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KKrriissiiss::  
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“Sekarang adalah saat yang sangat tepat untuk menyumbang 
pemikiran kepada Presiden dan pemerintah yang baru tentang 
cara menghadapi masalah pemuda.” Seorang Veteran, Mei 
2007, Dili. 

  

  

  

  

Laporan ini, beserta kerangka komprehensif yang diusulkan, dimaksud 
untuk memicu pemikiran-pemikiran tentang pembangunan pemuda di 
Timor-Leste. Kegiatan tersebut merupakan pekerjaan yang sedang 
berjalan dan tetap terbuka untuk debat, gagasan baru, dan dengan 
demikian: untuk perubahan. Diharapkan bahwa laporan ini dapat 
menjadi awal bagi suatu upaya gabungan dari pihak pemerintah, 
pemuda Timor, masyarakat madani dan masyarakat internasional untuk 
menyikapi pembangunan pemuda dalam jangka panjang.   
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PPeemmuuddaa  TTiimmoorr--LLeessttee  sseeddaanngg  mmeennggaallaammii  KKrriissiiss::  
AAnnaalliissiiss  SSiittuuaassii  ddaann  PPiilliihhaann--PPiilliihhaann  KKeebbiijjaakkaann1  

SSeellaayyaanngg  PPaannddaanngg  

1. Krisis yang meledak pada bulan Mei 2006 di Timor-Leste mencerminkan 
ketegangan-ketegangan yang lebih luas dalam suatu masyarakat yang telah 
mengalami perubahan sosial masal selama 35 tahun terakhir, dan di mana 
lembaga-lembaga kenegaraan, lapangan kerja sektor formal dan identitas-
indentitas supra-lokal semuanya relatif baru. Sebagai daerah penjajahan Portugis yang 
paling terpencil dan miskin, pendudukan Indonesia tambah mengisolasikan Timor-Leste. 
Pada tahun 1975, kurang dari 10 persen penduduk Timor dapat membaca dan menulis, 
dan pendidikan tinggi baru tersedia secara luas pada akhir dasawarsa 1980-an. Pekerjaan 
di sektor formal hanya dinikmati oleh golongan elit kecil selama pemerintahan  Portugis 
dan diperluas, namun masih sangat terbatas, selama pendudukan Indonesia. Listrik 
mencapai ibu kota kabupaten baru pada tahun 1980-an. Pada tahun 1965, penduduk Dili 
berjumlah sekitar 10.000 orang; empat puluh tahun kemudian mencapai jumlah 167.000. 
Kepemimpinan tradisional, mekanisme untuk penyelesaian sengketa, dan penatausahaan 
tanah serta sumber daya lain secara tradisional, tetap hidup di daerah-daerah pedesaan 
tetapi di daerah perkotaan, terutama di Dili, mengalami tekanan berat, hal mana tidak 
mengherankan. Lembaga-lembaga kenegaraan lemah dan kurang dipahami, dan oleh 
karena itu mempunyai relevansi terbatas bagi kebanyakan rakyat 

2. Berbagai akibat dan buntut krisis tahun yang lampau masih terasa di  
Timor-Leste. Sejumlah penampungan darurat  bagi pengungsi dalam negeri masih ada di 
Dili dan sekitarnya, dan berbagai komunitas masih tetap dipisahkan baik dari segi mental 
maupun fisik oleh garis perbatasan “timur-barat”. Penyebab-penyebab krisis cukup rumit. 
Umumnya, pemecatan sepertiga anggota tentara (F-FDTL) pada bulan Maret 2006 
dianggap telah memicu krisis. Sebab-sebab yang mendasari krisis secara luas dianggap 
berakar pada “pertempuran dan pengkhianatan” di masa lampau antara Fretilin dan 
pihak-pihak lain, persaingan antar-elit politik, cacat-cacat kelembagaan dalam 
pembentukan F-FDTL, angkatan kepolisian yang sangat lemah dan dipolitisir, 
kekecewaan yang mendalam terhadap pemerintah pertama mengenai masalah yang 
berkisar mulai dari komunikasi yang buruk sampai kendala-kendala yang semakin 
meningkat terhadap kebebasan sipil, maupun keluhan-keluhan mengenai hak atas tanah 
dan properti, terutama di Dili. 

                                                 
1 Laporan ini disusun oleh Markus Kostner dan Samuel Clark dengan sumbangan dari Edith Bowles dan 
Steffi Stallmeister. Laporan ini didasarkan atas kunjungan ke Timor-Leste pada bulan Mei 2007, yang 
mencakup sejumlah pertemuan dengan pemuda, pemerintah, donor, perwakilan PBB dan LSM di  Dili dan 
kabupaten-kabupaten Baucau, Ermera, dan Maliana. Laporan ini membangun di atas pekerjaan Bank Dunia 
yang berlangsung tentang pemuda, pasar tenaga kerja, serta jaring pengaman sosial di Timor-Leste, 
kepustakaan yang semakin banyak tentang pemuda di negeri ini, dan pengalaman Bank Dunia di bidang 
pembangunan pemuda. Para penulis mengakui sumbangan-sumbangan penting yang telah diberikan oleh 
Pemerintah Timor-Leste, organisasi-organisasi pemuda, LSM dan donor PBB (termasuk UNICEF, ILO, 
AusAID, USAID, dan WFP) di bidang ini sampai saat ini.  
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3. Di antara unsur-unsur yang paling menonjol dari krisis di Timor-Leste 
tahun lalu terdapat keterlibatan pemuda dalam tindakan kekerasan yang sangat 
meluas. Memang benar, perkelahian antara kelompok-kelompok pemuda saat ini 
merupakan manifestasi yang paling mengkhawatirkan daripada krisis dan ketidakstabilan 
yang sedang berlangsung. Telah dilancarkan beberapa upaya jangka pendek untuk 
menyikapi masalah kekerasan pemuda. Misalnya, pemerintah bekerja sama dengan  
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), segera melancarkan program padat karya 
yang kebanyakan menguntungkan pihak pemuda. Walaupun upaya seperti itu patut 
dipuji, laporan ini berdalih bahwa masalah kekerasan pemuda adalah lebih mendalam dan 
lebih meluas—dan hanya pemahaman dan strategi komprehensif dapat menyikapi 
tantangan krisis pemuda saat ini baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.  

4. Keterlibatan pemuda dalam perilaku kekerasan bukan sesuatu yang baru di  
Timor-Leste. Selama masa pendudukan Indonesia, pimpinan pemberontak sekaligus 
mendorong dan membiarkan kekerasan sebagai bentuk pemberontakan yang sah. 
Demikian pula, para penguasa Indonesia menggunakan kelompok milisi pemuda Timor 
untuk mengintimidasi khalayak pemilih dan melaksanakan politik bumi hangus 
menjelang, dan sesudah referendum pada tanggal 30 Agustus 1999. Jadi, perilaku 
kekerasan di antara pemuda telah merupakan ciri menonjol dalam kehidupan bangsa 
Timor bagi generasi yang mengalami gerakan pemberontakan. Akan tetapi adalah suatu 
kesalahan bila perilaku seperti itu dirasionalisasikan sebagai melekat pada kebudayaan 
dan masyarakat (pemuda) Timor, dan menerimanya sebagai sesuatu yang tidak dapat 
dihindari. Sebaliknya, ada faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik yang konkrit yang 
membuat pemuda Timor “rawan terhadap risiko“ dan mendorong mereka untuk terlibat 
dalam perilaku kekerasan. 

5. Faktor-faktor yang membuat pemuda rawan terhadap risiko untuk 
berperilaku kekerasan bukanlah baru dan tetap bertahan.  Delegasi Pengkajian 
Bersama [Joint Assessment Mission atau JAM], yang berlangsung setelah referendum 
pada tahun 1999 dan yang melibatkan Bank Dunia, badan-badan PBB, masyarakat donor 
dan rakyat Timor Timur menemukan bahwa campuran rumit yang terdiri dari faktor 
ekonomi, sosial dan politik, membuat pemuda rawan terhadap risiko untuk terlibat dalam 
kekerasan pra- dan pasca referendum.2 Laporan tersebut menyimpulkan bahwa, “Banyak 
orang muda —yang tidak berpendidikan, tidak bekerja, dan dikucilkan—sengaja menjadi 
pengikut milisi pro-otonomi dan melakukan tindakan kekerasan serta kejahatan perang. 
Keadaan lapangan kerja di sektor swasta Timor Timur tidak pernah menggembirakan dan 
sekarang bahkan lebih parah lagi akibat penghancuran sistematis dari landasan ekonomi.” 
Laporan itu juga memberi peringatan yang meramalkan, bahwa “pemuda dan orang 
dewasa sama-sama sangat menyadari bahwa pengangguran dan pengucilan pemuda yang 
berlanjut dapat mengakibatkan mereka semakin dimiliterisasi, dan memaksa mereka 
untuk menganut kekerasan sebagai strategi untuk mengatasi penderitaan pasca konflik.”  

6. Memang benar, sejak pemerintahan Indonesia berakhir, faktor-faktor risiko 
yang dihadapi pemuda telah semakin intensif. ILO memperkirakan bahwa 
pengangguran pemuda saat ini mencapai sekitar 43 persen secara nasional dan naik 

                                                 
2 East Timor Joint Assessment Mission, Governance Background Paper, November 1999, Annex 25.  
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secara mengejutkan menjadi 58 persen di Dili, pusat krisis dan kekerasan saat ini.3 Di 
samping faktor-faktor ekonomi, pemuda telah merasa dikucilkan secara politik dari 
proses pembangunan bangsa sejak pemulihan kemerdekaan pada bulan Mei 2002. Faktor-
faktor sosial —seperti tidak ada “keterhubungan dengan” serta kohesi dengan keluarga, 
sekolah dan masyarakat —juga turut membuat pemuda rawan terhadap risiko. Tidak 
perlu dikatakan, bahwa tidak semua pemuda yang dihadapkan pada faktor-faktor risiko 
tersebut terlibat dalam kekerasan. Faktor-faktor yang mendorong pemuda menjauhi risiko 
untuk terlibat dalam kekerasan saat ini dengan demikian adalah unik dan memerlukan 
analisis tersendiri. Berbagai wawancara dan laporan tentang krisis tersebut menyarankan 
bahwa ada dua titik pandang utama, yaitu: politisasi dan oportunisme. 

7. Walaupun penting untuk tidak menilai secara berlebihan peranan mobilisasi 
politik langsung, namun laporan-laporan menyarankan, bahwa khususnya pada 
tahap-tahap awal krisis, pelaku-pelaku politik memanfaatkan keluhan dan 
kerentanan pemuda untuk maksud-maksud strategis. Tidak ada bukti yang marak 
bahwa para pelaku dan agitator politik telah langsung mengerahkan pemuda untuk 
maksud-maksud politik. Sesungguhnya, kekerasan jalanan di Dili telah meliwati tiga 
tahap yang jelas, yaitu: pertama mengimplikasikan perpecahan “timur lawan barat”; 
diikuti oleh perkelahian antara kelompok-kelompok Kungfu; dan, belum lama ini, 
menjelang pemilihan anggota parlemen, antara pemuda yang menganut aliran politik dan 
identitas yang berbeda. Bentuk kekerasan mobilisasi politik, atau yang lebih tepat disebut 
“identifikasi politik”, lebih merupakan akibat loyalitas perorangan dan identitas politik 
yang dikenakan antara kelompok-kelompok pemuda yang diorganisasikan sebelumnya. 
Penting untuk mengakui bahwa bentuk mobilisasi politik ini tidak harus berlandasan 
mata rantai organisasi formal, akan tetapi sebenarnya hanya merupakan manifestasi lain 
daripada ketegangan-ketegangan yang ada.  

8. Timor-Leste saat ini menawarkan lingkungan yang memungkinkan 
kekerasan dan kejahatan.  Bahkan sebelum krisis angkatan kepolisian tidak memiliki  
kepercayaan dan  rasa hormat dari penduduk, juga tidak mempunyai kapasitas untuk 
menegakkan hukum dan ketertiban. Angkatan tersebut sedang ditata kembali di bawah 
pengawasan misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), walaupun tetap ada beberapa 
keprihatinan. Peradilan juga luar biasa lemah dan sedang diseret ke dalam pertempuran 
politik. Sesungguhnya, saat ini lebih dari 1.000 perkara sedang menumpuk di Pengadilan 
Negeri. Faktor-faktor ini telah turut memberi sumbangan terhadap ambruknya hukum dan 
ketertiban pada umumnya, dan mengakibatkan pengabaian hukum secara luas. 

9. Pada permulaan, pemuda dan banyak orang dewasa, telah memanfaatkan 
pengabaian hukum tersebut untuk menjarah perusahaan, dan mencari pembalasan 
untuk keluhan di masa lampau, baik yang nyata maupun yang dibayangkan.  Hal 
ini kebanyakan telah dapat dikendalikan, akan tetapi bahkan sekarang pun para penghasut 
untuk perilaku kekerasan atau kejahatan, pimpinan kelompok yang telah melakukan 
perbuatan tersebut, atau pelaku kejahatan jarang digiring ke pengadilan, sebagian besar 
akibat rasa takut yang mengakar terhadap pembalasan. Tanpa alat penghindaran yang 
efektif, yang tidak dapat disediakan oleh angkatan kepolisian internasional selengkapnya 

                                                 
3 Untuk pemuda berusia 15-19 seperti dilaporkan dalam sensus nasional tahun 2004. 
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ataupun dalam jangka panjang, kemungkinan untuk menghentikan kekacauan sipil dan 
kekerasan pemuda sangat kecil. Dengan alasan yang sama, mengingat lemahnya sistem 
angkatan kepolisian dan kehakiman, akan memakan waktu bertahun-tahun untuk 
menciptakan alat penghindaran efektif dalam bentuk lembaga-lembaga yang berfungsi 
dengan baik.   

10. Di samping tidak adanya kendali-kendali formal, tatanan sosial yang 
mengikat perilaku pemuda sangat tertekan.  Para pemuda yang bermigrasi ke Dili 
hidup tanpa pengawasan orang tua, atau tokoh pemimpin adat dan agama maupun 
jaringannya.  Selanjutnya, di beberapa bagian Dili struktur komunitas serta sarana untuk 
mengendalikan perilaku pemuda secara informal nyaris semua telah hancur. Dengan 
demikian, tanpa pekerjaan dan terlepas dari norma dan struktur sosial, banyak kaum 
pemuda  bergabung dengan kelompok Kungfu  dan kelompok yang lain di mana mereka 
membangun modal sosial dengan pemuda lain yang sama seperti mereka menganggur 
dan tidak berpendidikan. Tanpa ikatan, mereka mencurigai generasi senior dan mencari 
model peranan baru, yang mereka temukan pada sosok perorangan yang dirasakan 
melindungi dan mendukung mereka.  Lingkungan seperti ini merupakan lahan yang subur 
untuk rasa tidak puas yang dapat dieksploitasi dengan mudah oleh orang kuat dan 
pemimpin politik lokal.  

11. Keterlibatan pemuda di dalam krisis yang sedang berjalan,  ketidakstabilan 
dan kekerasan, sekali lagi telah menyoroti bahwa perlu menyikapi masalah-
masalah  pemuda secara komprehensif dan terbuka. Kendatipun ada peringatan dari 
Misi Pengkajian Bersama, pemerintahan PBB dan pemerintah Timor yang pertama  tidak 
melakukan banyak untuk menyikapi keluhan pemuda di bidang ekonomi, sosial dan 
poltitik, serta pengucilan mereka.4 Tidak saja hal itu telah memperparah krisis dan 
semakin meluasnya kekerasan dan kejahatan pemuda, tetapi hal itu juga telah mencekik 
percaya diri dan inisiatif pemuda —dibuat tidak berdaya, kaum pemuda  terbiasa 
mengharapkan bahwa pemerintah akan mengurus mereka.  

12. Masalah pemuda Timor adalah masalah masyarakat Timor. Usaha gabungan 
oleh pimpinan yang bertekad dapat membendung gelombang ketidakamanan dan tidak 
adanya hukum yang semakin meningkat. Supaya efektif, pimpinan ini perlu mengakui 
bahwa kaum pemuda  itu adalah korban manipulasi juga di samping pelaku kekerasan, 
dan mereka perlu mendapat keuntungan maupun turut memberi sumbangan kepada 
pembangunan Timor-Leste. Sama penting dengan itu, kerentanan sistem kehakiman serta 
berbagai mekanisme kelembagaan yang lain membuat peranan pimpinan menentukan 
dalam membendung kebudayaan pengabaian hukum. Dengan kondisi-kondisi yang tepat, 
kaum pemuda Timor-Leste memiliki potensi yang luar biasa besar untuk memberi 

                                                 
4 Pengucilan ekonomi meliputi tidak mempunyai akses terhadap tanah, kredit, dan/atau pekerjaan, dan 
seringkali mengakibatkan kemiskinan. Walaupun sering bertumpangtindih dan tidak dapat dipisahkan dari 
kemiskinan, pengucilan tidak dapat disamakan dengan kemiskinan. Pengucilan sosial bisa meliputi 
marjinalisasi dari hubungan di dalam dan antar komunitas maupun dari jaringan sosial yang lain. 
Partisipasi, atau akses terhadap lembaga tingkat komunitas dan tingkat negara dengan cara efektif (yaitu 
partisipasi dalam mengambil keputusan, pungutan suara) dan tidak adanya hak perdata dan hak politik 
merupakan faktor-faktor utama dalam pengucilan politik. Untuk pembahasan yang lebih terinci, silakan 
lihat Cullen (2003).  
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sumbangan positif terhadap pembangunan bangsa dan proses pembangunan—mereka 
adalah warga Timor yang paling terdidik,5 mereka bersemangat, dan banyak di antaranya 
adalah anggota asosiasi dan organisasi masyarakat. 

13. Laporan ini menganjurkan investasi terpadu dan jangka panjang di bidang  
pemuda oleh pemerintah dan masyarakat internasional.  Laporan ini terdiri dari tiga 
bab.  

− Bab pertama memeriksa faktor-faktor yang membuat pemuda rawan terhadap 
perilaku kekerasan dan yang menyebabkan pemuda untuk terlibat dalam kekerasan; 
temuan-temuannya dirangkum dalam Bagan 1 di bawah ini. Analisis dalam Bab ini 
menyarankan keperluan yang mendesak bagi suatu kerangka komprehensif yang 
menggumuli keadaan sulit dari segi ekonomi, sosial dan politik yang dihadapi 
pemuda di Timor-Leste. 

− Bab dua menyajikan usaha permulaan untuk menetapkan garis besar suatu kerangka 
komprehensif. Bagian pertama menyarankan delapan prinsip yang seharusnya 
membina pembangunan pemuda. Bagian kedua mengidentifikasi lima prioritas 
kebijakan untuk menyikapi krisis pemuda, yaitu: 1) Usahakan supaya pemuda tetap 
bersekolah; 2) Tingkatkan kesempatan kerja untuk pemuda; 3) Hubungkan pemuda 
dengan masyarakat; 4) Berdayakan pemuda untuk berpartisipasi dalam 
pembangunan bangsa; dan 5) Kuatkan kendali-kendali formal dan informal terhadap 
pemuda.  Bagian ketiga (dari Bab dua) menyediakan daftar intervensi dan program 
yang dapat menyikapi prioritas-prioritas kebijakan tersebut. Ini disimpulkan dari 
pengalaman internasional dan serangkaian konteks. Bagian ke-empat menyarankan 
seperangkat kriteria untuk prioritasi intervensi melalui program.  

− Bab tiga  menganjurkan enam intervensi prioritas, yaitu: 1) Perluas program bantuan 
berbentuk tunai untuk sekolah; 2) Dirikan kembali pusat-pusat pemuda; 3) Perluas 
program lapangan kerja padat karya untuk pemuda; 4) Dirikan kembali program 
pembangunan berbasis masyarakat dengan fokus pada pemuda; 5) Dukung suatu 
program komunikasi yang dipimpin oleh pemuda; dan 6) Dukung program keadilan 
dan keamanan masyarakat. Tabel 1 menyajikan prioritas kebijakan, pilihan 
intervensi, dan rekomendasi. 

                                                 
5 Menurut sensus nasional tahun 2004, sekitar 60 persen golongan berusia 15-19 mempunyai sedikit 
pendidikan menengah, dibandingkan dengan sekitar 30 persen dari golongan berusia 25-29; 26 persen dari 
golongan berusia 15-19 ini buta huruf, dibandingkan dengan 54 persen dari jumlah total penduduk di atas 
usia  6 tahun. 
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BBaaggaann    11  
PPeemmuuddaa  ddaallaamm  KKrriissiiss::  FFaakkttoorr--ffaakkttoorr  RRiissiikkoo    ddaann  DDiinnaammiikkaa  KKeetteerrlliibbaattaann  
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Pemuda Rawan 
thdp-Risiko  

y.i., terekspos thdp  
faktor-faktor risiko 

Pemuda yg 
terlibat 

y.i., terlibat dlm 
perilaku 

kekerasan 

Faktor-Faktor Risiko: 
Kemiskinan  dan Pengangguran 

Tidak ada pekerjaan 
Tidak mempunyai pendidikan dan 

ketrampilan 
Tidak ada informasi pasar 

Hubungan dengan, dan Kohesi Masyarakat 
Hubungan sekolah yg lemah 
Tidak ada pimpinan komunitas 
Tidak ada informasi 

Marjinalisasi Politik dan Ketidakpuasan  
Marjinalisasi politik 
Partisipasi warga yang rendah 
Ketidakpuasan dengan pemerintah 
Tidak ada identitas nasional 

Faktor-faktor Sosial-Budaya 
Kekerasan rumah tangga 
Gender 
Konsumsi alkohol berlebihan  

Dinamika Keterlibatan: 
Politisasi 

Mobilisasi politik 
Identitas-identitas politik  
Loyalitas-loyalitas perorangan 

Oportunisme dan pengabaian hukum 
Kendali-kendali formal lemah 
Kendali-kendali informal lemah 



 7

Tabel  1 
Prioritas-prioritas Kebijakan, Pilihan Intervensi dan Rekomendasi 

 
Menjelang Kerangka Komprehensif 

Prioritas Kebijakan  #1: Usahakan 
supaya pemuda 
tetap bersekolah 

#2: Tingkatkan 
kesempatan kerja 
untuk pemuda 

#3: Hubungan 
pemuda dengan 
masyarakat 

#4: Berdayakan 
pemuda utk 
berpartisipasi dlm 
pembangunan 
bangsa 

#5: Kuatkan 
kendali-kendali  
formal dan 
informal thdp 
pemuda 

Pilihan Intervensi  Transfer tunai 
bersyarat 

 Pendidikan 
peluang kedua 

 Perbaiki 
pengalaman 
pendidikan  
formal 

 Pusat-pusat 
pemuda setelah 
sekolah 

 

 Uang tunai untuk 
pekerjaan 

 Pekerjaan umum 
padat karya 

 Intervensi pasar 
kerja 

 Ketrampilan dan 
informasi ttg 
lapangan kerja 

 Program swa-
karya, termasuk 
kredit mikro 

 Investasi di 
bidang pertanian 

 Layanan Pemuda  
 Pembangunan 
berbasis 
Masyarakat 

 Memperkuat 
pimpinan dan 
budaya 
tradisional 

 Kampanye anti-
kekerasan 
dipimpin oleh 
Pemuda 

 Pelatihan 
ketrampilan 
kehidupan 

 Pembangunan 
dini masa kanak-
kanak 

 Konsultasi 
Pemuda 

 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

 Pimpinan dan 
kapasitas 
organisasi 
Pemuda 

 Pertukaran 
internasional 

 

 Inisiatif pimpinan 
politik 
 Pelatihan Mediasi 
dan paralegal  
 Tugas kepolisian 
oleh masyarakat 
 Meninjau dan 
memikirkan 
kembali 
pendekatan 
keadilan dan 
keamanan 

 

Rekomendasi – 6 Prioritas Intervensi 
#1: Perluas 
program Bantuan 
Tunai Bersyarat 
untuk sekolah 

Langsung 
berdampak 
insentif ekonomis 
untuk tetap 
bersekolah 

    

#2: Dirikan kembali 
pusat-pusat  
pemuda  

Perbaiki 
pengalaman 
sekolah dengan 
mengaitkan pusat  
pemuda dengan 
sekolah lokal 

 Ciptakan ruang 
dan struktur 
untuk 
memfasilitasi 
hubungan 
pemuda-
masyarakat 

 Secara tidak 
langsung perkuat 
kendali-kendali 
sosial informal 
thdp pemuda 

#3: Perluas 
program pekerjaan 
padat karya untuk  
pemuda 

 Tingkatkan 
kesempatan kerja 
utk  pemuda  

 Tingkatkan 
kesempatan utk 
pemuda untuk 
meng(re)konstruksi 
infrastruktur 
bangsa 

 

#5: Dirikan kembali 
program 
pembangunan 
berbasis 
masyarakat dengan 
fokus pada pemuda; 

 Bangkitkan 
kesempatan kerja  
(jangka pendek) 
utk  pemuda (dan 
lain-lain) 

Fasilitasikan 
partisipasi  
pemuda dlm 
pembuatan  
keputusan 
masyarakat 

Fasilitasikan 
partisipasi dlm 
pembangunan 
bangsa pada 
tingkat lokal  

 

#6: Dukung 
program komunikasi 
dipimpin oleh  
pemuda 

  Fasilitasikan 
komunikasi antar  
pemuda, dan 
antara pemuda 
dan berbagai 
komunitas  

 Perkuat 
keyakinan, norma 
dan pimpinan  
non-kekerasan 
antar pemuda 
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#7: Dukung 
program keadilan 
dan keamanan 
masyarakat 

  Hubungkan  
pemuda dengan 
para pemimpin 
masyarakat dan 
pihak yang 
berwenang  

 Perkuat kapasitas 
lembaga dan 
pelaku formal dan 
informal, 
termasuk 
kepolisian, 
pengadilan, 
pemimpin 
masyarakat dan 
pemimpin 
pemuda, untuk 
menjalankan 
wewenang yg 
tepat thdp 
masalah  pemuda  
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11  AAnnaalliissiiss  SSiittuuaassii::  PPeemmuuddaa  sseeddaanngg  mmeennggaallaammii  KKrriissiiss  

“Saya sudah tinggal di negeri ini selama 16 tahun. Perilaku pemuda sekarang sangat berbeda dengan 
perilaku dahulu.” Seorang biarawati, Dili. 

