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         ABSTRACT 

This article will throw light on the phenomenon of 

integration used by the State of Indonesian  for Timor 

Leste as its effort in strengthening Indonesia's economic 

diplomacy in Timor Leste. Bilateral cooperation that 

took place between Indonesia and Timor Leste has 

occurred since Timor Leste broke away from Indonesia, 

but there were many problems after separating from 

Indonesia. This caused Indonesia to feel an obligation to 

cooperate with Timor Leste in restoring public trust in 

the security forces of the two countries. enhance 

cooperation in various fields especially related to 

training and knowledge exchange. This further develops 

the knowledge of human resource technology from the 

two countries. 

Keywords : Telkomcel, Indonesia, Timor Leste, 

Cooperation. 

 

 

 



A. Latar Belakang  
Timor Leste dulu merupakan sebuah wilayah 

bekas koloni Portugis yang dianeksasi oleh militer 

Indonesia menjadi provinsi ke-27 Negara Kesatuan 

Republik Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto. 

Timor Leste yang sebelum merdeka dikenal dengan 

nama Timor Timur memiliki sejarah yang panjang bagi 

kehidupan kesejarahan dunia global pada umumnya dan 

khususnya bagi Indonesia. 

Ketika berada di bawah masa pemerintahan 

Indonesia selama 24 tahun, Timor Leste memilih untuk 

memisahkan diri dari Indonesia dengan alasan 

pembangunan pendidikan yang belum merata karena 

pendidikan hanya bisa didapatkan oleh anak-anak Timor 

Leste yang berada di kota Dili, sedangkan wilayah desa 

belum tersentuh oleh pendidikan dan permasalahan 

Santa Cruz yang menjadi sorotan dunia internasional, 

hingga menumbuhkan benih-benih perjuangan rakyat 

Timor Leste untuk lepas dari Indonesia. Dalam usaha 

penyelesaian permasalahan Timor Leste, pada masa 

pemerintahan Presiden B.J Habibie (1998-1999) yang 

singkat sebagai pengganti penguasan orde baru 

(Soeharto) mengeluarkan kebijakan untuk 

mengendalikan konflik yang terjadi di Timor Leste 

dengan menawarkan dua opsi bagi rakyat Timor Leste. 

Opsi pertama, adalah memberikan otonomi khusus dan 

opsi kedua, adalah jika opsi pertama tersebut gagal dan 

ditolak oleh rakyat Timor Leste maka Pemerintah 

Indonesia akan memberikan kemerdekaan melalui hasil 

pemilu pada 1999. Dua opsi yang ditawarkan oleh 

pemerintah presiden B.J Habibie tersebut merupakan 

kebijakan yang tidak terduga dan lebih mengejutkan lagi 

ketika rakyat Timor Leste lebih memilih opsi yang 

kedua yaitu menjadi negara merdeka, baik masyarakat 

domestik maupun masyarakat internasional sangat 

terkejut. Pada tahun 2002, Timor Leste 

memproklamasikan kemerdekaannya menjadi negara 



yang berdaulat dengan nama Republica Democratica De 

Timor Leste. 
1
 

Awal hubungan Indonesia dan Timor Leste 

sebagai negara baru terjadi melalui penyelesaian 

berbagai permasalahan yang muncul pasca referendum. 

Beberapa permasalahan tersebut terdiri dari 

penyelesaian isu mengenai batas negara sehingga dapat 

diterapkan sistem pas lintas batas yang disepakati oleh 

kedua negara, menyampaikan komunikasi secara efisien 

antara pemerintah dan aparat keamanan di kedua belah 

pihak, meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. 

Seiring dengan berjalannya waktu berbagai persoalan 

yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste sebagai 

sebuah negara yang memiliki kedekatan secara geografis 

dan budaya kini semakin berkurang dikarenakan 

kerjasama di antara kedua negara terus ditingkatkan 

sehingga pertumbuhan ekonomi GDP kedua negara pada 

tahun 2013 semakin meningkat menurut Bank Dunia.
2
 

Awal mula kerjasama ketika dibentuknya KKP 

pada tahun 2005 dan beranggotakan para Komisioner 

kedua negara. Lima Komisioner dari Indonesia adalah 

(mendiang) Benjamin Mangkoedilaga; Agus Widjojo; 

Dubes Wisber Loeis; (mendiang) Achmad Ali; dan Mgr. 

