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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 

3.1 Gambaran Umum Mengenai Negara 

Timor Leste 

Terlepasnya Negara Timor Leste dari dua pen-

jajah negara kolonial yakni, di bawah Pemerintah 

Portugal dan Pemerintah Republik Indonesia (RI), 

maka pada tanggal 20 Mei 2002 barulah negara Timor 

Leste merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaannya 

yang pertama. Sebelumnya negara Timor Leste meru-

pakan jajahan dari Portugal selama kurang lebih 450 

tahun, kemudian berada di bawah Pemerintahan 

Republik Indonesia kurang lebih 24 tahun. 

Sistem Pemerintahan Timor Leste sekarang 

adalah Sistem Parlementer, dan sistem ketatanegara-

annya menganut sistem Trias Politika. Trias Politika 

merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak 

dianut di berbagai negara di belahan dunia. Konsep 

dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak 

boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan 

politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga 

negara yang berbeda. Trias Politika yang kini banyak 

diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada tiga 

lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. 

Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-

undang; Eksekutif adalah lembaga yang melaksana-
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kan undang-undang; dan Yudikatif adalah lembaga 

yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara 

secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-

undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi 

bagi lembaga ataupun perseorangan mana pun yang 

melanggar undang-undang.  

Dengan terpisahnya tiga kewenangan di tiga 

lembaga yang berbeda tersebut, diharapkan jalannya 

pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari 

korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan 

memunculkan mekanisme check and balances (saling 

koreksi, saling mengimbangi). Kendati pun demikian, 

jalannya Trias Politika di tiap negara tidak selamanya 

serupa, mulus atau tanpa halangan. 

Sistem pemilihan pemimpin ketiga lembaga di 

atas di Timor Leste, Presiden Republik/Kepala Negara 

dipilih langsung oleh masyarakat berdasarkan Pasal 

76 ayat (1) Konstitusi RDTL bahwa Presiden Republik 

dipilih dalam pemilihan umum yang universal, bebas, 

langsung, rahasia dan pribadi. Pelantikan Presiden 

berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Konstitusi RDTL bahwa 

Presiden Republik akan diambil sumpah oleh Presiden 

Parlemen Nasional dan dilantik dalam suatu upacara 

umum di hadapan para Anggota Parlemen Nasional 

dan perwakilan badan-badan kedaulatan lainnya.    

Berdasarkan Pasal 92 dan Pasal 93 ayat (1) 

bahwa Parlemen Nasional adalah lembaga kedaulatan 

RDTL yang mewakili semua warga negara Timor Leste 
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dan diberikan wewenang Legislatif, pengawasan dan 

pengambilan keputusan politik. Parlemen Nasional 

dipilih melalui suatu pemilihan umum yang bersifat 

bebas, langsung, sama, rahasia dan pribadi. Sedang-

kan Perdana Menteri dipilih berdasarkan pasal 106 

ayat (1) Konstitusi RDTL bahwa pemilihan Perdana 

Menteri oleh Partai Politik atau oleh koalisi partai-

partai politik yang mempunyai mayoritas perwakilan 

dalam Parlemen dan akan dilantik oleh Presiden 

Republik, setelah berkonsultasi dengan partai-partai 

politik yang menduduki kursi dalam Parlemen 

Nasional. Berdasarkan Pasal 124 ayat (3) Konstitusi 

RDTL bahwa Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh 

Presiden Republik dari antara para Hakim Mahkamah 

Agung untuk masa jabatan empat tahun. 

Bahasa resmi Negara Timor Leste berdasarkan 

Pasal 13 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa bahasa 

Tetum dan bahasa Portugis adalah bahasa-bahasa di 

RDTL dan bahasa Tetum beserta bahasa-bahasa 

nasional lainnya akan dihargai dan dikembangkan 

oleh negara. Lambang-lambang Negara Timor Leste 

berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Konstitusi RDTL 

menyatakan bahwa Lambang-lambang Negara RDTL 

adalah Bendera, Lambang dan Lagu Kebangsaan. 

Luas Wilayah RDTL sesuai informasi dan geo-

grafi seluas  15.410 km2. Jumlah penduduk/populasi 

RDTL sesuai sensus pada tahun 2004 hingga 2010 

sebanyak 10.66.582 orang.  
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3.2 Hasil Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data 

sukunder, yaitu data yang mendukung keterangan 

atau menunjang kelengkapan data primer yang 

diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka 

pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi 

pustaka atau literatur.   

3.2.1 Lembaga Kepolisian Timor Leste di bawah 

Pemerintahan Republik Indonesia 

1. Landasan Yuridis 

Kehadiran Lembaga Kepolisian Republik 

Indonesia (POLRI) dengan Tentara Nasional Indonesia 

(TNI) di Timor Leste pada tahun 1975 hingga 1999, 

berdasarkan pasal 30 UUD 1945, mengatur tentang 

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), terdiri 

dari Angkatan Darat, Laut, Udara dan Angkatan 

Kepolisian Republik Indonesia. Kehadiran POLRI di 

Timor Leste termasuk Angkatan Perang secara struk-

turalnya masih di bawah Menteri Pertahanan dan 

Keamanaan (Menhankam) hingga reformasi pada 

tahun 1998, masa bergulirnya rezim orde baru. 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. 

Secara landasan Yuridis, kedudukan dan fungsi 

kepolisian diatur dalam hukum positif, antara lain: 
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UUD 1945, Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, 

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri, 

Keppres No. 89 tahun 2000 dan Keppres No. 70 tahun 

2002. Instrumen hukum dimaksud sebagai dasar 

dalam penyelenggaraan kepolisian yang idealnya 

substansi dari landasan yuridis dimaksud mencakup 

landasan filosofi dan landasan teori tentang eksistensi 

dan fungsi kepolisian serta konsep hukum ketata-

negaraan (Sadjijono, 2005, h. 348) 

2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Polri awal kemerdekaan 

Republik Indonesia disesuaikan dengan Pasal 30 UUD 

1945. Setelah reformasi 1998 ada banyak perubahan 

struktur organisasi Polri, dilihat dari perkembangan 

kepolisian telah mengalami perubahan secara struk-

tural maupun fungsional. Usaha untuk merubah 

struktur organisasi dan memantapkan fungsi kepoli-

sian telah dilaksanakan oleh Polri, antara lain dengan 

keluarnya Keputusan Presiden No. 70 tahun 2002 

tentang organisasi dan tata kerja Polri sebagai 

perubahan Keputusan Presiden No. 54 tahun 2001 

tentang organisasi dan tata kerja Polri. Keputusan ini 

kemudian ditindaklanjuti dengan surat Keputusan 

Kapolri No. Pol. Kep/53/X/2002 tentang organisasi 

dan tata kerja satuan-satuan pada tingkat Markas 

Besar Polri (Mabes Polri) dan Keputusan Kapolri No. 

Pol. Kep/54/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang 

organisasi dan tata kerja satuan-satuan pada tingkat 
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Kepolisian Daerah (Polda). 

Beberapa hal yang dapat dipahami dalam 

ketentuan di atas khususnya yang berkaitan dengan 

struktur organisasi, antara lain: (1) Kepolisian Negara 

Republik Indonesia merupakan Kepolisian Nasional; 

(2) Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari 

tingkat pusat sampai ke kewilayahan, tingkat pusat 

disebut Markas Besar yang disingkat Mabes dan di 

tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Daerah dising-

kat Polda; (3) Susunan organisasi Polda dan satuan-

satuan kewilayahan di bawahnya disesuaikan dengan 

kebutuhan masing-masing wilayah; (4) Usaha efisiensi 

dan efektivitas Kinerja Kepolisisan dilakukan validasi 

perampingan struktur organisasi dengan konsep 

miskin struktur kaya fungsi, yakni adanya pengha-

pusan, penambahan, pemekaran, pemisahan atau 

penggabungan (merger) bidang-bidang tertentu. Dila-

kukan pula perubahan, pengurangan wewenang dan 

penambahan wilayah beberapa satuan Kepolisian 

Wilayah disingkat Polwil serta pemekaran satuan di 

tingkat Kepolisian Sektor disingkat Polsek; (5) Hu-

bungan Kepolisian dengan Pemerintah Pusat Daerah, 

apabila dibuat suatu gambaran tingkatan atau level 

penjenjangan kepolisian di tingkat pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah akan tergambar sebagai 

berikut:  

Kepolisian Nasional (Mabes Polri) bertanggung-

jawab kepada pemerintah, Kepolisian Daerah (Polda) 

setingkat dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kepo-
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lisian Resort (Polres) setingkat dengan Kabupaten, dan 

Kepolisian Sektor (Polsek) setingkat dengan Kecamat-

an. Walaupun ada level yang tidak dapat digambarkan 

karena sebagai pemegang kendali dan koordinasi, 

yakni Kepolisian Wilayah (Polwil) serta level yang 

terdapat pada kota besar seperti Kepolisian Wilayah 

Kota Besar (Polwiltabes) dan Kepolisian Resort Kota 

(Polresta). 

Bagan berikut dapat memperjelas gambaran 

level antara Kepolisian Pemerintah Pusat dan Daerah: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bagan 1 

Level Kepolisian Pemerintah Pusat dan Daerah 

 

 

Pemerintah 

Pemprov Polda Pemprov 

Polres Pemkab Pemkab 

Polsek Kecamatan Kecamatan 

Mabes Polri 
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Dengan demikian terdapat persinggungan antara 

Polri Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menjalan-

kan fungsi keamanan, ketenteraman dan ketertiban, 

tentang mekanisme dan pertanggungjawaban penye-

lenggaraan pembina keamanan dan ketertiban. 

Berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (2) UU No. 

2 tahun 2002 tentang Polri, bahwa “Hubungan dan 

kerjasama di dalam negeri dilakukan terutama dengan 

unsur-unsur pemerintah pusat dan daerah, penegak 

hukum, badan lembaga, instansi lain, serta masyara-

kat dengan mengembangkan asas partisipasi dan 

subsidiaritas”. Hubungan kerjasama tersebut didasar-

kan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling 

menghormati, saling membantu, mengutamakan 

kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki 

(Sadjijono, 2005, h. 246-283). 

        
3. Sistem Kepolisian 

Sistem Organisasi Kepolisian Republik Indonesia 

(Polri), penjenjangan struktur organisasi dari tingkat 

Markas Besar (Mabes) sampai tingkat kewilayahan 

pada dasarnya ditekankan pada pembagian daerah 

hukum dan tanggungjawab dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi, dimana masing-masing jenjang 

memiliki struktur organisasi sendiri yang memiliki 

garis hubungan vertikal dari atas kebawah (topdown) 

dan dengan sistem pertanggungjawaban dari bawah ke 

atas (bottom up).  



 

75 

Di dalam Keputusan Presiden No. 70/2002 

tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara RI 

disebutkan, bahwa organisasi Kepolisian disusun 

secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke 

kewilayahan [vide: Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3)]. 

Jenjang di tingkat pusat disebut Markas Besar Polri 

disingkat Mabes Polri dan di tingkat kewilayahaan 

disebut Kepolisian negara RI Daerah disingkat Polda. 

Di tingkat Kepolisian Negara RI Daerah (Polda) 

memiliki jenjang kesatuan wilayah yang disebut dan 

disingkat Polwil/Polwiltabes, Polres/Polresta dan 

Polsek/Polsekta. 

           

4. Tugas dan Kewenangan 

Tugas dan kewenangan Kepolisian Republik 

Indonesia (Polri) di dalam beberapa peraturan perun-

dang-undangan, yakni pasal 30 ayat (4) UUD 1945, 

pasal 6 ayat (1) ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, 

dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2/2002 

bahwa tugas Kepolisian (Polri) sebagai alat negara 

yang menjalankan salah satu fungsi Pemerintahaan 

terutama di bidang pemeliharaan keamanaan dan 

ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindung-

an, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat 

serta penegak hukum. Di dalam teori ketatanegaraan, 

bagi negara yang menganut sistem Pemerintahan 

Presidensiil negara dipimpin oleh seorang Presiden 

dalam jabatannya selaku Kepala Negara dan Kepala 

Pemerintahaan. 
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Dikaitkan dengan makna Kepolisian sebagai 

“alat negara” sebagaimana disebutkan dalam pasal 30 

ayat (4) UUD 1945, berarti Kepolisian dalam menjalan-

kan wewenangnya berada di bawah Presiden selaku 

Kepala Negara. Di sisi lain fungsi kepolisian yang 

mengemban salah satu “Fungsi Pemerintahan” mngan-

dung makna bahwa pemerintahan yang diselenggara-

kan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan 

Pemerintahaan (Eksekutif) mendelegasikan sebagian 

kekuasaannya kepada Kepolisian terutama tugas dan 

wewenang di bidang keamanaan dan ketertiban. Dari 

ketentuan pasal 30 ayat (5) UUD 1945 tersebut di-

bentuk UU No. 2/2002 tentang Polri, dimana di dalam 

UU dimaksud lembaga Kepolisian diposisikan di 

bawah Presiden dan bertanggungjawab langsung ke-

pada Presiden. 

 
3.2.2 Lemabaga Kepolisian Timor Leste Pada Masa 

Transisi dengan PBB 

1. Landasan Yuridis 

Secara yuridis kehadiran Pemerintah PBB di 

Timor Leste berdasarkan Resolusi DK-PBB Nomor 1272 

(1999) tertanggal 25 Oktober 1999 berdasarkan 

mandat DK-PBB, sesuai dengan Bab VII Piagam PBB, 

telah mengambil keputusan tentang berdirinya United 

Nation Transitional Administration in East Timor 

(UNTAET) dipimpin oleh Mr. Sergio Viera de Melo. 

Kehadiran lembaga Kepolisian Civilian Police (CIVPOL) 
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atau united Nation Police (UNPOL) di Timor Leste, dari 

komponen Kepolisian Sipil yang disumbangkan oleh 

negara-negara kepada Pemerintah Transisi UNTAET di 

Timor Leste untuk mengadakan keamanan dan untuk 

mempertahankan hukum dan ketertiban di seluruh 

wilayah Timor Leste, sesuai dengan Resolusi DK-PBB 

No. 1272/1999. CIVPOL/UNPOL menjalankan tugas 

dan kewenangan langsung bertanggungjawab kepada 

utusan PBB di Timor Leste. Struktur organisasi 

Kepolisian CIVPOL/UNPOL disesuaikan Struktur Orga-

nisasi Pemerintah Transisi PBB di Timor Leste.  

2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Civpol/Unpol berdasarkan 

Resolusi DK-PBB No. 1272/1999 tertanggal 25 Oktober 

1999 berdasarkan mandat DK-PBB, sesuai dengan Bab 

VII Piagam PBB, telah mengambil keputusan tentang 

berdirinya United Nation Transitional Administration in 

East Timor (UNTAET) atau Pemerintahan Transisi (PBB) 

di Timor Leste yang diberikan pertanggungjawaban 

penuh atas pemerintahan Timor Leste dan diberikan 

kuasa penuh untuk melaksanakan semua fungsi 

Legislatif dan Eksekutif Pemerintah, termasuk urusan 

Administrasi dan Administrasi Peradilan yang ada di 

Timor Leste. 

Struktur Organisasi hubungan antara Kepolisian 

dan Pemerintah tingkatan atau level, penjenjangan 

Kepolisian di tingkat Pemerintahan Pusat dan Peme-

rintahan Daerah akan tergambar sebagai berikut: 
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Kepolisian PBB Pusat (UNPOL Head Quarter) langsung 

bertanggungjawab dengan Pemerintahan Transisi PBB 

Pusat di Timor Leste, Kepolisian Distrik (District HQ) 

setingkat dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota 

(District) dan Kepolisian Polsek (Station) setingkat 

dengan kecamatan (Sub District).  

Bagan berikut dapat memperjelas gambaran 

level antra Kepolisian dengan Pemerintahan Pusat dan 

Daerah: 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Bagan 2 

Level Kepolisian Pemerintah Pusat dan Daerah 

 

3. Sistem Kepolisian 

Sistem Organisasi Kepolisian PBB, penjenjangan 

struktur organisasi dari tingkat pusat Kepolisian PBB 

sampai tingkat kewilayahan pada dasarnya disesuai-

Pemerintah Transisi 
PBB Pusat 

District District HQ District 

 

Station Sub District Sub District 

 

UNPOL Head Quarter 
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kan dengan sistem Kepolisian PBB. Kepolisian PBB di 

tingkat pusat disebut (Head Quarte/HQ UNPOL), di 

tingkat kewilayahaan Kabupaten/Kota disebut Kepoli-

sian District (District HQ) dan di tingkat Kepolisian di 

wilayah Kecamatan disebut Kepolisian Sektor (Police 

Station). 