1.1 Latar Belakang 

14. Berbagai akibat dan buntut krisis tahun yang lampau masih terasa di  
Timor-Leste. Sejumlah penampungan darurat  bagi pengungsi dalam negeri masih ada di 
Dili dan sekitarnya, dan berbagai komunitas masih tetap dipisahkan baik dari segi mental 
maupun fisik oleh garis perbatasan “timur-barat”. Ketidakmampuan pemerintah untuk 
memulihkan hukum dan ketertiban telah mengakibatkan kembalinya personil keamanan 
internasional, yang sekarang terdiri dari anggota kepolisian PBB sebanyak 1.600 dan  
1.000 tentara dari Australia dan Selandia Baru. 

15. Penyebab-penyebab krisis sangat rumit. Telah banyak pekerjaan dilakukan 
untuk menganalisis sebab-sebab dan akibat-akibat  “krisis”.6 Umumnya, pemecatan 
sepertiga anggota militer (F-FDTL) pada bulan Maret tahun 2006 dianggap telah memicu 
krisis tersebut. Sebab-sebab yang melandasinya secara luas dianggap berakar pada 
“pertempuran dan pengkhianatan” di masa lalu antara Fretilin dan pihak-pihak yang lain, 
persaingan antara elit politik, cacat-catat kelembagaan dalam pembentukan F-FDTL, 
termasuk kepekaan terhadap pembagian regional, angkatan kepolisian yang sangat lemah 
dan dipolitisasi, serta kekecewaan yang mendalam terhadap pemerintah yang pertama 
mengenai masalah yang berkisar mulai dari komunikasi yang buruk sampai kendala-
kendala yang semakin meningkat terhadap kebebasan-kebebasan sipil.  

16. Pemuda segera terlibat dalam krisis, dan tetap sangat erat terlibat dalam 
manifestasi kekerasan dan ketidakstabilan yang terjadi sekarang. Kebanyakan 
laporan berkesimpulan bahwa pemuda bukan merupakan pemicu kekerasan. Sebaliknya,  
pemuda digunakan sebagai “penghasut politik” atau “pengusaha konflik”, tetapi 
kemudian menggunakan ambruknya hukum dan ketertiban untuk menjarah usaha-usaha 
dan menuntut pembalasan untuk keluhan-keluhan di masa lalu. Tak peduli keterlibatan 
mereka pada awalnya, jelaslah bahwa pemuda merupakan para pelaku utama dalam 
kekerasan jalanan yang berlanjut.  

17. Krisis tahun 2006 dan manifestasi kekerasan dan ketidakstabilan politik 
yang masih tetap berlanjut telah menarik perhatian terhadap kedudukan dan 
keadaan mengenaskan dari pemuda di Timor-Leste pasca kemerdekaan. Memang, 
penduduk Timor-Leste yang meningkat pesat merupakan tantangan berat bagi kebijakan 
pemerintah sekarang dan di masa datang. Bank Dunia memperkirakan bahwa 34 persen 
penduduk berada dalam golongan usia 12-29 tahun dan meningkat pesat akibat angka 
kesuburan sebesar 7,8 kelahiran per perempuan. Dan sementara kaum muda merupakan 
golongan penduduk yang berpendidikan paling baik, sensus nasional tahun 2004 
menunjukkan bahwa 68 persen dari pemuda berusia 15-24 tahun melek huruf dalam 
bahasa Tetum (dalam arti bahwa mereka bisa bicara, baca dan menulis) dan hanya 17 

                                                 
6 Ini termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (2006), USAID (2006), dan International Krisis Group (2006). 
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persen saja dalam bahasa Portugis, kedua bahasa resmi.7 Seperti disarankan oleh 
keterlibatan pemuda secara luas dalam krisis, pendekatan sekarang terhadap pemuda 
adalah salah kaprah, tidak mencukupi, atau kedua-duanya.  

18. Dua garis penyelidikan diikuti dalam analisis situasi ini mengenai  pemuda 
sedang mengalami krisis di Timor-Leste. Satu garis penyelidikan berfokus pada 
identifikasi dan pemahaman faktor-fatkor yang membuat pemuda khususnya peka 
terhadap keterlibatan dalam krisis maupun kekerasan dan kekacauan yang masih tetap 
berlanjut.  Yaitu, faktor-faktor yang telah menyebabkan pemuda rawan terhadap risiko  
untuk melibatkan diri dalam perilaku berisiko  yang berat. Analisis tersebut dianggap 
menentukan untuk memikirkan kebijakan pemuda secara holistis, terutama dalam jangka 
panjang.  Garis penyelidikan yang lain berfokus lebih khusus pada pemahaman kekerasan  
pemuda sekarang. Pendekatan ini diambil dengan mengakui bahwa tidak semua kaum 
muda sedang terlibat dalam kekerasan; bahwa rawan terhadap risiko tidak dengan 
sendirinya berarti keterlibatan dalam perilaku kekerasan. Pemahaman kekerasan ini perlu 
untuk merancang intervensi kebijakan yang tepat, terutama dalam jangka pendek. 

1.2 Faktor-faktor yang membuat Pemuda rawan terhadap Risiko  

19. Pendekatan konseptual terhadap “pemuda-yang rawan terhadap-risiko” 
digunakan untuk membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat  
pemuda peka terhadap krisis. Dalam tahun-tahun terakhir telah dilakukan cukup 
banyak pekerjaan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi apakah 
pemuda akan terlibat dalam “perilaku berisiko” atau tidak.8 Pemuda yang rawan 
terhadap risiko  adalah anak muda yang memiliki faktor-faktor dalam kehidupan mereka 
yang meningkatkan kecenderungan untuk ber-perilaku berisiko – termasuk bolos dari 
sekolah, kurang bersemangat, penyalahgunaan alkohol dan zat berbahaya, kejahatan dan 
kekerasan, pergaulan seks yang dini serta praktek-praktek seksual yang tidak aman — 
dibandingkan dengan pemuda yang tidak mengenal faktor-faktor tersebut dalam 
kehidupan mereka.  Konsekuensi dari “perilaku berisiko” adalah keluaran-keluaran 
negatif  yang mahal bagi pemuda perorangan, seperti putus sekolah, pengangguran, 
alkoholisme dan ketergantungan narkoba, penahanan, kehamilan remaja dan penyakit 
yang ditularkan melalui pergaulan seks. Berbagai perilaku dan keluaran tersebut juga 
mengakibatkan biaya tinggi kepada masyarakat dan ekonomi pada umumnya.  

20. Dalam konteks krisis di Timor pendekatan konseptual tersebut memerlukan 
sekedar penyesuaian.  Karena itu, daripada berfokus pada perilaku berisiko yang dapat 
menghasilkan keluaran negatif,  bagian ini mengutip dari kepustakaan tentang rawan-
terhadap-risiko lebih umum, maupun dari pekerjaan di lapangan, untuk mengidentifikasi  
faktor-faktor utama yang membuat pemuda peka terhadap krisis yang berlanjut. 

                                                 
7 Enampuluh tujuh persen dan 10 persen dari pemuda berusia 15-24 tahun dapat membaca dan menulis 
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 
8 Ini termasuk, misalnya, Laporan Pembangunan Dunia tahun 2007 (Bank Dunia  2006e) maupun Bank 
Dunia  2007, Bank Dunia  2006c, Blum dan Rinehart 1997, dan Jessor 1998.  
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21. Di samping pertimbangan-pertimbangan kontekstual, ada sejumlah 
keuntungan dan kerugian lebih umum dari pendekatan konseptual tersebut. 
Keuntungan dari “pendekatan pemuda yang rawan terhadap risiko” ada dua. Pertama, 
bekerja mundur dari manifestasi konkrit tentang “perilaku berisiko” ke arah berbagai 
faktor memudahkan pemahaman holistis dan karena itu pendekatan holistis terhadap  
pemuda. Kedua, pendekatan rawan risiko  membantu memusatkan perhatian pada harga  
perilaku berisiko para pemuda bagi perorangan maupun bagi masyarakat secara lebih 
luas. Keuntungan tersebut terakhir adalah strategis dalam arti, bahwa ia menarik 
perhatian kepada dampak-dampak bila masalah-masalah pemuda tidak disikapi. Dalam 
konteks Timor keuntungan-keuntungan tersebut agak berlebihan, karena keterlibatan  
pemuda dalam krisis menawarkan titik tolak untuk analisis dan mengingatkan pada harga 
yang luar biasa bila  kita gagal menyikapi faktor-faktor risiko pemuda. 

22. Tentu saja, ada juga kerugian dari pendekatan rawan risiko. Dan sama 
seperti keuntungan, kerugian tersebut bisa bersifat analitis maupun strategis.  Dari segi 
analitis, pendekatan ini bisa saja “membuang jaring” terlalu jauh, yaitu mengamati  
pemuda dalam arti holistik sedemikian rupa, sehingga sulit untuk mengidentifikasi dan 
meprioritaskan faktor-faktor utama yang memberi sumbangan terhadap perilaku berisiko.  
Sesungguhnya, tidak ada kekurangan informasi mengenai kesulitan dan masalah yang 
dihadapi oleh pemuda.  Lebih strategis, suatu kerugian potensial lain ialah bahwa 
pendekatan ini secara implisit bisa menyalahkan pemuda, dengan kata “perilaku” 
menyiratkan tingkat perwakilan tertentu yang dapat dipilih. Ada kecenderungan antara 
para pemberi informasi untuk mengampuni pemuda bagi tindakan-tindakan mereka  
(memilih berfokus pada pelaku politik dan masalah struktural seperti pengangguran) atau 
menyalahkan mereka karena tidak bersemangat dan berpartisipasi dalam kekerasan  
pemuda. Tentu saja, jawabannya tak pelak merupakan gabungan dari kedua-duanya.  

23. Empat faktor umum yang membuat pemuda peka terhadap krisis dan 
perilaku kekerasan dapat diamati:  

1. Kemiskinan dan kekurangan lapangan kerja  
2. Tidak terhubungkan dengan komunitas dan kohesi 
3. Marjinalisasi politik dan ketidakpuasan 
4. Faktor-faktor sosial budaya. 

Setiap kabupaten mempunyai campuran masalah yang agak berbeda-beda. Akan tetapi, 
semua faktor menyebar di seluruh negara, dengan pengangguran serta kekurangan 
ketrampilan pada umumnya dianggap yang paling mendesak. 

1.2.1 Kemiskinan dan Kekurangan Pekerjaan/ Pengangguran 

 “Pengangguran pemuda saat ini terkait dalam suatu lingkaran setan. Kekerasan pemuda mengakibatkan 
keamanan yang buruk yang tidak mendorong investasi, yang kemudian berarti lebih sedikit pekerjaan dan 
membiarkan pemuda menganggur serta peka terhadap kekerasan.” Pemimpin pemuda, Dili. 

“Masalah di sini [untuk pemuda] adalah sama di seluruh negara. Masalah terbesar adalah kekurangan 
pekerjaan, hal ini membuat orang peka terhadap kepentingan politik maupun kepentingan perorangan.” 
Pemimpin pemuda, Maliana. 
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24. Kaitan antara kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang rendah, 
pengangguran dan kekerasan pemuda telah didokumentasi dengan baik. Misalnya, 
sekarang sudah ada kepustakaan yang berkembang dengan baik yang mengutip metoda-
metoda statistik untuk mengindikasikan bahwa perang saudara lebih besar 
kemungkinannya terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan di mana 
pertumbuhan pelan, atau lebih buruk lagi, mandek atau mundur.9 Suatu laporan 
Organisasi Kesehatan Dunia belum lama ini tentang pencegahan kekerasan pemuda 
mengidentifkasikan pengangguran sebagai faktor risiko yang penting, yang 
meningkatkan kemungkinan kekerasan antar-perorangan. Lebih umum, kepustakaan 
konflik mengusulkan suatu mata rantai antara pengangguran dan konflik. Urdal (2004), 
misalnya, menunjuk pada tingkat pengangguran yang tinggi, disertai oleh kecenderungan 
ekonomi yang menurun, sebagai meningkatkan kemungkinan terjadi konflik. 
Memperhatikan implikasi logis untuk kebijakan, mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, Kofi Annan, menyarankan bahwa pekerjaan pemuda menawarkan, 
“jembatan yang paling jelas antara agenda pembangunan dan agenda keamanan yang 
diejawantahkan dalam Deklarasi Milenium.”10 Temuan-temuan misi ybs menyarankan 
bahwa masalah ekonomi umum tersebut merupakan faktor risiko penting dalam konteks  
Timor-Leste. 

25. Di Timor-Leste kemiskinan tersebar luas dan pertumbuhan ekonomi nyaris 
tidak ada.  Sekitar 40 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan $15,5 per 
bulan.  Suatu laporan Bank Dunia  belum lama ini mengindikasikan, bahwa delapan dari 
sepuluh pemuda berusia antara 15 dan 24 tahun terlibat dalam kegiatan penyambung 
hidup.11  Pertumbuhan ekonomi sejak kemerdekaan paling baik disebut tersendat-sendat, 
dan untuk tahun 2006 Dana Moneter Internasional (IMF) mengharapkan pertumbuhan 
PDB turun 0,9 persen bahkan sebelum krisis kekerasan. Sebab-sebab kemiskinan dan 
pertumbuhan ekonomi yang rendah sangat rumit.12  Beberapa faktor termasuk laju 
pertumbuhan penduduk yang tinggi sebesar 3,1 persen; tekanan yang semakin meningkat 
atas lahan pertanian terbatas; penggunaan teknik pertanian tradisional tebang dan bakar 
yang berproduktivitas rendah; akses kredit terbatas; sektor swasta yang lemah; dan, 
belanja pemerintah yang rendah. Terlepas dari sebab-sebab, kemiskinan yang tersebar 
luas serta kurangnya pertumbuhan ekonomi turut memberi sumbangan pada penempatan  
“pemuda rawan risiko”. Kemiskinan dan tekanan atas pertanian sebagai pencarian nafkah 
di daerah-daerah pedesaan, digabung dengan persepsi antara pemuda bahwa pertanian 
bukan merupakan “pekerjaan sebenarnya”, mendorong pemuda untuk bermigrasi ke Dili 
di mana faktor-faktor risiko  dengan sendirinya bahkan lebih tinggi lagi (yaitu, kendali-
kendali sosial lebih lemah, dan pengangguran lebih luas). Di daerah-daerah perkotaan 
kemiskinan dan kurangnya pertumbuhan ekonomi menurunkan biaya peluang untuk 
terlibat dalam perilaku kekerasan.  

26. Seperti disaksikan oleh kutipan-kutipan di atas, ada pendapat yang tersebar 
luas di Timor-Leste bahwa pengangguran merupakan faktor ekonomi utama yang 

                                                 
9 Lihat, misalnya, Collier dan Hoeffler (2004) dan Berdal dan Malone (2000). 
10 Perserikatan Bangsa-Bangsa (2005). 
11 Bank Dunia  (2007f). 
12 Ini merupakan fokus suatu laporan pelengkap, Bank Dunia  (2007f). 
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membuat pemuda rawan-risiko.  Tingkat pengangguran antara pemuda di Timor-Leste 
sangat tinggi. ILO memperkirakan bahwa pengangguran pemuda saat ini mencapai 
sekitar 43 persen secara nasional dan meningkat menjadi 58 persen yang mengejutkan di 
Dili, pusat krisis dan kekerasan saat ini. Tantangan pekerjaan pemuda diperbesar oleh 
kenyataan bahwa sekitar 15-20.000 anak muda memasuki pasar perburuhan setiap tahun.  
Akibatnya, banyak yang mempunyai kegiatan terbatas atau sama sekali tidak; bahkan 
empat jam sehari masuk sekolah masih membiarkan cukup banyak waktu untuk berfoya-
foya. Kotak 1 di bawah ini menyoroti beberapa alasan yang turut memberi sumbangan 
pada tingkat pengangguran yang tinggi antara pemuda. 

Kotak 1: Perkiraan Sebab-Sebab Pengangguran13 

“Sudah beberapa tahun ada pelatihan kejuruan, akan tetapi hal ini tidak diterjemahkan 
menjadi kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi. Oleh karena tidak ada lapangan pekerjaan, 
tidak tersedia pekerjaan. Program-program pelatihan perlu diselaraskan dengan kesempatan 
ekonomi yang realistis, misalnya, pertanian, penanaman kopi. Misalnya, saya mengenal 
kelompok pemuda yang belajar pertukangan, mereka membuat kursi dan meja untuk sekolah, 
tetapi tidak ada pasar untuk hasil kerja mereka.” Pemimpin pemuda, Dili. 

                                                 
13 Misi tsb tidak berfokus khususnya pada pengangguran pemuda.  Analisis ini kebanyakan disimpulkan 
dari berbagai wawancara yang diadakan, maupun bahan sekonder yang dirujuk, selama misi berlangsung. 
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Kotak 1 dilanjutkan: 

Sebab-sebab pengangguran pemuda di Timor-Leste yang begitu tinggi dapat dibagi menjadi 
tiga:  

1. Faktor-faktor yang mengurangi kesempatan kerja;  
2. Faktor-faktor yang mengurangi kemungkinan untuk mempekerjakan pemuda; dan,  
3. Faktor-faktor yang menengahi permintaan dan penawaran buruh. 

Pertama, dan yang paling penting, ada sejumlah faktor yang secara signifkan mengurangi 
kesempatan kerja di Timor-Leste. Seperti disarankan oleh kutipan di atas, bahkan bila  
pemuda menyelesaikan program penyekolahan atau pelatihan ketrampilan, mereka belum 
tentu bisa mendapat kerja. Faktor-faktor utama yang menghalangi pertumbuhan lapangan 
kerja termasuk:  produktivitas rendah dari sektor pertanian yang menentukan;  kenyataan 
bahwa sektor swasta, barangkali kecuali usaha-usaha yang melayani komunitas asing, nyaris 
tidak ada; belanja pemerintah yang tidak cukup untuk membangkitkan lapangan kerja yang 
signifikan; kurang akses terhadap kredit maupun terhadap pasar dalam dan luar negeri; 
lingkungan regulasi yang tidak praktis—Laporan 2006 Doing Business memperingkat Timor-Leste 
sebagai kedua terburuk di dunia untuk memulai suatu usaha; dan pemasukan buruh asing untuk 
bekerja sebagai buruh berketrampilan rendah maupun menengah.  Sesungguhnya, seperti ada 
lingkaran setan di mana karena tidak mempunyai pengalaman kerja dan upah sewa yang tinggi 
di antara banyak pemuda telah menyebabkan reputasi yang kurang baik terhadap buruh  Timor, 
sehingga mendorong beberapa majikan, bahkan majikan Timor, untuk mencari tenaga luar 
negeri untuk jabatan semi-trampil. 

Kedua, ada sejumlah faktor yang mengurangi kemungkinan untuk mempekerjakan  pemuda 
Timor Timur.  Walaupun yang penting adalah menciptakan kesempatan kerja, memastikan 
bahwa orang (pemuda) Timor memiliki ketrampilan yang sesuai untuk mengisi kesempatan 
kerja yang baru juga penting.  Memang, dan walaupun pemuda zaman sekarang merupakan 
generasi dengan pendidikan paling baik di Timor-Leste, banyak orang tua tidak mampu 
menyekolahkan satu atau lebih anak mereka, dan banyak pemuda tetap belum menyelesaikan 
pendidikan sekolah dasar. Ini menyarankan bahwa perlu meningkatkan aras-aras pendidikan, 
menyediakan pelatihan ketrampilan, dan pada umumnya meningkatkan kemungkinan untuk 
mempekerjakan pemuda. Salah satu faktor yang cukup kontroversial yang mengurangi 
kemungkinan untuk mempekerjakan pemuda adalah tekadnya pemerintah tentang bahasa 
Portugis.14  Tentu saja, segala intervensi di bidang ini perlu mempertimbangkan keadaan pasar 
perburuhan sekarang (yaitu, di mana terletak kesempatan untuk bekerja maupun jenis 
ketrampilan yang mungkin akan diminta oleh pasar kerja di masa datang. 

Ketiga, dan barangkali yang paling tidak menentukan dalam konteks Timor-Leste sekarang, 
adalah faktor-faktor yang menengahi permintaan dan penawaran buruh.  Kekurangan 
kesempatan kerja sekarang menyarankan bahwa mekanisme-mekanisme untuk menengahi 
permintaan dan penawaran buruh tidak menduduki tempat tinggi pada daftar prioritas.  Akan 
tetapi, mekanisme-mekanisme seperti itu dapat berperan penting dalam menetapkan harapan 
pekerjaan di antara pemuda. Sama sekali tidak ada informasi yang dapat dipercaya tentang 
pekerjaan apa yang tersedia dan di mana. Dengan sendirinya ini telah menggelembungkan 
faktor daya tarik dari migrasi pedesaan-perkotaan ke Dili dan membangkitkan harapan 
pekerjaan yang tidak realistis di antara pemuda. Selanjutnya, kekurangan informasi telah 
mendorong pemuda ke dalam program pelatihan “populer”, seperti komputer, untuk bidang 

                                                 
14 Dengan sendirinya tekad untuk menggunakan bahasa Portugis juga merupakan faktor yang mengurangi 
pertumbuhan lapangan kerja maupun faktor yang mengurangi kemungkinan untuk mempekerjakan  
pemuda. 
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mana permintaan rendah atau terbatas.  

Pentingnya faktor-faktor dari segi permintaan tidak dapat dinilai rendah. Tanpa upaya untuk 
mendorong sektor pertanian dan sektor swasta, mengurangi pita merah birokrasi, dan 
meningkatkan belanja pemerintah, segala intervensi yang menargetkan kemungkinan untuk 
mempekerjakan pemuda atau efisiensi pasar buruh akan mempunyai dampak terbatas. Setelah 
mengatakan hal tersebut, adalah menentukan bahwa segala analisis pengangguran pemuda 
mendekati masalah ini secara holistis dan secara realistis mempertimbangkan kelemahan dan 
kekuatan relatif dari ekonomi Timor-Leste dan pasar buruh.  