Petrus Turang dengan dua Alternatesyaitu Sjamsiah 

Achmad dan Antonius Sujata. Lima Komisioners dari 

Timor-Leste adalah Mr. Dionisio da Costa Babo-Soares; 

Mr. Cirilo Jose Jacob Valadares Cristovao; Mr. Aniceto 

Longuinhos Guterres Lopes; Mrs. Felicidade de Sousa 

Guterres; dan Mr. Jacinto das Neves Raimundo Alves 

dengan tiga Alternates yaitu Mrs. Maria Olandina Isabel 
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Caeiro Alves; Mrs. Isabel Ferreira; and Mr. Rui Pereira 

dos Santos. Hubungan bilateral Indonesia - Timor Leste 

selama ini telah berkembang pesat dalam berbagai aspek 

seperti salah satunya dalam aspek ekonomi. Komitmen 

dan upaya kedua negara dalam kerangka Komisi 

Kebenaran dan Persahabatan (KKP), khususnya 

implementasi berbagai rekomendasi Komisi telah 

berkontribusi positif dalam meletakkan dasar hubungan 

bilateral yang bersifat rekonsiliatif dan forward-

looking.
3
 

Komisi menyelesaikan mandatnya dan 

menyerahkan Laporan Akhir kepada Kepala 

Negara/Pemerintahan kedua negara pada bulan Juli 

2008. Laporan Akhir tersebut berisi rekomendasi 

Komisi yang realistis dan konkrit serta bersifat inklusif, 

berwawasan ke depan berdasarkan pada keadilan 

restoratif, serta dimaksudkan untuk memajukan 

persahabatan jangka panjang, rekonsiliasi dan mencegah 

berulangnya konflik dan kekerasan di masa datang.
4
  

Jika dilihat berdasarkan lokasi, Timor Leste 

berdekatan dengan dua negara yaitu Indonesia dan 

Australia tetapi diantara kedua negara tersebut Timor 

Leste lebih dekat dengan Indonesia secara batas karena 

memiliki batas darat. Timor Leste melakukan kerjasama 

dengan begitu banyak negara tetapi tetap memilih 

Indonesia menjadi bagian terpenting di dalam kerjasama 

bilateralnya terlepas dari permasalahan yang terjadi 

antara Indonesia dan Timor Leste. Kerjasama bilateral 

                                                           
3
 Awal mula hubungan Indonesia timor leste bentuk inspirasi 

model penyelesaian konflik, 
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yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste sudah 

terjadi sejak Timor Leste melepaskan diri dari Indonesia 

namun banyak permasalahan pasca melepaskan diri dari 

Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu 

pertama, permasalahan tentang penyelesaian isu 

mengenai garis batas negara sehingga dapat diterapkan 

sistem pas lintas batas yang disepakati oleh kedua 

negara secara bersama mengingat bahwa lintas batas 

masuk dalam kategori wilayah sebuah negara. Suatu 

negara yang merdeka memerlukan wilayah yang pasti 

secara hukum karena merupakan salah satu syarat 

terbentuknya suatu negara, kedua, penyampaian 

komunikasi secara efisien antara pemerintah dan aparat 

keamanan di kedua belah pihak pada semua tingkatan. 

Adanya rasa trauma yang besar dari masyarakat Timor 

Leste akibat konflik saat jajak pendapat yang terjadi 

antara Indonesia dan Timor Leste menyebabkan 

Indonesia merasa memiliki kewajiban untuk 

bekerjasama dengan Timor Leste di dalam 

mengembalikan kepercayaan masayarakat terhadap 

aparat keamanan dari kedua negara ini dan yang ketiga, 

meningkatkan kerja sama di berbagai bidang terutama 

terkait pelatihan dan pertukaran pengetahuan. 

Mengingat Timor Leste adalah negara yang benar-benar 

baru dan membutuhkan perkembangan SDM dan SDA 

yang banyak sehingga menarik perhatian dari Indonesia 

untuk bisa terlibat di dalam kerjasama bilateral 

ini.
5
Dengan berjalan nya waktu banyak kerjasama yang 

di sepakati dalam berbagai bidang. Di lanjutkan lagi 

Mou dalam bidang kehutanan. Pemerintah Indonesia dan 

Pemerintah Demokratik Timor Leste sepakat melakukan 

kerjasama bilateral dalam bidang kehutanan. Kerjasama 

tersebut akan dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan 

(MoU), yang akan ditandatangani pada tanggal 29 

Oktober 2008 di Jakarta. Pemerintah Indonesia akan 

diwakili oleh Menteri Kehutanan RI, H.M.S. Kaban, dan 

                                                           
5
 http://setkab.go.id/indonesia-timor-leste-meneguhkan-
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pemerintah Demokratik Timor Leste akan diwakili oleh 

Menteri Pertanian dan Perikanan, Mariano Assanami 

Sabino.  

Kerjasama bilateral bidang kehutanan tersebut 

akan mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. 

