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MOTTO 

 
“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup 

di tepi jalan dan di lempari orang dengan batu tetapi di 

balas dengan buah.” (Abu Bakar Sibli) 

 

“Jadilah permata yang sekalipun di buang kedalam 

lumpur tetap dicari dan siapapun pasti akan 

mengenalinya sebagai permata” (Nenek-nya M.iqbal) 
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ABSTRAK  

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.  

Keywords : Telkomcel, Indonesia, Timor Leste, Kerjasama. 
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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. 
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