 
1.2.2 Kurangnya “keterhubungan” dengan Komunitas dan Kohesi 

“Hubungan orang-tua – guru lemah. Guru berpendapat bahwa mereka memiliki seluruh kekuasaan di sekolah 
dan menolak himbauan pribadi saya untuk pendekatan non-kekerasan dalam pengajaran di sekolah.” 
Pemimpin pemuda, Dili. 

27. Kajian-kajian membujur menunjukkan bahwa “keterhubungan” merupakan 
faktor penting untuk menentukan apakah pemuda terlibat dalam perilaku berisiko.15 
Kajian-kajian tersebut berfokus pada hubungan dengan sekolah dan orang dewasa maupun 
dengan orang tua. Mereka menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan tersebut di dalam 
kehidupan pemuda sangat kuat berkorelasi dengan peningkatan perilaku berisiko, 
sedangkan adanya hubungan tersebut mengakibatkan kemungkinan lebih besar untuk 
mengurangi perilaku tersebut dan mendukung pembangunan pemuda yang positif. 

28. Berbagai wawancara dengan pemuda dan pemimpin pemuda menunjukkan 
bahwa siswa jarang mempunyai hubungan erat dengan guru mereka atau dengan 
orang dewasa. Di keluarga Timor yang umumnya besar, orang tua seringkali tidak bisa 
meluangkan cukup banyak waktu untuk pembangunan setiap anak. Jika orangtua 
mempunyai wibawa, hal itu sering terjadi karena anak-anak takut kepada orangtua mereka, 
bukan karena menghargai mereka. Ketrampilan pedagogis para guru juga rendah, seperti 
juga tingkat kepiawaian teknis mereka. Lagi pula, tampaknya tidak ada rasa percaya atau 
hubungan antara siswa dan guru pada tingkat pendidikan dasar atau menengah.16

 

29. Di samping tidak ada keterhubungan dengan sekolah, krisis telah merusak 
kohesi sosial dan berbagai komunitas tidak lagi mampu mengendalikan pemuda 
mereka.  Ketika ditanya apakah komunitas masih mempunyai pengaruh besar terhadap  
pemuda, salah satu responden menjawab, “Tidak, sebenarnya yang terjadi adalah 
sebaliknya. Pemuda mempunyai pengaruh besar atas komunitas. Keadaan ini perlu 
dibalikkan.  Berbagai komunitas tidak bisa mengendalikan pemuda mereka. Berbagai 
komunitas tidak bisa menawarkan jalan kehidupan [bagi pemuda], dan sudah pasti 
pemerintah juga tidak bisa.”  Tidak adanya kohesi komunitas terutama merupakan masalah 
di Dili, di mana kohesi tersebut sangat dikacaukan oleh krisis dan oleh pemisahan timur-
barat.  Memang, pemuda yang paling rawan terhadap risiko  keterlibatan dalam kekerasan 
adalah mereka yang tinggal di penampungan untuk pengungsi dalam negeri atau di  barrios 

                                                 
15 Blum (2005) dan Blum dan Ireland (2004). 
16 Salah seorang pemberi informasi mencatat bahwa guru-guru terutama menggunakan rasa takut dan 
perbuatan kekerasan kecil-kecil untuk menuntut rasa hormat dari siswa mereka. 
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(lingkungan tetangga) di mana struktur masyarakat formal dan informal telah lebur atau 
memang tidak pernah kuat (seperti di lingkungan tetangga yang lebih baru). 

“Model konstruktif bagi pemuda memang penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa perubahan 
itu sendiri menjadi peranan teladan di semua tingkat, daripada berfokus pada tokoh populer penting. 
Dengan cara demikian siapa saja yang menyebabkan perubahan bisa menjadi peranan teladan.” Pemimpin 
pemuda, Dili. 

30. Selanjutnya, pemuda sedang mencari peranan teladan konstruktif. 
Sesungguhnya, kekerasan pemuda dapat dilihat sebagai ekspresi ketidakpuasan pemuda 
dengan pimpinan sekarang, terutama pimpinan politik.  Dalam beberapa hal, pemuda 
sedang mati-matian bergumul untuk mencari pimpinan baru yang patut mereka percaya dan 
kagumi.  Seperti disaksikan oleh idolisasi sekarang daripada beberapa orang yang terlibat 
dalam krisis politik tahun lalu, tindak-tanduk berbagai pemimpin politik populer seringkali 
adalah produk mitologi dan salah informasi daripada kepahlawanan dan perbuatan baik 
yang benar-benar terjadi. Seperti dicatat oleh seorang pemberi informasi yang jeli (lihat 
kutipan di atas), tantangan yang sebenarnya ialah memfasilitasi peranan teladan konstruktif 
bagi pemuda pada tingkat komunitas dan mengurangi perhatian berlebihan pemuda 
terhadap tokoh politik yang populer.  Peranan teladan tersebut dapat ditemukan dalam 
pimpinan spiritual dan tradisional, veteran dan pimpinan pemberontakan (khususnya dari 
pemberontakan pemuda), pimpinan gereja yang dapat membimbing pemuda (dan 
komunitas) dengan bijaksana, maupun anggota komunitas yang lain yang memberi 
sumbangan positif kepada masyarakat.17 

“Lapangan kerja hanya merupakan sebagian dari masalah. Misalnya, pemuda juga kekurangan informasi. 
Mereka tidak mempunyai informasi tentang pemerintah, proses pembangunan, pekerjaan apa saja yang 
tersedia.” Pemimpin pemuda, Dili. 

31. Di Timor-Leste informasi yang dapat diakses dan dipercaya sangat kurang, 
yang membuat pemuda rawan terhadap desas-desus dan manipulasi, dan mencegah 
mereka untuk mengekspresikan pendapat mereka secara umum.  Ada satu pusat 
penyiaran nasional dengan radio dan televisi maupun segelintir stasion radio komunitas, 
banyak di antaranya tidak menyiar dan mempunyai ruang lingkup yang sangat terbatas. 
Radio nasional meliputi kira-kira separuh wilayah negara, dan televisi hanya menjangkau 
beberapa wilayah, walaupun perluasan besar-besaran sedang dikerjakan. Stasion radio lokal 
yang ada terutama menawarkan hiburan dan kisah-kisah lokal; informasi tentang berita 
nasional dan kebijakan pemerintah sangat terbatas di wilayah pedesaan. Suratkabar bisa 
diperoleh di Dili tetapi angka buta huruf yang tinggi berarti suratkabar tersebut jarang 
dibaca. Kelemahan dalam komunikasi dan berbagi informasi sangat memberi sumbangan 
terhadap tidak populernya pemerintah yang pertama.  Juga terdapat kecurigaan yang 
tersebar luas terhadap informasi yang berasal dari media, berlawanan dengan informasi dari 
saluran pribadi yang dipercaya. Hal ini berarti bahwa pemuda, sama seperti sisa masyarakat 
yang lain, bergantung pada informasi yang diteruskan melalui saluran komunikasi informal 
yang subyektif dan karena itu, rawan terhadap desas-desus dan manipulasi. Hal itu juga 

                                                 
17 Jangkauan peranan teladan tersebut bisa saja bersifat lokal, dan pemuda di berbagai bagian negara 
mungkin merasa lebih nyaman dengan perorangan dari berbagai latar belakang, oleh karena itu diadakan 
fokus pada fasilitasi daripada pengaturan. 
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berarti bahwa pemuda tidak mempunyai informasi tentang kesempatan yang tersedia 
maupun informasi tentang pemerintah dan proses pembangunan.  

1.2.3 Marjinalisasi Politik dan Ketidakpuasan 

32. Terdapat sekedar bukti yang menyarankan bahwa marjinalisasi dan 
ketidakpuasan politik meningkatkan risiko  kekerasan.  Misalnya, telah dicatat bahwa 
populasi pemuda berpendidikan tinggi yang meningkat dan yang menghadapi kesempatan 
terbatas untuk berpartisipasi dalam politik bisa berpaling pada kekerasan politik untuk 
mendapatkan perubahan (Goldstone 2002). Sudah pasti bahwa di Timor-Leste pemuda 
merasa bahwa kekerasan melawan yang berkuasa merupakan bentuk sah dari protes dan 
ketidakpuasan, terutama antara mereka yang tumbuh selama pendudukan Indonesia. 
Keyakinan ini dapat digunakan untuk mengabsahkan kekerasan komunitas tanpa 
membedakan, seperti terjadi selama krisis tahun 2006 di mana pemuda barat menargetkan 
(pemuda) timur karena yakin bahwa ini merupakan pukulan terhadap pemerintah (Fretilin). 
Beberapa pemimpin pemuda percaya bahwa paling tidak sebagian dari kekerasan pemuda 
yang sekarang merupakan kekerasan politik yang sah.  

33.  Ada perasaan di tengah-tengah pemuda bahwa mereka sengaja dikucilkan 
dari proses pembangunan bangsa.  Rasa dikucilkan tersebut sering berfokus pada 
pemakaian bahasa Portugis dalam pemerintahan. Pemuda yang diwawancarai merasa, 
tanpa kecuali, bahwa ini merupakan kebijakan yang secara signifikan membatasi 
kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Memang, pemuda diberi 
sedikit sekali kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sebagai warganegara dan 
proses pembangunan bangsa.  Sebaliknya, pendekatan pemerintah adalah untuk 
memperlakukan  pemuda, dan juga komunitas, sebagai subyek bukan warganegara – 
pendekatan seperti itu tidak mencakup pandangan dan kebutuhan sebagaimana 
diekspresikan oleh komunitas.  Pemuda juga merasa bahwa para pemimpin politik hanya 
mengakui pemuda ketika mereka membuat kerusuhan, dan mereka tidak menganggap  
pemuda cukup kompeten untuk berpartisipasi dalam menjalankan negara. 

34. Ada rasa tidak puas besar dengan kinerja pemerintah dan pimpinan politik.  
Ini untuk sebagian besar diarahkan kepada angkatan kepolisian, tentara dan pengadilan, 
maupun kepada pemerintah kabupaten. Alasan utama untuk rasa tidak percaya dan tidak 
menghormati ini adalah keyakinan bahwa lembaga-lembaga tersebut telah dipolitisasi dan 
tidak netral. Kekurangan informasi dan pemahaman tentang bentuk dan fungsi berbagai 
lembaga pemerintahan juga turut memberi sumbangan kepada rasa tidak percaya terhadap 
pihak yang berkuasa dan berbagai lembaga. Akan tetapi pemuda juga menyimpan keluhan 
terhadap pemerintah; banyak yang merasa bahwa pemerintah tidak melakukan apa-apa 
untuk rakyat jelata Timor sejak memegang kuasa, dan hanya mereka yang mempunyai 
koneksi dengan pihak yang berkuasa, sebagai perorangan atau sebagai kelompok, yang 
mendapat keuntungan.  

35. Tidak ada identitas nasional yang mantap turut membentuk faktor-faktor 
politik tersebut.  Persatuan nasional di Timor-Leste di masa lalu kebanyakan didasarkan 
atas perang kemerdekaan melawan pihak Indonesia, dan sebelum itu, melawan penjajah  
Portugis.  Akan tetapi setelah merdeka, belum ditemukan atau diciptakan bentuk identitas 
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dan kebanggaan nasional yang baru. Berlawanan dengan itu, beberapa kelompok 
kemerdekaan telah mencoba memonopolisasi lambang dan lembaga nasional tertentu,  
yang hanya berdampak bahwa lambang-lambang tersebut menjadi tidak sah dan 
mencegahnya berperan sebagai pemersatu dalam masyarakat. Sebaliknya, ada 
kecenderungan untuk meremehkan dan melupakan lambang dan lembaga budaya asli 
Timor tersebut yang, walaupun melalui proses pengakuan budaya, bisa menjadi landasan 
untuk identitas nasional Timor-Leste. Selanjutnya, di mana ada upaya untuk membentuk 
identitas Timor, seperti melalui penolakan bahasa Indonesia dan menganut bahasa Portugis, 
akibatnya adalah pengucilan pemuda Timor.  

1.2.4 Faktor-faktor Sosial-Budaya 

“Ya [memang ada kekerasan dalam rumah tangga], terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Ada 
beberapa program orang-tua berskala kecil … tetapi terdapat kontradiksi antara disiplin keluarga yang ketat 
serta luapan kekerasan melawan kekuasaannya.  Untuk menghormati seseorang berarti takut kepada orang 
itu.  Mereka [pemuda] bebas, dan mereka ingin mengekspresikan kebebasan mereka melawan kekuasaan. 
[Tetapi] bagaimana kami bisa menyalurkan kebebasan ini menjadi kegiatan yang lebih positif?” Pekerja 
bantuan lokal, Dili. 

36. Seringkali pemuda pertama-tama melihat dan belajar menerima kekerasan 
dari orangtua mereka. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku, seperti kekerasan, yang 
diajarkan pada usia dini dapat menaikkan tingkat agresi antara pemuda. Walaupun luar 
biasa sulit untuk diverifikasi dan dikuantifikasi, penelitian menyarankan bahwa kekerasan 
dalam rumah tangga tersebar luas di Timor-Leste namun dianggap sebagai masalah 
pribadi—walaupun dengan sedikit pergeseran sikap, karena segelintir kasus telah diajukan  
kepada sistem peradilan.  Penelitian di Maliana menyarankan bahwa kekerasan dalam 
rumah tangga juga terkait dengan norma-norma kebudayaan, yang lebih menonjol dalam 
kelompok etnis patrilinial daripada dalam kelompok matrilinial.  

37. Gerakan pemberontakan dan unsur-unsur tradisi Timor telah memupuk di 
kalangan pemuda (pria) suatu identitas dan gender yang sangat maskulin dan  
militaris, yang berperan mengampuni keterlibatan pemuda dalam kekerasan. 
Pemuda di Timor-Leste telah tumbuh dengan mengidolisasi pejuang pemberontakan dan 
perbuatan kekerasan mereka.  Memang, lambang-lambang pemberontakan ditemukan di 
hampir semua rumah tangga. Norma-norma gender (pria) tersebut tidak mengejutkan 
mengingat bahwa Timor-Leste relatif baru muncul dari seperempat abad pendudukan 
Indonesia dan, sebelum itu, pemberontakan terhadap penjajah Portugis.  

38. Konsumsi alkohol berlebihan turut memberi sumbangan kepada siklus 
pengangguran maupun kepada siklus kekerasan. Alkohol merupakan masalah yang 
semakin meningkat antara pemuda di daerah perkotaan maupun pedesaan. Minuman arak 
lokal gampang diperoleh dan murah, dengan harga $1 untuk botol setengah liter dan $2 
untuk botol 1,5 liter di Dili. Para pemberi informasi mengindikasikan bahwa konsumsi 
alkohol berlebihan lebih umum di antara mereka yang menganggur, dan mereka yang 
menganggur tidak ada kegiatan lain untuk mengisi waktunya sehingga mereka berpaling 
pada minum-minum dengan kawan-kawan, yang pada gilirannya mengakibatkan mereka 
bergadang, bangun siang dan lebih banyak pengangguran serta kehilangan semangat. 
Konsumsi alkohol berlebihan juga terkait dengan kekerasan, yang sering meningkat 
menjadi konflik sepele. Berbagai kelompok pemuda sering minum-minum bersama di 
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jalanan lalu terlibat dalam perilaku kekerasan. Sebagai kontras, walaupun ada beberapa 
laporan tentang penggunaan narkoba oleh berbagai geng, penyalahgunaan narkoba secara 
luas tampaknya belum menonjol di antara pemuda Timor. 

1.3 Faktor-faktor dan Dinamika Keterlibatan Pemuda dalam Kekerasan 

39. Sebagaimana telah disebut di atas, di sini diterapkan dua garis penelitian.  Yang 
pertama berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang membuat pemuda rawan terhadap 
risiko untuk terlibat dalam krisis dan kekerasan yang mengikutinya. Faktor-faktor ini telah 
disajikan dalam bagian sebelum ini. Tidak perlu dikatakan, bahwa tidak semua pemuda 
yang terekspos terhadap faktor-faktor tersebut secara nyata terlibat dalam kekerasan. 
Bahkan ada banyak negara di dunia, seperti negara tetangga Indonesia, di mana pemuda 
terekspos pada faktor-faktor rawan risiko yang serupa namun tidak terlibat dalam 
kekerasan tersebut, terutama tidak pada skala yang sekarang sedang disaksikan di Timor-
Leste. Jadi, pasti ada dimensi-dimensi lain pada situasi di Timor-Leste. Bagian ini mencoba 
mengidentifikasi faktor-faktor tersebut. 

40. Wawancara dan laporan tentang krisis menyarankan ada dua pendapat mengapa  
pemuda telah terlibat dalam kekerasan sekarang, yaitu: keterlibatan mereka bersifat politik 
atau waktu itu, dan sekarang juga, bersifat oportunis. Kedua penjelasan ini sulit dipisahkan 
dalam praktei, seperti diperakan pada Kotak 2 di bawah ini. 

1.3.1 Kekerasan Pemuda bersifat Politik 

“Program ILO [padat karya] bagus, tetapi tidak menyikapi masalah-masalah politik yang melibatkan 
kekerasan, mobilisasi pemuda oleh partai-partai politik.” Pemimpin pemuda, Dili. 

41. Laporan-laporan menyarankan bahwa para pelaku politik, terutama pada 
tahap-tahap awal krisis, telah memanfaatkan keluhan dan kerentanan pemuda untuk 
maksud-maksud politik.  Seperti disoroti dalam bagian sebelum ini, keluhan-keluhan 
antara pemuda pernah, dan tetap masih tersebar luas, Sama dengan itu, ketegangan-
ketegangan antara berbagai golongan elit politik Timor juga tinggi, dan semakin jelas 
bahwa berbagai lembaga tidak mempunyai kekuatan dan kredibilitas untuk mengatasi 
secara efektif ketegangan-ketegangan tersebut. Akan tetapi, seperti disoroti oleh 
kepustakaan konflik, jarang terjadi bahwa keluhan itu sendiri mengakibatkan konflik 
kekerasan. Misalnya, ketidaksamaan sering dikutip sebagai sebab yang melandasi konflik, 
akan tetapi di semua masyarakat terdapat tingkat-tingkat ketidaksamaan dan konflik 
kekerasan merupakan pengecualian, bukan norma. Karena itu dapat diramal bahwa 
berbagai elit politik berperan dengan memanfaatkan kerentanan pemuda. Paling sedikit 
pada satu kesempatan kelompok-kelompok pemuda atau geng jalanan dilaporkan dibayar 
dengan uang tunai untuk ikut mengambil bagian dalam kekerasan dan menciptakan 
kerusuhan yang sekarang terjadi; sejumlah pemuda yang ditahan oleh polisi PBB pada 
akhir tahun 2006 didapati mempunyai uang dengan jumlah yang sama, satu lembar $20, di 
dalam kantong mereka, yang menyarankan bahwa telah dilakukan pembayaran satu kali. 
Ini merupakan mobilisasi dalam bentuk paling mendasar dan membantu memahami 
mengapa pemuda pertama-tama terlibat dalam kekerasan. 
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42. Akan tetapi, adalah penting untuk tidak menilai berlebihan peranan 
mobilisasi politik langsung. Tidak ada bukti meluap, seperti contoh yang dikutip di atas, 
mengenai pelaku dan penghasut politik secara langsung memobilisasi pemuda untuk 
maksud-maksud politik. Sesungguhnya, kekerasan jalanan di Dili telah melalui tahap-tahap 
yang jelas: pertama-tama, implikasi perpecahan “timur lawan barat”; diikuti oleh 
perkelahian antara kelompok Kungfu; dan belum lama ini, menjelang pemilihan anggota 
parlemen, antara pemuda dengan afiliasi dan identitas politik yang berbeda.  

“Bukan demikian bahwa berbagai partai politik memiliki kaitan [formal] dengan pemuda, tetapi yang terjadi 
adalah dua orang kuat, masing-masing mempunyai ‘penyokong’, pendukung saya akan menyerang pendukung 
anda.” Veteran, Dili. 

 “Tidak ada afiliasi resmi antara Korka dan Fretilin, akan tetapi ada beberapa pemimpin Korka penting di  
Dili yang juga menjadi anggota Fretilin.  Pada tingkat lokal, ada juga anggota Korka yang menjadi anggota  
Fretilin.” Pemimpin pemuda, Maliana. 

43. Bentuk mobilisasi politik keras belum lama ini, atau yang lebih tepat dapat 
disebut “identifikasi politik”,  lebih merupakan akibat loyalitas pribadi dan identitas 
politik yang disandang antara kelompok pemuda terorganisir sebelumnya. Seperti 
disaksikan oleh kutipan di atas, adalah penting untuk mengakui bahwa bentuk mobilisasi 
politik ini tidak harus berakar pada kaitan-kaitan organisasi formal, tetapi hanya suatu 
manifestasi dari ketegangan-ketegangan yan ada. Perkelahian antara geng/ kelompok 
pemuda mempunyai sejarah panjang di Timor-Leste. Sesungguhnya, kekerasan pemuda 
antara kelompok pemuda atau “geng”, seperti organisasi Kungfu, sering terjadi sebelum  
krisis. Pada umumnya, kelompok Kungfu dan kelompok pemuda/geng yang lain tidak 
mempunyai kaitan resmi dengan partai politik. Akan tetapi, anggota kelompok Kungfu  
diizinkan untuk bergabung dengan partai politik. Jadi, bila anggota berprofil tinggi dari 
kelompok Kungfu  bergabung dengan suatu partai politik, dan mengingat tekanan pada 
hubungan dan loyalitas pribadi dalam masyarakat Timor, asumsi adalah bahwa berbagai 
lembaga, dan karena itu para anggotanya, juga mendukung partai politik yang 
bersangkutan. Pemahaman implisit (atau kadang-kadang eksplisit) di dua pihak adalah 
bahwa partai politik ybs akan bermanfaat dari jaringan dan basis keanggotaan kelompok 
ybs, yang dalam konteks sekarang, diterjemahkan menjadi kekuatan di jalanan dan 
kemampuan untuk mengancam dan memprovokasi oposisi. 

44. Memang, keuntungan material untuk berafiliasi dengan partai politik kadang-
kadang ditawarkan kepada pimpinan utama pemuda. Misalnya, seorang pemimpin 
pemuda di Maliana mencatat bahwa dia beberapa kali ditawarkan sepeda motor maupun 
kesempatan untuk duduk di parlemen jika ia mendukung suatu partai tertentu (dan 
membawa pendukung dari organisasi pemudanya). Dengan cara ini organisasi pemuda 
telah dipolitisasi, dan perkelahian yang pernah terjadi antara berbagai kelompok bersaing 
mendapat sifat politik. Sesungguhnya, para pemberi informasi di Dili maupun di berbagai 
kabupaten yang dikunjungi mengamati bahwa dalam beberapa bulan terakhir perkelahian 
antar kelompok Kungfu  telah berkurang, akan tetapi akhir-akhir ini terjadi peningkatan 
perkelahian antar fraksi politisasi kelompok Kungfu  dan kelompok pemuda /geng yang 
lain. 
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1.3.2 Kekerasan Pemuda bersifat Oportunis dan merupakan akibat Pengabaian Hukum 

“Tidak ada ketegangan-ketegangan penting di sini. Ketika saya kembali saya melakukan dialog dengan 
tetangga-tetangga saya. Pihak ‘barat’ takut untuk pergi ke rumah sakit lokal karena ada pengungsi intern 
timur di situ. Kami mengadakan siaran televisi untuk mengatakan bahwa rumah sakit adalah untuk semua 
orang, bukan untuk pihak barat, bukan untuk pihak timur, tetapi untuk semua orang Timor. Ini 
menyelesaikan masalah tersebut. Masih ada sejumlah masalah kecil, misalnya pemuda dari timur dan dari 
barat mabuk-mabuk dan berkelahi satu dengan yang lain” Veteran, Dili. 

“Ada banyak sekali pemuda di penampungan pengungsi dekat Hotel Timor.  Mereka terorganisasi dengan 
baik, dan ada tuduhan bahwa mereka memungut ‘uang proteksi’ dari pengusaha lokal.” Pekerja bantuan 
internasional, Dili. 