Reforestation and forest rehabilitation (Agro forestry 

and community forestry). b. Research, extension, 

education and sharing onforestry database. c. Watershed 

Management. d. Forest production, utilization, 

protection and national park management. e. Forest 

inventory. f. Environmental protection and management 

related to forestry. g. Combating illegal logging and 

cross boundari illegal markets. h. Invesment on 

industrial forest plantation. Salah satu hal yang 

melatarbelakangi kesepakatan kerjasama ini adalah 

karena sampai saat ini, antara Indonesia dengan Timor 

Leste belum ada kerjasama bilateral di bidang 

kehutanan. Indonesia sebagai negara tetangga dinilai 

memiliki peran penting dalam kemajuan negara Timor 

Leste. Keinginan pemerintah Timor Leste menjalin 

kerjasama bilateral bidang kehutanan dengan Indonesia, 

disampaikan oleh Direktur Penanaman, Direktorat 

Kehutanan Timor Leste, pada kunjungannya di 

Departemen Kehutanan pada bulan Juli 2008.
6
 

 Semakin luas Mou yang di ciptakan antara 

indonesia dan timor leste. Salah satunya kerjasama yang 

baru saja dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan 

Timor Leste adalah kerjasama di bidang telekomunikasi. 

Pada tanggal 17 September 2012 Perusahaan 

Telekomunikasi Indonesia Internasional S.A datang ke 

Timor Leste membawa produk dengan nama Telkomcel 

untuk menyediakan layanan telekomunikasi seluler dan 

layanan broadband internet dengan kualitas terbaik di 

Timor Leste dengan tarif yang competitive serta 

                                                           
6
 Ditpolkom,bappenas, 

ditpolkom.bappenas.go.id/.../3)%20Timor%20Leste/Indonesia

%20-Timor%20Leste% diakes pada 11 juni 2017 



membantu pembangunan telekomunikasi di Timor 

Leste. Dengan investasi modal sebanyak USD 50 juta 

dengan masa kontrak 15 tahun Telkomcel yakin dapat 

memberikan pelayanan terbaik dan kesuksesan bagi 

telekomunikasi di sana. Di samping itu, Telkomcel juga 

memberikan layanan khusus dan solusi bisnis untuk 

pelanggan segmen corporate di Timor Leste, baik voice 

maupun data service. Sejak berdiri tahun 2012, 

Telkomcel terus berupaya menyediakan berbagai produk 

dan layanan inovatif bebasis ICT untuk 

mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di industri 

IT di Timor Leste.
7
 

 Telekomunikasi Indonesia Internasional S.A 

merupakan anak perusahaan dari PT Telekomunikasi 

Indonesia Internasional (TELIN) yang dirikan untuk 

beroperasi di Dili sebagai operator telekomunikasi 

kedua di Timor Leste setelah operator asal Portugis 

Timor Telecom yang telah 10 tahun beroperasi disana. 

Telekomunikasi Indonesia Internasional sendiri adalah 

anak usaha dari PT. Telkom Group yang merupakan 

BUMN asal Indonesia. Ada beberapa sektor di BUMN 

Indonesia yang di dorong dan diharapkan mampu 

bersaing dengan perusahaan dari negara lain. Sektor 

yang akan didorong antara lain telekomunikasi, tenaga 

listrik, bahan bakar, infrastruktur dan perbankan. Di 

sektor telekomunikasi, Telkomcel harus mampu bersaing 

dengan pemain asal Portugis Timor Telecom. Sebagai 

pemain baru di industri informasi dan teknologi 

komunikasi Timor Leste, Telkomcel siap memberikan 

berbagai layanan terbaik dan memuaskan bagi 

masyarakat Timor leste. Karena itu, untuk 

memenangkan telekomunikasi yang saat ini dikuasai 

Timor Telecom, Telkomcel harus memberikan layanan 

telekomunikasi dengan kualitas yang tinggi dan varian 

                                                           
7
 Telkomcel, Telkomcel meresmikan gedung telkomcel data 

center pertama di timorleste, http://telkomcel.tl/news-28-

Telkomcel-meresmikan-gedung-telkomcel-data-center-

pertama-di-timorleste.html, diakses pada 11 Juni  2017 



produk yang beragam, sehingga masyarakat Timor Leste 

dapat saling berkomunikasi dan mengakses berbagai 

informasi dunia global
8
.  