 
4. Tugas dan Kewenangan 

Tugas dan kewenangan Kepolisian PBB di Timor 

Leste disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah 

Transisi No. 1/1999 tentang kewenagan Pemerintah 

Transisi PBB di Timor Leste. Bertindak berdasarkan 

wewenang yang diberikan kepadanya berdasarkan 

Resolusi DK-PBB No. 1272 tertanggal 25 Oktober 1999, 

dan sesudah berkonsultasi dengan wakil-wakil rakyat 

Timor Leste, dan dengan maksud untuk mendirikan 

dan melaksanakan Pemerintahan Transisi Timor Leste 

secara efektif. 

Tugas dan kewenangan Kepolisian PBB (CIVPOL/ 

UNPOL) di Timor Leste bertujuan untuk menjalankan 

fungsi pengamanan wilayah seluruh teritorial Timor 

Leste. Sesuai mandat yang telah diberikan dari 

Pemerintah PBB maupun Pemerintah Timor Leste, 

kewenangan yang telah tercantum di dalam Peraturan 

Pemerintah Transisi PBB maupun Peraturan Peme-

rintah Timor Leste.  
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3.2.3 Lembaga Kepolisian Nasional Timor Leste 

sebagai Negara Merdeka 

1. Landasan Yuridis 

Secara yuridis Kepolisian Nasional Timor Leste 

(PNTL) dibentuk oleh Pemerintah Transisi (PBB) pada 

tanggal 27 Maret 2000. Pembentukan Lembaga Kepo-

lisian berdasarkan Peraturan Pemerintah Transisi 

(PBB) di Timor Leste Nomor 1/1999, disesuaikan 

Resolusi DK-PBB No. 1272 (1999) tertanggal 25 

Oktober 1999, berdasarkan mandat DK-PBB, sesuai 

dengan Bab VII Piagam PBB, telah mengambil kepu-

tusan tentang berdirinya United Nation Transitional 

Administration in East Timor (UNTAET). Belajar dari 

sejarah dunia, keberadaan suatu lembaga kepolisian 

di dalam sebuah negara baru merdeka adalah mutlak 

diperlukan. Semua negara di dunia pasti mempunyai 

lembaga kepolisian masing-masing. Demikian juga 

Timor Leste, memiliki lembaga kepolisian yang dina-

makan Kepolisian Nasional Timor Leste atau kita kenal 

dengan PNTL. Namun lembaga kepolisian yang dimiliki 

oleh masing-masing negara tersebut belum tentu 

menggunakan sistem kepolisian yang sama.  

Adanya pengaruh dari faktor sistem politik/pe-

merintahan yang dianut serta mekanisme sistem 

kontrol sosial yang berlaku dalam negara tersebut 

yang membentuk sistem kepolisian di sebuah negara. 

Meskipun beberapa negara tersebut sama-sama 

menganut paham demokratis dalam pemerintahannya, 
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namun belum tentu menggunakan sistem kepolisian 

yang sama. Kepolisian dinegara mana pun selalu 

berada dalam sebuah dilema kepentingan kekuasaan 

yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan penda-

pat antara kekuasaan dengan masyarakatnya. 

 
a. Hasil Wawancara Pertama 

Hasil wawancara pertama, dengan informan 

David Dias Ximenes (mandati selaku anggota Parle-

men Nasional Timor Leste dari Komisi B urusan 

Pertahanan dan Keamanan juga selaku mantan 

pemimpin perjuangan kemerdekaan rakyat Timor 

Leste). Informan mengatakan bahwa:  

Awal permulaan perencanaan pembentukan 
Institusi Kepolisian Nasional Timor Leste (PNTL) 
yang menginginkan atau fundamennya dari United 
Nations Transtion Adminis-tration East Timor 
(UNTAET), atas pimpinan Bapak almarhum Sergio 

Viera de Melo yang berasal dari negara Brazil. 
Pada saat itu (UNTAET) mengajukan beberapa 

kriteria, salah satunya adalah calon anggota 
Kepolisian Nasional Timor Leste harus mempunyai 

pengalaman kerja di Institusi Kepolisian sekurang-

kurangnya lima tahun pengalaman pekerjaannya.  

Ada reaksi dari saya sendiri dan para tokoh-tokoh 

pejuang kemerdekaan mengajukan keberatan 
dengan kriteria/syarat tersebut dengan alasan 

bahwa, kalau mau mencari calon anggota kepoli-

sian yang pengalaman kerjanya sudah lima tahun 

di Institusi Kepolisian sama halnya kita mencari 

mantan Polisi Portugis dan mantan Polisi Republik 

Indonesia (POLRI). Padahal mantan Polisi Portugis 
umurnya sudah 60 - 70 tahun ke atas, jadi tidak 

mungkin akan direkrut menjadi anggota Kepolisi-
an Nasional Timor Leste. 
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Karena para mantan Polisi Portugis ini umurnya 

sudah 60 – 70an tahun, mereka tidak akan 

mungkin bisa menjalankan fungsi dan tanggung-
jawab sebagai anggota Kepolisian Nasional Timor 

Leste yang profesional. Sedangkan mantan anggo-

ta Polri yang sejak pekerjaannya di bawah 

Pemerintahan Republik Indonesia kurang lebih 24 

tahun jika direkrut kembali menjadi anggota 

Kepolisian Nasional Timor Leste, itu sangat ber-
tentangan dengan ide perjuangan kemerdekaan 

masyarakat Timor Leste. Karena selama kurang 

lebih 24 tahun mantan anggota POLRI tersebut 

adalah bekas kolaborasi/pendukung Tentara Nasi-

onal Indonesia (TNI) di bawah Pemerintahan RI.  

Sebenarnya zaman perjuangan mantan anggota 

Polri ada juga yang ikut terlibat untuk memper-

juangkan kemerdekaan Timor Leste, tetapi itu 

sangat sedikit. Jadi kalau mau direkrut kembali 

menjadi anggota Kepolisian Nasional Timor Leste 

itu perlu berdiskusi atau perlu diseleksi dengan 
baik, mana yang berhak masuk kembali sebagai 

anggota Kepolisian Nasional Timor Leste, mana 

yang tidak. Bukan semuanya diberikan hak yang 

sama karena mantan anggota Polri itu sendiri dulu 

ada yang menjadi pengkianat bangsa Timor Leste 
sejak 24 tahun Timor Leste di bawah Pemerintah-

an Republik Indonesia. Mantan anggota Polri dulu 

ada yang menyiksa para tokoh-tokoh perjuangan 
kemerdekaan dan pemuda/i pro kemerdekaan.  

Jadi mantan anggota Polri yang dulunya terlibat 

kasus-kasus tersebut tidak boleh direkrut kembali 
untuk menjadi calon anggota Kepolisian Nasional 

Timor Leste karena masih belum diterima keha-

dirannya oleh mayoritas masyarakat Timor Leste. 

Alasannya masih trauma dengan tingkah-laku 

atau perbuatan-perbuatan para mantan anggota 

Polri, dan juga otoritasnya tidak ada untuk menja-
di anggota Kepolisian Nasional Timor Leste.   

Pada saat itu saya masih sebagai petinggi peme-
gang keamanan Conselho Nasional Resistencia 
Timorense, selanjutnya disebut dengan (CNRT). 
Wadah/organisasi CNRT adalah organisasi untuk 

berkumpul para tokoh-tokoh pejuang kemerdeka-

an maupun tempat berkumpulnya pemuda/i pro 
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kemerdekaan Timor Leste. Organisasi CNRT pada 

awal kemerdekaan Timor Leste seperti salah satu 

organisasi yang bisa menghimpun semua pihak 

warga masyarakat Timor Leste, untuk bekerja 
sama dengan Pemerintah (PBB) di Timor Leste.  

Sampai saat ini mantan anggota Polri masih belum 

diterima oleh mayoritas masyarakat Timor Leste, 

karena mereka adalah bekas kolaborasi TNI atau 

Militer Indonesia yang pernah menyiksa dan 

membunuh masyarakat Timor Leste. Sampai hari 
ini mantan anggota Polri belum mendapatkan 

otoritas sebagai anggota Kepolisian Nasional Timor 
Leste (PNTL). Masyarakat belum menerima keha-

diran para mantan anggota Polri sejak tahun 2000 
berdirinya PNTL hingga sekarang (2013). 

Polisi Nasional Timor Leste (PNTL) sampai saat ini 

belum bisa melakukan pencegahan terhadap 
permasalahan yang sedang terjadi di Timor Leste, 
karena PNTL belum mempunyai otoritas yang baik 

karena pemimpin Kepolisian Nasional Timor Leste 

sekarang masih belum diterima mayoritas masya-

rakat Timor Leste. Jadi kalau mereka melakukan 

patroli ke wilayah-wilayah yang rawan pun tidak 
berani karena kehadiran mereka belum diterima 

masyarakat. Di situlah kelemahan-kelemahan 
para pemimpin-pemimpin PNTL dan juga bawah-

annya yang tidak melaksanakan perintah atasan 
dengan baik karena kebanyakan pemimpin PNTL 

dari mantan anggota Polri yang dulumya menyiksa 
para pemuda/i pro kemerdekaan. Sekarang mere-
ka yang menjadi pemimpin PNTL pemuda/i yang 

dulunya jadi korban penyiksaan tidak akan 

mungkin mau melaksanakan perintah yang baik 

dari pemimpin dengan semua alasan di atas. 

Pada awal pembentukan Kepolisian Nasional 
Timor Leste (PNTL) pada tahun 2000, banyak dari 

mantan anggota Polri yang pada saat itu direkrut 

untuk menjadi level tinggi atau disiapkan untuk 

menjadi pemimpin Kepolisian Nasional Timor 

Leste. Yang menunjukkan mantan anggota Polri 
Paulo Martins menjadi Kepala Kepolisian Nasional 

Timor Leste adalah Presiden Xanana Gusmao 

sendiri. Karena dengan alasan bahwa para mantan 

anggota Polri mempunyai pengalaman kerja, 
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dengan Polisi Nasional Republik Indonesia (Polri). 
Pada saat itu mungkin Xanana Gusmao sendiri 

sudah menutup mata dengan orang-orang yang 

dulu menjadi intelijen dan mencari-cari pro 
kemerdekaan, bersama TNI dan Polri seperti para 
mantan anggota Polri.   

Xanana Gusmao sendiri yang mendorong mantan 

anggota Polri Paulo Martins menjadi Kepala 

Kepolisian Nasonal Timor Leste, karena dengan 
tujuan supaya bisa tunduk sama Xanana Gusmao. 

Dengan hadirnya pemimpin Paulo Martins di dalam 

Institusi Kepolisian Nasional Timor Leste sudah 

barang tentu dia akan memberikan prioritas ke-

pada teman-teman mantan anggota Polri, supaya 

menduduki semua jabatan/posisi yang ada pada 
Institusi PNTL, karena bisa melaksanakan perin-

tahnya dengan baik. Hal ini dikarenakan mereka 
adalah sama-sama dari mantan anggota Polri, dan 

juga gampang diatur dan bisa tunduk kepadanya 

sewaktu-waktu ada perintah darinya. 

Tidak akan mungkin para mantan anggota Polri 

mau memberikan kesempatan kepada pemuda/i 

pro kemerdekaan yang ada di dalam Institusi 
Kepolisian Nasional Timor Leste, karena takut 

dengan otoritas mereka yang ada. Mereka sadar 

bahwa tidak akan mungkin pemuda/i pro kemer-

dekaan akan melaksanakan perintah dari mereka 

dengan baik karena pemuda/i pasti belum bisa 

menerima kehadiran para mantan anggota Polri. 
Mereka masih trauma dengan perbuatan para 

mantan anggota Polri terhadap rakyat Timor Leste 

selama kurang lebih 24 tahun. Pada waktu Timor 

Leste masih di bawah naungan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI), semua mantan anggota 
Polri adalah sebagai alat perang milik Pemerintah 

Republik Indonesia karena mereka semua meng-

ambil sumpah di bawah bendera merah putih dan 

juga sumpah dengan butir-butir tertentu yang 
tertulis didalam Institusi Polri itu sendiri. 

Sampai saat ini Polisi Nasional Timor Leste (PNTL) 
masih belum berkembang dan belum perpro-
fesional karena di dalam Institusi PNTL itu sendiri 

masih obrak-abrik, dan masih banyak intervensi-

intervensi politik. Apalagi di dalam Institusi 
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Kepolisian Nasional Timor Leste para pemimpin-

nya masih banyak berasal dari para mantan ang-

gota Polri. Sudah barang tentu Institusi Kepolisian 
tidak akan berkembang karena atasan mantan 

anggota Polri sedangkan bawahannya berasal dari 

pemuda/i pro kemerdekaan. Tidak mungkin 

bawahan mau menjalankan tugas dan tanggung-

jawab dengan baik, karena atasannya adalah 

berasal dari mantan anggota Polri yang dulunya 
menganiaya dan menyiksa pemuda/i pro kemerde-

kaan itu sendiri. Hal ini sering terjadi di berbagai 

negara, lebih-lebih di negara-negara pos konflik 

atau negara-negara yang baru keluar dari pos 
konflik. 

Contoh seperti ini sering terjadi di mana-mana 
akan tetapi anggota Kepolisian tidak bisa berbuat 

apa-apa ataupun mengendalikan situasi karena 

anggota Kepolisian takut apalagi figur-figur di atas 

sampai saat ini kehadirannya masih belum dite-

rima oleh masyarakat. Bagaimana bisa mengen-
dalikan situasi sedangkan kehadiran para pimpin-

an Kepolisian saja masyarakat belum bisa mene-

rima. Semua itu yang menjadi hambatan bagi 

anggota Kepolisian untuk menjalankan tugas dan 

tanggungjawab dengan baik. Apalagi dari berbagai 

pihak menuntut agar semua anggota Kepolisian 
harus perprofesional dalam menjalankan tugas 
dan tanggungjawabnya. 

Sampai saat ini anggota Kepolisian pun takut 

berpatroli keliling ke mana-mana, lebih-lebih para 

pemimpin Kepolisian. Mereka sangat takut kalau 

langsung terjun ke lapangan, sehingga tidak bisa 
mengatasi situasi di lapangan, karena mereka 

sendiri takut terjun langsung ke lapangan. Masa-

lah yang sering terjadi di lapangan sangat sulit 

diatasi, jadi tidak ada tindakan preventif yang 

dilakukan dari Institusi Kepolisisan, mereka hanya 
melakukan reprensif kalau sudah ada kejadian. 

Yang menjadi masalah besar bagi Institusi Kepoli-

sian Nasional Timor Leste sekarang, seolah-olah 
masyarakat tidak ada respect sama sekali terha-

dap Institusi Kepolisian. Lebih-lebih terhadap para 

pimpinan Kepolisian, hal ini yang membuat Insti-
tusi Kepolisian tidak bisa berbuat banyak terha-
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dap peristiwa-peristiwa yang sering terjadi di 
kalangan masyarakat. 

Terus terang saja saya tidak pernah dihubungi 
ataupun dipanggil sama Xanana Gusmao untuk 

memimpin Institusi Kepolisian Nasional Timor 
Leste. Pada saat itu Xanana Gusmao sendiri lebih 

memilih Paulo Martins dengan alasan bahwa Paulo 
Martins mempunyai pengalaman kerja Polisi akan 

tetapi Polisi Indonesia (Polri). Xanana Gusmao 

lebih memilih Paulo Martins, karena latar bela-

kangnya mantan anggota Polri yang sifatnya selalu 

menurut atau tunduk kepadanya. Kalau saya lain, 
benar saya jalankan, kalau salah kita harus ber-

diskusi dulu, baru mengambil solusi mana terbaik 

untuk kita jalankan. Semua itu sebenarnya tidak 

masalah akan tetapi semua pemimpin dimana saja 

keinginannya seorang pemimpin maunya semua 
perintah harus dituruti. Tidak boleh ada yang 

dibantah ataupun ditolak itulah semua keinginan 

para pemmimpin. 

