
 

 

 

 

 

 

IV. PEMBAHASAN 

 

 

 

 

A. Status Papua Setelah Indonesia Merdeka 

Pada abad ke 16 M Portugis dan Spanyol datang ke Papua Barat, untuk mencari 

rempah-rempah yang kemudian disusul dengan praktik monopoli perdagangan, 

termasuk pemaksaan dan penjajahan di wilayah tersebut. Untuk mempertahankan 

diri maka terjadilah beberapa pertempuran antara kerajaan-kerajaan di wilayah 

Maluku-Papua dengan Portugis dan Spanyol, terkadang karena bersatunya 

kerajaan Tidore, Ternate, Bacan dan Jailolo, menyebabkan para penjajah Eropa 

tersebut mengalami kesulitan untuk menaklukan wilayah Tidore dan sekitarnya.  

 

Sepeninggal Portugis, datanglah Belanda ke Tidore dengan tujuan yang sama 

melakukan monopoli dan penjajahan wilayah Tidore demi kepentingan Belanda, 

seperti halnya Portugis dan Spanyol yang pernah datang sebelumnya, upaya 

pemaksaan dan penjajahan tersebut disambut dengan perlawanan fisik oleh 

kerajaan-kerajaan di wilayah Maluku dan Papua, selama bertahun-tahun 

peperangan tersebut telah membawa korban serta kerugian sangat banyak 

terutama di pihak kerajaan Tidore. Hingga kemudian dalam sejarah perjuangan 

kesultanan Tidore, dikenallah Sultan Nuku (1738 – 1805 M) sebagai seorang 

sultan yang gigih berjuang mengusir penjajahan Belanda termasuk dari Ternate, 

Bacan dan Jailolo bahkan perjuangan tersebut menyebabkan Belanda menyerah 



41 

 

pada tanggal 1801 M, di masa Sultan Nuku inilah perjuangan melawan penjajahan 

asing di beberapa wilayah Pasifik lainnya juga mengalami masa kegemilangan.  

 

Setelah melalui pelbagai fase yang mendorong kesadaran baru di lingkungan 

masyarakat terpelajar dan masyarakat politik kerajaan-kerajaan Nusantara (Hindia 

Belanda), maka secara seiring juga dijalankan sebuah kebijaksanaan yang dikenal 

dengan politik etis oleh pemerintahan kolonial Belanda, penerapan politik ini, 

yang sering juga dideskripsikan sebagai kebijakan balas jasa sebenarnya juga 

merupakan gejala internasional di semua negara kolonial barat yang berhubungan 

dengan suatu refleksi global atas sikap negeri-negeri induk terhadap wilayah 

jajahan mereka. Salah satu aspek yang penting yang pada akhirnya berdampak 

besar dalam proses perjumpaan antara Nusantara-Indonesia dan Belanda (Hindia-

Belanda, Nederlands-Indie), ialah pendidikan. Memasuki abad ke-20, lahirlah 

generasi baru dari warga Hindia-Belanda, yaitu warga terdidik-tercerahkan seperti 

yang telah disinggungkan di atas. Mereka inilah yang berinteraksi dialogis untuk 

memikirkan kehidupan bersama mereka yang satu-bersatu dalam pengertian 

bangsa, natie,nation. Setelah melalui proses dialogis dalam waktu yang tidak 

singkat, yaitu tahun 1908-1928, maka melalui Kongres Pemuda, para pemimpin 

pemuda yang turut serta dalam kongres itu merumuskan kesepakatan mereka dan 

menyebut diri dengan nama baru: Indonesia. 

 

Secara tidak langsung, sejarah kolonial yang diperincikan paragraf-paragraf 

sebelumnya, merupakan bukti bahwa Indonesia telah menyatakan diri bahwa 

Indonesia dijajari pulau-pulau dari Sabang sampai Marauke. Secara harafiah, 

status integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia merupakan dasar dari doktrin 
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uti possidetis juris, yang berarti bahwa negara-negara baru yang lahir dari proses 

dekolonisasi mempunyai batas-batas wilayah yang sama dengan batas-batas 

wilayah rezim kolonial sebelumnya
1
. Hal ini dibuktikan melalui perjanjian dengan 

Inggris Mengenai Batas darat Belanda dan Inggris, tahun 1895 di New 

Guinea/Papua barat dan Papua Nugini.  