 Sebagai operator terbesar di Indonesia, 

Telekomunikasi Indonesia Internasional (TELIN) akan 

memberikan layanan terbaik disektor telekomunikasi 

melalui percepatan penggelaran layanan broadband 

internet (accelerate broadband through converged 

services) dan pengelolaan portofolio nirkabel (managde 

wireless portfolio). Selain di Timor leste 

Telekomunikasi Indonesia Internasional (TELIN) juga 

telah berkontribusi di Singapura, Malaysia dan 

Hongkong. Bahkan akan masuk ke Australia untuk 

melayani layanan call center disana.
9
 Kehadiran 

Telkomcel di Timor Leste memang sudah lama ditunggu 

oleh masyarakat Timor Leste dengan alasan karena tarif 

telepon seluler di Timor Leste selama ini terlalu mahal 

untuk masyarakat setempat, apalagi kalau dibandingkan 

dengan tarif di Indonesia.PT Telekomunikasi Indonesia, 

Tbk (Telkom) melalui anak perusahaannya PT. Telkom 

Internasional (Telin) secara resmi datang ke Timor Leste 

setelah memenangkan tender internasional untuk 

menangani telekomunikasi nirkabel di Timor Leste. 

Selama ini, layanan telepon seluler di Timor Leste 

ditangani perusahaan dari Portugal dan Australia. Hal 

yang sangat membanggakan bagi Telkomcel karena di 

hari pertama Telkomsel mengaktifkan jaringannya suda 

terdapat 23.000 pelanggan. keuntungan Telkom Group 

naik lebih dari satu triliun rupiah pada 2012, menjadi Rp 

12,85 triliun atau naik, 17,2% dibanding yang diraih di 

2011. Telkomcel sendiri sudah mendapatkan lisensi 

spektrum radio dari pemerintah Timor Leste pada 22 

Oktober 2012 untuk menyediakan layanan seluler di 

                                                           
8
 Swa,dahlan iskan bumn kembangkan bisnis di Timor 

Leste,http://swa.co.id/corporate/corporate-action/dahlan-

iskan-bumn-kembangkan-bisnis-di-Timor-Leste diakses pada 

11 Juni  2017 
9
 Ibid 



seluruh Distrik di Timor Leste dan jaringan internet 3G. 

Sampai saat ini, Telkomcel sudah memiliki sekitar 115 

base transceiver station (BTS). Telkomcel juga berupaya 

untuk mendapatkan 600.000 pelanggan di Timor Leste 

pada 2018, atau 60 persen dari jumlah penduduk di 

Timor Leste.
10

 

 Di saat melakukan investasi asing biasanya 

ada kebijakan yang diberikan negara untuk investasi 

tersebut salah satunya adalah pemberian pajak pada 

masing-masing investasi asing. Kementerian Keuangan 

Timor-Leste menetapkan beberapa pajak diataranya, bea 

masuk (import duty) sebesar 2,5%, cukai variatas (10 

jenis barang kena cukai) dan pajak penjualan (sales tax) 

sebesar 2,5%. sedangkan terkait barang yang masuk ke 

Timor-Leste untuk tujuan sementara / temporary dan 

akan dibawa lagi keluar dari Timor-Leste (tidak untuk 

dijual di Timor-Leste), masuk dalam kategori Re-

Export. Untuk barang-barang yang masuk dalam kriteria 

ini dikenakan jaminan sebesar 3% (dari harga barang) 

dan dapat diambil kembali ketika barang tersebut 

dibawa keluar dari Timor-Leste. Jangka waktu barang 

kategori Re-Export hanya diijinkan berada di Timor-

Leste paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang 

sebanyak 1 (satu) kali untuk masa 6 (enam) bulan. Lebih 

dari masa waktu yang ditentukan barang tersebut harus 

dikeluarkan dari Timor-Leste atau dijual, dan 

selanjutnya dikenakan pajak penjualan sebesar 5%.
11

 

 Tujuan di berlakukannya kerjasama antara 

Indonesia dan Timor Leste di bidang telekomunikasi ini 

untuk membantu masyarakat Timor Leste yang 

menganggap tarif telepon seluler di sana selama ini 

terlalu mahal untuk masyarakat setempat karena 

ditangani oleh satu perusahaan dari Portugal. Selain itu 
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yang paling utama adalah sebagai investasi pemerintah 

Indonesia untuk melibatkan salah satu BUMN nya untuk 

hadir turut membantu ekonomi domestic. Kehadiran 

Telkomcel di Timor Leste memang sudah lama dinanti, 

hal ini untuk mengurangi beban masyarakat tentang tarif 

telepon yang sangat mahal disana kalau dibandingkan 

dengan tarif di Indonesia. Yang unik adalah nama 

layanan selulernya, jika di Indonesia nama jaringan 

seluler Telkom adalah Telkomsel, maka di Timor Leste 

jaringan tersebut dinamakan Telkomcel.
12

  