Orang-orang pejuang kemerdekaan mempunyai 

kultur seperti di atas benar dijalankan, salah 

harus berdiskusi baru mengambil keputusan, 
bukannya salah dan benar semuanya siap dilak-
sanakan. Itu tidak benar, sifat saya Presiden 
Xanana Gusmao tahu biasanya ya “akan tetapi” itu 

yang membuat Xanana Gusmao tidak suka dengan 

saya. Xanana Gusmao maunya semua harus ya 

tidak ada kata lain selain ya “harus tunduk pada-

nya tidak bisa melawan atas perintahnya”. Kalau 

Paulo Martins kan lain sifatnya dengan saya. 

Semua perintah akan dijalankan “siap dijalankan” 
karena mereka dari mantan anggota Polri, para 

mantan Polri mereka tidak akan berani melawan 
perintah dari Presiden Xanana Gusmao. Seperti 

Paulo Martins setelah krisis 2006 di Timor Leste 

dia keluar dari Institusi Kepolisian untuk berga-
bung dengan Partai CNRT partainya Presiden 
Xanana Gusmao sendiri. Itulah prinsipnya para 

mantan anggota Polri, karena mereka merasa 

sudah gagal dalam perjuangannya mereka dibawa 

Pemerintah Republik Indonesia. Lalu mereka 

sekarang siap tergantung pada salah satu figur 

pejuang untuk menjalankan segala perintah yang 
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diperintahkannya dari pemimpin negara atau 
lebih-lebih perintahnya dari Presiden Xanana 
Gusmao. Alasannya para mantan anggota Polri 

supaya bisa mendapatkan kesempatan untuk 
menduduki sebuah jabatan, kalau tidak demikian 

maka mereka tidak akan bisa mendapatkan posisi 

atau jabatan apa pun.  

Sampai saat ini di dalam Institusi Kepolisian 

Nasional Timor Leste masih tetap saja sistem-

sistem seperti di atas yang dipertahankan. Karena 
para pemimpin maunya hanya menunduk tidak 

mau berdiskusi kalau ada suatu masalah yang 

terjadi di dalam Institusi maupun di luar Institusi. 

Contoh seperti di dalam Institusi Kepolisian yang 

sedang mengadakan promosi atau kenaikan 
pangkat, masih tetap saja sama yang siap tunduk 

atas perintah itulah yang mereka memberikan 

perioritas/kesempatan untuk naik pangkat. Kalau 

yang sukanya melawan, atau ingin berdiskusi 

sudah barang tentu tidak akan naik pangkat 

karena dianggap tidak patuh atau tidak menurut 
perintah atasan. Walaupun perintahnya itu salah 

atau pun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku 

semuanya harus ditaati atau dijalankan itulah 

keinginannya para pemimpin/penguasa. 

Apalagi berbicara mengenai profesioanalime seo-
rang anggota Kepolisian, tidak akan mungkin 

terjadi di dalam Institusi Kepolisian. Karena dari 

faktor psikologis masih bertentangan dengan kea-

daan sekarang tidak mungkin akan diterima begi-

tu saja. Orang pejuang masih tetap pada prinsip 

perjuangan pada saat melawan Tentara Nasional 
Indonesia (TNI). Kekuatan Militer Indonesia 

memang lebih dari pada perjuangan Timor Leste 

tapi orang-orang pejuang tetap bersatu dan pada 

akhirnya Timor Leste bisa merdeka pada tahun 

1999. Sama sekarang orang-orang pejuang kemer-
dekaan di dalam Institusi Kepolisian. Mereka tetap 

memegang prinsip perjuangan tidak menunduk 

sama siapa saja kecuali menunduk sama Undang-

Undang atau aturan-aturan yang telah ada. Bukan 

karena perintah atasan yang bertentangan dengan 

Undang-Undang atau aturan pun harus dijalan-
kan. Itu tidak mungkin bagi orang-orang pejuang, 
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orang-orang pejuang maunya berdiskusi supaya 

bisa menghasilkan solusi yang terbaik. Apakah 

hasil diskusi itu sudah sesuai dengan aturan-
aturan yang ada atau kalau sudah sesuai aturan 

Undang-Undang maka itulah yang harus dijalan-
kan. 

Saya kira masalah Institusi Kepolisian di Timor 

Leste itu sangat masih ganjil. Sebabnya anggota 

Kepolisian dengan suasana yang ada tidak 
mungkin akan bisa profesional, karena itu ke 

depan kita tetap berdiskusi akan tetapi saya tidak 

bilang satu reformasi yang radikal. Kalau boleh 

kita harus melihat di dalam Institusi Kepolisian itu 

orang-orang yang bisa diterima oleh masyarakat 

itu siapa. Karena ini negara yang baru keluar pos 
konflik jadi luka-luka lama itu belum sembuh dan 

ini kita sedang mencari bagaimana bisa menyem-

buhkan luka-luka tersebut. Mari kita bersama 

sembuhkan luka-luka tersebut. Jangan membuat 

orang-orang yang sakit itu sakit lagi, seperti orang 
menyakiti orang-orang perjuang itu di atas. 

Sedangkan orang-orang disakiti itu tetap di bawah 

mana mungkin ini kita manusia, kita harus dari 

diri kita sendiri kapan kita dilakukan begitu. 

Contoh yang kerja harus lembur yang tidak kerja 

tetap menikmati. Maka di dalam Institusi Kepoli-
sian itu masih banyak yang kita harus telusuri 

kembali, supaya dapat memperbaiki Institusi 

Kepolisian itu sendiri. Yang di dalam struktur 
PNTL di atas harus diperbaiki, bukan karena 

hanya gara-gara rekonsiliasi. Jadi kita dianggap 

semua itu sama, tidak mungkin sama karena 
dalam berpartisipasi perjuangan saja sudah tidak 
sama. 

Mana mungkin mau disamakan dengan orang-

orang yang dulu tidak pernah berpartisipasi dalam 

perjuangan kemerdekaan Timor Leste. Hal ini 

membuat orang-orang pejuang kemerdekaan itu 
kecewa. Bisa juga kejadian 2006 akan terjadi lagi 

kalau orang-orang yang dulu menikmati sekarang 

mereka yang menikmati lagi. Kalau orang-orang 

pejuang yang dulunya setengah mati sekarang 

setengah mati lagi. Kita harus memberikan kesem-
patan kepada orang-orang pejuang untuk menik-
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mati karena itu adalah hasil dari pada perjuangan 

mereka sendiri. Dengan ini baru kita bisa menye-

lesaikan masalah yang sedang terjadi, kalau tidak 
kita tidak akan mungkin bisa menyelesaikan 
masalah didalam Institusi Kepolisian itu sendiri1. 

 

b.  Hasil Wawancara Kedua  

Hasil wawancara kedua dengan informan 

Antonio Pereira (selaku anggota PNTL, dan juga selaku 

Pemuda Pro perjuangan kemerdekaan Timor Leste). 

Informan mengatakan bahwa:  

Pada tahun 2003 baru kami mulai bergabung ke 
dalam Institusi PNTL, dengan teman-teman dari 

mantan Gerilyawan (Ex. Falintil) dan pemuda/i pro 

kemerdekaan kurang lebih 350 orang yang 

diseleksi atau diutuskan dari organisasi pejuang 
kemerdekaan (Organisasi Klandestina). Untuk 

masuk bergabung kedalam Institusi Kepolisian, 

pada saat itu kami dari mantan Gerilyawan dan 
pemuda/i pro kemerdekaan diseleksi oleh United 
Nation Police (UNPOL) dengan anggota PNTL untuk 

menjadi calon anggota PNTL kira-kira lolos seleksi 

kurang lebih 100 orang saja. Sisanya tidak dite-
rima karena tidak lolos seleksi, setelah mengikuti 

semua tes atau seleksi kami harus menunggu 
pengumuman dari (UNPOL) dan (PNTL) supaya bisa 

masuk ke Akademi Kepolisian untuk mengikuti 

pelatihan selama kurang lebih tiga bulan lamanya. 

Setelah selesai pelatihan teori dari Akademi Kepo-
lisisan kami masih ada tahap pelatihan yang di-
namakan praktik lapangan (Field Training) dengan 

UNPOL dan PNTL selama satu tahun lamanya. 

Setelah itu kami dibagi untuk bergabung kedalam 

unit-unit yang ada didalam Institusi Kepolisian, 

ada yang bergabung ke unit Investigasi, Lalu 
Lintas (Lantas), Sabahara (Patroli), Special Police 

Unit (SPU) dan lain-lain. 

                                                 
1
 Wawancara dengan David Dias Ximenes dilakukan pada bulan 

Februari 2013 
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Karena kami dari mantan Gerilyawan dan pemu-

da/i pro kemerdekaan yang diutus dari organisasi 
perjuangan kemerdekaan (Organisasi Klandestina) 

untuk bergabung ke dalam Institusi Kepolisian 
tujuannya untuk membantu para mantan anggota 
Polri supaya bisa memberbaiki Institusi PNTL. Dan 

melayani masyarakat dengan baik sesuai prinsip 

perjuangan kemerdekaan selama 24 tahun Timor 

Leste dibawah naungan Pemerintah Republik 

Indonesia.  

Menurut kami tugas dan tanggungjawab anggota 
PNTL yang tidak sesuai dengan prinsip perjuangan 

rakyat Timor Leste, adalah menyiksa rakyat, 

mengancam rakyat, merampas hak rakyat seperti 

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Terlibat 

dalam prostitusi dan lain-lain, semua hal di atas 
memang tidak sesuai dengan prinsip perjuangan 

rakyat Timor Leste. Contoh rakyat Timor Leste 

dulu dibunuh dan disiksa oleh Tentara Nasional 

Indonesia (TNI), didukung oleh para mantan 

anggota Polri, mantan anggota TNI dan Milisi pro 
Integrasi, setelah kemerdekaan tindakan itu masih 

dilakukan terhadap rakyat Timor Leste. Oleh 

karena itu kami mantan Gerilyawan dan pemuda/i 

pro kemerdekaan yang di dalam Institusi Kepoli-

sian sangat-sangat tidak menerima tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh mantan anggota 
Polri, maupun anggota Kepolisian lainnya. Dari 

situlah kami mantan Gerilyawan, pemuda/i pro 

kemerdekaan dan pemuda Intelektual mulai ber-

kordinasi dan mengadakan pertemuan-pertemuan 

untuk berdiskusi mengenai hal-hal di atas.  

Pertemuan-pertemuan itu mulailah dilibatkan dari 

pimpinan organisasi perjuangan kemerdekaan dari 
pimpinan FALINTIL, (Organisasi Klandestina)  dan 

masyarakat Timor Leste. Dari hasil pertemuan-

pertemuan itu mulailah ada masukan-masukan 
dari pimpinan FALINTIL maupun dari pimpinan 

organisai perjuangan kemerdekaan Klandestina 

dan juga dari masyarakat mengenai tugas dan 
tanggungjawab anggota PNTL sehari-hari di 

lapangan. Masukan yang diajukan adalah tindak-

an-tindakan anggota Kepolisian dilapangan yang 

tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perjuangan 
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rakyat Timor Leste. Seperti menyiksa rakyat, 

korupsi dan lain sebagainya, salah satu point yang 

diajukan oleh para tokoh-tokoh pimpinan perju-
angan dan rakyat Timor Leste mengenai kehadiran 

mantan Gerilyawan dan pemuda/i pro kemerde-

kaan, yang bergabung didalam Institusi Kepolisian 

Nasional Timor Leste, bukan hanya mencari uang. 

Tapi tanggungjawabnya sebagai anggota oragani-

sasi perjuangan kemerdekaan yang diutuskan 
untuk ikut membantu para mantan anggota Polri 
supaya memberbaiki Institusi PNTL. 

Sebenernya dari awal kami masih mengadakan 

pertemua-pertemuan dengan istilah rahasia tidak 

terbuka jadi Pemerintah maupun Institusi Kepoli-

sian tidak ada yang mengetahui tentang perte-
muan-pertemuan kami. Tapi setelah kami menga-

dakan pertemuan-pertemuan dapat menghasilkan 

point-point penting yang harus kami menyampai-

kan kepada Pemerintah maupun Institusi Kepolisi-

an Nasional Timor Leste. Dan juga menyampaikan 
kepada Kedutaan-Kedutaan dan organisasi non 
Goverment seperti LSM-LSM dari luar maupun 

dalam Negeri supaya semua Institusi bisa meng-

awasi atau mengawal proses didalam Institusi 

Kepolisian Nasional Timor Leste. 

Point-point yang kami menyampaikan kepada 

semua Institusi dibuat dengan istilah konsep atau 
tulisan/petisi dalam sebuah buku yang kurang 

lebih dari lima puluh halaman. Point-point yang 

kami ajukan adalah (1) Pemerintah segera meng-

ambil langkah untuk membuat reformasi terhadap 

Struktur Institusi Kepolisian Nasional Timor Leste, 
(2) Segera memberikan pensiun kepada mantan 

anggota Polri yang sedang aktif didalam Institusi 

PNTL, (3) Segera memberikan pensiun kepada 

anggota Kepolisian yang sudah berumur 60 tahun 

keatas (4) Memberikan kesempatan kepada pemu-
da/i Intelektual mulai dari D2, D3, dan S1 keatas, 

(5) Segera dipecat anggota-anggota yang terlibat 

dalam kasus kriminal baik sebelum masuk Insti-

tusi Kepolisian maupun sesudah masuk Institusi 

Kepolisian dan lain-lain. 

Pemerintah dan para Institusi menerima tuntutan 

yang kami ajukan dalam sebuah tulisan/petisi 
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berbentuk buku, kurang lebih tiga bulan lamanya. 
Kami diundang oleh Presiden Timor Leste Xanana 
Gusmao pada pertengahan tahun 2004, untuk 

semua petinggi Kepolisian Nasional Timor Leste 
maupun anggota Kepolisian disegerakan mengikuti 

dialog di Gedung Matahari Terbit (GMT) di Dili 

Timor Leste. Untuk mendengarkan apa yang akan 

dibicarakan dalam dialog tersebut. Dialog tersebut 
dipimpin langsung oleh Presiden Xanana Gusmao, 

beliau menyampaikan bahwa, semua anggota 
Kepolisian pimpinan maupun anggota segera 

mengoreksi diri. Mengenai tindakan-tindakan 

mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak 

bisa dilakukan. Dalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawab sehari-hari terhadap rakyat Timor 
Leste. Pada saat dialog berjalan Xanana Gusmao 

memberikan kesempatan kepada semua anggota 

maupun petinggi Institusi Kepolisian Nasional 

Timor Leste untuk membuat tanya jawab dan 

komentar mengenai tindakan-tindakan anggota 

Kepolisian di lapangan. Yang hadir pada dialog 
tersebut dari petinggi militer F/FDTL dan tokoh-

tokoh perjuangan kemerdekaan. 

Setelah dialog dengan Xanana Gusmao tidak ada 

tanggapan, atau pun program baru yang diadakan 

dari Institusi Kepolisian. Justru kami dengan 

teman-teman dipanggil melalui Provos untuk 

memberikan keterangan kepada Provos mengenai 
kehadiran kami dengan teman-teman di dialog 

tersebut. Kami yang dipanggil untuk memberikan 

keterangan kepada Provos kurang lebih lima puluh 

orang. Pada saat kami memberikan keterangan 

muncul pertanyaan-pertanyaan dari Provos me-

ngenai alasan tuntutan kami dalam tulisan/petisi 
yang kami bagikan kepada Presiden, Perdana 
Menteri, Menteri-Menteri, Utusan PBB di Timor 

Leste, Kedutaan-Kedutaan, Petinggi Militer 
F/FDTL, dan para LSM-LSM dari luar negeri 

maupun dalam negeri. Kami ditanya mengapa 

masalah dalam Institusi Kepolisian tidak disele-
saikan dalam Institusi, tapi saudara-saudara 

membuat suatu tuntutan melalui tulisan/petisi 

dibagikan ke semua Institusi. Kami menjawab 

bahwa mulai kami masuk Institusi Kepolisian 

semua tindakan anggota Kepolisian yang kami 
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ketahui sudah semua kami sampaikan kepada 

atasan/petinggi Institusi Kepolisian. Tapi tidak 

ada tanggapan positif terhadap kami dan kami 
kadang-kadang menulis berupa surat laporan 

kepada atasan/petinggi Institusi Kepolisian pun 

tidak pernah ditanggapi. Justru para atasan/ 

petinggi Institusi Kepolisian memintah bukit-bukti 

mengenai laporan kami. 