45. Ambruknya mekanisme pengendalian sosial formal dan informal telah 
menciptakan keadaan yang mengabaikan hukum. Sejak krisis politik tahun lalu hukum 
dan ketertiban pada umumnya ambruk, terutama di Dili. Tampaknya ada dua bagian dalam 
keambrukan tersebut. Bagian pertama adalah keambrukan umum dalam lembaga negara 
resmi, terutama kepolisian maupun layanan pengadilan dan layanan kejaksaan. Memang, 
kepolisian dan tentara sebagai lembaga negara resmi tidak saja terbukti tidak mampu 
mengatasi krisis, tetapi sesungguhnya sangat erat terlibat dalam konflik dan timbulnya 
krisis sosial yang lebih besar.18  Bagian kedua dari keambrukan tersebut adalah 
melemahnya, dan di beberapa lingkungan di Dili sama sekali terdisintegrasinya, 
mekanisme informal komunitas untuk pengendalian sosial.  Melemahnya dan 
didiskreditkan lembaga dan mekanisme tersebut telah menciptakan situasi pengabaian 
hukum dan kesempatan, yang telah digunakan oleh pemuda (dan pihak-pihak lain) demi 
keuntungan (jangka pendek) mereka. 

46. Mekanisme pengendalian soisal informal terutama sangat penting dalam 
konteks Timor-Leste mengingat peranan sentralnya dalam mengelola sengketa dan 
keluhan  mengenai tanah dan sumber daya yang lain. Mekanisme informal sangat 
penting karena mereka mengelola kebanyakan sengketa dan keluhan dalam masyarakat 
Timor. Jadi ketika bagian-bagian besar penduduk terpaksa lari dan pimpinan komunias 
yang mempunyai koneksi dengan kekuatan politik didiskreditkan, tidak saja hal ini 
meregangkan kendali sosial terhadap para pemuda tetapi juga memfasilitasi terbuka 
kembali keluhan di masa lalu yang telah diatur oleh hubungan kekuatan lama tersebut, 
terutama yang berhubungan dengan tanah dan properti. Kotak 2 di bawah ini menyoroti 
kerumitan-kerumitan tersebut. 

47. Ambruknya pengendalian sosial juga telah mendorong pemuda untuk terlibat 
dalam berbagai jenis kegiatan oportunis, termasuk kejahatan, kegiatan ilegal, dan 
main hakim sendiri. Walaupun penjarahan usaha-usaha secara luas telah dikendalikan 
dengan tibanya polisi dan tentara internasional, ada indikasi bahwa kejahatan kecil dan 
pencurian mulai meningkat. Misalnya, pemuda di penampungan pengungsi dalam negeri 
dilaporkan mulai memaksa dan memungut “uang proteksi” dari usaha-usaha lokal (seperti 
dilaporkan telah dilakukan bertahun-tahun oleh geng dan polisi). Di samping itu, pemuda 

                                                 
18 Angkatan Internasional dari Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Portugal telah dipanggil untuk 
memisahkan tentara dan polisi yang sedang berkelahi, tetapi segera dihadapkan pada situasi ketertiban dan 
hukum untuk yang mana mereka tidak cukup dilengkapi untuk menanganinya. Angkatan kepolisian PBB 
telah mulai ditempatkan pada bulan September 2006.  
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telah mulai terlibat dalam konflik inter-komunitas, terutama berhubungan dengan sengketa 
tanah dan properti antara  “penduduk timur” dan “penduduk barat”. Sama seperti itu, 
pemuda telah menggunakan pengabaian hukum untuk menuntut pembalasan atas keluhan 
pribadi atau keluhan kelompok. Dan akhirnya, pengabaian hukum pada umumnya telah 
meningkatkan intensitas perkelahian antara kelompok Kungfu dan kekerasan yang terkait 
dengan politik.  Hampir dua kali lipat jumlah orang yang dibunuh sejak bulan September 
2006 dibandingkan dengan 37 orang yang dibunuh selama krisis awal pada bulan 
April/Mei 2006.  

Kotak 2: Penggabungan faktor-faktor—Keluhan Pertanahan, Politik dan Kelompok 
Pemuda di Ermera 

Politisasi, keluhan pertanahan dan perubahan dalam hubungan kekuatan tergabung dengan 
cara yang rumit untuk mendorong kekerasan pemuda, seperti disaksikan oleh kasus 
perkelahian antara berbagai kelompok pemuda di dua kampung di Kabupaten Ermera. Alasan 
yang mendasari kekerasan belum lama ini adalah sengketa pertanahan yang sudah lama antara 
dua kampung. Satu kampung (Kampung P) memiliki dan menguasai sebidang tanah di kampung 
tetangga (Kampung  T). Tanah di Timor-Leste kebanyakan dikelola oleh mekanisme informal. 
Mekanisme tersebut sangat tergantung pada hubungan kekuatan lokal dan karena itu sangat 
rentan terhadap perubahan dalam angin politik. Kampung-kampung tersebut juga terpecah 
secara politik, dengan Kampung  P mendukung pemerintah yang pada waktu itu berkuasa dan  
Kampung  T mendukung partai oposisi. Ini menjadi aset politik bagi Kampung  P selama 
beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, keadaan ini berubah sejak pemilihan presiden pada 
bulan Mei 2007, yang memperagakan penurunan dramatis dalam dukungan bagi pemerintah 
yang berkuasa (Fretilin) baik di Ermera maupun selintas negara. Dengan demikian, hubungan 
kekuatan antara kedua kampung mulai bergeser dan status tanah yang dipersengkatan dibuka 
kembali.  Yang semakin memperparah hubungan, ada juga beberapa keluhan di Kampung  T 
mengenai cara penduduk Kampung  P melaksanakan kampanye untuk pemerintah yang 
berkuasa.  Dilaporkan bahwa para pendukung pemerintah di Kampung  P menggunakan 
ancaman dan dalam satu kasus melukai secara fisik seorang perempuan dari kampung tetangga. 
Ini semua memuncak dan mengakibatkan kekerasan beberapa minggu seletah pemilihan 
presiden. Abang-abang dari perempuan yang diancam itu berangkat ke Dili dan membawa serta 
sekelompok rekan anggota Kungfu ke Ermera untuk mencari pembalasan. Walaupun ada 
pendapat berbeda apakah para pemdua memang bertindak atas nama organisasi Kungfu dan 
membela pendukung politik mereka, kelompok tersebut menyerang para pendukung 
pemerintah yang berkuasa dan menghancurkan rumah-rumah  yang didirikan atas tanah yang 
dimiliki oleh Kampung  P tetapi terletak di Kampung  T.  Kasus ini mengilustrasikan kerumitan 
kekerasan pemuda sekarang; bahwa politisasi, pengabaian hukum maupun keluhan yang sudah 
lama ada bisa membentuk kedua sisi pada mata uang yang sama untuk mendorong konflik dan 
kekerasan pemuda. 

1.4 Implikasi untuk Perumusan Kebijakan 

“Mengurangi kekerasan dalam masyarakat ini akan memakan waktu yang panjang. Tetangga saya telah 
merantai anak laki-lakinya di dalam rumah, untuk memastikan ia tidak akan terlibat dalam perkelahian 
jalanan sementara bapaknya sedang bekerja di ladang.” Pemimpin pemuda, Dili. 

48. Pemuda di Timor-Leste dapat digolongkan menjadi tiga jenis: “aman”, 
rawan terhadap risiko, dan terlibat. Pemuda terekspos kepada masing-masing faktor 
yang diidentifikasi di atas dengan tingkat yang berbeda-beda. “Pemuda aman” adalah 
mereka yang tidak terekspos secara berlebihan terhadap faktor-faktor risiko’ “pemuda 
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yang rawan risiko ” adalah mereka yang terekspos terhadap faktor-faktor risiko tetapi 
belum terlibat dalam kekerasan dan perilaku negatif yang lain, seperti kejahatan dan 
pungutan liar; sedangkan “pemuda yang terlibat” adalah mereka yang telah terlibat dalam 
kekerasan dan kejahatan. Analisis di atas mengindikasikan bahwa situasi dan kebutuhan 
masing-masing jenis berbeda secara signifikan. Hal ini menyarankan perlunya 
pendekatan yang ditargetkan kepada pemuda.  

49. Serangkaian faktor ekonomi, sosial dan politik sekarang membuat pemuda 
rawan risiko di Timor-Leste. Garis penelitian pertama di atas segera menentukan 
bahwa tidak ada satu faktor tunggal yang meningkatkan risiko pemuda. Sama seperti itu, 
kasus Ermera menunjukkan bahwa bila pemuda terlibat dalam kekerasan hal itu 
seringkali adalah akbiat faktor-faktor poltik dan oportunisme maupun keluhan 
perorangan dan kelompok. Hal ini menyarankan perlunya kerangka holistis dan 
komprehensif, yang perlu relevan terhadap semua jenis pemuda. Intervensi yang 
diarahkan pada pengurangan risiko dan insentif untuk melibatkan diri dalam kekerasan 
perlu menyikapi rangkaian luas dari faktor-faktor tersebut. Seperti disarankan oleh 
sejumlah kutipan di atas, cukup dengan menyediakan pekerjaan atau ketrampilan bagi 
pemuda mungkin mengurangi risiko keterlibatan bagi beberapa pemuda akan tetapi tidak 
akan menghubungkan anak muda dengan keluarga dan komunitas mereka, 
mengintegrasikan mereka dengan pembangunan bangsa, mengurangi insentif politik 
untuk memobilisasikan pemuda atau mengurangi pengabaian hukum untuk kekerasan dan 
kejahatan. Gambar 1 (bagian selayang pandang) di atas menggabungkan ketiga jenis 
pemuda dan berbagai faktor ekonomi, sosial dan politik. 

50. Faktor-faktor yang membuat pemuda rawan terhadap risiko, dan faktor-
faktor yang mendorong pemuda ke dalam kekerasan sangat berbeda. Garis analisis 
yang kedua telah mengidentifikasikan faktor-faktor dan dinamika yang sangat berbeda 
dari faktor-faktor yang diidentifikasikan dalam bagian sebelumnya tentang faktor-faktor 
risiko. Perbedaan utama bukan saja bahwa faktor-faktor pertama mengimplikasikan para 
pemuda itu sendiri, tetapi bahwa pelaku politik dan lembaga negara formal tertentu serta 
lembaga informal juga memenuhi peranan yang menentukan dalam pengendalian 
keputusan dan perilaku pemuda.  Ini menyarankan seperangkat intervensi kebijakan yang 
sangat berbeda dari yang diarahkan pada penanggulangan faktor-faktor risiko.  

51. Faktor-faktor yang mempengaruhi risko pemuda bekerja baik dalam jangka 
pendek maupun jangka panjang.  Analisis pertama di atas telah mengidentifikasikan  
faktor-faktor yang membuat pemuda rawan terhadap risiko dalam jangka dekat, seperti 
pengangguran, sedangkan faktor-faktor lain dapat meningkatkan kemungkinan pemuda 
terlibat dalam perilaku berisiko di masa datang, seperti kekerasan dalam rumah tangga. 
Intervensi kebijakan yang menargetkan pemuda oleh karena itu harus dimulai pada tahap 
dini seseorang karena peristiwa dan pengalaman yang terjadi pada tahap dini kehidupan 
dapat meningkatkan atau mengurangi kemungkinan bahwa anak muda akan terlibat 
dalam perilaku mencari risiko. Akibatnya, suatu portefolio pembangunan pemuda yang 
efektif perlu mencakup kebijakan jangka pendek – untuk membantu mereka yang segera 
menghadapi risiko  dan mereka yang sudah terlibat dalam perilaku kekerasan —dan 
kebijakan jangka panjang untuk pemuda di masa datang. 
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22  MMeennjjeellaanngg  KKeerraannggkkaa  KKoommpprreehheennssiiff  uunnttuukk  PPeemmuuddaa  ddii  TTiimmoorr--
LLeessttee  

“Negara lupa mengurus pemuda selama lima tahun terakhir.” Pemimpin Pemuda, Dili. 

“Memasukkan kegiatan pemuda di berbagai sektor tidak cukup. Pemerintah harus mempunyai perspektif 
pemuda untuk pembangunan.” Pemimpin Pemuda, Dili. 

2.1. Prinsip-Prinsip Dasar 

52. Bagian ini mengidentifikasi delapan prinsip yang sebaiknya memdanu 
pembangunan suatu kerangka komprehensif untuk pemuda. Prinsip-prinsip ini 
sebaiknya memberi informasi bagi identifikasi berbagai prioritas kebijakan, pencarian 
pilihan intervensi, penerimaan kriteria untuk memprioritaskan intervensi, maupun 
rancangan dan implementasi intervensi. 

 

Kotak 3: Ringkasan Prinsip-Prinsip Dasar 
1. Terapkan pendekatan holistis dan multi-sektoral 
2. Perlakukan pemuda sebagai warganegara aktif, bukan sebagai penerima 

manfaat 
3. Berfokus pada partisipasi dan keterlibatan pemuda  
4. Berfokus pada kesetaraan gender 
5. Pastikan kepemilikan dan pimpinan pemerintah 
6. Lakukan konsultasi dengan semua pemangku kepentingan 
7. Akui kendala-kendala pelaksanaan 
8. Dukung efektivitas pembangunan 

 
2.1.1. Terapkan pendekatan holistis dan multi-sektoral  

53. Analisis situasi sebelumnya mengindikasikan bahwa serangkaian faktor 
ekonomi, sosial dan politik membuat pemuda rawan-risiko.  Seperti dibahas di atas, 
faktor-faktor ekonomi termasuk pekerjaan, informasi pasar, ketrampilian, pelatihan dan 
akses terhadap modal; faktor-faktor sosial terkait dengan keluarga dan komunitas di 
tengah mana anak muda tumbuh, dan termasuk ketrampilan hidup, keterhubungan dengan 
komunitas, maupun hubungan dengan kawan sebaya dan gender; faktor-faktor politik 
membentuk peranan yang dilakoni oleh pemuda dalam urusan politik dan pemerintah, 
dan termasuk pimpinan, partisipasi, maupun hukum dan ketertiban.  Faktor-faktor ini 
saling memperkuat dan bekerja sama untuk menghalangi tercapainya potensi anak muda. 
Agar dapat menggeluti rangkaian faktor yang begitu luas, maka suatu kerangka 
komprehensif untuk pemuda harus menerapkan pendekatan holistis—dan mengakui 
bahwa suatu fokus pada satu bidang saja (seperti pekerjaan dan sifat dapat dipekerjakan) 
tidak akan se-efektif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menggeluti 
rangkaian faktor yang begitu luas, dengan sendirinya memerlukan bekerja dengan 
berbagai sektor, termasuk pendidikan, hubungan perburuhan, kehakiman, maupun urusan 
sosial dan masyarakat.  
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2.1.2. Perlakukan pemuda sebagai warganegara yang aktif, bukan sebagai penerima 
manfaat 

54. Laporan Pembangunan Sedunia yang terakhir, dengan judul Development 
dan the Next Generation [Pembangunan dan Generasi Berikut], sangat membela 
pengakuan pemuda sebagai warganegara yang aktif dalam kehidupan sebagai 
warganegara dan kehidupan politik.19  Kewarganegaraan aktif memperbaiki keluaran-
keluaran pembangunan karena ia memungkinkan pemuda bertindak sebagai pelaku 
perubahan. Daripada menunggu apa yang disediakan oleh pemerintah (atau pihak lain), 
pemuda bisa mengutarakan kebutuhan mereka maupun kebutuhan orang lain. Prasyarat 
bagi keterlibatan pemuda dengan sukses di dalam pembuatan keputusan termasuk 
komitmen dari pimpinan tertinggi, pembelaan kuat untuk partisipasi pemuda atas nama 
mereka, maupun tekanan dan perhatian dari anak muda itu sendiri. Kewarganegaraan 
aktif dan mendorong keterlibatan dalam kehidupan sebagai warganegara di antara anak 
muda juga merupakan investasi jangka panjang di bidang kestabilan sosial dan politik. 
Seperti telah diindikasikan oleh analisis sebelumnya, anak muda Timor telah terasingkan 
dari pemerintah pasca kemerdekaan, kecewa dengan pimpinan politik sekarang dan 
terlepas hubungannya dengan proses pembangunan bangsa.  Akibatnya banyak di antara 
mereka tidak menghormati lembaga terpilih serta proses demokrasi, sedangkan kelompok 
yang lebih kecil telah mengungkapkan frustrasi mereka dengan tindakan kekerasan.20 

2.1.3. Fokus pada partisipasi dan keterlibatan pemuda 

55. Pemuda tidak perlu dianggap sebagai penerima saja; mereka dapat 
menjalankan bagian aktif dalam pembuatan kebijakan maupun rancangan, 
pelaksanaan dan evaluasi intervensi yang menargetkan anak muda. Menciptakan 
ruang untuk partisipasi pemuda berhubungan erat dengan prinsip sebelumnya. Di Timor-
Leste, dewan pemuda nasional serta dewan pemuda kabupaten di bawahnya telah 
menunjukkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam dialog politik dan dengan 
demikian memberi sumbangan kepada proses pembuatan kebijakan. Beberapa pemuda 
juga telah menunjukkan kemampuan mereka untuk mengorganisasikan kelompok 
pemuda dan menyelenggarakan peristiwa sosial. Sesungguhnya, jika diberi kesempatan 
serta insentif yang tepat, pemuda dapat memberi sumbangan penting kepada 
pembangunan masyarakat maupun pembangunan bangsa.  

56. Pengalaman internasional memperagakan bahwa banyak intervensi pemuda 
yang efektif mengutip dari metode-metode partisipatif dalam rancangan dan 
pelaksanaan mereka. Pendekatan seperti itu menolong untuk mendorong kehidupan 
kewarganegaraan, membangun kaitan antar komunitas dan negara, membantu pemuda 
memperoleh ketrampilan pimpinan dan kehidupan, dan membangun kohesi komunitas 
serta modal sosial. Dengan cara demikian, anak muda dapat mengatasi rasa keterasingan 
yang mereka alami dan dapat mengembangkan visi bersama serta rasa kebersamaan. 
Selanjutnya, metode pemantauan dan evaluasi dapat digunakan untuk mengkaji 
efektivitas proyek, termasuk misalnya penggunaan rapor warga negara dan komunitas. 
                                                 
19 Bank Dunia  (2006e).  
 
20 Juga, Scambary (2006) 
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2.1.4. Fokus pada kesetaraan gender 

57. Kedudukan, kebutuhan dan perspektif berbeda antara pemuda dan pemudi 
hendaknya jangan dilupakan dalam pembangunan suatu kerangka komprehensif. 
Ini tidak menyarankan bahwa harus dikembangkan intervensi berbeda untuk laki-laki dan 
perempuan.  Lebih tepat, prioritas kebijakan sebaikya menangkap kebutuhan kedua jenis, 
dan intervensi sebaiknya mencapai keseimbangan dalam menentukan target.  

2.1.5. Pastikan kepemilikan dan pimpinan pemerintah  

58. Pemerintah seharusnya memimpin pembangunan dan koordinasi kerangka 
komprehensif untuk pemuda. Kepemilikan dan pimpinan Pemerintah dari segala 
pembuatan kebijakan dan kegiatan pemuda sangat menentukan. Pada akhirnya  
Pemerintahlah yang seharusnya bertanggungjawab dan yang mempunyai dana yang 
memadai untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pemuda dengan skala yang relevan 
secara nasional.  Sebagaimana diuraikan dalam rancangan Kebijakan Nasional tentang 
Pemuda untuk Timor-Leste (lihat pengamatan dalam Kotak 3), Kementerian Negara 
untuk Pemuda dan Olah Raga seharusnya mengkoordinasikan kebijakan dan intervensi di 
bidang pemuda. Akan tetapi, Kementerian Negara seharusnya jangan bertanggungjawab 
untuk pelaksanaannya. Sebaliknya, berbagai kementerian seharusnya memimpin 
pelaksanaan kegiatan pemuda menurut portefolio masing-masing.  

Kotak 4: Pengamatan mengenai rancangan Kebijakan Nasional tentang Pemuda  
dan Ringkasannya 
Rancangan Kebijakan Nasional tentang Pemuda  (tertanggal 17 Oktober 2006) berada di 
hadapan Dewan Menteri untuk pertimbangan dan persetujuan mereka. Rancangan 
kebijakan tersebut mempunyai prinsip-prinsip, visi dan tujuan kebijakan yang penting dan 
mengandung berbagai unsur ekonomi. Akan tetapi salah satu kritik adalah, bahwa Rancangan 
tersebut tidak cukup memperhatikan dimensi sosial dan politik dari kerangka komprehensif 
yang diusulkan.  Rancangan tsb mengakui peranan pemuda, LSM berbasis pemuda, organisasi 
olah raga, kementerian, dan organisasi internasional.  Kerangka itu juga mempertimbangkan 
layanan relawan pemuda, misalnya, untuk layanan pendidikan, kesehatan, pertanian.  Draf 
Kebijakan juga menekan pentingnya pemantauan dan evaluasi walaupun pemantauan yang 
diusulkan berfokus pada indikator makro (tujuan pembangunan milenium) di bidang 
kesehatan, pendidikan dan pengurangan kemiskinan saja; ia tidak mempertimbangkan dampak 
intervensi perorangan terhadap pemuda, atau efektivitasnya.  Draf tersebut mengakui 
pentingnya wakil pemuda suco tetapi menentukan peranan yang mungkin terlalu luas kepada 
mereka (termasuk pencegahan konflik dan  pengawasan keuangan dana yang disalurkan 
melalui organisasi pemuda). Keperluan memperkuat Kementerian Negara Urusan Pemuda dan 
Olah Raga jelas. Akan tetapi, tujuan Kementerian tersebut seharusnya koordinasi, bukan 
pengelolaan dana atau proyek. 

 
2.1.6. Adakan konsultasi dengan semua pemangku kepentingan 

59. Sementara pemerintah perlu menyandang tanggungjawab pimpinan 
menyeluruh dan koordinasi, pembangunan dan pelaksanaan kerangka 
komprehensif sebaiknya mencakup konsultasi dengan semua pemangku 
kepentingan. Ini sebaiknya termasuk kelompok dan organisasi pemuda, kelompok 
masyarakat madani dan organisasi non-pemerintah, komunitas lokal maupun pimpinan 
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komunitas, forum dan asosiasi sektor swasta, maupun masyarakat donor dan LSM 
internasional. Agar supaya suatu kerangka komprehensif berhasil, diperlukan pemahaman 
bersama tentang masalah, adopsi strategi bersama, maupun rasa solidaritas  dan 
kerjasama.  Untuk mencapai tujuan-tunjuan tersebut, salah satu pilihan mungkin 
menciptakan suatu forum pemuda nasional (secara potensial di bawah naungan Kantor 
Kepresidenan) yang dapat mempertemukan para pemangku kepentingan Timor dengan 
maksud meninjau situasi dan kemajuan serta mengusulkan penyesuaian kebijakan di 
mana perlu.  

60. Masyarakat donor dan LSM internasional dapat menjalankan peranan 
penopang yang penting; harmonisasi donor sebaiknya diberi prioritas. Masyarakat 
internasional, termasuk donor maupun LSM, dapat memberi bantuan teknis, berbagi 
pengalaman dan praktek terbaik dari seluruh dunia, dan membantu dalam pembangunan 
kapasitas pemerintah lokal dan nasional dan badan-badan non-pemerintah. Melebihi di 
tempat lain, koordinasi dan harmonisasi donor di Timor-Leste sangat menentukan bagi 
sukses suatu kerangka komprehensif. Salah satu pilihan mungkin adalah bagi Menteri 
Negara untuk Pemuda dan Olah Raga mengetuai rapat koordinasi berkala dengan 
masyarakat donor dan LSO internasional.  