 Telkomcel resmi melakukan Official Launch 

di kantor Telin Timor Leste Jl. Aimutin Dili, Kamis, 17 

Januari 2013. Peresmian dilakukan oleh PT direktur 

utama Telkom Arif Yahya. Telkomcel merupakan 

produk layanan telekomunikasi yang dioperasikan oleh 

PT. TELIN yang merupakan anak perusahaan dari PT 

Telkom. Sebelumnya pada hari yang sama PT Telkom 

dan pemerintahan Timor Leste telah menandatangani 

nota kesepahaman. Telkom diwakili oleh menteri 

BUMN Dahlan Iskan yang didampingi direktur utama 

Arif Yahya sedangkan pemerintah Timor Leste diwakili 

oleh perdana menteri Xanana Gusmao dan menteri 

Transportasi dan Telekomunikasi Pedro Lay da Silva. 

Dengan mulai beroperasinya Telkomcel di Timor Leste 

Dahlan Iskan meminta kepada Telkom untuk 

memberikan layanan terbaiknya.
13

  

 Keberhasilan Telkomcel untuk membuka 

sayap di bisnis internasional terlihat cukup sukses. Itu 

terlihat jelas pada peluncuran pertama Telkomcel yang 

telah kebanjiran pelanggan yaitu 23.000 pada 

pendaftaran pertama. Bagi Telkomcel, hari pertama 

23.000 pelanggan itu sangat istimewa karena Telkomcel 

merupakan operator paling murah dibandingkan dengan 
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 Telkomcel,timor leste, http://telkomcel.tl/ diakses pada 11 
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 Youtube, http://youtu.be/AGT6uNnJG5E diakses pada 11 

Juni  2017 
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Timor Telecom (TT). Permintaan masyarakat Timor 

Leste semakin tinggi, terdapat calon pelanggan dari 

Timor Leste yang telah mendaftarkan dirinya untuk 

memakai layanan telkomcel. Sebagai pendatang baru di 

bisnis komunikasi telepon seluler, layanan Telkomcel 

langsung disambut antusias oleh masyarakat di sana. 

Telkomcel yang juga menyediakan layanan internasional 

dapat dinikmati oleh pelanggan Timor Leste untuk 

melakukan panggilan internasional ke sesama nomor 

Telkomcel di luar negeri. Menurut masyarakat Timor 

Leste dengan masuknya Telkomcel dapat membantu 

masyarakat di Timor leste yang menuntut ilmu di 

Indonesia menjadi lebih mudah untuk berkomunikasi 

dengan keluarga mereka dengan tarif yang cukup murah 

di bandingkan dengan Timor Telecom.
14

  

Keberhasilan Telekomunikasi Indonesia 

Internasional S.A memperoleh lisensi di Timor Leste 

sekaligus untuk memperlebar sayap perusahaan BUMN 

tersebut. Saat ini ada empat anak perusahaan TELIN di 

luar negeri, yakni di Singapura, Hongkong, Timor Leste 

dan Australia. Dan saat ini TELIN juga sedang 

melakukan penjajakan pengembangan bisnis di 

Myanmar, Malaysia, Macau, Korea, Arab dan di 

beberapa negara lainnya. Sejak 2007, TELIN menjadi 

perpanjangan tangan dari PT. Telkom Indonesia untuk 

menggelutu bisnis telekomunikasi internasional dengan 

selalu mengacu kepada visi utama TELIN yaitu ―To 

become the world new digital hub‖. Visi tersebut 

kemudian dikomunikasikan melalui misi TELIN yakni 

―membangun jasa dan sarana telekomunikasi‖.
15

  

 Kesempatan perusahaan-perusahaan 

Indonesia untuk membangun di Timor Leste potensinya 

sangat besar bahkan Indonesia saat ini telah berkembang 
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 Telkomcel, Telkomcel hadir di Timor Leste, 

http://telkomcel.tl/news-4-telkomcel-hadir-di-timor-leste 

diakses pada 16 Juni  2017 
15
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menjadi salah satu mitra ekonomi terpenting bagi Timor 

Leste di bidang telekomunikasi, pembangunan 

infrastruktur, jalan raya, jembatan dan lain-lain. Jadi 

sebenarnya Timor Leste sangat banyak menaruh harapan 

kepada Indonesia dan hubungan ekonominya saling 

menguntungkan dan sifatnya bukan merupakan program 

bantuan tetapi merupakan kerjasama yang membawa 

manfaat dan menguntungkan bagi kedua negara. 