Kami memberikan keterangan kepada Provos 
kurang lebih lima puluh orang yang memberikan 

keterangan, dari Provos merekomendasikan kete-

rangan kami ke atasan/petinggi Institusi Kepolisi-

an bahwa berbuatan kami melanganr aturan 

dalam Institusi Kepolisian. Jadi kami direkomen-
dasikan supaya segera mengambil tindakan 

terhadap berbuatan kami karena dianggap sudah 

melangar aturan yang berlaku. Pada saat itu kami 
kurang lebih tujuh orang (1) Antonio Pereira,        

(2) Julio da Costa (Besi Taur Rubi), (3) Abel Menezes 
(Mauriba), (4) Domingos Sarmento Gama,                
(5) Agostinho da Costa, (6) Daniel Freitas dan         
(7) Euclides Belo dipanggil lagi untuk menghadap 

semua perwira tinggi dalam Institusi Kepolisian 
yang dinamakan (Konselho Superior da PNTL). 

Mereka mengabil keputusan terhadap kami bahwa 

berbuatan yang kami lakukan benar-benar telah 

melangar aturan dalam Institusi Kepolisian maka 
kami dianggap sudah tidak layak menjadi 

angggota Kepolisian. Kami dipecat langsung pada 

saat itu juga, kira-kira bulan November 2004. 

Setelah kami dipecat dari Institusi Kepolisian 

Nasional Timor Leste kami menyerahkan kembali 
semua perlengkapan Institusi Kepolisian. Kami 

kembali ke kelurga seperti biasa dan setelah 

kurang lebih lima bulan lamanya dipecat, tiba-tiba 

kami mendapatkan kembali sebuah surat panggil-

an dari Institusi Kepolisian Nasional Timor Leste, 

bahwa segera melaporkan diri untuk aktif kembali 
pekerja pada tanggal yang telah ditentukan di 

dalam surat panggilan tersebut. Kami tidak perca-

ya tentang surat panggilan tersebut bahwa, kami 

telah diaktifkan kembali untuk pekerja sebagai 

anggota Kepolisian. Karena kami sudah dipecat 
dan segala perlengkapan pun kami sudah serah-



 

94 

kan ke Institusi Kepolisian. Tidak mungkin aktif 

kembali karena kami dipecat bukan diskorsing, 

itulah dipikiran kami. 

Beberapa hari kemudian menerima surat panggil-

an kami dapat ditelpon juga dari Institusi Kepo-

lisian bahwa, segera melaporkan diri untuk aktif 

pada hari yang telah ditentukan dalam surat 

panggilan. Kami tujuh orang kembali ke kantor 

untuk melaporkan diri dan juga menerima kembali 
alat perlengkapan termasuk pakaian dinas. 

Setelah kami pekerja, baru kami dapat informasi 

bahwa tuntutan untuk mengaktifkan kembali dari 
Presiden Xanana Gusmao. Beliau memintah 

kepada Institusi Kepolisian Nasional Timor Leste 

bahwa segera mengaktifkan kembali tujuh orang 
anggota Kepolisian yang telah dipecat dari Institusi 

Kepolisian Nasional Timor Leste.  

Muncul dari perasaan kami adalah diantara tiga 

ribu lebih anggota Kepolisian yang ada mungkin 

kamilah yang terbaik karena sudah dipecat lalu di 
aktifkan kembali untuk pekerja. Menurut kami itu 

luar biasa karena hal semacam ini mungkin hanya 

terjadi di Timor Leste. Tidak akan mungkin bisa 

terjadi di negara lain, karena anggota Kepolisian 

yang sudah dipecat tidak akan diaktifkan kembali. 

Karena sudah dipecat dari Institusi Kepolisian 
maupun Institusi-Institusi lain. Kami aktif kembali 

pekerja kami semakin berani untuk mencari kesa-

lahan para mantan anggota Polri yang aktif di 

dalam Institusi Kepolisian Nasional Timor Leste. 

Tiap hari kami mengintip para mantan anggota 
Polri lebih-lebih aktifitas mereka diluar pekerjaan 
Institusi PNTL seperti ke tempat-tempat pengusa-

ha untuk mintah uang “Korupsi”, ke temapat-

tempat prostitusi karena wanita prostitusi dari 

luar masuk di negara Timor Leste mereka yang 

biasanya duluan mencoba atau dites duluan. 

Pada bulan Agustus 2005 sekitar pukul 21.00 

kami sempat mendapati perwira tinggi mantan 
anggota Polri yang bernama Basilio de Jesus 

berpangkat Inspectur dan jabatannya pada saat itu 

sebagai wakil Kepala Kepolisian Nasional Timor 

Leste bagian Administrasi. Di sebuah Hotel di 

depan Pertamina Indonesia Jln Pantai Kelapa di 
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dalam Hotel yang bernama Indonesia Food Basilio 
de Jesus dengan satu orang wanita prostitusi yang 

bernama Liliana sedang melakukan hubungan 

seksual di dalam kamar Hotel Indonesia Food. 

Kami menggerebek hotel tersebut untuk melaku-
kan penangkapan terhadap perwira tinggi itu, dan 

pada saat itu kami melakukan penangkapan 

terhadap pelaku dengan sebuah pistol model 

Glock 19 buatan Austria, dengan 5 butir peluru 

dalam magajen. Setelah penangkapan kami mengi-
kat dengan borgol sama wanita Liliana dengan 

tidak memakai pakaian sehelai pun. Lalu kami 

bawa ke rumah dinas Ketua DPR/MPR mantan 
Gerilyawan Bapak Francisco Guterres Lu-Olo, 

beliau pada saat itu masih menjabat sebagai Ketua 
DPR/MPR Timor Leste. Bapak Lu-Olo langsung 

menelpon ke Kepala Kepolisian Nasional Timor 
Leste mantan anggota Polri Paulo Martins datang 

ke rumah dinas Ketua DPR/MPR untuk menyerah-

kan anggota perwira tinggi di atas yang kami 
tangkap kepada Paulo Martins dengan sebuah 

pistol jenis Glock 19 dan lima butir peluru untuk 

melakukan proses selanjutnya terhadap perwira 
tinggi itu. 

Kepala Kepolisian Paulo Martins antar perwira 

tinggi itu dengan mobil dinas Kepala Kepolisian ke 

kantor Kepolisian Kaikoli atau Polres Dili, sampai 

di kantor Kepolisian sebenarnya perwira tinggi itu 
dimasukkan ke sel tahanan, akan tetapi Paulo 

Martins tidak dijinkan masuk ke tahanan karena 

perwira tinggi itu melontarkan kata-kata kepada 
Paulo Martins bahwa perbuatan saya ini dianggap 

kriminal maka saya akan bongkar semua per-
buatan kalian. Paulo Martins pun takut dengan 

ancaman tersebut, akhirnya tidak dimasukkan 
perwira Basilio de Jesus ke sel tahanan. Pada saat 

di sel tahanan Kepolisian, teman kami Domingos 
Sarmento Gama yang sempat berdiskusi dengan 
Kepala Kepolisian Paulo Martins bahwa si pelaku 

perwira itu harus dimasukkan ke sel tahanan 

karena dianggap pelaku perwira itu telah melaku-

kan perbuatan melawan hukum dan kode etik 

Kepolisian Nasional Timor Leste. 
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Kejadian itu berjalan kurang lebih dua bulan 

lamanya, para mantan anggota Polri mulailah 

mencari-cari alasan kuat untuk membalas 
dendam dengan tertangkapnya teman mantan 

anggota Polri tersebut. Pada saat itu mereka 

memang mencari akal-akalan bagaimana bisa 

menuntut kami dengan adanya penangkapan 

terhadap pelaku perwira itu. Mereka memang 

berusaha untuk menuntut kami dan pada saat itu 
memang berhasil menuntut kami dengan alasan 

perlakuan si pelaku perwira itu adalah hak kebe-

basan untuk melakukan seksualitas dengan 

wanita prostitusi yang telah disebut di atas. Lalu 

kami dikejar melalui bagian Reserse/unit Investi-
gasi Kepolisian Nasional Timor Leste, untuk segera 

melakukan penangkapan terhadap kami di antara-
nya (1) Antonio Pereira, anggota PNTL, (2) Daniel da 
Costa Freitas, anggota PNTL, (3) Domingos 
Sarmento Gama, anggota PNTL, (4) Cezario Martins, 

anggota PNTL dan (5) Joaquim Espirito, pemuda pro 

kemerdekaan. Kami lima orang ditangkap di 
antara bulan Oktober 2005 karena para mantan 

anggota Polri mereka merasa power/kewenangan 

ada di tangan mereka. Walaupun pada saat itu 

kami sempat menolak atas penangkapan terhadap 

kami. Namun kami tidak bisa berbuat banyak 
karena kami sadar bahwa power/kewenangan ada 

pada para mantan anggota Polri. Mereka melaku-

kan penangkapan terhadap kami empat orang dari 

anggota Kepolisian Nasional Timor Leste pada saat 

itu kami sedang melaksanakan tugas seperti biasa 

dan pada saat penangkapan terhadap kami 
dengan pakaian dinas Kepolisian Nasional Timor 

Leste. Dan teman kami satu orang dari sipil di-
tangkap dirumahnya. 

Melakukan penangkapan terhadap kami langsung 

dibawa ke sel tahanan Kepolisian Nasional Timor 

Leste Kaikoli atau Polres Dili. Sesampainya di 
kantor Polres Dili kami langsung dimasukan ke sel 

tahanan Kepolisian, tanpa ada Investigasi dahulu 

apa lagi kami masuk sel tahanan dengan pakaian 

dinas Kepolisian. Lebih buruk lagi para mantan 

anggota Polri tidak mengijinkan keluarga maupun 
Pengacara kami untuk menjenguk/ketemui di 

dalam sel tahanan Kepolisian. Kami dianggap 
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seperti pelaku teroris ataupun pelaku kejahatan 

berat yang tidak bisa diijikan untuk ketemu sama 
keluarga maupun Pengacara. 

Setelah satu hari kami ditahan dalam sel tahanan, 
hari berikut kami dibawa langsung ke Pengadilan 

Umum Distrik Dili. Dengan kawalan ketat dari 
anggota Kepolisian dari Special Police Unit (SPU) 

kawalan dengan mobil dari Institusi Kepolisian 

kurang lebih sepuluh unit mobil, lima mobil kawal 

kami dari belakang sedangkan lima mobil lainnya 
kawal di depan. Dilengkapi dengan peralatan 

seperti senjata laras panjang, pistol dan anti huru 

hara, dengan kawalan tersebut kami sangat kaget 

melihat dengan kawalan tersebut, tapi pada akhir-

nya kami memang mengetahui kelemahan para 
mantan anggota POLRI karena mereka sendiri 

takut dengan latar belakang kami dari pemuda pro 

kemerdekaan, pantas mereka takut karena pada 

saat itu keluarga maupun pemuda/i dari berbagai 

organisasi pejuang kemerdekaan dan anggota 
Militer F/FDTL ikut hadir untuk mengikuti hering/ 
sidang (Premeiro Introgatorio). Sampai di Penga-

dilan kami dibawa masuk ke salah satu ruangan 

Pengadilan untuk mengikuti hering/sidang kurang 

lebih enam jam mulai dari pukul 14.00 sampai 

pukul 20.00 wtl.   

Selesai hering/sidang para mantan anggota Polri 
memaksa Jaksa dan Hakim segera dibawa kami ke 

Penjara Bekora. Namun Pengacara kami tetap 

mempertahankan kami dengan alasan memintah 

bukti kepada Jaksa dan Hakim untuk segera 

dibuktikan didalam hering/siding. Namun mereka 

tidak menunjukkan bukti karena memang tidak 
ada bukti, saat itu para mantan anggota Polri 

tetap tidak puas dengan keputusan dan tetap 

memaksa kepada Jaksa dan Hakim untuk segera 

dibawa kami ke Penjara Bekora. Namun di luar 

Pengadilan para pemuda/i maupun keluarga 
sudah reaksi teriak-teriakan bahwa segera dibe-

baskan kami dari Pengadilan pada hari itu juga 

karena menurut mereka tidak ada alasan untuk 

membawa kami ke Penjara. Dengan segala reaksi 

tersebut pada akhir-nya Hakim memutuskan kami 

bebas bersyarat dengan wajib lapor selama 
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seminggu dua kali di kantor Kejaksaan Timor 

Leste, dan dilarang keluar dari kota Dili selama 

dua bulan lamanya. 

Kami bebas dari Pengadilan tetap mengikuti 

putusan yang diberikan dari Hakim Pengadilan 

Dili, untuk wajib lapor dan tidak boleh keluar dari 

kota Dili selama dua bulan lamanya. Tetapi kami 

tetap mendapatkan hukuman dari Institusi Kepo-

lisian dengan tindakan skorsing selama satu 
tahun lebih. Hukuman skorsing yang dilakukan 

terhadap kami tanpa ada proses atau investigasi 

melalui Provos atau pun pihak lain. Para mantan 

anggota Polri mereka hanya mengunakan power/ 

kewenangan yang ada pada mereka untuk 
lampiaskan dendam terhadap kami. Namun tidak 

ada kejelasan mengenai hukuman yang diberikan 

kepada kami, pada saat itu kami menolak hukum 

skorsing dan Pengacara kami juga menulis surat 

kepada Pengadilan untuk segera mencabut 

hukuman skorsing terhadap kami karena hukum 
tersebut tidak adil dan tidak ada dasar hukum. 

Menurut Pengacara bahwa putusan Pengadilan 

lebih tinggi dari pada Institusi Kepolisian, namun 

usaha dari Pengacara tidak berhasil juga kami 

tetap menjalankan hukum tersebut sekalian men-
jalankan hukuman wajib lapor ke Kejaksanaan 

seminggu dua kali. Gaji kami juga ditahan selama 

dua tahun lebih karena hukuman skorsing yang 

sebenarnya berlaku hanya satu tahun mereka 

ditingkatkan hukuman skorsing menjadi dua 

tahun itu pun tanpa surat skorsing hanya melalui 
verbal.   

Hukuman skorsing yang ditingkatkan sampai dua 

tahun terhadap kami itu berlaku pada saat kami 

selesai menjalankan hukuman skorsing satu 

tahun kami datang ke kantor Institusi Kepolisian, 

untuk melaporkan diri kembali pekerja namun 
mereka tetap menolak disuruh menunggu saja 

dirumah sambil ada panggilan surat aktif dari 

Institusi Kepolisian. Walau pun tidak ada surat 

perpanjangan skorsing tapi kami tetap menjalan-

kan sambil menunggu surat panggilan aktif tapi 
sampai kurang lebih dua setengah tahun tetap 

tidak ada surat panggilan aktif pekerja. Pada saat 



 

99 

itu muncul krisis Militer di tahun 2006 hingga 

2007 dan setelah krisis pada akhir tahun 2007 
baru ada pengumuman dari United Nation Police 
(UNPOL) bahwa semua anggota Kepolisian Nasional 

Timor Leste, segera datang ke kantor Kepolisian 

terdekat. Untuk melaporkan diri dan mengikuti 
proses yang telah diprogramkan oleh UNPOL dan 

setelah itu boleh aktif kembali pekerja sebagai 

anggota Kepolisian Nasioanl Timor Leste.  

Kami datang ke kantor Kepolisian untuk melapor-
kan diri kepada UNPOL kami diterima mengikuti 

semua proses setelah itu kami kembali pekerja 

sebagai anggota Kepolisian Nasional Timor Leste. 

Walaupun masih ada hambatan dari mantan 

anggota Polri untuk tidak diaktifkan kami. Tapi 
UNPOL tetap tidak perduli dengan hambatan itu 

karena kasus kami dianggap sudah tidak berlaku. 
Setelah pekerja kami sempat mengurus gaji kami 

selama kurang lebih tiga tahun yang kami belum 

terima supaya bisa diterima namun tidak ada 

jawaban sama sekali dari Institusi Kepolisian pada 

akhirnya kami hanya pasrah karena merasa capek 
mengurus tapi tidak ada jawaban.  