2.1.7. Mengakui kendala-kendala pelaksanaan 

61. Kerangka komprehensif harus mengakui kendala-kendala pelaksanaan, dan 
merancang kebijakan dan intervensi sesuai dengan itu. Kapasitas pelaksanaan di 
Timor-Leste terbatas, terutama dalam hal pelaksanaan pada skala nasional. Sebagai 
kontras, suatu kerangka komprehensif untuk pemuda, mengingat pandangan berambisi 
dan pendekatan holistisnya, sangat mungkin akan memerlukan, bahkan mengandalkan, 
suatu pasukan pelaku pelaksana. Ini bisa termasuk pemuda itu sendiri, kelompok dan 
organisasi pemuda, berbagai komunitas, pimpinan tradisional dan pimpinan gereja, 
pemerintahan lokal,  instansi pemerintah nasional, kelompok masyarakat madani dan 
LSM-LSM lokal, maupun masyarakat donor dan LSM internasional. Tidak perlu 
dikatakan, bahwa tidak setiap pelaku perlu menjalankan peranan di setiap kegiatan; dan 
demikian juga tidak setiap pelaku akan mampu memberi sumbangan segera. Kegiatan 
pemuda yang sukses tidak saja memerlukan rancangan strategi kebijakan dan intervensi 
yang baik, tetapi juga mekanisme pelaksanaan yang efektif. Karena itu, rancangan yang 
baik harus mempertimbangkan, dan mengadakan penyesuaian terhadap kendala kapasitas 
lokal. 

2.1.8. Dukung efektivitas pembangunan 

62. Mekanisme pemantauan dan evaluasi bersama perlu dibentuk untuk 
memastikan efektivitas pembangunan. Memastikan efektivitas pembangunan adalah 
suatu proses yang bermaksud memanfaatkan sukses, mengidentifikasi kekurangan-
kekurangan, dan memperbaiki kegagalan. Pada umumnya, pendekatan operasional untuk 
mencapai tujuan ini adalah dengan mengaitkan mekanisme penelitian, pemantauan dan 
evaluasi dengan berbagai proses untuk merancang dan pengambilan keputusan tentang 
alokasi sumber daya. Dalam hal intervensi pembangunan pemuda, hanya sedikit bukti 
dokumentasi tentang apa yang berhasil, dalam konteks apa, dan mengapa. Untuk 
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memastikan bahwa intervensi yang didukung di bawah kerangka komprehensif adalah 
efektif, baik sebagai percobaan atau program nasional, memerlukan pembangunan dan 
pelaksanaan suatu sistem pemantauan dan evaluasi yang tepat. Walaupun dari segi teknis 
(dan politik) sukar, akan menguntungkan untuk membangun kerangka pemantauan dan 
evaluasi bersama agar supaya memudahkan evaluasi dampak komparatif. 

2.2. Berbagai Prioritas Kebijakan 

63. Bagian ini menyarankan lima prioritas kebijakan untuk menanggulangi 
situasi “pemuda sedang mengalami krisis” di Timor-Leste; prioritas-priortias 
tersebut bermaksud memotong silang faktor-faktor risiko dan dinamika keterlibatan  
yang diidentifikasi dalam analisis situasi.  Analisis situasi sebelumnya menyoroti 
sejumlah faktor ekonomi, sosial dan politik yang telah menyebabkan pemuda rawan-
risiko  untuk terlibat dalam perilaku berisiko dan juga faktor-faktor yang memfasilitasi 
pemuda untuk benar-benar meliwati batas dan berpartisipasi dalam perilaku kekerasan. 
Dengan demikian, bagian ini mencoba menguraikan kelima prioritas kebijakan utama 
untuk menyikapi situasi krisis sekarang.  

64. Kelima prioritas kebijakan yang diidentifikasi di sini bersifat sementara. 
Sebenarnya, prioritas tersebut seharusnya dibedah, diperdebatkan dan disesuaikan 
melalui suatu proses tinjauan melalui konsultasi dengan rekan sebaya dan pemangku 
kepentingan. Prioritas kebijakan tersebut tidak disajikan dalam urutan keutamaan apapun. 
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Kotak 5: Ringkasan Prioritas Kebijakan 
1. Usahakan supaya Pemuda tetap bersekolah 
2. Tingkatkan Kesempatan Kerja bagi Pemuda 
3. Hubungkan Pemuda dengan Masyarakat 
4. Berdayakan Pemuda untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Bangsa 
5. Kuatkan Kendali-Kendali Formal dan Informal terhadap Pemuda 

 
2.2.1. Prioritas Kebijakan  #1: Usahakan supaya Pemuda tetap bersekolah 

65. Usaha agar Pemuda tetap bersekolah dapat menyikapi sejumlah faktor 
risiko  yang diidentifikasi dalam analisis situasi. Efek positif dari usaha agar pemuda 
tetap bersekolah termasuk: bahwa pemuda yang menyelesaikan pendidikan mennengah 
lebih besar kemungkinan menghindari terjatuh ke dalam kemiskinan; bahwa, sama-sama 
sekolah dasar dan sekolah menengah diperkirakan akan meningkatkan penghasilan 
sekitar 27 dan lebih dari  50 persen, masing-masing;21 bahwa semakin lama siswa laki-
laki bersekolah setelah usia 15 tahun, semakin kecil kemungkinan mereka akan terlibat 
dalam kegiatan kejahatan;22 bahwa setiap satu tahun tambahan bersekolah meningkatkan 
hasil pertanian dengan 4 persen;23 bahwa pemuda berpendidikan lebih baik, lebih percaya 
kepada orang lain dan bahwa meningkatkan pendidikan memberi sumbangan terhadap 
modal sosial;24 dan, bahwa peningkatan pendidikan meningkatkan partisipasi dalam 
pemilihan umum, sumbangan amal dan kerelawanan.25 

66. Usaha agar Pemuda tetap bersekolah memerlukan pemahaman dan 
perubahan insentif. Di dalam semua konteks, termasuk Timor-Leste, banyak faktor 
menentukan insentif untuk tetap bersekolah. Ini termasuk sikap orangtua, norma 
masyarakat dan budaya, tekanan ekonomi, tekanan rekan sebaya, mutu pendidikan, 
keuntungan pendidikan yang dibayangkan, maupun pengalaman pendidikan secara lebih 
umum. Walaupun telah tercapai kemajuan signifikan di sektor pendidikan selama lima 
tahun terakhir, terutama dari segi infrastruktur fisik, angka putus sekolah yang tetap 
tinggi menyarankan bahwa insentif-insentif pengguna akhir (yaitu pemuda) belum 
optimal.26 Walaupun perlu penelitian lebih lanjut sebelum suatu program dengan target 
yang tepat dapat dirancang, faktor-faktor utama di Timor-Leste lebih besar kemungkinan 
merupakan tekanan ekonomi, bayangan keuntungan, dan kenyataan bahwa pasar buruh 
yang luar biasa lemah tidak cukup menghargai prestasi pendidikan. 

                                                 
21 Psacharopoulus dan Patrinos (2002). 
22 Henry, Caspi, Moffitt, Harrington dan Silva (1999). 
23 Foster dan Rosenzweig (1995). 
24 Brehm dan Rahn (1997). 
25 Karp dan Bdanucci (1999), Riddell (2004). 
26 Menurut data dari Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, pada tahun pelajaran 2005/06, angka putus 
sekolah pada tingkat pendidikan dasar sebesar 18 persen. Data tersebut tidak tersedia untuk tingkat sekolah 
menengah. 
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2.2.2. Prioritas Kebijakan  #2: Tingkatkan kesempatan kerja untuk Pemuda  

67. Meningkatkan pekerjaan untuk pemuda dapat mengurangi faktor risiko  
dan membantu meredakan dinamika keterlibatan. Seperti dicatat dalam analisis 
situasi sebelumnya, kepustakaan tentang konflik telah menunjukkan bahwa aras-aras 
pengangguran yang tinggi, disertai penurunan ekonomi, secara signfikan meningkatkan 
kemungkinan untuk konflik.27 Selain itu, penelitian perilaku telah menunjukkan bahwa 
peningkatan waktu pemuda menghabiskan untuk bekerja secara signifikan menurunkan 
tingkat kegiatan kriminal.28 Meningkatkan pekerjaan juga sangat mungkin akan 
mengurangi insentif untuk terlibat dalam perilaku kekerasan, maupun mengurangi rasa 
kecewa yang ada sekarang di antara pemuda di Timor-Leste. 

68. Pentingnya faktor-faktor dari sisi permintaan  (yaitu, meningkatkan jumlah 
pekerjaan) tidak dapat dinilai rendah. Seperti dicatat di atas  (lihat Kotak 1), 
pengangguran pemuda yang tinggi adalah akibat faktor-faktor dari segi permintaan, 
faktor-faktor dari sisi penawaran, maupun faktor-faktor yang menengahi permintaan dan 
penawaran di bidang perburuhan.  Faktor-faktor dari sisi penawaran di Timor-Leste 
termasuk: produktivitas pertanian yang rendah; sektor swasta yang nyaris tidak ada; 
belanja pemerintah yang tidak memadai; kurangnya akses kredit dan pasar; dan, 
lingkungan peraturan yang tidak praktis. Faktor-faktor dari sisi penawaran yang 
mengurangi sifat pemuda untuk dapat dipekerjakan termasuk: tingkat pendidikan dan 
ketrampilan yang rendah; masalah bahasa; dan, ambang upah yang tinggi. Faktor utama 
yang berdampak pada penengahan penawaran dan permintaan adalah kurangnya 
informasi. Dalam konteks Timor-Leste, menyikapi faktor dari sisi permintaan adalah 
paling menentukan; tidak akan ada insentif untuk melakukan investasi di bidang 
pelatihan dan ketrampilan (maupun pendidikan) selama pasar buruh tidak menghargai 
investasi seperti itu. 

2.2.3. Prioritas Kebijakan  #3: Menghubungkan Pemuda dengan Komunitas 

69. Menghubungkan (kembali) pemuda dengan komunitas dapat memberi 
keuntungan baik untuk pemuda dan untuk komunitas. Pada umumnya, 
keterhubungan atau kohesi sosial yang ditingkatkan membuat komunitas lebih mapan dan 
lebih mampu untuk menangani kejadian negatif seperti kemiskinan, kerentanan dan 
konflik.29 Seperti dicatat dalam analisis situasi, berbagai kajian membujur menunjukkan 
bahwa rasa “keterhubungan” merupakan faktor penting untuk menentukan apakah 
pemuda terlibat dalam perilaku berisiko.30 Ini bisa terjadi antara  pemuda dan orangtua, 
pemuda dan guru, pemuda dan orang dewasa, maupun antara pemuda dan pimpinan 
komunitas. Menghubungkan pemuda dengan orangtua memperkuat lembaga keluarga. 
Menghubungkan pemuda dengan komunitas juga mempunyai kaitan dengan prioritas 
kebijakan kelima, dalam arti bahwa hal itu dapat memfasilitasi jaringan-jaringan yang 
diperlukan bagi berbagai komunitas untuk memperoleh kembali keabsahan dan (kembali) 
melaksanakan wewenang informal atas pemuda.  
                                                 
27 Urdal (2004). 
28 Henry, Caspi, Moffitt, Harrington dan Silva (1999). 
29 Lihat Narayan (1995), Varshney (2000), Isham (1999). 
30 Lidry (2003), Blum (2005), dan Blum dan Ireldan (2004). 
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70. Membangun kohesi sosial dan modal sosial memerlukan perubahan praktek 
melalui perkenalan dan/atau memperkuat proses-proses dan hubungan. Modal 
sosial merujuk pada jaringan-jaringan sosial dan norma-norma informal yang 
memfasilitasi hubungan antar perorangan. Walaupun ada perspektif berbeda tentang 
modal sosial, paling sering maksudnya adalah untuk membangun hubungan antara  
serangkaian pelaku termasuk kelompok masyarakat, masyarakat madani, perusahaan 
swasta dan negara.31 Persyaratan kebijakan berbeda-beda, tetapi bisa termasuk 
peningkatan partisipasi dan kaitan (formal dan informal) antara kelompok-kelompok 
maupun dengan negara, meningkatkan kapasitas organisasi atau asosiasi lokal, 
membangkitkan interaksi antara kelompok-kelompok yang berbeda, maupun mengakui 
aset-aset sosial dari komunitas. 

2.2.4. Prioritas Kebijakan  #4: Berdayakan Pemuda untuk berpartisipasi dalam 
Pembangunan Bangsa 

71. Memberdayakan pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa 
dapat membantu menyikapi kekecewaan pemuda dan membawa keuntungan lebih 
luas kepada negara. Analisis situasi mengamati bahwa ada rasa kekecewaan yang 
mendalam terhadap pemerintah pasca kemerdekaan dan rasa terkucil dari proses 
pembangunan bangsa. Sangat mungkin perasaan-perasaan tersebut membantu mendorong 
pemuda melakukan protes kekerasan, suatu bentuk ketidakpatuhan sipil yang mempunyai 
keabsahan kuat mengingat sejarah perkelahian kemerdekaan. Sebagai kontras, tugas 
pembangunan bangsa di Timor-Leste sangat besar dan pemuda Timur masa kini 
diperlengkapi dengan baik untuk memberi sumbangan dalam serangkaian tingkat.  

72. Memberdayakan pemuda untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan 
bangsa dapat terjadi melalui sejumlah saluran. Pemuda dapat berpartisipasi dalam 
politik dan pemerintah melalui keterlibatan mereka dalam kader pemuda partai politik; 
mereka dapat memberi sumbangan pada tingkat komunitas melalui proyek pembangunan 
masyarakat; mereka dapat memberi sumbangan melalui kesenian dan olah raga; maupun 
secara ekonomis melalui sektor swasta. Sama seperti prioritas kebijakan ketiga, 
pemberdayaan memerlukan fokus pada proses-proses dan hubungan. Ini merupakan 
tujuan kebijakan yang dengan demikian dapat memotong lintas sejumlah intervensi. 

2.2.5. Prioritas Kebijakan  #5: Perkuat Kendali-kendali Formal dan Informal terhadap 
Pemuda 

73. Memperkuat kendali-kendali sosial formal dan informal terhadap pemuda 
adalah menentukan dalam menyikapi dinamika keterlibatan. Seperti dicatat dalam 
analisis situasi, walaupun nyaris semua pemuda terekspos terhadap    faktor-faktor risiko, 
mayoritas besar tidak berpartisipasi dalam perilaku berisiko, terutama kekerasan jalanan 
selama tahun yang lampau. Sesungguhnya, tanpa pengenalan (kembali) serentak dari 
mekanisme pengendalian sosial formal dan informal, sangat tidak mungkin bahwa 
kebijakan dan intervensi yang berfokus pada   faktor-faktor risiko saja akan meringankan 
secara efektif mereka yang langsung terlibat dalam kekerasan (dan kejahatan) yang masih 
berlangsung sekarang.  
                                                 
31 Lihat Woolcock dan Narayan (2000). 
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74. Ini memerlukan memperkuat mekanisme formal (yaitu, kepolisian, 
pengadilan), mekanisme informal (yaitu, komunitas dan Pemimpin Pemuda), 
maupun mengaitkan mekanisme formal dan informal.  Pengelolaan kejahatan dan 
konflik seringkali mengandalkan mekanisme informal sebanyak mengandalkan  sistem-
sistem formal dari negara.  Selanjutnya, kedua-duanya paling lemah bila saling 
berkontradiksi, yaitu apabila pelaku kekerasan sanggup mempermainkan kedua lembaga 
melawan masing-masing demi keuntungan mereka. Memang, ini barangkali merupakan 
kelemahan signifikan dari upaya kepolisian internasional sekarang. Walaupun tak pelak 
mutlak dalam konteks sekarang, polisi internasional kebanyakan tidak terhubungkan 
dengan berbagai mekanisme pengendalian sosial informal   (seperti juga dengan banyak 
cara terjadi pada lembaga formal). Keberadaan polisi internasional juga dapat 
“menurunkan dari tahta” mekanisme tanggungjawab formal dan informal, yang dapat 
melemahkan ketekadan dan insentif lembaga-lembaga dan pelaku lokal tersebut untuk 
sendiri menyelesaikan konflik sosial.32  

2.3. Pilihan-pilihan Intervensi 

75. Bagian ini mempunyai dua tujuan: 1) menyediakan daftar pilihan intervensi 
untuk menyikapi prioritas kebijakan yang disarankan di atas; dan, 2) untuk 
menginventarisasi intervensi dan program pemuda yang sekarang sedang 
dilaksanakan di Timor-Leste. Bagian ini hanya dapat mencapai tujuan sangat luas 
tersebut untuk sebagian saja. Daftar intervensi tidak sangat panjang dan pasti akan ada 
intervensi dan program di Timor-Leste yang (belum) mendapat perhatian kami. Akan 
tetapi, maksudnya bukan untuk menyajikan daftar panjang, tetapi lebih memfasilitasi 
diskusi tidak resmi tentang bagaimana sebaiknya menyikapi krisis pemuda secara 
kesuluruhan. Memang, diharapkan bahwa intervensi dan inisiatif tambahan akan menjadi 
jelas melalui proses tinjauan rekan sebaya dan konsultasi dengan pemangku kepentingan. 
Selanjutnya, dapat diharapkan bahwa daftar intervensi yang akan dipertimbangkan di 
bawah suatu kerangka komprehensif akan memerlukan pemutakhiran sepanjang waktu 
dan selama prioritas kebijakan untuk pemuda bergeser. Kotak 5 di bawah mencatat 
pilihan intervensi yang disajikan dalam bagian ini, dikelompokkan menurut prioritas 
kebijakan yang mereka sikapi pertama-tama. Sekali lagi, sama seperti kelima prioritas 
kebijakan, pilihan intervensi ini tidak disajikan dalam urutan keutamaan apapun. 

Kotak 6: Ringkasan Pilihan Intervensi (dikelompokkan menurut prioritas 
kebijakan) 

1. Usahakan supaya Pemuda tetap Bersekolah 
 Transfer Bantuan Tunai Bersyarat 
 Pendidikan peluang kedua 
 Memperbaiki pengalaman pendidikan formal  
 Pusat-pusat pemuda setelah sekolah 

2. Tingkatkan Kesempatan Kerja Pemuda  
 Uang tunai untuk pekerjaan 
 Pekerjaan umum yang padat karya 
 Intervensi pasar perburuhan 

                                                 
32 Lihat misalnya, Weinstein (2005). 
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 Ketrampilan dan informasi lapangan kerja 
 Program swakarya, termasuk kredit mikro 
 Investasi di bidang pertanian 

3. Hubungkan Pemuda dengan Komunitas 
 Layanan Pemuda   
 Pembangunan berbasis komunitas 
 Memperkuat pimpinan dan budaya tradisional  
 Kampanye anti-kekerasan yang dipimpin oleh Pemuda 
 Pelatihan Ketrampilan Kehidupan 
 Pembangunan masa kanak-kanak sejak dini 

4. Berdayakan Pemuda untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Bangsa 
 Konsultasi Pemuda  
 Pendidikan kewarganegaraan 
 Pimpinan Pemuda dan kapasitas berorganisasi 
 Pertukaran Internasional  

5. Perkuat Kendali-Kendali Formal dan Informal terhadap Pemuda 
 Inisiatif pimpinan politik 
 Pelatihan mediasi dan paralegal  
 Kepolisian masyarakat 
 Meninjau dan memikirkan kembali pendekatan pembaruan keadilan dan 

keamanan 
 

2.3.1. Transfer Bantuan Tunai Bersyarat  (Prioritas Kebijakan  #1: Usahakan supaya 
Pemuda tetap Bersekolah) 

76. Pengalaman internasional menyarankan bahwa program bantuan tunai 
bersyarat (BTB) merupakan alat efektif untuk mengubah insentif bagi pengguna 
akhir maupun untuk penyampaian layanan.33 Transfer bantuan tunai bersyarat di 
sektor pendidikan biasanya bekerja dengan memberi kepada keluarga miskin yang 
mempunyai anak usia sekolah pembayaran bulanan dengan syarat bahwa anak-anak 
bersekolah secara teratur.34 Intervensi ini sangat fleksibel, dalam arti bahwa pembayaran 
itu dapat dikaitkan pada serangkaian syarat yang luas dan mudah dimodifikasi. Misalnya, 
pembayaran dapat mempersyaratkan anak bersekolah secara formal, partisipasi dalam 
pendidikan peluang kedua (lihat di bawah), kegiatan pembangunan kanak-kanak secara 
dini (lihat di bawah), maupun pengecekan kesehatan anak-anak. Syarat-syarat untuk 
perilaku yang baik juga dapat dipertimbangkan secara potensial. Tekanan khusus perlu 
diletakkan pada penargetan keluarga rentan yang akan menerima manfaat dari 
pembayaran tersebut; keterlibatan komunitas dalam hal ini telah terbukti efektif.  

77. Ada sejumlah program sejenis BTB yang sedang berjalan di sektor 
pendidikan di Timor-Leste, walaupun kebanyakan memberi dukungan dalam 
bentuk mentah ketimbang uang tunai. Program Pangan Sedunia (WFP) berada dalam 
tahun kedua dan terakhir dalam pelaksanaan program penyediaan makanan di sekolah, 

                                                 
33 Lihat, misalnya, Skoufias dan di Maro (2006) dan de Janvry dan Sadoulet (2004). 
34 Bukti dari program donor sebelumnya  (seperti Program Pekerjaan Transisi yang didanai oleh USAID) 
menyarankan bahwa uang tunai tersebut digunakan untuk keperluan rumah tangga, terutama apabila 
pembayaran dilakukan kepada ibu-ibu. 
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suatu bentuk bantuan tunai bersyarat. Sama seperti itu, UNICEF sekarang menawarkan 
program penyediaan makan terapi yang mencapai lebih dari 66/000 anak sekolah dasar di 
tujuh kabupaten. Sekali lagi menurut cara yang serupa,  pemerintah segera akan 
melancarkan program penyediaan makan di sekolah di empat kabupaten yang tidak 
tercakup oleh program WFP. Akan tetapi, rancangan pemerintah berbeda secara 
signifikan, mengandalkan makanan yang diproduksi lokal daripada makanan impor dan 
menyiapkan makanan di sekolah ketimbang di rumah. Walaupun perubahan rancangan 
tersebut secara teoretis patut dihargai, pelaksanaan menjadi lebih sulit dan lebih mahal.35 
Mengingat kendala-kendala pelaksanaan terseubt, melancarkan program percobaan BTB 
di sejumlah kabupaten terbatus dapat dipertimbangkan untuk menguji efektivitas 
pendekatan ini dalam konteks Timor. 

2.3.2. Pendidikan peluang kedua (Prioritas Kebijakan  #1: Usahakan supaya Pemuda 
tetap Bersekolah) 

78. Banyak anak muda yang buta huruf menganggap penting untuk belajar 
membaca dan menulis, dan pemuda tersebut sebaiknya diberi kesempatan untuk 
melanjutkan pendidikan mereka tak peduli alasan mereka untuk meninggalkan 
sekolah. Pendidikan peluang kedua membantu mengantar anak putus sekolah mencapai 
tingkat pendidikan menyeluruh sama dengan yang mereka kehilangan. Dengan 
melakukan hal ini, kegiatan pendidikan peluang kedua perlu menyikapi sebab-sebab 
meninggalkan sekolah terlampau dini dengan memberi bantuan keuangan untuk 
bersekolah dan atau membuat pendidikan itu lebih relevan bagi pemuda (lihat di atas). 

79. Unsur-unsur lain dari program pendidikan peluang kedua termasuk: jadwal 
fleksibel, kurikulum yang praktis dan pelatihan ketrampilan selektif (dikaitkan dengan 
pasar perburuhan), cara-cara pengajaran yang disesuaikan, program yang dipercepat, 
upah minimal untuk buku pelajaran, pemasukan ketrampilan kehidupan (lihat di bawah), 
dan penentuan target yang tepat. Membantu lulusan pendidikan menengah mencari 
pekerjaan (misalnya, melalui pusat karir pemuda ILO bermaksud membentuk kerja sama 
dengan  MOLCR; lihat di bawah) juga sama penting. Kementerian Pendidikan sudah 
mulai melaksanakan kegiatan pendidikan pemberantasan buta huruf untuk pemuda dan 
dewasa serta kegiatan pendidikan jarak jauh. Ini sebaiknya ditinjau terhadap unsur-unsur 
tersebut. 