Indonesia pun akan melakukan kerjasama baru dengan 

Timor Leste di bidang peternakan sapi. Khususnya 

Indonesia bagian Timur karena Indonesia menginginkan 

antara Timor Leste dan propinsi Nusa Tenggara Timur 

(NTT) bisa dikembangkan kerjasama yang saling 

menguntungkan antara satu sama lain.
16

  

 Setelah Telkomcel berkontribusi membangun 

telekomunikasi di Timor Leste. Sekarang Telkomcel 

kembali berkontribusi untuk membangun Timor Leste di 

bidang pendidikan dengan bekerjasama dengan Telkom 

Indonesia dan Yayasan pendidikan Telkom 

menyelenggarakan beasiswa bagi 10 orang siswa terbaik 

Timor Leste. Pendaftaran mulai di buka pada tanggal 25 

november 2013 hingga 10 januari 2014. Program-

program tersebut salah satunya Program beasiswa ini 

merupaka salah satu bentuk terima kasih Telkomcel 

terhadap pelanggan setia Telkomcel untuk dapat 

mengenyam pendidikan secara gratis di Telkom 

University, Indonesia. Telkomcel berharap program 

beasiswa ini menjadi pemicu munculnya program-

program edukatif lain di Timor Leste yang dapat 

mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di sana. 

Lebih dari 20 program, studi di tawarkan dalam 

beasiswa ini yang tercakup dalam 4 fakultas, yaitu 

fakultas teknik, fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas 

industri kreatif dan fakultas ilmu terapan. Program ini 

dilatarbelakangi oleh keinginan Telkomcel untuk 
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berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan 

di sana. Senada dengan semangat ini, pihak kementrian 

Timor Leste pun ikut mendukung penuh kerjasama 

dengan Telkom Indonesia dan Yayasan Pendidikan 

Telkom untuk mewujudkannya dalam bentuk program 

beasiswa.
17

  

 Adanya suatu kerjasama di bidang 

telekomunikasi dapat dilihat dari penelitian-penelitian 

dan jurnal terdahulu. Salah satunya sebuah karya ilmiah 

berupa jurnal yang cocok dengan masalah yang diangkat 

oleh peneliti yaitu Kerjasama Microsoft Corp. Dengan 

Pemerintah Indonesia Dalam Bidang ICT (Information 

And Communication Technology) Tahun 2006 oleh 

Adytia Rendy Irawan dari Universitas Mulamarwan 

Samarinda. Dalam penulisan ini membahas mengenai 

upaya Microsoft dan Pemerintah Indonesia dalam 

mengurangi pembajakan yang lebih difokuskan kepada 

software dikarenakan presentasi tingkat pembajakan 

software di Indonesia pada tahun 2008 hingga 2010 

masih cenderung meningkat dan merupakan salah satu 

indikator yang menunjukkan pertumbuhan industri 

Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. 

 Penelitian lainnya yang membahas mengenai 

kerjasama dibidang telekomunikasi adalah penelitian 

yang berjudul Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. 

Telkom (BUMN) Dengan Mitra Usahanya Di Bidang 

Telekomunikasi oleh Koeswiyono, SH dari Universitas 

Diponegoro Semarang 2003. Dalam penelitian ini 

Koeswiyono, SH membahas mengenai tujuan 

dilakukannya kerjasama ini untuk mempercepat 

perluasan dan pembangunan jaringan telekomunikasi, 

peningkatan mengenai sumber daya manusia, alih 

teknologi, persiapan memasuki era pasar bebas, 
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mempercepat pencapaian world class operator dan 

membuka peluang bagi swasta nasional dan 

internasional untuk berperan serta dalam membangun 

pertelekomunikasian Indonesia. Persamaan dengan 

penelitian peneliti sama-sama ingin membangun 

pertelekomunikasian, Perbedaan dengan penelitian ini 

adalah peneliti akan meneliti kerjasama dibidang 

telekomunikasi yang dilakukan oleh dua negara yaitu 

Indonesia dengan Timor Leste. 

 Berdasarkan pemaparan diatas, maka penting 

untuk melakukan penelitian mengenai strategi PT 

Telekomunikasi Indonesia dalam  rangka memperkuat 

diplomasi Indonesia di Timor Leste. Beberapa alasan 

mengapa peneliti mengambil topik ini, yaitu karena 

menurut peneliti topik ini merupakan topik kerjasama 

baru yang dilakukan pemerintah Indonesia dan 

pemerintah Timor Leste khususnya di bidang 

telekomunikasi dan topik ini menimbulkan rasa ingin 

tahu penulis tentang perusahaan BUMN Indonesia yang 

ingin sekali berkontribusi untuk membangun Timor 

Leste menjadi negara baru yang sukses di bidang 

telekomunikasi. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana strategi PT.Telekomunikasi Indonesia 

Dalam Memperkuat Diplomasi Ekonomi Di Timor Leste 

(2013-2015). 