Kami dengan teman-teman aktif kembali pekerja 

semua masalah yang kami alami kami kira sudah 

selesai dan tidak ada lagi masalah yang harus 

kami hadapi lagi, karena merasa sudah dirugikan 

olah para mantan anggota Polri. Setelah aktif 
pekerja kurang lebih satu tahun lamanya kami 
diundang oleh Perdana Menteri Xanana Gusmao. 

Untuk mengikuti dialog mengenai evaluasi peker-
jaan anggota (PNTL) mulai dari berdirinya Institusi 

Kepolisian hingga krisis 2006. Di dalam dialog 

tersebut kami dipanggil maju kedepan oleh Perda-
na Menteri Xanana Gusmao sekaligus merangkap 

sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanaan 

untuk kami segera menyelesaikan masalah dengan 
mantan anggota Polri Inspectur Basilio de Jesus 

yang kami tangkap di Hotel Indonesia Food dengan 

wanita prostitusi yang bernama Liliana. Kami 
sempat saling meminta maaf di hadapan Xanana 
Gusmao, walaupun pada saat itu Basilio de Jesus 

tidak mau berdiri untuk saling memaafkan. Tapi 

Perdana Menteri tetap memaksa untuk segera 
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selesaikan kasus tersebut.  

Kami dapat disarankan oleh Xanana Gusmao 

bahwa masalah yang lalu segera dilupakan supaya 

bisa melihat kedepan untuk pekerja sama menja-
lankan pekerjaan yang sebaik-baiknya dan tidak 

boleh saling dendam satu sama yang lain. Kami 

kira masalah itu semua sudah berakhir karena 

semuanya kami sudah menyelesaikan dihadapan 

Perdana Menteri dan juga sebagai Menteri Perta-
hanan dan Keamanaan. Padahal setelah kurang 

lebih satu tahun lamanya kami lima orang           
(1) Antonio Pereira (2) Domingos Sarmento Gama,   
(3) Daniel da Costa Freitas, (4) Cezario Martins 

dengan satu orang teman sipil pemuda pro kemer-
dekaan namanya (5) Joaquim Espirito kami mene-

rima surat panggilan dari Unit Reserse/Investigasi 

Kepolisian Nasional Timor Leste mengenai kasus 

penangkapan terhadap mantan anggota Polri 
Inspectur Basilio de Jesus dengan wanita pros-

titusi Liliana di Hotel indonesia Food yang terjadi 

pada tahun 2005. Setelah kami diinvestigasi 
semua, langsung kasus itu dibawa ke Pengadilan 

Distrik Dili, untuk disidang sesuai jadwal dari 

Pengadilan. Setelah kurang lebih tiga bulan pada 

awal tahun 2009 kami dapat surat panggilan dari 

Pengadilan untuk mengikuti sidang mengenai 

kasus penangkapan terhadap mantan anggota 
Polri Basilio de Jesus dan wanita prostitusi Liliana. 

Pada saat di dalam persidangan kami dituntut dari 

Kejaksaan dan ditanya oleh Hakim Pengadilan Dili, 
mengenai penangkapan terhadap Basilio de Jesus 
dan Liliana, selama dalam bersidangan kami di-

tanya menegenai penangkapan kedua orang terse-

but, ada alasan mengenai pada saat penangkapan 
terhadap mereka dapat disiksa dan lain sebagai-

nya namun mereka tidak menunjukkan bukti di 

dalam persidangan. Pada akhirnya kasus ini yang 

dimenangkan oleh kami, dengan putusan Hakim 

Pengadilan Dili dinyatakan kami dapat bebas 
murni2. 

  

                                                 
2
 Hasil wawancara dengan Antonio Pereira, pada bulan Pebruari 

2013. 
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c.  Hasil Wawancara Ketiga  

Hasil wawancara ketiga dengan informan 

Longuinhos Monteiro (selaku Kepala Kepolisian Nasio-

nal Timor Leste), untuk menjelaskan tentang proses 

perkembangan Institusi Kepolisian Nasional Timor 

Leste (PNTL) yang berdiri pada tahun 2000 hingga 

sampai pada fase restorasi Kemerdekaan Timor Leste 

pada tanggal 20 Mei 2002.  

Pada tahun 2006 kita dapat menimbulkan bahwa 

selalu mengikuti program dari Administrasi 

Transisi di bawah naungan misi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB), utusan PBB di Timor Leste 

yang dinamakan United Nations Transition East 

Timot (UNTAET). Sampai pembentukan dari peme-

rintahan pertama dengan satu irama/ritme dan 
bekerjasama dengan misi PBB, hingga 2006 ke 

depan muncul krisis politik yang begitu besar 

berdampak Institusi pertahanan dan keamanan. 

Dari semua itu, pihak kepolisian mengalamai 

konsekuensi perubahan pada Institusi dan meng-
adakan afiliasi segitiga (trianglu) untuk memba-

ngun kembali proses baru segitiga dengan PBB. 

Pemeritah dari tahun 2006 menjawab hal peru-

bahaan politik, restruktural Pertahanan dan 

Keamanan tapi kita bicara fokus pada perjanjian 
suplementer (acordu suplementer) sektor Pertahan-

an dan Keamanan di Institusi Kepolisian. Kita 

melalui tuntutan dasar untuk membangun kem-

bali dasar struktur organisasi Kepolisian. Dan 

pada tahun 2009 kita membangun kembali serta 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah baru mulai 
dari Kepala Kepolisian Nasional Timor Leste dan 

Wakil Kepala Kepolisian sampai struktur pusat 
(Comando). Keseluruhan di tahun 2009 adalah 

fase pertama dimana Pemerintah mulai mengim-

plementasi, strategi dan reformasi di sektor 
melalui tuntutan PBB. Di dalam kesepatakatan 

suplementer dari sana kita mulai fase rekonstruksi 

program, mulai dari 2009 hingga 2011.  
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Dan kita adakan fase konsolidasi dapat menun-

jukkan kembali kapasitas kita dan kerjasama 

melalui mekanisme suplementer dari satu ke satu 
tanggungjawab. Kembali ke penyerahan kewe-
nangan (Comando sector) dimulai dari Distrik 

Manatuto, Lautem, Oekusi hingga 2011 menyelu-

ruh 13 kabupaten. Untuk peralihan kewenangan 
dari United Nation Police (UNPOL,) diserahkan 

kembali kepada Kepolisian Nasional Timor Leste 
(PNTL). Menunjukkan bahwa tanggungjawab ope-
rasional (PNTL) sampai 2011 masih melalui afiliasi 

berdasarkan persetujuan dan kesepakatan suple-

menter mengenai penyerahan tanggungjawab 
kepada PNTL. Fase berikutnya konsolidasi kita 

tahu bahwa di tahun 2011 kita menerima 

tanggungjawab operasional makanya kita selalu 

dipantau oleh misi PBB di Timor Leste. Melalui 
UNPOL tidak melepaskan kita sendiri tapi dari 

persetujuan afiliasi pada perjalanan perkembang-

an kendala kita tanggungjawab di lapangan. 

Dengan demikian hingga 2012 dimana kita per-

tama kali mencoba sejarah kita menerima tang-

gungjawab penuh dari UNPOL ke PNTL. Untuk 
mensukseskan keamanan pada pemilihan umum 

di Timor Leste, mulai dari pemilihan Persiden 

hingga pemilihan Parlemen. Kesuksesan yang 

mana organisasi keamanan merealisasikan kegiat-

an menjadi satu kemenangan besar dan menjadi 
evaluasi besar bagi misi PBB ke  PNTL. Dengan itu 

pada bulan Agustus dokumen persetujuan kese-

pakatan suplementer bisa dikatakan lengkap dan 

tunggu proses formulasi untuk diserahkan penuh. 

Di bulan Oktober 2012 secara resmi diserahkan 

penuh tanggungjawab operasional kepada PNTL. 
Kita setujui dan kebanggaan dari dunia Inter-

nasional, dan masyarakat kita menjadi saksi 

dimana kita alami situasi yang kita hadapi lebih-

lebih di bagian keamanan. Selama masa pemilih-

an, selanjutnya pemerintah mengambil kebijakan 
untuk memutuskan misi PBB. Yang mana saya 

katakan bawah 80 persen berafiliasi dan menjus-
tifikasi misi PBB segera berakhir di Timor Leste 

pada tanggal 31 Desember 2012.  
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Institusi Nasional lebih-lebih PNTL adalah bagian 

dari pemerintah untuk menjalankan kewajibannya 

dan tanggungjawab bisa dikatakan ada dua proses 

saat itu. Tanggungjawab saya sebagai Kepala 
Kepolisian saya memulai dari proses baru perse-

tujuan tambahan sampai berakhir 31 Desember 

2012. Berasumsi bahwa Institusi Kepolisian 

Nasional Timor Leste ini adalah Institusi yang 

indepeden dalam Pemerintah agar dapat melan-
jutkan proses baru dan fase baru. Dalam situasi 

kita tanggunjawab masalah keamanan intern 

Institusi. Pemerintah kita, dengan demikian dalam 

masa kepemimpinan yang tadi saya katakan 

untuk melengkapi juga proses pada fase yang 

pemerintah telah sepakati pada bagian keamanan. 
Ini sangat penting dan satu kebanggaan menga-

sumsikan secara realitas dengan komitmen yang 

sangat susah dan ini harus seimbang untuk me-

menangkan kepercayaan yang mana telah diserah-
kan dari misi PBB kepada kita. Untuk melengkapi 

proses persetujuan tambahan dari fase awal 
hingga pada fase terakhir pada 31 Desember 2012. 

Yang telah saya katakan sekali lagi bahwa ke 

depannya sebagai Institusi Kepolisian Nasional 
Timor Leste (PNTL) sudah siap untuk menjalani 

proses yang normal untuk melihat pada Institusi 

ini. Agar ke depannya bisa memberi jaminan pela-
yanan kepada masyarakat dan pemerintah Timor 

Leste. 

Selama dua periode masa jabatan saya sebagai 
Kepala Kepolisian Nasional Timor Leste (PNTL) 

yang akan berakhir pada bulan Maret 2013. 

Semua yang telah saya katakan di atas periode 
tersebut berjalan dengan keadaan sangat luar 

biasa, karena kita menjalani tanggungjawab dan 

kita pun menjawab dan itu tuntutan keadaan yang 
telah diberikan United Nation (UN) kepada Institusi 

dan Pemerintah Timor Leste. Seperti tadi persetu-

juan tambahan adalah untuk menunjukkan 
bahwa kita bisa untuk menjalankan tugas dan 

tanggungjawab kita. Bisa menjustifikasi dan mem-

beri kesaksian pada semua orang untuk menja-

lankan tanggungjawab dan prosesnya luar biasa. 

Lebih jelas kita melihat dari sisi lain, bukan hanya 
Institusi Kepolisian maupun Pemerintah. Sebab 
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bagian keamanan adalah tanggung jawab Peme-
rintah dan Institusi PNTL. Dan bagian ini untuk 

mendapatkan dukungan, dengan jelas bahwa pada 

fase yang telah dilalui kita ketahui untuk meleng-
kapi tapi ada dua situasi yang berbeda. 

Sehingga kita lebih fokus untuk menindaklanjuti 

proses adalah satu menyakinkan misi kita. Dan 
satu lagi tanggungjawab yang mana PBB serahkan 

total pada kita. Tetapi sekarang kita lebih fokus 

pada pembangunan, sehingga saya berharap agar 
pemerintah kita berani untuk menginvestasi uang 

pada Institusi Kepolisisan tersebut. Sudah saya 

berulang-ulang mengatakan bahwa Kepolisian 

Nasional Timor Leste mempunyai fungsi pelatihan 

yang masalah. Operasional kita terlalu banyak 

berpatokan dengan keuangan karena faktor ini 
penting bagi sektor pertahanan dan keamanan. 

Untuk itu bisa menjalankan tugas dengan sesung-

gunhnya. Saya berharap adanya proses baru ini, 

melalui keuangan Pemerintah bisa berani membu-

ka peluang besar lebih-lebih pada bagian Perta-
hanan dan Keamanan. Sebab yang saya katakan 

di atas Intitusi Kepolisian menjalankan tugas 

dengan banyak cara yang tidak sesuai kita akan 

berbuat sesuatu. Cara ini penting karena setiap 

tahun kita memperjuangkan untuk mendapatkan 

walaupun ada keterbatasan keuangan yang di 
alokasikan dari pemerintah kepada sektor Perta-

hanan dan Keamanan.  

Terkadang kita lebih fokus pada infrastruktur, kita 

tidak bisa mengembalikan ini semua dalam satu 

hari, tetapi infrastruktur ini berjalan pada bagian 
yang ada agar dapat memperbaiki setiap tahun 

demi berlangsungnya Institusi Kepolisisan ini. 

Cara ini penting agar kita dapat menjamin seluruh 

anggota dengan kondisi sesuai, agar semua ang-

gota menjalankan tugasnya dengan baik. Ini 

adalah satu hal yang saya pantau pada empat 
tahun ini, dan saya berusaha memantau terus 

dalam tahun ini. Sangat penting karena sebuah 

Institusi Kepolisian Nasional Timor Leste berdiri 

sendiri bukan seperti dulu saat masih dalam 
naungan UNPOL. Kita bisa mengadopsi tata cara 

tersebut, mau tidaknya ini tanggungjawab Peme-



 

105 

rintah atas Institusi Kepolisian ini kondisi yang 

leluasa baik dan tanggungjawab bagi para semua 
anggota Kepolisian Nasional Timor Leste (PNTL). 

Mengetahui misi kadangkala ada satu dan dua hal 
yang masih belum baik namun ini menurut saya, 

hal yang normal sebab semua Institusi Kepolisian 

di dunia ini hampir mengalami hal yang sama. 

Tapi jelas Institusi Kepolisian ini mempunyai 

sistem, dan tata cara yang bisa menghubungan 
dengan ketidakdisiplinan para anggota Kepolisian. 

Dengan harapan bahwa pemerintah mempunyai 

rencana bukan hari ini dan besok tapi Institusi ini 

akan mendapatkan kebutuhan dasar yang kuat 

menjadi Institusi terpercaya dalam bidang Kea-
manan bagi masyarakatnya3. 

 

d. Hasil Wawancara Keempat  

Wawancara keempat dilakukan dengan informan 

Julio Hornai (selaku Perwira PNTL juga selaku mantan 

anggota Polri). Informan mengatakan bahwa:  

Ada tiga fase pada awal mulai terbentuknya Insti-
tusi Kepolisian Nasional Timor Leste (PNTL) yaitu; 
fase pertama dinamakan Police Assisten Group 
selanjutnya disebut PAG, dengan beranggotakan 

50 0rang personil. Semua anggota tersebut berasal 
dari mantan anggota Polri karena Civilian Police 

(CIVPOL) mencari yang pengalaman kerja untuk 

mendampinggi Civilian Police (CIVPOL), ke lapang-

an untuk melakukan tugas sehari-hari seperti 

patroli dan mengatur lalu-lintas di lapangan. Fase 
kedua dinamakan East Timor Police Service (ETPS) 

dan fase ketiga dinamakan Policia Nasional Timor 
Leste (PNTL) hingga sampai saat ini. Institusi 

Kepolisian Nasional Timor Leste dari awal dinama-
kan PAG setelah itu diganti dengan nama ETPS 

lalu sampai saat ini diganti lagi dengan nama 
PNTL. Setelah berapa kali diganti nama Institusi 

Kepolisian Nasional Timor Leste karena proses 

                                                 
3
 Wawancara dengan Longuinhos Monteiro, dilaksanakan pada 

Pebruari 2013 
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berjalannya Institusi itu sendiri.  

Pertama dinamakan PAG karena fungsi dari pada 

PAG itu hanya untuk mendampingi Civilian Police 
(CIVPOL) ke tengah-tengah masyarakat dengan 

alasan bahwa anggota PAG ini pribumi dan juga 

ada yang sudah perpengalaman menjadi anggota 
Kepolisian di Kepolisisan Indonesia (Polri), setelah 

itu diganti lagi dengan nama Institusi menjadi 
ETPS karena pada saat itu Institusi PNTL sudah 

dibentuk menjadi salah satu Institusi yang diakui 
oleh Pemerintah PBB maupun Pemerintah Timor 

Leste, walaupun pada saat itu Institusi PNTL 

masih bernaungan dibawah UNPOL, pada tahun 

2004 mulailah terbentuknya Peraturan Pemerin-

tah baru No. 13/2004 tentang Kepolisian Nasional 

Timor Leste, Peraturan tersebut tercantum salah 

satu aturan yang mengatur mengenai nama 
Institusi dari ETPS menjadi PNTL karena nama 

ETPS berasal dari bahasa inggris yang singkatan-

nya East Timor Police Service (ETPS).  