 

Status Papua Barat setelah pernyataan kemerdekaan adalah wilayah Papua Barat 

berintegrasi ke dalam wilayah Indonesia berdasarkan doktrin uti possidetis juris 

dan diperkuat lagi dengan perjanjian Antara Belanda dengan Inggris pada tahun 

1895 mengenai Batas-batas wilayah jajahan. 

 

B. Konflik Antara Indonesia Dengan Belanda Mengenai Papua Barat 

Konflik Antara Indonesia dengan Belanda ini merupakan perebutan suatu wilayah 

kedaulatan. Papua sebagai wilayah jajahan Belanda yang telah diproklamasikan 

oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Secara hukum, 

Presiden Pertama RI telah membuat aneksasinya menjadi suatu cause celèbre 

selama 50 tahun terakhir
2
. Secara de jure pengakuan terhadap kemerdekaan suatu 

Negara dari Negara-negara lain merupakan status yang menentukan bagi sebuah 

Negara yang baru merdeka, namun secara de facto Papua merupakan jajahan 

Belanda yang berada dalam lingkup territorial yang menyebabkan pernyataan 

bahwa Indonesia dari Sabang sampai Marauke telah diakui pula oleh Negara-

negara dan Organisasi Internasional, seperti PBB. 

                                                 
1
           Dikutip dari makalah, Charles Scheiner. 28 Oktober 2006. Penentuan Nasib Sendiri Bukan 

Sekedar Merdeka Secara Politis, Perkembangan Baru di Timor-Leste. Diadaptasi oleh Timor-Leste 

Institute For Reconstruction Monitoring and Análisis dalam suatu presentasi dalam konfrensi 

tentang International Law And The Sahara Question Of Western Sahara di Institute of Social 

Studies, Den Haag, Belanda, 
2
         Ibid.   
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PBB sebagai sebuah organisasi yang terbesar turut ambil peran di dalam konflik 

ini, yang kemudian menghasilkan sebuah Perjanjian antara Indonesia dengan 

Belanda mengenai Papua Barat pada tahun 1962, di New York dan menghasilkan 

sebuah kesepakatan bahwa Papua diberikan hak untuk melakukan self 

determination sesuai dengan kesepakatan yang telah tertulis di dalam perjanjian 

tersebut
3
. 

 

Perincian mengenai penjelasan tersebut, akan diuraikan dalam sub-judul berikut 

ini yang membahas mengenai Peranan PBB dalam konflik ini, kekuatan mengikat 

Perjanjian New York 1962, Pepera, pelaksanaan Pepera itu sendiri. 

 

1. Peranan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Papua Barat 

PBB merupakan suatu organisasi internasional dengan atribut yang terbesar 

dan terluas serta paling lengkap dan juga amat kompleks. Bukti yang tegas 

yang menyatakan bahwa PBB adalah sebuah organisasi internasional yaitu 

dari kalimat terakhir pada Preambule Piagam PBB. PBB terdiri dari beberapa 

badan-badan yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing, salah 

satunya adalah UNTEA yaitu Badan Otoritas Eksekutif Perserikatan Bangsa-

Bangsa yang dibentuk oleh dan di bawah kewenangan Seketaris Jenderal 

pada tanggal 1 Oktober 1962
4
. 

 

                                                 
3
           Bab-bab dalam Perjanjian  New York 1962 yang mengatur mengenai, Pemerintahan 

Indonesia Dan Penentuan Nasib Sendiri. 
4
           Pasal II, Lampiran I, mengenai Penyerahan Pemerintahan, Perjanjian New York 1962, 

antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda.  
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Kewenangan PBB adalah menciptakan perdamaian dan keamanan 