2.3.3. Memperbaiki pengalaman pendidikan formal  (Piroritas Kebijakan  #1: Usahakan 
supaya Pemuda tetap bersekolah) 

80. Walaupun lebih merupakan prioritas kebijakan daripada intervensi 
sebenarnya, “memperbaiki pengalaman pendidikan formal” sangat menentukan 
untuk mengubah insentif pemuda (dan orang tua) untuk tetap bersekolah. Seperti 

                                                 
35 Bukti sementara dari upaya pemerintah menunjukkan bahwa ditemukan masalah karena harga hasil bumi 
lokal berbeda menurut lokalisasi. Selanjutnya, telah terbukti sulit untuk membeli hasil bumi lokal karena 
pertanian yang terutama untuk pencarian nafkah hanya mempunyai surplus kecil untuk dijual. Juga 
tampaknya bahwa program penyediaan makanan di sekolah akan lebih relevan di daerah-daerah terpencil di 
mana keluarga hidup jauh dari sekolah. Pemerintah sedang mempertimbangkan pelajaran-pelajaran tersebut 
dalam rencana-rencana mereka ke depan mengenai program tersebut. 
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dicatat di atas, banyak anak putus sekolah karena mereka (dan orang tua mereka) tidak 
melihat nilai untuk melanjutkan pendidikan. Kami menyoroti empat intervensi potensial 
yang secara umum bermaksud memperbaiki pengalaman pendidikan formal: yaitu 
pembentukan asosiasi orang tua-guru; pembentukan sekolah yang “ramah pemuda”; dana 
untuk perawatan sekolah dan kegiatan luar sekolah; dan, pembentukan jalur layanan 
tersier sekolah. 

81. Bentuk asosiasi orang tua-guru. Melibatkan orang tua dalam pengelolaan sekolah 
dapat memperbaiki kehadiran guru dan mutu pengajaran guru.36 Sama seperti itu, 
peningkatan interaksi informal antara orang tua dan guru dapat menghasilkan 
peningkatan mutu guru.37 UNICEF, melalui Proyek 100 Sekolah Ramah, telah memandu 
asosiasi orang tua-guru di sejumlah lokasi. Intervensi tersebut memerlukan pemeriksaan 
tuntas dengan maksud memperluas dan meningkatkannya.  

82. Bentuk “sekolah ramah pemuda” melalui investasi dalam pelatihan guru dan 
kurikulum yang baru. Seperti disebut di atas, terdapat tingkat kekerasan yang tinggi di 
ruang kelas di Timor-Leste. Untuk meniadakannya dan untuk membentuk sekolah yang 
aman dan ramah pemuda memerlukan investasi dalam metode pengajaran dan kurikulum 
yang baru. Topik-topik sebaiknya termasuk: pendidikan perdamaian, pengelolaan 
konflik, pelatihan ketrampilan selektif untuk  memfasilitasi transisi sekolah-ke-pekerjaan, 
HIV/AIDS, dan ketrampilan kehidupan. Sebenarnya, CARE, dengan dana dari USAID, 
sedang meluncurkan proyek untuk membangun dan memperkenalkan pendidikan 
perdamaian di sekolah pra-tingkat menengah. Langkah-langkah lain untuk menciptakan 
sekolah ramah pemuda mungkin dapat termasuk: meningkatkan keamanan; layanan 
penyaringan untuk mengidentifikasi pemuda yang rawan risiko; meningkatkan jasa 
kounseling; dan pada umumnya memperluas basis pengetahuan staf sekolah.  

83. Bentuk dana perawatan sekolah dan kegiatan ekstra-kurikuler. Pembentukan 
dana untuk membiayai, misalnya, perawatan sekolah dan kegiatan ekstra-kurikuler, dapat 
membantu meningkatkan daya tarik umum sekolah dan dengan demikian memberi 
insentif untuk berpartisipasi dalam penyekolahan.  Para siswa dapat dilibatkan dalam 
kegiatan perbaikan sekolah, seperti perawatan kebun atau menghias ruang kelas. 

84. Bentuk bea siswa berdasarkan nilai nasional dan kebutuhan dan program 
penugasan kerja pemerintah di bidang pembangunan masyarakat dan nasional.  Tidak 
saja pemuda dapat memberi sumbangan kepada pertumbuhan di Timor-Leste sebagai 
pekerja trampil, mereka juga merupakan pimpinan pemerintah dan usaha di masa datang. 
Pembentukan program bea siswa berdasarkan nilai nasional yang berfokus pada 
pembangunan masyarakat dan nasional dapat meningkatkan insentif untuk tetap 
bersekolah, dan juga memberi sumbangan terhadap proses pembangunan bangsa. 

                                                 
36 Jimenez dan Sawada (1998) 
37 Suryahadi, Suryadarma, Sumarto, dan Rogers (2004).  
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2.3.4. Pusat pemuda setelah sekolah (Prioritas Kebijakan  #1: Usahakan supaya  
Pemuda tetap bersekolah) 

“Pemuda memerlukan ruang terbuka untuk berdialog dan melakukan kegiatan produktif yang lain” 
Pemimpin pemuda, Dili. 

“Kebanyakan intervensi pemuda sekarang rabun; membangun pusat pemuda tidak cukup”. Pekerja 
bantuan Internasional, Dili. 

“Anak muda menyukai pusat pemuda di Comoro. Ketika semua sekolah dirusak di sini tahun lalu, pusat 
pemuda tidak apa-apa.” Pekerja Pemuda, Comoro. 

85. Walaupun sekali lagi tidak ditargetkan khusus pada usaha supaya  pemuda 
tetap bersekolah, pusat-pusat pemuda dapat memfasilitasi pemakaian produktif 
dari waktu sesudah sekolah, dapat memperluas kegiatan sekolah, dan mendorong 
komunikasi antara kawan sebaya. Memang, setelah kemerdekaan ada beberapa upaya 
untuk mendirikan pusat pemuda di Timor-Leste. Pada umumnya pusat-pusat tersebut 
gagal begitu pembiayaan (ekstern) habis. Selanjutnya, beberapa intervensi secara 
berlebihan berfokus pada peranti keras dengan merugikan peranti lunak. Akan tetapi, 
struktur fisik hanya mempunyai kepentingan sekonder.  Jika kemauan ada, pusat pemuda 
dapat ditampung di mana saja, termasuk pusat masyarakat, sekolah, gedung umum yang 
sudah ada, maupun pusat pemuda yang ditetapkan. Yang lebih sering kurang adalah 
ketrampilan keuangan dan pengelolaan, maupun kreativitas. 

86. Untuk memaksimalisasikan dampaknya terhadap faktor-faktor risiko 
tersebut, pusat pemuda sebaiknya menawarkan kegiatan serius maupun hiburan.  
Yang pertama dapat termasuk: ketrampilan kehidupan, pelatihan kejuruan dan 
ketrampilan, pengajaran bahasa, dukungan psikologis, informasi pekerjaan, dan 
mengajarkan nilai-nilai seperti kesetaraan gender, non-kekerasan, dan hidup sehat. Yang 
terakhir dapat termasuk: olah raga, musik, teater, melukis dan puisi, maupun akses 
kepada media dan komputer. Pusat Pemuda Comoro di Dili merupakan contoh yang 
menggembirakan yang menyediakan pelatihan ketrampilan kepada kelompok-kelompok 
besar dan menyelenggarakan kegiatan olah raga teratur dan turnamen.  

2.3.5. Uang tunai untuk pekerjaan (Prioritas Kebijakan  #2: Tingkatkan Kesempatan 
Kerja Pemuda) 

87. Program uang tunai untuk pekerjaan mungkin merupakan cara paling cepat 
dan paling mudah untuk segera meningkatkan kesempatan pekerjaan. Memang 
masyarakat internasional, cepat bereaksi terhadap krisis tahun lalu, segera melancarkan 
sejumlah rencana uang tunai untuk pekerjaan. Ini tidak saja memberi pekerjaan kepada 
ribuan pekerja tidak trampil, termasuk banyak pemuda, mereka dengan sukses menyuntik 
uang tunai yang sangat diperlukan ke dalam ekonomi lokal.  Program ILO, misalnya, 
berlangsung dari bulan April sampai Desember 2006 dan membangkitkan lebih dari 
465.000 hari kerja, dan memberi pekerjaan kepada  37.000 orang (44 persen pemuda, 48 
persen perempuan, dan 19 persen pengungsi dalam negeri) masing-masing selama 15 
hari.38 Sama seperti itu, Kementerian Pekerjaan Umum telah memberi pekerjaan 

                                                 
38 ILO dan UNDP (2006). 
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sementara di bawah program pemeliharaan jalan, walaupun pelaksanaan menurut laporan 
melambat.  

88. Tidak perlu dikatakan, program uang tunai untuk pekerjaan hanya bisa 
merupakan solusi sementara. Memang, pada bulan-bulan terakhir pemerintah dan 
masyarakat internasional mulai bergeser dari program darurat tradisional “uang tunai 
untuk pekerjaan” dan mengarah kepada program pekerjaan umum yang padat karya. 
Akan tetapi, di bawah Proyek Pekerjaan untuk Pemuda (YEP), ILO bermaksud untuk 
memelihara sistem untuk pelaksanaan fleksibel dan cepat dari kegiatan-kegiatan uang 
tunai untuk pekerjaan menanggapi situasi negatif di kabupaten tertentu. 

2.3.6. Pekerajaan umum yang padat karya (Prioritas Kebijakan  #2: Tingkatkan 
Kesempatan Kerja untuk Pemuda) 

89. Dengan latar belakang kerapuhan sosial dan politik yang berlanjut, terdapat 
konsensus luas bahwa proyek pekerjaan umum yang padat karya akan sangat 
bermanfaat pada jangka menengah.  Tujuan program-program tersebut bukan saja 
memberi pekerjaan (sementara) dan menggairahkan ekonomi, tetapi juga menyediakan 
pelatihan ketrampilan sambil bekerja dan membangkitkan keluaran produktif. Memang, 
perbaikan infrastruktur umum sangat diperlukan di Timor pasca kemerdekaan, termasuk 
pemeliharaan jalan, pelistrikan kampung, konstruksi dan pemeliharaan pengairan, 
maupun perbaikan air dan sanitasi. 

90. Walaupun signifikan dan pasti lebih produktif daripada program uang tunai 
untuk pekerjaan, pada akhirnya program padat karya sendiri tidak akan 
membangkitkan lapangan kerja yang cukup untuk menyerap jumlah pemuda yang 
menganggur yang sangat tinggi, apalagi populasi yang menganggur. ILO, bekerja 
sama dengan Kementerian Perburuhan dan Pemasyarakatan Kembali  (MOLCR) dan 
pendanaan dari Komisi Eropa, telah menyiapkan proyek padat karya besar  (“Servisu ba 
Dame”) yang membayangkan penciptaan 23.000 pekerjaan sementara untuk rehabilitasi 
dan pembangunan infrastruktur. USAID juga sekarang sedang menyiapkan program 
buruh, berjudul JOBS, yang bermaksud menyediakan bagi pemuda dalam jumlah lebih 
rendah (sekitar 2.500 selama tiga tahun) dengan pelatihan yang lebih intensif dan 
pengalaman kerja. Yang terakhir, pemerintah merencanakan mendirikan dana promosi 
pekerjaan untuk pemuda di bawah Proyek Pekerjaan untuk Pemuda.  Ini akan dikaitkan 
dengan Dana Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan di bawah MOLCR.  

91. Konsolidasi dan peningkatan serta perbaikan dimungkinkan; akan tetapi 
pada akhirnya program-program tersebut hanya dapat berfungsi sebenarnya 
sebagai jaring pengaman sosial (yang berguna). Untuk mencapai skala pada tingkat 
nasional yang relevan, berbagai intervensi pekerjaan umum padat karya dan uang tunai 
untuk pekerjaan akan perlu dikonsolidasikan dan ditingkatkan serta diperbaiki di bawah 
naungan pemerintah. Akan tetapi, bahkan demikian program-program tersebut hanya 
dapat berfungsi sebenarnya sebagai jaring pengaman sosial, khususnya bagi penganggur 
dengan landasan ketrampilan rendah.39  

                                                 
39 Lihat Bank Dunia  (2007e) untuk uraian yang lebih terinci. 
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2.3.7. Intervensi pasar buruh (Prioritas Kebijakan #2: Tingkatkan Kesempatan Kerja 
untuk Pemuda) 

92. Intervensi pasar buruh dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan 
yang sangat diperlukan. Analisis situasi dan prioritas kebijakan telah mencatat 
sebelumnya betapa penting untuk menyikapi faktor-faktor dari sisi permintaan. Intervensi 
konkrit yang menyikapi situasi ini bisa termasuk: menyederhanakan peraturan pasar 
buruh, yang sekarang menyerupai peraturan di negara Asia Timur berkembang yang tidak 
sebanding; memicu pertumbuhan pekerjaan sektor swasta melalui subsidi upah kerja atau 
pengecualian pajak; maupun memicu investasi dan pertumbuhan sektor swasta lebih 
umum.40  

2.3.8. Ketrampilan dan informasi pekerjaan (Prioritas Kebijakan  #2: Tingkatkan 
Kesempatan Kerja untuk Pemuda) 

“Pelatihan ketrampilan perlu dikoordinasikan dengan sektor swasta sehingga pemuda bisa mencari kerja 
sesudah itu.” Pemimpin pemuda, Dili. 

“Pelatihan perlu praktis, tidak saja bahasa Inggris atau komputer, tetapi juga air, sanitasi, dan 
sebagainya.” Peneliti lokal, Dili. 

93. Program ketrampilan kerja dan informasi dapat membantu untuk 
memadani permintaan dan penawaran pasar buruh. Program-program tersebut bisa 
bekerja dengan cara yang berbeda-beda, termasuk subsidi pelatihan dan magang, bekerja 
sambil dilatih di sektor swasta dan sektor publik (termasuk dengan juru pertukangan yang 
ahli), program pelatihan kejuruan, pencarian kerja dan layanan informasi, dan voucher 
pelatihan. Sesungguhnya, pengalaman dari Amerika Latin menyarankan bahwa sebaiknya 
mengutamakan program-program komprehensif yang menggabungkan pelatihan 
ketrampilan teknis dengan beberapa intervensi lain yang disarankan di atas. 

94. Ada sejumlah inisiatif yang sekarang berfokus pada penyediaan pelatihan 
ketrampilan. ILO, bekerjasama dengan MOLCR, telah mengembangkan suatu program 
komprehensif untuk mendukung pekerjaan untuk pemuda di Timor-Leste. Proyek 
Pekerjaan untuk Pemuda  (YEP) bermaksud untuk memperkuat jaringan pusat pekerjaan 
kabupaten, yang menyediakan layanan pembangunan usaha yang didesentralisasi dan 
pelatihan ketrampilan. Program tersebut dirancang juga untuk memperkuat kapasitas 
penyelenggara pelatihan yang ada dan menyampaikan pelatihan usaha mikro dan 
ketrampilan yang berbasis permintaan melalui Dana Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan 
yang diperbaiki. Selanjutnya, YEP bermaksud mendirikan sistem pelatihan berbasis 
kompetensi dan membantu MOLCR untuk mendirikan suatu lembaga pembangunan 
angkatan kerja yang akan menentukan standar-standar pelatihan dan mensertifikasi pusat-
pusat pelatihan. Sejumlah kelompok gereja dan LSM  juga menyediakan serangkaian 
kursus di beberapa sektor. Pada umunya, skala program masyarakat madani tersebut tidak 
signifikan pada tingkat nasional. 

95. Upaya-upaya sebaiknya pertama-tama berfokus pada perbaikan pusat 
pelatihan yang ada daripada mendirikan pusat-pusat baru. Walaupun perlu 
                                                 
40 Lihat Bank Dunia  (2007f) untuk diskusi ekstensif mengenai masalah ini. 
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mengadakan tinjauan yang lebih mendalam, pusat pelatihan yang ada dapat diperbaiki 
dengan beberapa cara: memperluas skala dan cakupannya, memperbaiki pendaftaran dan 
pelacakan siswa untuk mengevaluasi efektivitas, dan mengaitkan bahan kursus lebih erat 
dengan permintaan pasar buruh. Mencerminkan kekurangan permintaan di pasar buruh 
maupun kecocokan dan mutu pelatihan, perkiraan sekarang menyarankan bahwa hanya 
persentase kecil dari lulusan pusat-pusat tersebut berhasil mendapat pekerjaan. 

2.3.9. Program-program swakarya, termasuk kredit mikro (Prioritas Kebijakan #2: 
Tingkatkan Kesempatan Kerja untuk Pemuda) 

96. Berbagai program swakarya dapat membantu dan memicu pekerjaan 
mengingat bahwa permintaan buruh begitu rendah di Timor-Leste. Sektor swa 
karya seringkali penting dalam keadaan di mana permintaan buruh rendah. Akan tetapi 
ini bukan  sektor yang biasanya menarik pemuda dalam jumlah besar, mengingat 
pengetahuan yang diperlukan maupun risiko-risiko yang terkait.  Setelah mengatakan hal 
itu, program-program swakarya untuk pemuda patut ditelusuri lebih lanjut, misalnya, 
sebagai bagian dari kegiatan pembangunan usaha kecil yang lebih luas. Bantuan dapat 
termasuk: pengadaan informasi pasar, ketrampilan pendirian usaha dan manajemen, 
ketrampilan kehidupan pada umumnya, bantuan teknis atas dasar perorangan, pengadaan 
kredit-mikro, maupun pembinaan profesional. 

97. Masyarakat donor internasional sekarang mendukung serangkaian program 
swakarya dan kewirausahawan. ILO (sebagai bagian dari Proyek Pelatihan 
Ketrampilan untuk Pekerjaan yang Menguntungkan [STAGE]) telah mendukung Pusat 
Pembangunan Usaha di lima kabupaten. Pusat-pusat tersebut menawarkan kursus 
pelatihan swakarya, kewirausahaan, dan pembangunan usaha mikro untuk pemuda 
dengan pendidikan SMA dan perguruan tinggi. Mereka juga menyediakan kaitan dengan 
organisasi-organisasi pendanaan mikro. Sama seperti itu, Program Pekerjaan Pemuda 
ILO bermaksud menyediakan pelatihan kewirausahaan, dan UNIDO sedang 
mempertimbangkan pendidikan kewirausahaan di sekolah menengah pertama dan untuk 
usahawan. USAID juga sedang mendukung sejumlah Pusat Pembangunan Usaha maupun 
kredit mikro melalui kelompok perempuan, seperti  Forum Peduli Wanita Oecusse. 

98. Pengalaman dari seluruh dunia menyarankan angka kegagalan tinggi untuk 
kegiatan mikro-kredit bagi pemuda jika para maslahat tidak diseleksi dengan baik, 
dan efektivitas biaya mereka masih perlu diuji. Akses terhadap kredit bagi pemuda 
Timur sangat terkendala, dan pemuda menganggap terlalu rumit untuk mengajukan 
permohonan kredit dan sangat berisiko untuk dikelola. Sebaiknya pemuda diakrabkan 
dengan penggunaan uang, termasuk pendidikan keuangan dasar, pelatihan pengelolaan 
uang dan pembentukan kelompok penabung. 

2.3.10. Berinvestasi di bidang pertanian (Prioritas Kebijakan  #2: Tingkatkan 
Kesempatan Kerja untuk Pemuda) 

“Pemerintah perlu menunjukkan kepada pemuda bahwa ada kebanggaan dalam pekerjaan di bidang 
pertanian, bahwa tidak perlu malu untuk melakukannya.” Pemimpin pemuda, Dili. 
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99. Investasi di bidang pertanian merupakan prioritas untuk pembangkitan 
pekerjaan dan penghasilan, terutama di daerah pedesaan. Pertanian tetap akan 
merupakan tulang punggung untuk sebagian besar penduduk Timor untuk waktu yang 
lama sekali. Kira-kira 80 persen penduduk pedesaan mengalami ketidakpastian pangan 
untuk beberapa waktu dalam setahun karena para petani bekerja di lahan yang kurang 
produktif. Agar dapat mencapai potensinya, pemuda perlu menghargai pentingnya, dan 
kesempatan-kesempatan yang tersedia di sektor pertanian.  

100. Masyarakat donor internasional sekarang sedang mendukung sejumlah 
upaya penting tetapi relatif berskala kecil. Misalnya, USAID sedang mendukung 
Koperasi Kopi Timor sedangkan GTZ mempunyai program di dua kabupaten, Baucau 
dan Manatuto. Secara menyeluruh, tidak ada proyek yang didukung oleh donor atau LSM 
yang langsung menargetkan ketrampilan anak muda di bidang pertanian. Sejumlah 
pemberi informasi menyarankan bahwa pemuda seharusnya membentuk tulang punggung 
dari suatu program penyuluhan pertanian berskala besar yang didukung oleh pemerintah. 
Di samping itu, ada kebutuhan nyata untuk investasi pelengkap dalam infrastruktur jalan, 
pengairan, maupun memfasilisitas akses kepada pasar. 

2.3.11.  Layanan Pemuda  (Prioritas Kebijakan  #3: Hubungkan Pemuda dengan 
Masyarakat) 

“Layanan Pemuda merupakan gagasan yang menarik, akan tetapi pemuda memerlukan ketrampilan untuk 
mengadakan layanan-layanan.” Pemimpin pemuda, Maliana. 

 “Kami mau berpartisipasi dalam layanan pemuda, tetapi itu perlu dikaitkan dengan pelatihan. Kami 
dapat memberi layanan kepada komunitas yang kami kenal dan dengan siapa kami bisa berkomunikasi.” 
Anak muda, Baucau. 

101. Melibatkan pemuda dalam penyampaian layanan merupakan cara efektif 
untuk memperoleh pengalaman, mendorong kewarganegaraan aktif, dan 
mengaitkan pemuda dengan komunitas. Robert Putnam, seorang sarjana terkenal yang 
menulis mengenai modal sosial, mencatat, “Semua masyarakat-masyarakat kami 
memerlukan modal sosial lebih banyak … dan menurut pendapat saya satu-satunya 
bidang yang paling menjanjikan adalah layanan pemuda.”41 Biasanya, layanan pemuda 
melibatkan anak muda menyampaikan layanan publik, seperti layanan kesehatan dasar, 
pengasuhan anak, perumahan komunitas, program melek huruf, perlindungan lingkungan 
hidup, pembangunan infrastruktur berskala kecil (seperti untuk pelistrikan pedesaan), 
penyuluhan pertanian dan layanan peternakan, kegiatan pemuda dan anak di ruang 
terbuka pemuda, maupun pemantauan dan evaluasi penyampaian layanan.  

102. Layanan Pemuda membawa manfaat tidak saja kepada pemuda perorangan 
tetapi juga kepada komunitas, khususnya mengingat bahwa banyak daerah 
pedesaan di Timor-Leste tidak mempunyai layanan publik dasar. Kegiatan-kegiatan 
sebaiknya disepakati dengan komunitas-komunitas dan memasukkan pemuda dalam 
rancangannya. Kompensasi keuangan minimal (misalnya, untuk transportasi atau 
makanan) dapat disediakan. Layanan Pemuda dapat membantu merehabilitasi pemuda 

                                                 
41 Dikutip dalam Bank Dunia  (2005b). 
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dengan menawarkan kounseling intensif dan kegiatan produktif di luar komunitas mereka 
sendiri atau kawan sebaya yang mungkin mempunyai dampak negatif.  

103. Program layanan Pemuda semakin populer di seluruh dunia; sesungguhnya, 
program-program tersebut sedang dipertimbangkan di Timor-Leste. Contoh-contoh 
diseluruh dunia termasuk: Dana Pemuda Umsobomvu dan program-program 
groundBREAKERS di Afrika Selatan; Korps Layanan dan Konservasi Amerika Serikat; 
program Jovenes Contructores di Meksiko maupun program-program perumahan lain di 
Amerika Serikat, Kanada, Serbia, dan Afrika Selatan; program Layanan Pemuda 
Nasional di Pakistan, yang belum lama ini melancarkan kampanye pemberantasan buta 
huruf untuk perempuan, maupun Korps Konservasi Palawan di Filipina.42 Di Timor-Leste 
layanan pemuda disediakan dalam Kebijakan Pemuda Nasional, dan suatu undang-
undang belum lama ini menyediakan wajib dinas militer mulai tahun 2008, walaupun 
secara selektif mengingat kapasitas terbatas tentara untuk menyerap jumlah relawan yang 
besar. 