Awal perencanaan pembentukan Institusi PNTL 

kami mengadakan beberapa kali pertemuan 
dengan CIVPOL dan Tokoh-tokoh perjuangan ke-

merdekaan, untuk membahas mengenai pemben-
tukan Institusi PNTL. Di dalam pertemuan-perte-

muan itu kami berbicara tentang untuk membuat 
konsep mengenai pembentukan Institusi PNTL, 
kami sempat membuat sebuah konsep mengenai 
perencanaan pembentukan Institusi PNTL. Dalam 

konsep banyak ide-ide dari CIVIPOL maupun 

Tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan, juga dari 

kami mantan anggota Polri. Konsep itu saya ada 

tapi karena kejadian krisis Militer pada tahun 

2006, dokumen-dokumen saya, banyak yang 
hilang jadi sekarang saya mencari tapi tidak ada 

yang bisa ditemukan lagi karena dengan kejadian 
itu4.    

 

 

                                                 
4
 Hasil wawancara dengan Juli Hornai, yang dilaksanakan pada 

bulan Februari 2013. 
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2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi PNTL  berdasarkan  pasal 9  

Peraturan Pemerintah No  9 tertanggal 18 Maret 2009 

tentang Kepolisian Nasional Timor Leste. Struktur 

Organisasi hubungan antara Kepolisian dan Pemerin-

tah tingkatan atau level, penjenjangan Kepolisian di 

tingkat Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah 

akan tergambar sebagai berikut: Kepolisian Nasional 

Timor Leste (Comando Geral da PNTL) langsung 

bertanggungjawab dengan Menteri Pertahanan dan 

Keamanan (Ministeiro Defesa e Seguranca), Kepolisian 

Distrik (Comando do Distrital da PNTL) setingkat 

dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Distrito) dan 

Kepolisian Polsek (Esquadra da PNTL) setingkat dengan 

kecamatan (Sub Distrito).  

Bagan berikut dapat memperjelas gambaran 

level antara Kepolisian dengan Pemerintahan Pusat 

dan Daerah: 
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Bagan 3 

Level Kepolisian Pemerintah Pusat dan Daerah 

 

3. Sistem Kepolisian 

Sistem Kepolisian suatu negara sangat dipenga-

ruhi oleh Sistem Politik serta kontrol sosial yang 

diterapkan. Berdasarkan konsep di atas dapat dikata-

kan bahwa secara umum negara merupakan sebuah 

bentuk kesatuan supra sistem yang terdiri dari ber-

bagai sistem yang saling terkait dan bergerak dinamis 

di dalamnya, antara lain adalah sistem pemerintahan 

dan sistem sosial dengan tujuan tercapainya ketera-

turan dan ketertiban dalam masyarakat. Pemahaman 

tentang negara demokratis dimana dalam sistem 

penyelenggaraan negara terfokus pada tercapainya 

tujuan negara dalam rangka kesejahteraan rakyat 

dengan menjunjung tinggi kemerdekaan/Hak Asasi 

Menteri Pertahanan dan 
Keamanan 

Kepolisian Nasional 
Timor Leste 

Kepolisian Distrik 
Pemerintah 
Kab/Kota 

Pemerintah 
Kab/Kota 

Kepolisian Distrik Kecamatan Kecamatan 
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Manusia untuk mewujudkan keadilan dalam masya-

rakat.  

Dalam suatu supra sistem negara demokratis 

terdiri dari sistem-sistem fungsi penyelenggaraan 

negara dan selalu berorientasi pada terjaminnya kea-

manan dan ketertiban dalam dinamika sistem itu 

sendiri. Adapun sebagai pelaksana fungsi keamanan 

dan ketertiban dibentuk sebuah sistem didasarkan 

pada konstitusi yang berlaku dan harus mendapatkan 

dukungan dari masyarakatnya. Hampir seluruh nega-

ra di dunia melegitimasi sebuah struktur kepolisian 

sebagai penanggungjawab terciptanya keamanan dan 

ketertiban itu sendiri untuk menjalankan peran dan 

fungsinya sesuai dasar hukum yang telah di tentukan. 

Oleh karena itu kebijakan Kepala Kepolisian 

selaku pimpinan tertinggi di organisasi PNTL bahwa 

PNTL harus community oriented merupakan hal yang 

tepat, sesuai dengan posisi PNTL sebagai lembaga 

publik. Kebijakan yang dibuat bukan tanpa proses. 

Dengan memperhatikan permintaan “demands” ma-

syarakat, dukungan “support” masyarakat dan biro-

krat serta lingkungan “environment” eksternal dan 

internal organisasi PNTL (Leo Agustino: 2006). Permin-

taan masyarakat tersebut adalah bentuk rasa aman 

damai keselamatan dan terjaminnya kepastian berda-

sarkan hukum, maka lahirlah kebijakan yang semakin 

memfokuskan PNTL selaku pelayan masyarakat di 

bidang keamanan dan ketertiban serta mengokohkan 

perspektif PNTL sebagai lembaga Publik. Perspektif 
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publik artinya bahwa suatu lembaga publik harus 

memperhatikan kebutuhan publik. Lembaga publik 

juga dianggap sebagai representasi kemauan publik 

untuk mengusahakan tercapainya keseimbangan pada 

saat terjadi dinamika publik. Selain itu lembaga publik 

bergerak dalam tataran penyelenggaraan pelayanan 

kepada publik sebagai wujud dari penjaminan hak-

hak konstitusional seluruh warga negara. Dengan 

demikian, perspektif publik mengenal adanya kontrol 

publik, sehingga dalam kesehariannya suatu lembaga 

publik mengemban tanggung jawab (responsibility) 

kepada publik. 

  

4. Tugas dan Kewenangan 

Tugas dan kewenangan PNTL mengemban fungsi 

sebagai lembaga publik  yang bertujuan terciptanya 

rasa aman dan tertib di masyarakat yang menjadi 

konsep dasar tujuan penyelenggaraan kepolisian. PNTL 

merupakan lembaga yang menjalankan salah satu 

fungsi pemerintahan. Hal ini berdasarkan Pasal 147 

Konstitusi RDTL dan Pasal 2  Peraturan Pemerintah 

No. 9 Tahun 2009 tentang Kepolisian Nasional Timor 

Leste (PNTL), sehingga penyelenggaraan kepolisian 

harus mewujudkan sebuah kepemerintahan yang baik 

(good governance) yang mensyaratkan diterapkannya 

prinsip profesionalitas, akuntabilitas transparansi, 

pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, 

supremasi hukum dan diterima oleh masyarakat. 
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Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 

merupakan tugas mutlak yang harus diemban oleh 

PNTL di samping sebagai pelindung, pengayom dan 

pelayan masyarakat serta selaku penegak hukum 

(Momo Kelana: 2002). Dengan tugas pokok yang 

demikian dan memperhatikan sasaran pengabdian 

institusi PNTL sepenuhnya ditujukan kepada masya-

rakat maka sudah selayaknya institusi PNTL diposisi-

kan sebagai suatu lembaga publik bukan sebagai 

suatu lembaga privat. 

Dikaitkan dengan sistem negara demokrasi di 

Timor Leste yang meletakkan pemerintahan ada di 

tangan rakyat dan rakyat sebagai pemegang kekuasa-

an tertinggi atau rakyat yang berdaulat, maka dalam 

mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik (good 

governance) rakyat memegang fungsi pengawasan 

(control). Oleh karena itu tugas-tugas kepolisian yang 

sangat dekat dengan rakyat dan objeknya adalah 

rakyat atau masyarakat akan mudah dikontrol dan 

dinilai oleh masyarakat. Apabila konsep tugas dan 

wewenang yang diemban kepolisian diselenggarakan 

sesuai konsep asas-asas umum penyelenggaraan 

negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik dan 

asas-asas penegakan hukum, maka penyelenggaraan 

tugas dan wewenangnya akan mendapat simpati 

masyarakat dan dapat mendukung terwujudnya 

pemerintahan yang baik. Sebaliknya jika tidak sesuai 

dengan asas-asas tersebut maka polisi akan menerima 

perkataan dan hinaan dari masyarakat sehingga 
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berpengaruh pada sistem pemerintahan yang buruk, 

yang secara kelembagaan akan memperburuk citra 

kepolisian dan hilangnya kepercayaan masyarakat 

kepada polisi. 

 

3.3 Analisis Hasil Penelitian 

Analisis hasil penelitian ini untuk menjawab 

rumusan masalah mengenai problematika yang 

muncul dalam lembaga Kepolisian Nasional Timor 

Leste. 

Awal proses pembentukan lembaga Kepolisian 

Nasional Timor Leste telah meninggalkan banyak 

permasalahan dari Pemerintah Transisi PBB di Timor 

Leste. Kriteria/syarat yang dikeluarkan Pemerintah 

Transisi PBB sangat bertentangan dengan prinsip 

perjuangan kemerdekaan rakyat Timor Leste. Salah 

satunya memberikan banyak kewenangan kepada 

mantan anggota Polri untuk masuk menjadi calon 

anggota Kepolisian Nasional Timor Leste. Terbentuk-

nya suatu negara merdeka tidak dipisahkan dari 

faktor kepentingan dan keinginan dari sekelompok 

manusia yang tumbuh karena adanya hubungan antar 

sesama manusia untuk membentuk sebuah negara. 

Oleh karena itu negara yang dibentuk merupakan 

suatu organisasi yang terdiri dari kelompok manusia 

yang terpolakan untuk mencapai tujuan tertentu, 

seperti usaha untuk mewujudkan dan menjamin 

kebahagian atau kesejahteraan lahir dan batin bagi 
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anggota organisasi atau rakyatnya.  

Ide pembentukan lembaga kepolisian di suatu 

negara merdeka tidak terlepas dari konsep adanya 

upaya negara untuk mencegah atau menghadapi 

kemungkinan timbulnya gangguan yang dapat mem-

pengaruhi keamanan, ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat dalam negara, yang mengakibatkan kegi-

atan atau aktivitas masyarakat menjadi kacau atau 

terganggu. Berdasarkan pasal 147 Konstitusi RDTL 

tertanggal 22 Maret 2002, yang mana memberikan 

tugas dan kewenangan kepada lembaga Kepolisian 

untuk menjamin keamanan, ketenteraman dan 

ketertiban dalam negeri serta mencegah kejahatan. 

Lembaga Kepolisian Nasional Timor Leste 

dibentuk oleh Pemerintah Transisi PBB pada tanggal 

27 Maret 2000, disesuaikan dengan Peraturan Peme-

rintah Transisi No. 1/1999 tentang kewenagan 

Pemerintah Transisi PBB di Timor Leste. Bertindak 

berdasarkan wewenang yang diberikan kepadanya 

berdasarkan Resolusi DK-PBB No. 1272 tertanggal 25 

Oktober 1999. Lembaga Kepolisian dibentuk mening-

galkan banyak permasalahan di tubuh Kepolisian 

karena tujuan Pemerintah Transisi PBB di Timor Leste 

bersifat sementara, jadi tidak pernah mau menerima 

usulan dari tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan 

Timor Leste mengenai sistem pembentukan lembaga 

Kepolisian di Timor Leste. Sampai saat ini masih 

banyak masalah yang muncul di tubuh Kepolisian 

Nasional Timor Leste karena dengan semua alasan di 
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atas. Menurut beberapa informan yang penulis dapat 

wawancarai mengenai sistem/proses pembentukan 

lembaga Kepolisian Nasional Timor Leste, bahwa 

Pemerintah Transisi PBB pada awal perencanaan 

mengenai pembentukan Lembaga Kepolisian, anggota 

Kepolisian PBB Civpol/Unpol kebanyakan tidak mene-

rima usulan dari tokoh-tokoh perjuangan kemerde-

kaan mengenai kriteria/syarat untuk calon anggota 

Kepolisian baru yang akan direktrut.  

Salah satu kriteria/syarat mengenai mantan 

anggota Polri yang akan direkrut kembali menjadi 

anggota Kepolisian Nasional Timor Leste, ada reaksi 

dari tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Timor Leste 

yang menolak salah satu kriteria/syarat tersebut kare-

na pertentangan dengan prinsip perjuangan kemerde-

kaan rakyat Timor Leste. Alasannya karena para 

mantan anggota Polri pada masa Pemerintahan 

Republik Indonesia di Timor Leste berdasarkan pasal 

30 UUD 1945, para mantan anggota Polri bagian dari 

pada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), 

yang bergabung dengan Tentara Nasioanal Indonesia 

(TNI) dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) 

telah membunuh dan menyiksa para pejuang ke-

merdekaan Timor Leste. Maka kehadiran para mantan 

anggota Polri tidak akan diterima olah warga masya-

rakat Timor Leste karena mereka masih trauma 

dengan tingkah laku atau perbuatan para mantan 

anggota Polri yang dulu membunuh dan menyiksa 



 

115 

warga masyarakat Timor Leste bersama TNI dan Polri.5    

Sesuai hasil wawancara penulis terhadap 

beberapa informan bahwa sampai saat ini di tubuh 

Kepolisian Nasional Timor Leste masih banyak per-

masalahan yang harus segera diselesaikan oleh 

Pemerintah Timor Leste. Salah satunya Pemerintah 

Timor Leste sudah beberapa kali mengadakan rekon-

siliasi terhadap mantan anggota Polri dengan mantan 

pejuang kemerdekaan Timor Leste akan tetapi tidak 

dapat mempersatukan kedua kubu tersebut. Pemerin-

tah Timor Leste harus segera membuat suatu Pera-

turan Pemerintah tentang pensiunan anggota Kepoli-

sian untuk memberikan pensiun kepada para mantan 

anggota Polri yang sekarang sedang aktif di tubuh 

Kepolisian. Dengan tindakan tersebut maka akan 

dapat meminimalisir konflik yang muncul di tubuh 

Kepoli-sian Nasional Timor Leste.  

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui 

wawancara dengan beberapa informan yang menyata-

kan bahwa sampai saat ini kehadiran mantan anggota 

Polri masih belum diterima oleh mayoritas masyarakat 

Timor Leste. Hal ini dikarenakan para mantan anggota 

Polri adalah termasuk pelaku pelanggaran HAM di 

Timor Leste pada masa perjuangan kemerdekaan 

rakyat Timor Leste (kurang lebih 24 tahun di bawah 

Pemerintahan Indonesia). Dengan memberikan pensi-

un kepada mantan anggota Polri, maka Kepolisian 

                                                 
5
 Wawancara dengan David Dias Ximenes, pada bulan Februari 

2013 
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Nasional Timor Lestee akan dapat melaksanakan tugas 

dan tanggungjawab secara profesional. Di samping itu 

memberikan kesempatan kepada pemuda/i untuk 

menjalankan tugas dan tanggungjawab Kepolisian 

sesuai amanat yang telah diberikan oleh Pemerintah 

Timor Leste berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 

9/2009 tentang Kepolisian Nasional Timor Leste. 

Seandainya itu tidak segera dilakukan maka akan 

tetap ada pro dan kontra di tubuh Kepolisian Nasional 

Timor Leste karena hadirnya kedua kubu tersebut di 

dalam satu Institusi Kepolisian Nasional Timor Leste.  

Sekalipun Undang-undang atau Peraturan itu 

baik kalau penegak hukumnya tidak baik maka 

Undang-undang atau Peraturan itu tidak ada manfa-

atnya. Hal semacam ini sangat penting untuk segera 

diselesaikan karena menyangkut keamanan, keten-

teraman dan ketertiban bagi warga masyarakat be-

serta negara. Apalagi di dalam satu Institusi Kepolisian 

ada kelompok-kelompok yang masing-masing saling 

mempertahankan argumennya sendiri-sendiri. Hasil 

penelitian penulis melalui wawancara dengan bebe-

rapa informan untuk memperkuat data hasil peneli-

tian sebagai berikut6: 

Menurut informan David Dias Ximenes (mandati) 

bahwa budaya atau kultur yang sedang berkembang, 

didalam Institusi Kepolisian Nasional Timor Leste 

selanjutnya disebut dengan (PNTL), sekarang adalah 

                                                 
6
 Wawancara dengan David Dias Ximenes, pada bulan Februari 

2013 



 

117 

munculnya kelompok-kelompok, atau nepotisme di 

dalam Institusi Kepolisian. Seperti para mantan 

anggota Polri, mereka mempunyai satu kelompok 

tersendiri di dalam Institusi Kepolisian, sedangkan 

para pejuang kemerdekaan dengan pemuda/i pro 

kemerdekaan juga mempunyai kelompok tersendiri di 

dalam Institusi Kepolisian itu. Sekarang kelompok dari 

mantan anggota Polri mereka bersatu dalam satu 

kelompok untuk dapat kesempatan supaya mereka 

tetap memimpin atau menguasai Institusi itu sendiri. 