internasional melalui cara damai
5

. Hal inilah yang mendorong PBB 

menangani kasus Papua Barat melalui jalur diplomasi yang dilakukan oleh 

Sekjen PBB, Dewan Keamanan, dan Majelis Umum. Tindakan ini mencegah 

meluasnya suatu konflik Indonesia-Belanda yang tak kunjung menemukan 

jalan tengah terhadap wilayah Papua Barat. Tapi PBB hanya sebagai 

fasilitator dalam menyelesaikan konflik atau sengketa dengan cara damai, 

bukan sebagai penentu dalam suatu keputusan sebagaimana dinyatakan dalam 

Pasal XVI Perjanjian New York 1962, hanya sebatas memberi nasihat, 

membantu, dan berpartisipasi dalam pengaturan untuk melaksanakan 

ketentuan-ketentuan penentuan nasib sendiri. Namun, kesepakatan antara 

kedua belah pihak yang berjanji telah disepakati, dan disahkan oleh Resolusi 

yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan atau Mejelis Umum
6

. Tujuan 

daripada Resolusi ini adalah untuk memecahkan masalah yang timbul dalam 

pergaulan negara-negara di dunia yang menyangkut kepentingan anggota-

anggota PBB. Sebagai jalan tengahnya, maka PBB memberikan hak 

penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat dengan jalan melalui act of free 

choice.  

 

                                                 
5
         Pasal 1 UN Charter: To maintain international peace and security, and to that end: to take 

effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the 

suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful 

means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or  

settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace; 
6
          Perjanjian New York 1962, Resolusi No. 1752. (XVII) mengenai Perjanjian Antara 

Pemerintah Indonesia Dan Pemerintah Belanda Mengenai West New Guinea (Irian Barat). 

Resolusi ini disepakati antara Indonesia dan Belanda, bahwa kedua belah pihak megakui dan 

menghargai serta memberikan wewenang kepada Sekretaris Jenderal PBB dalam menangani 

konflik Papua Barat. 
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PBB dalam menangani perseteruan ini, memiliki dasar hukum yang jelas. 

Resolusi dan Piagam PBB telah memiliki kekuatan hukum, ditambah lagi 

Indonesia adalah salah satu anggota tetap pada waktu itu.   

a. Piagam PBB 

Piagam PBB adalah salah satu dasar hukum yang menggerakkan PBB 

untuk mendamaikan konflik di dunia. Sebagai organisasi internasional 

terbesar di dunia, PBB mempunyai dasar filosofis dalam pembentukannya. 

Berdasarkan pembukaan Piagam PBB bahwa PBB bertekad untuk 

menyelamatkan generasi penerus dari kekejaman perang yang 

menimbulkan kesengsaraan yang luar biasa bagi manusia, menegakkan 

hak asasi manusia, membangun kondisi yang berdasarkan keadilan dan 

penghormatan terhadap tanggung jawab yang bersumber dari traktat atau 

sumber-sumber hukum internasional lainnya serta meningkatkan 

kehidupan social standar hidup yang lebih baik. 

 

Piagam PBB adalah konstitusi PBB
7
, yang ditandatangani di San Francisco 

pada 26 Juni 1945 oleh kelima puluh anggota asli PBB. Piagam ini mulai 

berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh lima anggota 

pendirinya—Republik Cina, Perancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika 

Serikat—dan mayoritas penanda tangan lainnya. Sebagai sebuah Piagam ia 

adalah sebuah perjanjian konstituen, dan seluruh penanda tangan terikat 

dengan isinya. Selain itu, Piagam tersebut juga secara eksplisit 

menyatakan bahwa Piagam PBB mempunyai kuasa melebihi seluruh 

                                                 
7           Dikutip dari situs: Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_PBB, diakses tanggal, 28 Juli 2009. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi
http://id.wikipedia.org/wiki/PBB
http://id.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
http://id.wikipedia.org/wiki/26_Juni
http://id.wikipedia.org/wiki/1945
http://id.wikipedia.org/wiki/24_Oktober
http://id.wikipedia.org/wiki/1945
http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Cina
http://id.wikipedia.org/wiki/Perancis
http://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Soviet
http://id.wikipedia.org/wiki/Britania_Raya
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
http://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_PBB
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perjanjian lainnya. Piagam PBB tersebut diratifikasi oleh Amerika Serikat 

pada 8 Agustus 1945, yang membuatnya menjadi negara pertama yang 

bergabung dengan PBB. Indonesia baru tercatat sebagai anggota PBB 

sejak 28 September 1950
8
. sejak itu Indonesia terikat secara hukum 

dengan PBB. 

