terkait antara satu 

dengan yang lain mengenai tiga fase lembaga 

Kepolisian yang pernah ada di Negara Timor Leste. 
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Norma hukum tersebut cukup mampu menampung 

permasalahan hukum yang ada dalam lembaga 

Kepolisian dan norma-norma hukum tersebut juga 

tersusun secara hirarki (Johnny Ibrahim, h.302-303).  

b. Pendekatan Perbandingan (Comparative 

Approach) 

Pentingnya pendekatan perbandingan dalam 

ilmu hukum karena dalam bidang hukum tidak 

memungkinkan dilakukan suatu eksperimen, sebagai-

mana yang biasa dilakukan dalam ilmu empiris. 

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara 

yang digunakan dalam penelitian normatif untuk 

membandingkan salah satu lembaga hukum (legal 

institutions) dari sistem hukum yang satu dengan 

lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem 

hukum) yang lain. Pendekatan perbandingkan juga 

digunakan untuk membandingkan struktur, sistem, 

kelembagaan Kepolisian dari fase, Polri, Kepolisian 

PBB dan Kepolisian Nasional Timor Leste (Johnny 

Ibrahim, h. 313). 

c. Pendekatan Historis/Pendekatan Sejarah 

(Historical Approach)  

Penelitian normatif yang menggunakan pende-

katan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk 

memahami hukum secara lebih mendalam tentang 

suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan 

hukum tertentu sehingga dapat memperkecil keke-
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liruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan 

suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu 

(Johnny Ibrahim, h.318). 

2. Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data primer diperoleh 

dengan melakukan wawancara kepada nara sumber 

sebagai berikut: (1) David Dias Ximenes (Mandati), 

selaku Anggota Parlemen Timor Leste dari Komisi B 

urusan Pertahanan dan Keamanaan, juga selaku 

sebagai Pemimpin perjuangan kemerdekaan Timor 

Leste; (2) Antonio Pereira, selaku Anggota Kepolisian 

Nasional Timor Leste, juga selaku sebagai pemuda pro 

kemerdekaan Timor Leste; (3) Longuinhos Monteiro, 

selaku Kepala Kepolisian Nasional Timor Leste, dan  

(4) Julio Hornai, selaku Anggota Kepolisian Nasional 

Timor Leste, juga selaku mantan anggota Polri.  

  Terhadap data primer tersebut terlebih dahulu 

yang diteliti adalah kelengkapan dan kejelasan untuk 

diklarifikasi serta dilakukan penyusunan secara 

sistematis maupun konsisten untuk memudahkan 

melakukan analisis. Sedangkan pengumpulan data 

sekunder dilakukan melalui Studi Kepustakaan 

(Library Research), berupa dokumen-dokumen mau-

pun Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan 

dengan Lembaga Kepolisian Nasional Timor Leste. 

   Data sekunder yang didapat dari kepustakaan 

dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga 

dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. 
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Dalam hasil data penelitian dilakukan pembahasan 

secara diskriptif analitis (Peter M. Marzuki, 2010, h.93) 

 Analisis data adalah pengolahan menghimpun 

data dengan melakukan penelaahan terhadap data 

primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tertier, yaitu baik berupa dokumen-dokumen maupun 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkait-

an dengan lembaga Kepolisian Nasional Timor Leste. 

 Untuk menganalisis bahan hukum yang telah 

terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan Metode 

Analisis data kualitatif yang disajikan secara deskrip-

tif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan 

yang terkait dengan lembaga Kepolisian Nasional 

Timor Leste yang dilakukan Pemerintah Timor Leste, 

dan selanjutnya dilakukan pengkajian apakah apli-

kasinya sesuai ketentuan-ketentuan normatif. 

 Analisis artinya suatu gambaran yang diperoleh 

tersebut dilakukan berdasarkan analisis dengan 

cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari 

penelitian itu sendiri yaitu membuktikan permasalah-

an sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan 

permasalahan yang ada pada latar belakang usulan 

penelitian ini (Ibid, h,296). 

 

1.7 Sistematika Penelitian  

Adapun secara rinci sistematika penulisan tesis 

ini dapat disampaikan sebagai berikut: 
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Bab I, merupakan bab pendahuluan yang 

menguraikan secara garis besar tentang penulisan 

tesis ini dan akan menghantarkan pada bab-bab 

sesudahnya. Bap ini meliputi: latar belakang, peru-

musan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

landasan teori, metode penelitian dan sistematika 

penulisan dari penelitian ini.  

Bab II, merupakan informasi tentang tinjaun 

pustaka yang digunakan sebagai landasan teori dalam 

penelitian ini, dan selanjutnya akan digunakan untuk 

menganalisa data yang nantinya didapatkan dari hasil 

penelitian. Selanjutnya bagi penulis untuk melakukan 

kajian secara mendalam, meliputi: Organisasi Kepo-

lisian, Perkembangan Organisasi Kepolisian di Dunia, 

Manajemen Kepolisian. 

Bab III, berisi tentang hasil penelitian. Dalam 

penelitian ini akan digunakan bahan hukum primer 

merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas arti-

nya mempunyai otoritas seperti Peraturan Perundang-

Undangan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan 

hukum yang bersifat membantu atau menunjang 

bahan hukum primer dalam penelitian yang akan 

memperkuat penjelasan di dalamnya. Di antara 

bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini 

adalah buku-buku, tesis, jurnal dan dokumen-doku-

men yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis 

dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum tertier 

merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk 

atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 
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sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan 

lain-lain (Peter M. Marzuki, h.41).      

Bab IV, berisi tentang kesimpulan dan saran 

sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis 

selama penelitian. 

 