 

C. Kerangka Pikiran  

1. Tentang Multinational Corporation 

Untuk membahas hubungan antara Multinational 

Corporation (MNC) dengan sebuah negara maka 

diperlukan penjelasan mengenai konsep MNC beserta 

karakteristik yang menyertainya. Selain itu juga perlu 

ditelisik relevansi antara MNC dengan proses 

pembangunan nasional. Definisi dan Karakteristik 

Multinational Corporation (MNC) Banyak definisi yang 

diajukan para ahli untuk menjelaskan Multinational 



Corporation (MNC) atau perusahaan multinasional. 

Peran Mnc sendiri disini dalam memperkuat ekonomi 

yaitu dengan meningkatkan kualitas produk atau 

membuat produk baru untuk di publikasikan di luar 

domestic sebagai wujud ekspansi daripada Mnc tsb. 

Disini penulis memilih untuk menggunakan pengertian 

yang diajukan Joan Spero berikut ini : 

 

―A Multinational Corporation is a firm with 

foreign subsidiaries that extend the firm’s 

production and marketing beyond the 

boundaries of any one country. Multinational 

Corporations are not simply large corporations 

that market their products abroad, they are firms 

that have sent abroad a package of capital, 

technology, managerial talent, and marketing 

skills to carry out productions in foreign 

countries. In many cases, the multinational’s 

production is truly worldwide, with different 

stages of production carried out in different 

countries.
18

‖ 

Joan Spero menambahkan bahwa pada akhirnya 

MNC cenderung mempunyai cabang atau perwakilan 

luar negeri di banyak negara.Dengan demikian ada 

karakteristik khusus yang melekat pada sebuah badan 

usaha agar bisa disebut sebagai perusahaan 

multinasional. Dari definisi di atas setidaknya 

perusahaan tersebut haruslah beroperasi (mempunyai 

cabang) di beberapa negara, dan mentransfer modal, 

teknologi, kecakapan manajerial dan kecakapan 

pemasaran untuk melaksanakan kegiatan bisnis di luar 

negeri asalnya. Disini peran MNC sendiri terhadap 

negara adalah sebagai pengaruh dalam ekonomi politik 

negara. MNC dengan keunggulan teknologi dan modal 

yang dimilikinya dapat mempengaruhi kondisi ekonomi 
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negara, seperti dalam pembukaan lapangan kerja, akses 

pasar, transfer teknologi,dst. Disisi lain PT.Telkom 

Indonesia menyerahkan hasil perusahaan terhadap 

pemerintah Indonesia sendiri sekitar 52,6%.
19

  

2. Tentang Diplomasi Ekonomi 

Pemerintah RDTL meningkatkan kerja sama di 

bidang ekonomi dengan Indonesia guna memberikan 

kontribusi terhadap ekonomi domestik, setelah RDTL 

disahkan sebagai sebuah negara berdaulat pemerintah 

Timor Leste lengsun mengirim diplomatiknya ke 

Jakarta. Orientasi politik luar negeri Timor Leste 

terhadap Indonesia khususnya di bidang ekonomi dinilai 

sangat efektif, yaitu memberikan wewenang dan 

kebebasan kepada semua aktor untuk berani melakukan 

hubungan-hubungan diplomasi secara, kelompok, 

individu maupun lembaga pemerintahan. Politik luar 

negeri RI yang dikenal dengan Politik bebas aktif, telah 

memberikan dukungan dan jaminan kerja sama dengan 

negara pemerintah RDTL. Politik luar negeri RDTL 

seperti yang dikutip dalam kajian : Diplomasi Timor 

Leste di ASEAN (Alarico da Costa), dengan slogan 

―belun ho ema hotu labele halo inimigo ho ema 

ida‖,artinya, bersahabatlah dengan semua orang, tidak 

boleh memusuhi seorangpun. Menurut seorang diplomat 

ekonomi dan komersial dari Slovakia—Pavol Baranay—

diplomasi ekonomi merupakan aktivitas resmi 

diplomatik yang fokus pada tujuan kepentingan ekonomi 

suatu negara dalam level internasional. Hal ini 

mencakup upaya peningkatan ekspor, menarik investasi 

asing, dan partisipasi kerja dalam berbagai organisasi 

ekonomi internasional.
20
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Perkembangan peran dan fungsi diplomasi ekonomi 

pada sistem ekonomi internasional modern didorong 

oleh berbagai faktor, diantaranya adalah sebagai berikut; 