Sedangkan para pejuang kemerdekaan dengan pe-

muda/i pro kemerdekaan juga sedang mencari kesem-

patan untuk naik tingkat supaya mereka bisa membe-

rikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan  

Negara.  

Untuk mendapatkan anggota Kepolisian yang 

baik atau menjadi anggota Kepolisian yang profesianal, 

seharusnya melihat pada latar belakang supaya bisa 

ada otoritas untuk memimpin bawahannya. Seandai-

nya ada perintah yang akan diperintahkan kepada 

bawahan pasti dilaksanakan dengan baik karena 

atasan adalah figur-figur yang mempunyai otoritas, 

atau latar belakang yang baik. Bukan seperti sekarang 

atasannya mantan anggota Polri, yang dulu mencari 

para pemuda/i pro kemerdekaan, menyiksa dan 

menganiaya, lalu sekarang merekalah yang menjadi 

pemimpin atau atasan para pemuda/i itu, mana 

mungkin perintahnya bisa dijalankan. Itu mustahil, 

semua ini kesalahan Pemerintah yang merekrut 
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anggota Kepolisian Nasional Timor Leste (PNTL), 

karena awal merekrut tidak ada kriteria yang jelas, 

lalu pada akhirnya ini yang terjadi di dalam Institusi 

Kepolisian sekarang.   

Menurut penulis tentang lembaga Kepolisian 

Nasional Timor Leste, bahwa kedua kubu yang ada di 

lembaga kepolisian yakni, dari mantan anggota Polri 

dan mantan perjuangan kemerdekaan Timor Leste 

yang sekarang menjadi anggota Kepolisian Nasional 

Timor Leste, kedua kubu ini tidak saling menerima 

karena dengan perbedaan prinsip. Dari mantan 

anggota Polri mempunyai kubu tersendiri, sedangkan 

dari mantan perjuangan kemerdekaan juga mempu-

nyai kubu tersendiri. Jadi kedua kubu ini tidak akan 

bisa menjalankan tugas dan tanggungjawabnya 

dengan baik sebagai anggota kepolisian yang mana 

kehadirannya sangat diperlukan di tengah-tengah 

masyarakat. Apalagi sejak awal pembentukan lembaga 

kepolisian telah meninggalkan banyak permasalahan 

dari Anggota Kepolisian PBB di Timor Leste. Maka 

jalan terakhir Pemerintah Timor Leste harus segera 

membuat Peraturan Pemerintah baru untuk membe-

rikan pensiunan kepada kubu mantan anggota Polri 

yang sedang aktif di dalam lembaga Kepolisian 

Nasional Timor Leste. Dengan demikian dapat mem-

berikan kebebasan kepada pemuda/i yang ada di 

lembaga kepolisian untuk menjalankan tugas dan 

tanggungjawab sebagai anggota Kepolisian Nasional 

Timor Leste yang baik atau profesional.   
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3.3.1 Persamaan dan Perbedaan antara Tiga Fase 

Lembaga Kepolisian di Timor Leste 

Persamaan dan perbedaan mengenai sistem, 

struktur, tugas dan kewenangan juga dasar hukum 

pada rumusan masalah mengenai tiga fase kepolisian 

di Timor Leste. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh penulis di lokasi penelitian untuk 

memperjelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

No. Indikator Lembaga Polri pada 
masa Timor Leste 
dibawah Indonesia 

Lembaga Kepoli-
sian PBB pada 
masa Transisi 
Timor Leste 

Lembaga  
Kepolisian (PNTL) 
pada masa 
kemerdekaan 

1. Struktur Kepolisian Nasional 
(Mabes Polri), Kepoli-
sian Daerah (Polda), 
Kepolisian Resort 
(Polres), Kepolisian 
Sektor (Polsek) dan  
ada level yang tidak 
dapat digambarkan 
karena sebgai peme-
gang kendali dan koor-
dinasi yakni, Kepolisi-
an Wilayah (Polwil) 
serta level yang terda-
pat pada kota besar 
seperti Kepolisian 
Wilayah Kota Besar 
(Polwiltabes) dan 
Kepolisian Resort Kota 
(Polresta), Polri secara 
strukturnya agak luas 
karena disesuaikan 
dengan luas wilayah 
dan penduduknya.  

Struktur Kepolisi-
an PBB (UNPOL 
Head Quarter), 
Kepolisian Distrik 
(District HQ) dan 
Kepolisian Polsek 
(Police Station), 
struktur United 
Nation Police di 
Timor Leste 
sangat singkat 
karena disesuai-
kan dengan luas 
wilayah dan 
penduduk Timor 
Leste.    
 
 
 

Struktur Kepolisian 
Nasional Timor Leste 
(Comando Geral da 
PNTL) Kepolisian 
Distrik (Comando do 
Distrital da PNTL) 
dan Kepolisian 
Polsek (Esquadra da 
PNTL), PNTL secara 
strukturnya agak 
singkat atau pendek 
karena luas wilayah 
kecil dan penduduk-
nya pun sedikit, 
karena itu agak 
berbeda dengan 
struktur Polri yang 
ada sekarang di 
Indonesia.   

2. Sistem Sistem Organisasi Polri 
penjenjangan dari 
tingkat Markas Besar 
(Mabes) sampai tingkat 
kewilayahan pada 
dasarnya ditekankan 
pada pembagian 
daerah hukum dan 
tanggungjawab dalam 
rangka mencapai 
tujuan organisasi, 
dimana masing-masing 
jenjang memiliki 
struktur organisasi 

Sistem Organisasi 
Kepolisian PBB, 
berdasarkan 
dengan Resolusi 
DK/PBB dan 
Peraruran 
Pemerintah PBB 
di Timor Leste, 
sistem kepolisian 
PBB di Timor 
Leste disesuaikan 
dengan sistem 
kepolisian di PBB, 
sistem kepolisian 

Sistem Kepolisian 
suatu Negara sangat 
dipengaruhi oleh 
Sistem Politik, sistem 
pemerintahan dan 
sistem sosial dengan 
tujuan tercapainya 
keteraturan dan 
ketertiban dalam 
masyarakat. serta 
kontrol sosial yang 
diterapkan, dan 
sistem kepolisian di 
Timor Leste 
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sendiri yang memiliki 
garis hubungan vertikal 
dari atas kebawah 
(topdown) dan dengan 
sistem pertanggung-
jawaban dari bawah 
keatas (bottom up), 
dan sistem kepolisian 
di Indonesia menganut 
sistem Terpusat 
(Centralized System of 
Policing)   

PBB di Timor 
Leste menganut 
sistem Terpadu 
(Integrated of 
policing).  

menganut sistem 
Terpadu (Integrated 
System of Policing).   

3. Tugas dan 
Wewenang 

Sebagai alat negara 
yang menjalankan 
salah satu fungsi 
Pemerintahaan 
terutama dibidang 
pemeliharaan keaman-
aan dan ketertiban 
masyarakat melalui 
pemeberian perlin-
dungan, pengayoman 
dan pelayanan kepada 
masyarakat serta 
penegak hukum. Polri 
sebagai penyidik 
utama, Penyidik 
adalah pejabat Polri 
tertentu yang diberi 
wewenang khusus 
oleh Undang-Undang 
untuk melakukan 
penyidikan.   

Tugas dan kewe-
nangan Kepolisian 
PBB di Timor 
Leste bertujuan 
untuk menjalan-
kan fungsi 
pengamanan 
wilayah seluruh 
teritorial Timor 
Leste. Sesuai 
mandat yang telah 
diberikan dari 
Pemerintah PBB 
maupun Pemerin-
tah Timor Leste, 
kewenangan yang 
telah tercantum di 
dalam Peraturan 
Pemerintah Tran-
sisi PBB maupun 
Peraturan Peme-
rintah Timor Leste. 

Menjaga keamanan 
dan ketertiban 
masyarakat merupa-
kan tugas mutlak 
yang harus diemban 
oleh PNTL disamping 
sebagai pelindung, 
pengayom dan 
pelayan masyarakat 
serta selaku penegak 
hukum. PNTL 
sebagai pembantu 
penyidik, sedangkan 
penyidik utama ada 
ditangan pejabat 
Kejaksaan beserta 
anggota Kejaksaan 
(Ministeriu Publiku) 
berdasarkan pasal 57 
Kodigu Prosesu 
Penal (KUHAP Timor 
Leste). . 

4. Dasar 
Hukum 

Polri diatur dalam 
hukum positif, antara 
lain: UUD 1945, 
Ketetapan MPR RI No. 
VII/MPR/2000, 
Undang-Undang No. 2 
tahun 2002 tentang 
Polri, Keppres No. 89 
tahun 2000 dan 
Keppres No. 70 tahun 
2002.  

Kehadiran 
Pemerintah PBB 
di Timor Leste 
berdasarkan 
Resolusi DK-PBB 
Nomor 1272 
(1999) tertanggal 
25 Oktober 1999 
berdasarkan 
mandat DK-PBB, 
sesuai dengan 
Bab VII Piagam 
PBB.  

Lembaga Kepolisian 
Nasional Timor Leste 
dibentuk berdasarkan 
Peraturan Pemerin-
tah Transisi (PBB) di 
Timor Leste Nomor 
1/1999. Disesuaikan 
Resolusi DK-PBB No. 
1272 (1999) tertang-
gal 25 Oktober 1999 
berdasarkan mandat 
DK-PBB, Konstitusi 
RDTL pasal 147 
tentang kepolisian, 
Peraturan Pemerin-
tah No. 13/2004 dan 
No. 9/2009 tentang 
kepolisian.  

 

Secara struktur organisasi dari ketiga lembaga 

kepolisian di atas hampir sama karena dari Markas 
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Besar Kepolisian hingga Kepolisian Polda/Distrik 

strukturnya sama, karena model struktur kepolisian 

ini berlaku untuk seluruh kepolisian yang ada di 

dunia. Perbedaan struktur antara ketiga lembaga 

kepolisian di atas hanya ada di lembaga Polri seperti 

Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) dan Kepo-

lisian Resort Kota (Polresta), karena di Indonesia 

struktur kepolisian disesuaikan dengan luas wilayah 

dan penduduknya yang begitu banyak. Jadi secara 

struktur kepolisian sangat luas dibandingkan dengan 

struktur kepolisian PBB di Timor Leste dan struktur 

Kepolisian Nasional Timor Leste. Struktur Kepolisian 

Nasional Timor Leste sangat singkat karena luas wila-

yah dan penduduknya sedikit jadi struktur kepolisian 

disesuaikan dengan luas wilayah dan banyaknya 

penduduk Timor Leste. 

Sistem Kepolisian dari ketiga lembaga kepolisian 

sebagai berikut:  

1. Sistem Organisasi Kepolisian Republik Indonesia 

(Polri) 

Penjenjangan struktur organisasi dari tingkat 

Markas Besar (Mabes) sampai tingkat kewilayahan 

pada dasarnya ditekankan pada pembagian daerah 

hukum dan tanggungjawab dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi, dimana masing-masing jenjang 

memiliki struktur organisasi sendiri yang memiliki 

garis hubungan vertikal dari atas ke bawah (topdown) 

dan dengan sistem pertanggungjawaban dari bawah ke 
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atas (bottom up). Sistem Kepolisian yang dianut oleh 

Indonesia saat ini adalah sistem Terpusat (Centralized 

System of Policing), yaitu suatu sistem kepolisian yang 

terpusat/sentralisasi di mana sistem kepolisian berada 

di bawah kendali atau pengawasan langsung oleh 

pemerintah pusat. Secara resmi Polri menjadi National 

Police pada tanggal 1 Juni 1946, dengan ketetapan 

Presiden Soekarno bersama Menteri Dalam Negeri 

Soedarsono. Pada saat ini sistem ini dikuatkan sesuai 

dengan Undang-Undang No 2 tahun 2002 pasal 5 (2) 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisi-

an Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam 

melaksanakan peran sebagai dimaksud dalam ayat (1). 

Ini juga disesuaikan dengan bentuk negara Indonesia 

yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Ciri-ciri sistem terpusat (Centralized System of 

Policing) ini antara lain: (1) Menggunakan sistem 

komando secara terpusat. Sistem kepolisian terpusat 

terdapat wewenang yang dimiliki oleh struktur teratas 

untuk melakukan pengendalian maupun komando 

tertentu terhadap seluruh kesatuan di bawahnya. 

Sebagaimana di dalam tubuh Polri, maka Mabes Polri 

memiliki wewenang untuk memberikan komando 

maupun melaksanakan pengawasan terhadap setiap 

lapisan struktur kesatuan di bawahnya (Polda, Polwil, 

Polres dan Polsek); (2) Terdapat standarisasi profesio-

nalisme, efisiensi dan efektivitas baik dalam bidang 

administrasi maupun operasional. Hal ini sangat 

dimungkinkan dilaksa-nakan dalam suatu lembaga 
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kepolisian dengan sistem kepolisian terpusat meng-

ingat seluruh lembaga kepolisian berada dalam satu 

wadah lembaga kepolisian nasional yang diatur berda-

sarkan satu peraturan perundang-undangan, sebagai-

mana peraturan perundang-undangan yang mengatur 

Polri yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri; (3)  Wi-

layah kewenangan hukumnya lebih luas karena 

kewenangan tersebut bersifat nasional, sehingga tidak 

terdapat hambatan terkait dengan hal-hal yurisdiksi-

onal terutama terkait dengan pelaksana-an penegakan 

hukum; (4) Ruang lingkup pengawasan dalam sistem 

ini sifatnya luas karena pengawasan tidak hanya pada 

tataran lokal tapi secara berjenjang sampai dengan 

level nasional; (5) Penegakan hukum bersifat nasional. 

Jadi setiap level kepolisian dari pusat sampai daerah 

dapat menangani perkara karena aturan dan keten-

tuan hukum yang ada bersifat nasional. Namun harus 

disesuaikan dengan yuridiksi dan locus delicty per-

kara. 

Melihat ciri-ciri sistem yang dianut oleh Kepo-

lisian Negara Republik Indonesia tersebut tidak serta 

merta itu merupakan sistem yang sudah sempurna 

untuk diterapkan di Indonesia. Perlu adanya kolabo-

rasi sistem kepolisian dengan sistem-sistem kepolisian 

yang diterapkan negara lain tanpa meninggalkan 

prinsip-prinsip dasar sistem yang dianut oleh Polri. 

Hal ini dipandang perlu karena memang tidak ada 

satupun negara yang menerapkan sistem Kepolisian-

nya secara murni, apalagi seperti negera Indonesia 
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yang sangat luas wilayah dan banyaknya penduduk. 

2. Sistem Organisasi Kepolisian PBB  

Penjenjangan struktur organisasi dari tingkat 

pusat Kepolisian PBB sampai tingkat kewilayahan 

pada dasarnya dan disesuaikan dengan sistem Kepo-

lisian PBB. Kepolisian PBB di tingkat pusat disebut 

(Head Quarter/HQ UNPOL), di tingkat kewilayahaan 

kabupaten/kota disebut Kepolisian District (District 

HQ) dan di tingkat Kecamatan disebut Polsek (Police 

Station). Sistem pertanggungjawaban dari bawah ke 

atas. Sistem kepolisian PBB di Timor Leste menganut 

sistem Terpadu (Integrated System of Policing), koman-

donya didelegasikan ke wilayah hukum masing-masing 

Distrik, sistem penegak hukumnya telah ditentukan 

batas-batas wilayah Distrik masing-masing dan tidak 

diperbolehkan memasuki batas wilayah hukum yang 

lain kecuali atas permintahan bantuan dari wilayah 

tersebut melalui tingkat pusat (Head Quarter/HQ 

UNPOL). 