2.3.12. Pembangunan berbasis masyarakat (Prioritas Kebijakan #3: Hubungkan  
Pemuda dengan Masyarakat) 

104. Keterlibatan Pemuda dalam program pembangunan berbasis masyarakat 
(CDD) merupakan cara efektif untuk memasukkan mereka ke dalam pembuatan 
keputusan masyarakat, memberikan suara dan kesempatan kepada mereka untuk 
mempengaruhi urusan lokal, maupun mengembangkan ketrampilan sosial dan 
teknis mereka. CDD dapat memupuk kohesi sosial, mendukung perencanaan partisipatif 
dan alokasi sumberdaya lokal, maupun ketrampilan perencanaan dan pembuatan 
keputusan. Program tersebut dapat berlaku sebagai  pijakan untuk melibatkan pemuda ke 
dalam urusan lokal, mengaitkan mereka dengan komunitas dan membangun ketrampilan 
kehidupan mereka.43 

105. Ada berbagai titik masuk untuk melibatkan pemuda ke dalam program  
CDD. Contoh-contoh termasuk: partisipasi dalam rapat-rapat komunitas; sebagai wakil 
komunitas terpilih bertanggungjawab untuk pelaksanaan atau tugas-tugas yang lain; 
sebagai maslahat yang ditargetkan, termasuk pembiayaan yang dipersembahkan; sebagai 
bagian dari tim pelaksana, dengan demikian memperoleh pekerjaan dan ketrampilan; 
sebagai fasilitator komunitas; kegiatan komunikasi dan jangkauan; dan, sebagai pemantau 
dan evaluator program.44 

2.3.13. Memperkuat pimpinan dan kebudayaan tradisional (Prioritas Kebijakan #3: 
Hubungkan Pemuda dengan Komunitas) 

106. Program-program yang memperkuat hubungan pemuda dengan pimpinan 
dan kebudayaan tradisional dapat memfasilitasi kohesi antara  pemuda dan 
komunitas-komunitas mereka. Walaupun tidak sekuat seoertu di masa lampau, pemuda 
masih memelihara hubungan dengan pimpinan spiritual (lianain) dan  tradisional (liurai), 

                                                 
42 Untuk rincian lebih lanjut, lihat Bank Dunia  (2005b). 
43 Lihat umumnya, Barron, Diprose dan Woolcock (2006). 
44 Untuk rincian lebih lanjut, lihat Bank Dunia  (2006c). 
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terutama di daerah pedesaan. Lisan (praktek keagamaan tradisional) mencari 
keseimbangan antara leluhur dunia spiritual dan dunia fisik dan terpusat, dan karena itu 
paling efektif, pada tingkat komunitas. Pemerintah paling sedikit membuat usaha satu 
kali untuk mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi setelah krisis tahun lalu dengan 
melibatkan lianain, akan tetapi pelaksanaannya yang kurang baik berarti usaha itu tidak 
mencapai tujuannya. Jika difasilitasi dengan baik,  lianain, liurai dan lisan dapat 
membantu menghubungkan pemuda dengan komunitas-komunitas, terutama di kabupaten 
pedesaan.  

2.3.14. Kampanye anti kekerasan yang dipimpin oleh Pemuda (Prioritas kebijakan #3: 
Hubungkan Pemuda dengan Komunitas) 

107. Berbagai kampanye anti kekerasan di tingkat lokal dan nasional telah 
terbukti efektif dalam mengurangi perilaku negatif dan memperbaiki hubungan 
inter-komunal.45 Kunci kepada kampanye-kampanye tersebut adalah melibatkan para 
pemuda itu sendiri di dalam pengembangan maupun penyebaran pesan perdamaian dan 
anti kekerasan. Dengan cara demikian pemuda dapat terlibat dalam dialog baik dengan 
kawan sebaya mereka maupun dengan komunitas lebih luas. Metode ini terutama berguna 
jika pemuda dan pimpinan komunitas yang berpengaruh, terutama mereka yang mungkin 
sebelumnya bersimpati dengan kekerasan, secara umum menolak dan tidak 
menganjurkan kekerasan melalui suatu kampanye yang dipimpin oleh pemuda. Sebagai 
kontras, jika suatu pihak ekstern, seperti donor internasional, membuat iklan dan 
menyiarkannya di media maka pesan (atau pendapat) tersebut kemungkinan besar 
dianggap tidak relevan dan tidak diperhatikan. 

108. Tentu saja, sumber-sumber media terbatas di Timor-Leste, dan nayris tidak 
ada di luar Dili (terkecuali televisi satelit Indonesia). Ada beberapa kelompok radio 
komunitas, koran yang disebarkan oleh sekolah (Lafaek), dan suatu penyiar nasional 
sedang direncanakan. Akibatnya, saluran komunikasi alternatif karena itu patut 
dipertimbangkan, seperti drama sosial dan teater boneka. Program pendidikan lebih 
umum yang menargetkan anak-anak, pemuda dan orang dewasa juga dapat menggunakan 
media rakyat yang populer tersebut. 

2.3.15. Pelatihan ketrampilan kehidupan  (Prioritas Kebijakan  #3: Hubungkan  
Pemuda dengan Komunitas) 

109. Penelitian menunjukkan bahwa ketrampilan kehidupan dapat membantu  
pemuda rawan-risiko  untuk berintegrasi lebih efektif ke dalam pendidikan, 
perekonomian maupun dalam komunitas mereka. Berbagai program yang 
menyediakan pelatihan ketrampilan kehidupan untuk anak muda dapat membantu mereka 
mengatasi kekurangan ketrampilan sosial yang seringkali mereka peroleh pada usia dini. 
Akan tetapi, memaksa anak muda untuk berubah tidak akan menghasilkan hasil-hasil 
yang diharapkan. Sesungguhnya dasar pikiran untuk program ketrampilan kehidupan 
adalah bahwa pemuda memahami alasan untuk, dan keuntungan perubahan. Ketrampilan 
kehidupan bisa spesifik menurut konteks dan bisa mencakup penyelesaian masalah, 
perilaku di tempat kerja, pengelolaan konflik, teknik pencaharian kerja (lihat di atas), 
                                                 
45 Lihat, misalnya, Paluck (2007). 
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komunikasi dan pembuatan keputusan, dan harga diri. Saat ini di Timor-Leste, ada 
sejumlah program pelatihan ketrampilan dan kejuruan, seperti yang didukung oleh 
UNICEF, SOLS dan World Vision, yang mengintegrasikan kegiatan ketrampilan 
kehidupan.  

110. Program-program pembinaan adalah pilihan intervensi lain yang serupa. 
Program-program ini dapat membantu pemuda rawan-risiko  untuk mengarungi lautan 
berombak masa remaja.  Program tersebut secara khas terdiri dari memasang seorang 
dewasa yang peduli dengan seorang anak muda, dan bermaksud memberi pengajaran, 
pelatihan, maupun bertindak sebagai peranan teladan. Akan tetapi, tingkat organisasi 
yang diperlukan untuk program pembinaan berskala besar, tentu saja melampaui 
kapasitas yang sekarang tersedia di Timor-Leste. 

2.3.16. Pembangunan masa dini kanak-kanak (Prioritas Kebijakan  #3: Hubungkan  
Pemuda dengan Komunitas) 

111. Berinvestasi dalam pembangunan masa dini kanak-kanak —dan ketrampilan 
orang tua yang dengan sendirinya menyertainya —bisa merupakan cara yang 
paling efektif untuk mengurangi perilaku pemuda untuk mengambil risiko. Tiga 
langkah preventif terutama telah diperagakan mempunyai dampak positif: (1) 
menyediakan mutu masa dini kanak-kanak sejak awal dengan menawarkan pendidikan 
orang tua dan mendukung kegiatan maupun pendidikan dan kegiatan pra-sekolah yang 
bermutu; (2) menyediakan dukungan ketrampilan orang tua untuk orang tua rawan-risiko 
dan ibu anak pertama untuk mencegah penyiksaan anak; dan (3) membantu guru 
mengidentifikasikan perilaku bermasalah pada usia dini dan menyediakan dukungan yang 
memadai. Imunisasi, perawatan pra-melahirkan, pendidikan nutrisi dan suplemen nutrien-
mikro juga memberi sumbangan terhadap masa kanak-kanak yang sehat.46  

112. Kegiatan pembangunan masa dini kanak-kanak (ECD) dapat dilaksanakan 
melalui serangkaian metode, termasuk penggunaan media, kunjungan rumah (misalnya, 
melalui program layanan pemuda; lihat di atas), dan kelas kounseling di sekolah atau di 
balai pertemuan (dimana transfer tunai kepada keluarga yang paling membutuhkan dan 
paling rawan-risiko dapat dijadikan bersyarat  berdasarkan kehadiran). Beberapa kegiatan 
terkait telah dilaksanakan, termasuk pelatihan orang tua oleh UNICEF. 

2.3.17. Konsultasi Pemuda  (Prioritas Kebijakan  #4: Berdayakan Pemuda untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan bangsa) 

“Sudah ada banyak sekali konsultasi di masa lalu, akan tetapi pemerintah tidak pernah menindaklanjuti 
apa yang telah dituliskan mereka.” Pemimpin pemuda, Maliana. 

113. Konsultasi dengan pemuda merupakan langkah pertama untuk melibatkan 
mereka dalam masa depan negeri maupun masa depan mereka sendiri. 
Sesungguhnya, dan seperti disarankan oleh kutipan di atas, telah ada banyak konsultasi 
pemerintah dengan pemuda di masa lalu. Akan tetapi, kegiatan tersebut hanya merupakan 
permulaan, dan kecuali bila diikuti oleh tindakan atau partisipasi lebih substansial 

                                                 
46 Lihat Bank Dunia  (2006a) dan juga Bank Dunia  (2007f). 
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kegiatan tersebut mempunyai risiko hanya meningkatkan rasa ketidakpuasan dan 
kekecewaan. Pada akhirnya, konsultasi dan dialog adalah mengenai membina hubungan 
maupun pemahaman dan visi bersama. Hal ini tidak dapat dicapai dengan satu atau dua 
kali sidang. Bahkan diperlukan proses yang lebih lestari.  

2.3.18. Pendidikan kewarganegaraan (Prioritas Kebijakan  #4: Berdayakan Pemuda 
untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Bangsa) 

114. Pendidikan kewarganegaraan dapat menyediakan pemahaman dasar 
mengenai konsep-konsep yang perlu untuk partisipasi yang lebih berarti dalam 
pembangunan bangsa. Meningkatkan pengetahuan barangkali merupakan langkah 
pertama dari segala proses pemberdayaan. Sama seperti itu, memberdayakan pemuda 
untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa memerlukan bahwa mereka mempunyai 
pemahaman dasar tentang kewarganegaraan, termasuk konsep teoretis seperti demokrasi, 
pemisahan kekuasaan, urusan publik lawan urusan perorangan, berbagai hak, tangan-
tangan pemerintah, tetapi juga pemahaman lebih praktis tentang bagaimana konsep-
konsep tersebut berjalan dalam konteks Timor-Leste. Memang seseorang dapat 
mempelajari konsep-konsep tersebut melalui pelatihan maupun melalui praktek. Dengan 
cara ini, kewarganegaraan dapat diajarkan di sekolah maupun di dalam keluarga, 
koumunitas, gereja, media, di pusat-pusat pemuda, maupun pada hari pemilihan umum. 

2.3.19. Pimpinan dan Kapasitas berorganisasi Pemuda (Prioritas Kebijakan  #4: 
Berdayakan Pemuda untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Bangsa) 

“Sulit bagi pemuda untuk mengajukan proposal; mereka tidak mempunyai ketrampilan dan menghadapi 
halangan bahasar.” Pemimpin pemuda, Dili. 

115. Meningkatkan pimpinan dan kapasitas berorganisasi pemuda adalah 
menentukan untuk partisipasi mereka dalam pembangunan bangsa. Kebanyakan, 
jika tidak semua kelompok dan organisasi pemuda di Timor-Leste mempunyai kapasitas 
sumber daya rendah dan kondisi keuangan yang buruk.47 Kelompok-kelompok tersebut, 
baik formal atau informal, akan mampu melayani dan mewakili anggota mereka jika 
mereka dipimpin dan dijalankan dengan baik. Berbagai program pelatihan dan 
pembangunan kapasitas dapat ditawarkan kepada pimpinan kelompok pemuda di daerah 
perkotaan dan pedesaan. Sesungguhnya, sudah ada sejumlah program seperti itu yang 
berjalan. Bank Dunia  dan AusAID, misalnya, telah bekerja dengan Dewan-Dewan 
Pemuda di Kabupaten. Program-program tersebut, menunggu evaluasi, secara potensial 
dapat ditingkatkan dan diperluas untuk mencakup rangkaian kelompok dan organisasi 
pemuda yang lebih luas.  

2.3.20. Pertukaran Internasional  (Prioritas Kebijakan #4: Berdayakan Pemuda untuk 
berpartisipasi dalam Pembangunan Bangsa) 

“Adalah penting untuk mengirim pemuda ke negeri-negeri lain supaya mereka bisa menghargai 
pengalaman orang lain, dan memperoleh visi untuk negeri mereka sendiri.” Veteran, Dili. 

                                                 
47 Lihat Ostergaard (2005). 
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116. Pertukaran internasional, terutama ke negeri-negeri dengan warisan sejarah 
yang serupa dengan Timor-Leste maupun di kawasan, dapat memberi perspektif 
baru kepada pemuda tentang tugas pembangunan bangsa yang dihadapi, dan 
peranan mereka di dalam tugas tersebut. Sesungguhnya, sejumlah pemimpin pemuda 
menyarankan bahwa pertukaran internasional dengan negeri-negeri lain dapat mengajar 
para peserta bagaimana suatu proses pembangunan bangsa dapat diterapkan terhadap 
Timor-Leste. Agar supaya berhasil, pertukaran tersebut memerlukan tujuan yang 
ditetapkan dengan jelas, seleksi peserta dengan cermat, dan suatu rencana untuk 
memastikan bahwa para peserta dapat menindaklanjuti dengan tindakan konkrit. 
Pertukaran tersebut juga dapat dilengkapi dengan peristiwa budaya dan olah raga secara 
berkala  (misalnya, festival pemuda) untuk anak muda untuk bertukar pandangan dengan, 
dan belajar dari pemuda dari bagian-bagian lain negeri ini.  

2.3.21. Inisiatif Pimpinan Politik (Prioritas Kebijakan  #5: Perkuat Kendali-Kendali  
Formal dan Informal terhadap Pemuda) 

117. Berbagai inisiatif dari pimpinan politik dapat melakoni peranan penting 
untuk menolak kekerasan dan menindak keras mereka yang memancing keributan.  
Ada persepsi umum bahwa pimpinan politik, untuk maksud-maksud  politik, secara 
implisit mengampuni eskalasi kekerasan pemuda pada krisis tahun lalu. Pembenaran 
perilaku kekerasan tersebut, dengan sendirinya telah memberi sumbangan signfikan 
kepada keadaan pengabaian hukum dan oportunisme. Baru-baru ini ada beberapa upaya 
untuk mengirim pesan non-kekerasan. Misalnya, Presiden dan pemerintah telah 
melancarkan beberapa inisiatif sebelum dan sesudah krisis tahun 2006 untuk mengurangi 
ketegangan masyarakat, termasuk suatu forum nasional untuk komunikasi antar 
kelompok Kungfu48 dan Simu Malu, kerangka kebijakan pemerintah untuk integrasi 
kembali orang-orang yang mengungsi akibat konflik secara aman dan lestari. Karena 
sejumlah sebab yang rumit, kegiatan-kegiatan tersebut kebanyakan tidak efektif, 
termasuk koordinasi lemah, rasa percaya rendah terhadap lembaga-lembaga pemerintah, 
dan kurangnya pengakuan tanggungjawab untuk tindakan perorangan atau kolektif yang 
lalu. 

2.3.22. Pelatihan mediasi dan paralegal (Prioritas Kebijakan  #5: Perkuat Kendali-
Kendali Formal dan Informal terhadap Pemuda) 

“Saya mendapat pelatihan tentang penyelesaian konflik, yang diselenggarakan oleh dewan pemuda 
kabupaten, Saya telah menggunakan ketrampilan-ketrampilan tersebut pada beberapa kesempatan untuk 
meregangkan ketegangan. Chefes de suco perlu bantuan untuk menyelesaikan masalah.“ Chefe de suco, 
Baucau. 

118. Program mediasi dan paralegal, termasuk pelatihan, secara potensial dapat 
melakoni peranan penting dalam membangun kembali mekanisme komunitas 
informal tentang pengendalian sosial. Di atas kami mencatat ambruknya kendali-
kendali formal dan informal atas pemuda, maupun perlunya memperkuat lembaga-
lembaga tersebut maupun kaitan-kaitan mereka satu sama lain. Sesungguhnya,  Asia 
Foundation dan Bank Dunia telah mendukung penyelesaian konflik pada tingkat lokal, 
                                                 
48 Termasuk kode etik oleh berbagai kelompok Kungfu  dan pernyataan pelengkap yang mengikrarkan akan 
menyelesaikan berbagai konflik secara damai. 
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yang tersebut pertama berfokus pada kelompok Kungfu dan yang tersebut terakhir pada 
kelompok-kelompok pemuda secara lebih luas. Upaya-upaya seperti itu dapat dikaitkan 
dengan pelatihan paralegal, yang dapat memfasilitasi akses terhadap mekanisme keadilan 
formal, dan diperluas untuk mencakup komunitas maupun pimpinan pemuda. 

2.3.23. Polisi Komunitas (Prioritas Kebijakan #5: Perkuat Kendali-Kendali Formal dan 
Informal atas Pemuda) 

119. Suatu konsep yang digunakan dengan sukses di negeri-negeri lain adalah 
investasi dalam “lingkungan tetangga yang aman” atau program polisi komunitas. 
Umumnya program-program tersebut mengenakan pendekatan holistis terhadap 
komunitas-komunitas dengan tingkat kekerasan tinggi, dan menekankan suatu gabungan 
“polisi untuk menyelesaikan masalah” (melibatkan tugas kepolisian preventif ketimbang 
reaktif, termasuk akuntabilitas dan hubungan polisi-komunitas yang diperbaiki) dan 
layanan publik dasar yang diperbaiki (seperti pendidikan, kesehatan atau air). Kelayakan 
pendekatan ini dalam konteks Timor sebaiknya dikaji dan, jika dianggap tepat, 
diintegrasikan ke dalam kegiatan pelatihan UNPOL. 

2.3.24.  Meninjau dan memikirkan kembali pendekatan pembaharuan kehakiman dan 
keamanan (Prioritas Kebijakan #5: Perkuat Kendali-Kendali Formal dan 
Informal atas Pemuda) 

120. Kelemahan sistem dan terpusatnya lembaga-lembaga kehakiman dan 
keamanan dalam memelihara hukum dan ketertiban, menyarankan pemikiran 
kembali mendasar tentang bagaimana mendekati memperkuat sektor-sektor 
keadilan dan keamanan. Sekali lagi lebih merupakan prioritas kebijakan daripada suatu 
intervensi tertentu, “memperkuat kendali-kendali formal atas pemuda” secara mutlak 
diterjemahkan berarti memperkuat sektor-sektor peradilan dan keamanan. Penegakan 
hukum, termasuk lembaga-lembaga kehakiman dan keamanan, barangkali merupakan 
tantangan terbesar dari kebijakan pembangunan. Bahkan merupakan tantangan lebih 
besar lagi dalam konteks pasca konflik dan di mana aturan dan norma tradisional 
informal berlaku. Di Timor-Leste, kendati sedang tercapai kemajuan signifikan dalam 
pembentukan kerangka hukum dan melatih personil, permintaan untuk layanan 
kehakiman dan keamanan jauh melebihi kemampuan negara untuk memenuhi permintaan 
tersebut. Sesungguhnya, kekerasan belum lama ini kebanyakan merupakan akibat 
kegagalan lembaga-lembaga tersebut dan telah menyoroti kelemahan sektor kehakiman 
dan keamanan yang berlanjut. Ini menyarankan tinjauan komprehensif mengenai 
pembaharuan kehakiman dan keamanan, maupun pengembangan alat-alat baru untuk 
mendukung pembaharuan tersebut.  

2.4. Kriteria untuk memprioritaskan Intervensi-Intervensi 

121. Bagian ini mengusulkan beberapa kriteria untuk memprioritaskan 
intervensi-intervensi didasarkan atas dua perangkat faktor-faktor: faktor-faktor 
dampak, dan faktor-faktor kelayakan.  Tidak realistis untuk mengandaikan bahwa dua 
puluhan intervensi yang mungkin seperti disajikan di atas dapat dilaksanakan di  Timor-
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Leste. Untuk membantu dalam seleksi intervensi prioritas, enam faktor sebaiknya 
dipertimbangkan: 

Kotak 7: Ringkasan Kriteria 
1. Dampak: 

A. Dampak atas masalah 
B. Kerangka waktu 
C. Skala 

2. Kelayakan: 
D. Kapasitas Pelaksanaan 
E. Dana yang tersedia 
F. Ruang Politik 

 
122. Ada tiga  faktor dampak utama: 

A. Dampak atas masalah: Dalam analisis situasi lebih dulu, kami telah 
menyajikan sejumlah faktor yang menyebabkan pemuda rawan terhadap risiko  
untuk terlibat dalam perilaku berisiko maupun dinamika yang mendorong 
pemuda untuk secara nyata berpartisipasi dalam perilaku berisiko. Karena itu, 
dalam memprioritaskan intervensi, kami harus mempertimbangkan 
potensialnya terhadap dampak langsung dan tidak langsung atas faktor-faktor 
dan dinamika tersebut. 

B. Kerangka waktu: Beberapa intervensi yang disajikan di atas dapat 
menghasilkan dampak langsung, sedangkan yang lain dapat menghasilkan 
dampak selama kerangka waktu yang jauh lebih lama. Dalam 
memprioritaskan intervensi, sebaiknya dipertimbangkan berapa lama program 
memerlukan untuk menetapkan dan membangkitkan dampak yang nyata.  

C. Skala: Dalam presentasi pilihan intervensi di atas kami mencatat bahwa 
banyak kegiatan sekarang sedang berjalan. Akan tetapi, kegiatan tersebut 
lebih banyak beroperasi pada skala yang tidak memadai mengingat betapa 
luas krisis pemuda sekarang serta konsekuensinya untuk masa datang. Jadi, 
dalam memprioritaskan intervensi, potensi mereka untuk beroperasi pada 
skala yang relevan secara nasional dan mencapai rangkaian maslahat luas 
sebaiknya dipertimbangkan (hal ini berhubungan erat dengan faktor-faktor 
kelayakan, terutama dari segi kapasitas).  

123. Ada tiga faktor kelayakan utama: 

D. Kapasitas pelaksanaan: Beberapa pilihan intervensi yang disajikan di atas 
memerlukan kapasitas pelaksanaan yang cukup canggih. Akan tetapi, 
kapasitas pelaksanaan di Timor-Leste—antara pemerintah, masyarakat 
madani, kelompok dan organisasi pemuda, maupun sektor swasta—lemah. 
Sesungguhnya, dalam bagian prinsip di atas, kami mencatat perlunya  
“mengakui kendala-kendala pelaksanaan”; hal ini begitu penting sehingga 
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patut diulangi dan dimasukkan sebagai kriteria khusus. Prioritisasi harus 
mempertimbangkan apa yang layak secara teknis. 

E. Dana yang tersedia: Kendatipun pendapatan pemerintah dari sumber gas, 
dana pembangunan di Timor-Leste terbatas, terutama jika diantisipasi 
menjalankan salah satu di antara intervensi tersebut di atas pada skala yang 
relevan pada tingkat nasional. Prioritisasi intervensi perlu mempertimbangkan 
bagaimana setiap program akan didanai dalam jangka pendek, maupun dalam 
jangka panjang.  