[1] proses internasionalisasi dan penguatan dependensi 

sistem ekonomi dunia mengarahkan pada dua hal, yaitu 

integrasi global dan regional. [2] Ekspansi pesat yang 

terjadi pada ekonomi pasar, liberalisasi perekonomian 

nasional, dan peningkatan interaksi negara melalui 

perdagangan dan investasi internasional, serta 

peningkatan aktor ekonomi global seperti perusahaan 

multinasional, bank, dan kelompok investasi. [3] 

Globalisasi ekonomi; gabungan antara proses 

internasionalisasi dan peningkatan peran perusahaan 

multinasional berdampak pada peningkatan peran 

diplomasi ekonomi. Dalam hal ini, diplomasi ekonomi 

berperan dalam mendorong perkembangan 

internasionalisasi di negara, namun disisi lain juga 

menahan kekuatan dari negara atau aktor lain yang 

berusaha memonopoli keuntungan dari globalisasi 

tersebut. [4] Bentuk adaptasi terhadap metode 

manajemen progresif, efisiensi energi, dan teknologi 

baru – sehingga investasi asing dapat memastikan 

perkembangan kerjasama antarnegara dan organisasi 

internasional. [5] Perkembangan inovasi ekonomi 

negara terhadap keterbukaan ekonomi eksternal. Hal ini 

berdampak pada pembangunan imej positif negara yang 

akan menarik wisata asing dan daya tarik investasi asing 

sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi 

suatu negara.
21

 

D. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan 

sebuah rancangan yang berisi rumusan tentang objek 

yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan 

peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Merujuk pada permasalahan yang diangkat 
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serta variabel yang tersedia, maka peneliti hanya 

melakukan analisa data berdasarkan data-data serta 

informasi yang dikeluarkan oleh Telekomunikasi 

Indonesia Internasional S.A dan pemerintah Timor Leste 

dan diimplementasikan dengan teori-teori dalam kajian 

Hubungan Internasional. 

 

2.  Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan teknik penentuan 

Library Research. Yaitu peneliti menentukan data yang 

tersedia berdasarkan tujuan, masalah dan variabel 

penelitian dalam bentuk buku,artikel,jurnal,internet,dan 

situs resmi lainnya yang terkait dengan masalah utama. 

Hal ini dikarenakan penelitian ini difokuskan pada 

kerjasama antara negara seperti Indonesia dan Timor 

Leste dalam membangun infrastruktur perekonomian 

Timor Leste melalui bidang telekomunikasi dengan 

mengolah data-data yang diperoleh dari sumber tsb.  

 

2.1 Studi Pustaka 

a. Studi Kepustakaan, Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik kepustakaan dengan 

menelaah teori, opini, membaca buku, jurnal serta karya 

ilmuah yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

 

b. Penelitian Data Online, Dalam penelitian ini 

peneliti memanfaatkan data berupa informasi maupun 

teori dengan secepat dan semudah mungkin serta dapat 

diperatanggungjawabkan secara akademis. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan layanan internet 

dengan cara mengakses alamat situs yang terkait dengan 

segala informasi yang berkaitan dengan kerjasama 

Indonesia dan Timor Leste di bidang telekomunikasi 

untuk membantu membangun infrastruktur di Timor 

Leste. 

 

c. Metode Dokumentasi, yakni mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, 

buku, majalah, surat kabar dan sebagainya. Dokumen 



bisa berbentuk tulisan atau gambar mengenai kerjasama 

Antara Indonesia & Timor Leste di bidang apa saja 

termasuk di bidang telekomunikasi. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka 

penelitian ini bertujuan:  

1. Untuk mengetahui strategi PT.Telekomunikasi 

Indonesia dalam proses internasionalisasi dan penguatan 

dependensi sistem ekonomi dunia.  

2. Untuk mengetahui strategi PT.Telekomunikasi 

Indonesia dalam memperkuat diplomasi ekonomi 

Indonesia di Timor Leste.  

G.  Kesimpulan  

Artikel ini akan menyoroti fenomena integrasi 

yang digunakan oleh Negara Indonesia untuk Timor 

Leste sebagai upayanya dalam memperkuat diplomasi 

ekonomi Indonesia di Timor Leste. Kerjasama bilateral 

yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste sudah 

terjadi sejak Timor Leste melepaskan diri dari Indonesia 

namun banyak permasalahan pasca melepaskan diri dari 

Indonesia. Hal itu menyebabkan Indonesia merasa 

memiliki kewajiban untuk bekerjasama dengan Timor 

Leste di dalam mengembalikan kepercayaan 

masayarakat terhadap aparat keamanan dari kedua 

negara ini. meningkatkan kerja sama di berbagai bidang 

terutama terkait pelatihan dan pertukaran pengetahuan. 

Hal itu semakin mengembangkan pengetahuan ilmu 

teknologi sumber daya manusia dari kedua negara 

tersebut.  
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