3. Sistem Kepolisian Nasional Timor Leste 

Sistem Kepolisian Nasional Timor Leste menga-

nut Sistem Terpadu (Integrated System of Policing). 

Ciri-ciri sistem terpadu adalah sebagai berkut: 

a. Sistem pengawasannya dapat dilakukan secara 

nasional, mengingat terdapat keterlibatan pemerin-

tah pusat di dalam sistem kepolisian dengan para-

digma tersebut. Hal ini dikarenakan dalam sistem 
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kepolisian yang terpadu, pemisahan hanya terjadi 

dalam hal-hal yang terkait dengan fungsionalisasi 

operasional kepolisian, namun secara struktural 

tetap berada dalam satu wadah lembaga kepolisian 

nasional, sehingga memungkinkan terjadinya 

pengawasan oleh pemerintah pusat di samping oleh 

pemerintah daerah setempat; 

b. Koordinasi tiap-tiap wilayah mudah dilakukan 

karena adanya komando yang lebih tinggi di atas 

komando lokal. Hal ini dikarenakan lembaga 

kepolisian yang berada di daerah-daerah masih 

berada di bawah satu komando lembaga kepolisian 

nasional yang berada di pusat, sehingga secara 

berjenjang terdapat sistem komando yang berlapis 

dari struktur terbawah hingga teratas; 

c. Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan 

tetap secara terpisah atau berdiri sendiri artinya 

bahwa antara lembaga kepolisian daerah tidak bisa 

memasuki wilayah hukum daerah lain dalam 

menegakkan hukum. Hal ini dikarenakan pelaksa-

naan penegakan hukum telah ditentukan berda-

sarkan peraturan perundang-undangan bahwa 

lembaga kepolisian lokal di suatu daerah hanya 

dapat menangani kasus-kasus kejahatan dan 

melakukan penegakan hukum yang terjadi di 

daerahnya saja. Sedangkan jika terjadi suatu kasus 

kejahatan yang melibatkan lebih dari satu daerah 

atau mempunyai implikasi terkait kepentingan yang 

lebih luas, maka penanganannya dapat dilaksana-
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kan oleh lembaga kepolisian di atasnya. Jadi di 

samping hal ini merupakan suatu kelemahan, 

namun juga terdapat kelebihan karena adanya 

pembagian wewenang yang sedikit samar di antara 

setiap jenjang struktur lembaga kepolisian yang 

ada; 

d. Kewenangan Kepolisian Nasional Timor Leste yang 

dimiliki juga bersifat terbatas hanya sebatas daerah 

di mana polisi tersebut berada atau bertugas. Hal 

ini tentunya akan menjadi suatu  hambatan dalam 

penanganan suatu kasus kejahatan manakala 

terjadi kasus kejahatan yang melibatkan lebih dari 

satu yurisdikasi kepolisian lokal. Sehingga pena-

nganan kasus tersebut dikhawatirkan tidak dapat 

dilakukan secara cepat. 

Persamaan antara sistem terpusat yang dianut 

oleh Polri dan sistem terpadu yang dianut oleh PNTL 

sekarang sebenarnya sama, karena pengawasannya 

dapat dilakukan secara nasional dan secara struk-

turalnya sama berada dalam satu wadah lembaga 

kepolisian nasional atau di bawah komando Mabes 

(Comando Geral). 

Perbedaan antara kedua sistem di atas ada pada 

sistem komando pengendalian dan pembagian wilayah. 

Sistem kepolisian terpusat terdapat wewenang yang 

dimiliki oleh struktur teratas untuk melakukan 

pengendalian maupun komando tertentu terhadap 

seluruh kesatuan di bawahnya, sebagaimana di dalam 
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tubuh Polri, maka Mabes Polri memiliki wewenang 

untuk memberikan komando maupun melaksanakan 

pengawasan terhadap setiap lapisan struktur kesatu-

an di bawahnya. Sedangkan sistem terpadu terdapat 

wewenang dimiliki oleh komando yang ada di daerah 

mengenai sistem pengendalian dan pengawasan terha-

dap bawahannya. Walaupun aktivitas sehari-hari 

masih tetap dimonitor oleh komando pusat, akan 

tetapi semua kewenangan didelegasikan kepada 

komando daerah masing-masing, dan komando pusat 

hanya mendapatkan laporan hasil kegiatan sehari-hari 

dari komando daerah.       .  

Tugas dan kewenangan dari ketiga lembaga 

kepolisian  sebagai berikut: 

a. Tugas dan kewenangan Polri di dalam beberapa 

peraturan perundang-undangan, yakni pasal 30 

ayat (4) UUD 1945, pasal 6 ayat (1) ketetapan MPR 

RI No. VII/MPR/2000, dan pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang No. 2/2002 bahwa tugas Kepolisian (Polri) 

sebagai alat negara yang menjalankan salah satu 

fungsi Pemerintahan terutama di bidang pemeliha-

raan keamanaan dan ketertiban masyarakat mela-

lui pemberian perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat serta penegak 

hukum. Polri juga sebagai penyidik utama, penyidik 

adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 

Penyidikan adalah tindakan penyidik untuk men-
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cari dan mengumpulkan bukti, untuk membuat 

keterangan tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangka. Sebagaimana telah disebut-

kan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) 

KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyi-

dik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 

yang diberi wewenang khusus oleh Undang-

Undang; 

b. Tugas dan kewenangan Kepolisian PBB (CIVPOL/ 

UNPOL) di Timor Leste bertujuan untuk menjalan-

kan fungsi pengamanan wilayah seluruh teritorial 

Timor Leste. Sesuai mandat yang telah diberikan 

dari Pemerintah PBB maupun Pemerintah Timor 

Leste, kewenangan yang telah tercantum di dalam 

Peraturan Pemerintah Transisi PBB maupun Pera-

turan Pemerintah Timor Leste; 

c. Tugas dan kewenangan lembaga Kepolisian Nasio-

nal Timor Leste menjaga keamanan dan ketertiban 

masyarakat merupakan tugas mutlak yang harus 

diemban oleh PNTL disamping sebagai pelindung, 

pengayom dan pelayan kepada masyarakat serta 

selaku penegak hukum. PNTL sebagai pembantu 

penyidik berdasarkan pasal 57 ayat (1-3) Kodigu 

Prosesu Penal (KUHAP Timor Leste), bahwa penyidik 

utama ada ditangan Kejaksaan (Ministeriu Publiku), 

Kejaksaan yang mempunyai kewenangan untuk 

melakukan penanganan tentang kasus pidana 

berdasarkan pasal 48 ayat (1) Kodigu Prosesu Penal. 

Kejaksaan yang mempunyai kewenangan untuk 
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merekomendasikan kasus kepada pihak kepolisian 

atau pegawai negeri sipil yang mana menurut 

peraturan perundang-undangan telah ditetapkan. 

 
Persamaan tugas dan kewenangan antara PNTL 

dan Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan 

kepada masyarakat serta selaku penegak hukum. 

Sedangkan perbedaan tugas dan kewenangan antara 

PNTL dan Polri adalah di Timor Leste PNTL selaku 

pembantu penyidik berdasarkan pasal 57 ayat (1-3) 

Kodigu Prosesu Penal Timor Leste, sedangkan di 

Indonesia Polri selaku penyidik utama berdasarkan 

pasal 1 butir (1)  dan pasal 6 ayat (1) KUHAP. 

Menurut penulis struktur kepolisian pada tiga 

fase kepolisian di Timor Leste hampir sama. Hanya 

ada perbedaan pada fase di bawah Pemerintahan 

Indonesia. Hal ini dipengaruhi karena adanya perbe-

daan luas wilayah dan jumlah penduduk. Seperti 

lembaga Kepolisian Republik Indonesia secara 

struktur sangat luas dibandingkan dengan lembaga 

Kepolisian Nasional Timor Leste yang strukturnya 

sangat sederhana karena kedua negara memiliki luas 

wilayah dan jumlah penduduk yang berbeda. Di 

negara Indonesia ada tiga puluh tiga provinsi dan 

penduduknya kurang lebih dua ratus empat puluh 

juta orang. Sedangkan negara Timor Leste hanya ada 

empat provinsi (Quatro Regiao) dan jumlah pendu-

duknya kurang lebih satu juta dua ratusan orang. 

Dari segi kebutuhan personil anggota kepolisian sudah 



 

130 

jelas berbeda karena dengan adanya semua alasan di 

atas. 

Persamaan struktur kepolisian pada tiga fase di 

Timor Leste dilihat dari segi struktur organisasi sendiri 

yang memiliki garis hubungan vertikal dari atas ke 

bawah (Topdown) sama. Struktur mulai dari Markas 

Besar (Comando Geral) Polda (Comando Distrital) 

hingga Polsek (Esquadra Polisia) hampir di seluruh 

dunia sama. 

Perbedaan struktur kepolisian pada tiga fase di 

Timor Leste dilihat dari segi tingkatan karena luas 

wilayah dan banyaknya penduduk tergantung di 

masing-masing negara. Seperti di Indonesia struktur 

lembaga kepolisian begitu luas mulai dari Mabes Polri, 

Polda, Polres, Polrestabes, Polresta dan Polsek. 

Alasannya luas wilayah ada tiga puluh tiga Provinsi 

dan penduduknya sebanyak sekitar dua ratus empat 

puluh juta orang, dibandingkan lembaga Kepolisian 

Nasional Timor Leste hanya mulai dari Mabes 

(Comando Geral), Polres (Comando Distrital) dan Polsek 

(Esquadra) jadi bisa dikatakan sangat singkat sttruk-

turnya, karena luas wilayah hanya ada empat Provinsi 

dan penduduknya sekitar satu juta dua ratus orang.        

Dari segi sistem kepolisian di seluruh dunia 

hampir berbeda karena menganut sistem kepolisian 

berbeda-beda, kecuali lembaga kepolisian yang meng-

anut sistem kepolisian yang sama. Sistem kepolisian 

juga dipengaruhi oleh sistem politik di masing-masing 
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negara dan juga sistem hukum yang dianut oleh 

negara tersebut. Sistem kepolisian di dunia sekarang 

ada tiga sistem yang sedang eksis dianut oleh lem-

baga-lembaga kepolisian, yakni; sistem kepolisian ter-

pusat, sistem kepolisian terpisah dan sistem kepolisi-

an terpadu. Seperti di negara Indonesia lembaga 

kepolisian menganut sistem kepolisian terpusat, arti-

nya sistem kepolisian terpusat terdapat wewenang 

yang dimiliki oleh struktur teratas untuk melakukan 

pengendalian maupun komando tertentu terhadap 

seluruh kesatuan di bawahnya, wilayah kewenangan 

hukumnya lebih luas karena kewenangan tersebut 

bersifat nasional terutama dalam penegakan hukum.  

Sedangkan sistem kepolisian terpadu yang dia-

nut oleh lembaga Kepolisian Nasional Timor Leste 

terdapat wewenang yang dimiliki oleh komando yang 

ada di daerah mengenai sistem pengendalian dan 

pengawasan terhadap bawahannya. Walaupun aktivi-

tas sehari-hari masih tetap dimonitor oleh komando 

pusat, akan tetapi semua kewenangan didelegasikan 

kepada komando daerah masing-masing, dan koman-

do pusat hanya mendapatkan laporan hasil kegiatan 

sehari-hari dari komando daerah. 

Tiga sistem kepolisian yang sedang eksis diguna-

kan oleh lembaga kepolisian di dunia, sebenarnya 

masing-masing sistem mempunyai kelemahan dan 

kelebihan. Semua lembaga kepolisian di dunia sebe-

narnya tidak murni hanya menganut satu sistem 

kepolisian karena ketiga sistem kepolisian di atas 
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saling terkait satu sama lain. Biasanya sistem 

kepolisian yang dianut oleh masing-masing lembaga 

kepolisian tetap saja dikatakan tidak sempurna. Setiap 

sistem kepolisian masih diperlukan kolaborasi sistem 

kepolisian yang lain karena pelaksanaan sistem kepo-

lisian ini sangat ketergantungan satu sama yang lain. 

Persamaan sistem kepolisian pada tiga fase ke-

polisian di Timor Leste, sistem kepolisian yang dianut 

oleh ketiga lembaga. Kepolisian Republik Indonesia 

menganut sistem kepolisian terpusat, Kepolisian PBB 

di Timor Leste manganut sistem kepolisian terpadu 

dan Kepolisian Nasional Timor Leste juga menganut 

sistem kepolisian terpadu. Dilihat dari segi sistem 

pengawasannya dapat dilakukan secara nasional dan 

secara strukturalnya sama berada dalam satu wadah 

lembaga kepolisian nasional atau dibawah komando 

Mabes (Comando Geral). 

Perbedaan sistem kepolisian pada tiga fase kepo-

lisian di Timor Leste, Kepolisian Republik Indonesia 

menganut sistem kepolisian terpusat. Kepolisian PBB 

dan Kepolisian Nasional Timor Leste menganut sistem 

terpadu, antara kedua sistem di atas ada pada sistem 

komando pengendalian dan pembagian wilayah, sistem 

kepolisian terpusat yang dianut oleh Kepolisian 

Republik Indonesia terdapat wewenang yang dimiliki 

oleh struktur teratas untuk melakukan pengendalian 

maupun komando tertentu terhadap seluruh kesatuan 

di bawahnya. Sebagaimana di dalam tubuh Polri, 

maka Mabes Polri memiliki wewenang untuk mem-
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berikan komando maupun melaksanakan pengawasan 

terhadap setiap lapisan struktur kesatuan di bawah-

nya. Sedangkan sistem kepolisian terpadu yang dianut 

oleh Kepolisian PBB dan Kepolisian Nasional Timor 

Leste terdapat wewenang yang dimiliki oleh komando 

yang ada di daerah mengenai sistem pengendalian dan 

pengawasan terhadap bawahaannya. Walaupun aktivi-

tas sehari-hari masih tetap dimonitor oleh komando 

pusat, akan tetapi semua kewenangan didelegasikan 

kepada komando daerah masing-masing.             

Dari segi tugas dan kewenangan kepolisian di 

seluruh dunia sama, hanya satu tugas dan kewe-

nangan yakni; pemeliharaan keamanaan dan ketertib-

an masyarakat melalui pemberian perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta 

penegak hukum. Ada perbedaan kewenangan berkait-

an dengan penegak hukum pada lembaga kepolisian. 

Pada fase Timor Leste di bawah Pemerintahan 

Indonesia dan pada fase Timor Leste merdeka. 

Perbedaannya tergantung pada Peraturan Perundang-

undangan seperti di Indonesia, lembaga kepolisian 

menurut pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP 

bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik utama 

yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang 

diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. 

Sedangkan di negara Timor Leste Kepolisian Nasional 

Timor Leste sebagai pembantu penyidik berdasarkan 

pasal 57 ayat (1-3) Kodigu Prosesu Penal Timor Leste 

(KUHAP Timor Leste), bahwa penyidik utama adalah 
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Kejaksaan (Ministeriu Publiku), Kejaksaan yang mem-

punyai kewenangan untuk melakukan penanganan 

tentang kasus pidana berdasarkan pasal 48 ayat (1) 

Kodigu Prosesu Penal Timor Leste. 

Kelebihan sistem kepolisian sebagai pembantu 

penyidik ini karena tidak memberikan kewenangan 

kepada lembaga kepolisian, untuk bertindak sewe-

nang-wenang (Abuse of Power) terhadap warga masya-

rakat seperti penangkapan ilegal maupun penahanan 

ilegal serta memanipulasikan kasus demi kepentingan 

pribadi anggota kepolisian, seperti “Korupsi Kolusi dan 

Nepotisme (KKN)”. 

Kelemahan sistem kepolisian sebagai penyidik 

utama ada pada kewenangan yang diberikan kepada 

lembaga kepolisian sebagai penyidik utama. Lembaga 

kepolisian sebagai penyidik utama maka oknum 

anggota kepolisian akan memanfaatkan kesempatan 

untuk melakukan tindakan sewenang-wenangnya 

(Abuse of Power) terhadap warga masyarakat seperti 

penangkapan ilegal, penahanan ilegal serta memani-

pulasi kasus untuk kepentigan pribadi. Ada muncul 

kepentingan pribadi itu maka para oknum anggota 

kepolisian akan melakukan kejahatan menjurus ke 

“Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)”.  

 