F. Ruang Politik: Di samping kapasitas dan dana pembangunan, kemauan dan 
ruang  politik merupakan sumber daya yang langka. Hal ini terutama berlaku 
di Timor-Leste mengingat bahwa kekerasan pemuda, sampai berbagai tingkat, 
melibatkan motivasi politik. Dalam konteks ini, seperti dalam semua konteks 
pasca konflik atau pasca krisis, suatu kerangka komprehensif dan program-
programnya harus mempertimbangkan realitas politik dan memanfaatkan 
ruang politik yang ada. 

33..  RReekkoommeennddaassii::  66  IInntteerrvveennssii--IInntteerrvveennssii  PPrriioorriittaass  

124. Bab ini merekomendasikan enam intervensi untuk melaksanakan kelima 
prioritas kebijakan yang diidentifikasikan dalam Bab sebelumnya. Dalam Bab 
sebelumnya kami telah mengidentifikasi beberapa prinsip dari kerangka komprehensif 
untuk pemuda, lima prioritas kebijakan, mencatat lebih dari 20 intervensi yang dapat 
menyikapi prioritas-prioritas tersebut, dan menyarankan kriteria untuk menyeleksi 
intervensi prioritas. Mengingat prinsip, prioritas dan kriteria tersebut, kami 
merekomendasikan enam intervensi berikut yang dirangkum dalam tabel  di bawah ini.  
Mereka tidak didaftarkan berdasarkan urutan keutamaan apapun.  

Kotak 8: Ringkasan Intervensi yang Direkomendasikan 
1. Perluas program sekolah uang tunai/ bentuk mentah 
2. Dirikan kembali pusat-pusat pemuda 
3. Perluas program pekerjaan padat karya untuk pemuda  
4. Dirikan kembali program pembangunan berbasis komunitas dengan fokus pada 

pemuda  
5. Dukung program komunikasi yang dipimpin oleh pemuda 
6. Dukung program keadilan dan keamanan komunitas 

 
125. Rekomendasi-rekomendasi tersebut merupakan upaya pertama untuk 
mengidentifikasikan intervensi prioritas untuk menyikapi krisis pemuda yang 
sekarang serta tantangan-tantangan di masa datang di bidang pembangunan 
pemuda di Timor-Leste. Sekali lagi, kami mengharapkan rekomendasi-rekomendasi 
tersebut tergantung pada proses ketat dari tinjauan oleh kawan sebaya dan konsultasi 
pemangku kepentingan, melibatkan pemerintah, masyarakat madani, maupun masyarakat 
donor dan LSM internasional. Demi kenyamanan, Bab ini mengulangi butir-butir penting 
dari analisis sebelumnya. 
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3.3. Prioritas Intervensi #1: Perluas program uang tunai untuk 
sekolah/bentuk mentah 

Tujuan Kebijakan: 
 Prioritas Kebijakan  #1: Usahakan supaya Pemuda tetap bersekolah 

 
Latar belakang Pemikiran: 
 Langsung berdampak pada insentif ekonomi untuk tetap bersekolah 

 

126. Suatu program uang tunai untuk sekolah dan/atau bentuk mentah yang 
diperluas akan membantu menyikapi insentif-insentif yang mencegah pemuda 
untuk tetap bersekolah. Membuat pemuda tetap bersekolah dapat menyikapi sejumlah 
faktor risiko yang diidentifikasi dalam analisis situasi, termasuk koheis komunitas, 
“keterhubungan”, maupun sifat pemuda untuk dapat dipekerjakan. Selain itu, penelitian 
menunjukkan bahwa membuat pemuda tetap bersekolah memiliki serangkaian manfaat 
positif bagi perorangan dan masyarakat, termasuk kemungkinan kemiskinan yang lebih 
rendah, penghasilan lebih tinggi, kemungkinan lebih kecil untuk berpartisipasi dalam 
kegiatan kriminal, keluaran pertanian lebih tinggi, maupun tingkat lebih tinggi dari segi 
kepercayaan, modal sosial dan partisipasi politik.49 Seperti kami catat di atas, membuat 
pemuda tetap bersekolah memerlukan menyikapi insentif-insentif untuk partisipasi serta 
persepsi manfaat. Suatu program uang tunai untuk sekolah yang diperluas akan langsung 
berdampak pada insentif bagi pemuda untuk tetap bersekolah. 

127. Adanya sejumlah program sekolah yang menyediakan dukungan dalam 
bentuk mentah, menyarankan bahwa intervensi yang diperluas adalah layak.  WFP, 
UNICEF, dan pemerintah semuanya berada dalam berbagai tahap pelaksanaan program 
penyediaan makanan di sekolah, suatu jenis bantuan dalam bentuk mentah. Walaupun 
program-program tersebut semuanya memiliki tantangan operasional, keberadaan 
program-program tersebut menyarankan bahwa ketiga faktor kelayakan tersebut di atas 
semuanya dapat dikelola, termasuk kapasitas pelaksanaan, dana dan ruang politik. 

128. Di samping memperluas pencakupan geografis, suatu perluasan sebaiknya 
mencoba memperkenalkan dukungan lebih canggih yang melampaui, misalnya, 
pengadaan makan siang. Program-program sekarang berfokus pada dukungan bentuk 
mentah kebanyakan dalam bentuk pangan dan makanan. Dukungan alternatif untuk tetap 
bersekolah dapat termasuk, misalnya, bantuan tunai bersyarat maupun pembentukan 
rekening tabungan yang dapat diakses oleh pemuda pada saat lulus dan untuk membantu 
PR mereka atau transisi sekolah-perguruan tinggi. Untuk maksud tersebut, suatu 
perluasan mungkin dapat dimulai dengan dukungan dalam bentuk mentah kepada 
pemuda dan/atau orang tua mereka serta transisi ke pendekatan dan mekanisme yang 
lebih canggih.  

                                                 
49 Untuk acuan penelitian ini, lihat bagian 2.2.1 di atas. 
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3.4. Prioritas Intervensi #2: Dirikan kembali pusat-pusat Re-establish 
pemuda centers 

Tujuan Kebijakan: 
 Prioritas Kebijakan #1: Ushakan supaya Pemuda tetap bersekolah 
 Prioritas Kebijakan #3: Hubungkan Pemuda dengan Komunitas 
 Prioritas Kebijakan #5: Perkuat Kendali-Kendali Formal dan Informal atas  Pemuda 

 
Latar belakang pemikiran: 
 Perbaiki pengalaman sekolah melalui pembentukan pusat pemuda yang dikaitkan 

dengan sekolah lokal 
 Ciptakan ruang dan struktur untuk memfasilitasi hubungan pemuda-komunitas 
 Secara tidak langsung memperkuat kendali sosial informal atas pemuda 

 

129. Pembentukan kembali pusat-pusat pemuda akan membantu membuat  
pemuda tetap bersekolah, menghubungkan pemuda dengan komunitas, dan 
memperkuat kendali-kendali sosial informal. Pusat-pusat Pemuda secara tidak 
langsung dapat membantu membuat pemuda tetap bersekolah dengan menfasilitasi 
pemakaian produktif waktu setelah sekolah dan mengaitkan kegiatan sekolah dengan 
kegiatan puast  pemuda. Mereka juga dapat membantu menghubungkan pemuda dengan 
komunitas dengan membekali pemuda dengan sumber daya untuk terlibat dalam urusan 
komunitas dan dengan mengaitkan kegiatan kepada peristiwa komunitas. Akhirnya, 
pembentukan kembali pusat pemuda dapat secara tidak langsung memperkuat kendali-
kendali informal atas pemuda; mereka akan membantu menyingkirkan pemuda dari 
jalanan, membawa pemuda di bawah pengaruh pimpinan yang lebih moderat, dan 
membantu membangun mata rantai dan jaringan (yaitu., modal sosial) antara berbagai 
geng/kelompok pemuda. 

130. Memastikan kelayakan akan memerlukan membangun kapasitas 
manajemen, memastikan pendanaan pemerintah jangka panjang, dan memelihara 
kenetralan politik. Sejak kemerdekaan sejumlah pusat pemuda telah didirikan di Dili 
maupun pada tingkat kabupaten. Hal ini menyarankan bahwa pelaksanaan adalah 
mungkin. Umumnya, pusat-pusat tersebut gagal begitu pendanaan (ekstern) habis. 
Selanjutnya, beberapa intervensi berfokus berlebihan pada perangkat keras dengan 
merugikan perangkat lunak bila seringkali ketrampilan keuangan dan manajemen, 
maupun kreativitas, tidak ada, lebih daripada ruang fisik.  Untuk memastikan pendanaan 
pemerintah jangka panjang akan perlu membangun kapasitas tersebut maupun menjaga 
jangan sampai pusat-pusat pemuda menjadi berasosiasi berlebihan dengan partai atau 
tokoh politik tertentu. Akan tetapi, hal ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan, 
mengingat bahwa loyalitas perorangan ketimbang loyalitas kelembagaan mendominasi 
politik di Timor-Leste.  

131. Pusat-pusat pemuda akan membentuk infrastruktur nasional untuk 
program seni, musik, olah raga dan budaya. Pada jangka panjang, dan mengingat 
nyaris tidak terdapat keberadaan dan kapasitas pemerintah lokal, pusat-pusat pemuda 
dapat membentuk suatu infrastruktur nasional yang mampu melaksanakan program 
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pemuda yang lebih canggih dengan fokus pada mendukung artis, musisi, olahragawan 
dan olahragawati yang muda, maupun peristiwa-peristiwa kebudayaan. Sesungguhnya, 
media rakyat populer, seperti drama sosial dan teater boneka, dapat digunakan untuk 
mengangkat kesadaran mengenai sebab-sebab dan faktor-faktor perilaku kekerasan serta 
langkah-langkah pencegahan dan pengurangan kekerasan. Ini akan memerlukan bahwa 
pusat-pusat pemuda pada tingkat kabupaten mengembangkan mekanisme untuk 
menjangkau ke bawah, ke tingkat kecamatan dan tingkat suco (kampung ). 

3.5. Prioritas Intervensi #3: Perluas program pekerjaan umum padat karya 

Tujuan Kebijakan: 
 Prioritas Kebijakan #2: Tingkatkan Kesempatan Kerja untuk Pemuda 
 Prioritas Kebijakan #4: Perkuat Pemuda untuk berpartisipasi dalam Pembangunan 

Bangsa 
 
Latar belakang pemikiran: 
 Tingkatkan lapangan kerja untuk pemuda   
 Tingkatkan kesempatan untuk pemuda untuk membangun (kembali) infrastruktur 

bangsa 

 

132. Perluasan program pekerjaan padat karya untuk pemuda akan membantu 
menyikapi prioritas kebijakan penting untuk meningkatkan kesempatan kerja 
untuk pemuda. Analisis situasi telah menetapkan bahwa tingkat-tingkat tinggi 
pengangguran pemuda merupakan faktor risiko yang signifikan dan mempengaruhi 
insentif pemuda untuk terlibat dalam perilaku kekerasan. Sesungguhnya, penelitian telah 
membuktikan bahwa tingkat pengangguran tinggi dapat meningkatkan kemungkinan 
konflik dan kegiatan kriminal. Analisis di atas juga menetapkan bahwa faktor-faktor pada 
sisi permintaan merupakan halangan utama terhadap pekerjaan pemuda di Timor-Leste, 
yang termasuk produktivitas pertanian rendah, sektor swasta yang nyaris tidak ada, 
belanja pemerintah yang tidak memadai, kekurangan akses kredit dan pasar, dan 
lingkungan peraturan yang tidak praktis;  pada hakikatnya tidak tersedia cukup banyak 
pekerjaan. Walaupun program pekerjaan padat karya untuk pemuda bukan merupakan 
obat mujarab untuk faktor-faktor dari sisi permintaan tersebut, dalam konteks krisis 
sekarang program-program seperti itu barangkali merupakan cara paling efisien untuk 
segera meningkatkan kesempatan kerja untuk pemuda.  

133. Bahwasanya sejumlah program sekarang sedang dilaksanakan 
menunjukkan kelayakan program tersebut; tantangannya adalah memastikan 
bahwa program-program tersebut berjalan pada skala yang memadai dan 
menghasilkan keluaran-keluaran yang relevan. Sejak krisis menghantam tahun lalu, 
ILO dan MOLCR telah menjalankan program uang tunai untuk pekerjaan. Mereka 
sekarang dalam proses membentuk suatu program pekerjaan padat karya yang lebih 
berambisi yang membayangkan penciptaan 23.000 pekerjaan sementara untuk rehabilitasi 
dan pembangunan infrastruktur. Bilamana program-program sebelumnya berfokus 
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hampir eksklusif, walaupun secara strategis, pada pekerjaan, maka program-program 
yang baru akan berfokus pada pemastian keluaran-keluaran bermutu. 

134. Ada sejumlah ciri rancangan utama dari suatu program pekerjaan umum 
yang baik yang sebaiknya dipertimbangkan. Ciri-ciri tersebut termasuk: tingkat upah 
sebaiknya ditetapkan pada tingkat yang tidak lebih dari upah pasar yang berlaku untuk 
buruh tidak trampil;  pembatasan-pembatasan untuk memenuhi syarat sebaiknya 
dihindari; penentuan ransum, jika diperlukan, sebaiknya pro-miskin; walaupun padat 
karya sebaiknya diprioritaskan, masukan-masukan lain diperlukan untuk memastikan 
keluaran-keluaran bermutu; program-program sebaiknya dikurangi bila permintaan buruh 
di sektor pertanian sedang tinggi;  mekanisme upah alternatif (misalnya, upah 
berdasarkan tugas) dapat mendorong partisipasi perempuan, dan biaya transaksi 
sebaiknya ditekan seminimal mungkin.50 

3.6. Prioritas Intervensi #4: Dirikan kembali program pembangunan 
berbasis masyarakat dengan fokus pada pemuda  

Tujuan Kebijakan: 
 Prioritas Kebijakan  #2: Tingkatkan kesempatan kerja untuk Pemuda 
 Prioritas Kebijakan  #3: Hubungkan Pemuda dengan Komunitas 
 Prioritas Kebijakan  #4: Berdayakan Pemuda untuk berpartisipasi dalam 

Pembangunan Bangsa 
 
Latar belakang pemikiran: 
 Bangkitkan kesempatan kerja (jangka pendek) untuk pemuda (dan lain-lain) 
 Fasilitasikan partisipasi pemuda dalam pengambilan keputusan komunitas 
 Fasilitasikan partisipasi pemuda dalam pembangunan bangsa pada tingkat lokal 
 Atasi kendala-kendala pelaksanaan melalui pembentukan infrastruktur untuk 

menyampaikan dana pembangunan pada tingkat komunitas 

 

135. Pembentukan kembali suatu program pembangunan berbasis komunitas 
berskala luas akan membantu menciptakan kesempatan kerja, menghubungkan  
pemuda dengan komunitas, dan memberdayakan mereka untuk berpartisipasi 
dalam proses pembangunan bangsa. Keterlibatan Pemuda dalam program 
pembangunan berbasis komunitas merupakan cara efektif untuk memasukkan mereka 
dalam pembuatan keputusan komunitas, memberi suara dan kesempatan kepada mereka 
untuk mempengaruhi urusan lokal, maupun memberi pekerjaan kepada mereka serta 
mengembangkan ketrampilan sosial dan teknis mereka. Seperti diidentifikasikan di atas, 
ada sejumlah titik masuk untuk melibatkan pemuda dalam program-program CDD 
termasuk: sebagai peserta dalam rapat-rapat komunitas; sebagai wakil komunitas terpilih 
yang bertanggunjgawab untuk pelaksanaan atau tugas-tugas lain; sebagai maslahat yang 
ditargetkan, termasuk pembiayaan yang diserahkan; sebagai bagian dari tim pelaksanaan, 

                                                 
50 Untuk diskusi lebih komprehensif mengenai pilihan kebijakan jaring pengaman sosial di Timor-Leste, 
lihat Bank Dunia  (2007e). 
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dengan demikian memperoleh pekerjaan dan ketrampilan; sebagai fasilitator komunitas; 
kegiatan komunikasi dan jangkauan ke luar; dan, sebagai pemantau dan penilai program. 

136. Pelaksanaan sukses dari program pembangunan berbasis masyarakat di 
masa lalu menyarankan kelayakannya. Hanya sedikit sekali kapasitas pemerintah 
untuk menyampaikan program dan pembangunan ke bawah kepada tingkat kabupaten, 
apa lagi tingkat kampung di Timor-Leste. Akan tetapi, program-program CDD dapat 
beroperasi dengan kondisi kapasitas yang begitu rendah, karena mereka menyadap 
pengetahuan, pembuatan keputusan dan know-how komunitas. Sesungguhnya, berbagai 
komunitas sering menyesalkan kenyataan bahwa Program Pemberdayaan Komunitas 
(CEP) tidak dilanjutkan, karena itu adalah nyaris satu-satunya program yang beroperasi 
pada tingkat kampung dengan skala luas. Membentuk kembali program seperti itu dengan 
rancangan yang memastikan tingkat partisipasi pemuda yang tinggi akan menguntungkan 
bagi pemuda maupun bagi komunitas lebih luas.  

137. Pembentukan suatu program CDD yang kuat akan membangkitkan suatu 
anjungan untuk program pembangunan komunitas di masa datang. Misalnya, di 
Indonesia Program Pembangunan Kecamatan (KDP), yang beroperasi di Timor-Leste 
sebelum kemerdekaan, telah diperluas dengan program-program tambahan, termasuk 
program reintegrasi dan korban konflik di Aceh, suatu kampanye sosialisasi perdamaian, 
suatu program pemberdayaan perempuan, dan suatu proyek percontohan bantuan hukum. 
Selanjutnya, pembangunan suatu anjungan bersama untuk alokasi sumber daya pada 
tingkat kampung dapat berfungsi sebagai penghubung antara struktur negara modern dan 
struktur serta norma komunitas. 

3.7. Prioritas Intervensi #5: Dukung program komunikasi yang dipimpin 
oleh pemuda 

Tujuan Kebijakan: 
 Prioritas Kebijakan  #3: Hubungkan Pemuda dengan Komunitas 
 Prioritas Kebijakan  #5: Perkuat Kendali-Kendali Formal dan Informal atas  

Pemuda 
 
Latar belakang pemikiran: 
 Fasilitasi komunikasi antar pemuda, dan antara pemuda dan komunitas  
 Perkuat keyakinan, norma dan pimpinan  non-kekerasan antar pemuda 
 Tingkatkan informasi tentang kesempatan bagi pemuda 

 

138. Suatu program komunikasi yang dipimpin oleh pemuda dapat membantu 
menghubungkan pemuda dengan komunitas, terutama kawan sebaya mereka, dan 
memperkuat kendali-kendali informal sosial. Sesungguhnya, penelitian dan 
pengalaman dari konteks pasca konflik yang lain menunjukkan bahwa kampanye anti 
kekerasan pada tingkat lokal dan nasional dapat menjadi alat efektif untuk mengurangi 
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perilaku negatif dan memperbaiki hubungan-hubungan inter-komunal.51 Sebaliknya, dan 
seperti dicatat dalam analisis situasi di atas, tidak adanya informasi yang dapat dipercaya 
bisa membuat pemuda rentan terhadap desas desus dan  manipulasi. Kunci terhadap 
kampanye seperti itu adalah melibatkan pemuda itu sendiri baik dalam mengembangkan 
dan menyebarkan pesan perdamaian dan anti-kekerasan. Dengan cara demikian pemuda 
dapat terlibat dalam dialog dengan kawan sebaya mereka maupun dengan komunitas 
lebih luas. Metode ini terutama berguna jika pimpinan pemuda dan komunitas yang 
berpengaruh, yang mungkin sebelumnya pernah bersimpati dengan kekerasan, secara 
umum menolak dan tidak menganjurkan kekerasan melalui kampanye komunikasi yang 
dipimpin oleh pemuda. 

139. Suatu program komunikasi akan perlu menggunakan sarana alternatif 
untuk mengatasi cakupan terbatas dan kecurigaan terhadap informasi yang berasal 
dari media. Seperti dicatat dalam analsis terlebih dahulu, informasi yang dapat diakses 
dan dapat dipercaya sangat kurang di Timor-Leste. Ada satu penyiar nasional dengan 
radio dan televisi, segelintir stasion radio komunitas, ditambah dengan beberapa surat 
kabar di Dili. Radio nasional mencakup sekitar separuh negeri ini dan televisi hanya 
mencakup beberapa daerah, walaupun perluasan besar-besaran sedang berlangsung. 
Karena itu, saluran-saluran alternatif, seperti drama sosial dan teater boneka sebaiknya 
dipertimbangkan. 

140. Pemograman komunikasi sebaiknya jangan berfokus saja pada pesan-pesan 
anti kekerasan, tetapi juga memberi informasi tentang program dan kesempatan 
baru untuk pemuda. Sesungguhnya, semua program pembangunan, dan terutama yang 
khususnya ditargetkan kepada pemuda, sebaiknya mengembangkan strategi sosialisasi 
dan komunikasi yang jelas mengutarakan persyaratan, kriteria seleksi, manfaat dan 
mekanisme penanganan keluhan. Hal ini akan memastikan tidak saja bahwa pemuda 
menyadari kesempatan-kesempatan tersebut, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas.  

3.8. Prioritas  Intervensi #6: Dukung program keadilan dan keamanan 
komunitas 

Tujuan Kebijakan: 
 Prioritas Kebijakan  #3: Hubungkan  Pemuda dengan Komunitas 
 Prioritas Kebijakan  #5: Perkuat Kendali-kendali Formal dan Informal atas Pemuda 

 
Latar belakang pemikiran: 
 Akhiri pengabaian hukum dan kurangi insentif untuk terlibat dalam perilaku 

kekerasan yang oportunis  
 Tingkatkan kapasitas lembaga-lembaga formal, termasuk kepolisian dan 

pengadilan, untuk mengusut dan menuntut kekerasan dan kejahatan pemuda 
 Perkuat pelaku dan mekanisme informal, termasuk pimpinan komunitas dan  

pemuda, untuk menjalankan wewenang yang tepat atas  pemuda  

 

                                                 
51Lihat diskusi di atas pada bagian 2.3.14. 
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141. Ambruknya secara umum dalam pengendalian hukum dan ketertiban 
memerlukan pemograman yang memperkuat mekanisme-mekanisme formal (yaitu, 
kepolisian, pengadilan), mekanisme informal (yaitu, pimpinan komunitas dan 
pemuda, maupun kaitan-kaitan antara mekanisme formal dan informal. Seperti 
dicatat di atas, pengelolaan kejahatan dan konflik seringkali mengandalkan mekanisme 
informal sama banyak seperti sistem-sistem negara yang formal. Selanjutnya, kedua-
duanya paling lemah apabila mereka saling berkontradiksi, yaitu, apabila penyebab 
kekerasan dapat mempermainkan kedua lembaga tersebut untuk saling berlawanan demi 
keuntungannya. Intervensi-intervensi potensial dapat mencakup program penengahan dan 
paralegal, yang dapat membantu menbangun kembali mekanisme-mekanisme komunitas 
informal untuk pengendalian sosial, dan program  “lingkungan tetangga yang aman” atau 
tugas kepolisian komunitas.  

142. Di samping mengulangi betapa penting bidang ini, laporan ini tentang  
pemuda menyarankan agar supaya dilaksanakan pekerjaan analitis dan pengkajian 
lebih lanjut. Mendukung pembaharuan keadilan dan keamanan sangat rumit dalam 
segala konteks, apalagi dalam keadaan pasca krisis dan di mana mekanisme-mekanisme 
keadilan non-negara tetap berlaku. Sesungguhnya, jika kami mempertimbangkan kriteria 
kelayakan kami maka ada rintangan-rintangan politik cukup besar maupun masalah-
masalah kapasitas pelaksanaan. Akan tetapi, bidang ini penting,  bukan saja untuk 
menyelesaikan krisis pemuda tetapi juga untuk menciptakan kondisi-kondisi keadilan dan 
keamanan untuk pembangunan secara lebih umum. Dengan demikian kami menyarankan 
bahwa perlu dilakukan pekerjaan analitis lebih lanjut untuk mengidentifikasikan 
kesempatan yang tepat dan straegis untuk ditanggulangi.  
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