 

Tujuan PBB, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 Piagam PBB adalah 

untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, membangun 

persahabatan, mencapai kerja sama internasional dalam menyelesaikan 

masalah-masalah internasional dalam berbagai bidang, dan menjadi pusat 

harmonisasi tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan 

umum. Tujuan-tujuan inilah yang akhirnya menjadi landasan bagi PBB 

untuk turut andil sebagai mediator bagi NKRI dan Kerajaan Belanda 

dalam merancang Perjanjian New York 1962 mengenai Papua Barat. 

Selain itu Pasal 73e Piagam PBB
9

, menyatakan bahwa Papua Barat 

mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dengan dasar pasal 

tersebut. Pasal inilah yang menjadi landasan negara-negara lain untuk 

merdeka.  

 

Pada tahun 2006, PBB membuat daftar beberapa wilayah, khususnya 

Sahara Barat, yang masih menunggu hak mereka untuk menentukan nasib 

                                                 
8
           Daftar nama-nama negara di bawah ini adalah nama-nama negara yang terdaftar dalam 

organisasi PBB atau perserikatan bangsa-bangsa hingga bulan juni 2006 yang berjumlah 192 

negara. Dikutip dari situs: 

http://organisasi.org/daftar_nama_negara_dunia_anggota_pbb_perserikatan_bangsa_bangsa_belaja

r_ilmu_pengetahuan_umum_dunia_global_internasional, diakses pada tanggal, 28 Juli 2009 
9           Chapter xi: Declaration Regarding non-self-Governing Territories Article 73e: to transmit 

regularly to the Secretary-General for information purposes, subject to such limitation as security 

and constitutional considerations may require, statistical and other information of a technical 

nature relating to economic, social, and educational conditions in the territories for which they 

are respectively responsible other than those territories to which Chapters XII and XIII apply. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
http://id.wikipedia.org/wiki/8_Agustus
http://id.wikipedia.org/wiki/1945
http://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_PBB
http://organisasi.org/daftar_nama_negara_dunia_anggota_pbb_perserikatan_bangsa_bangsa_belajar_ilmu_pengetahuan_umum_dunia_global_internasional
http://organisasi.org/daftar_nama_negara_dunia_anggota_pbb_perserikatan_bangsa_bangsa_belajar_ilmu_pengetahuan_umum_dunia_global_internasional
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sendiri. Sejumlah kawasan yang sebenarnya terjajah, yakni Papua Barat, 

Tibet, Kanaky (New Caledoneia), Kashmir, Tahiti-nui (French Polynesia), 

Puerto Rico, Guam, tetap berada dalam kekuasaan asing, tetapi Majelis 

umum PBB tidak meletakkan mereka ke dalam daftar yang tak 

berpemerintahan sendiri
10

. Pertanyaannya, mengapa Papua Barat tidak 

dimasukkkan ke dalam dafar tersebut. Pada dasarnya, Papua Barat telah 

berintegrasi ke dalam wilayah Indonesia melalui berbagai hal. Pertama, 

Papua Barat ádalah negara jajahan Belanda yang telah mengadakan 

perjanjian dengan Inggris Mengenai Batas darat Belanda dan Inggris, 

tahun 1895 di New Guinea/Papua dan Papua Nugini. Secara harafiah, 

status integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia merupakan dasar dari 

doktrin uti possidetis juris, yang berarti bahwa negara-negara baru yang 

lahir dari proses dekolonisasi mempunyai batas-batas wilayah yang sama 

dengan batas-batas wilayah rezim kolonial sebelumnya. Kemudian pada 

tahun 1969, melalui penentuan nasib sendiri Papua Barat setuju untuk 

masuk ke dalam Indonesia dan disetujui melalui Resolusi PBB 2504 

(XXIV) tahun 1969. Kedua hal tersebut, doktrin dan Resolusi Majelis 

Umum PBB sudah cukup membuktikan bahwa Papua Barat telah masuk 

ke dalam wilayah Indonesia. 

 

Piagam PBB, lebih khususnya pasal 73 poin (e) tersebut, berlaku bagi 

wilayah manapun yang ingin memerdekan diri. Tapi pasal itu saja tidak 

cukup, karena harus melihat sejarah-sejarahnya terlebih dahulu. Sebuah 

                                                 
10

           Charles Scheiner. Ibid. 
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kesepakatan tentu tidak dapat berubah begitu saja. Tapi perlu diingat 

semua bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. 

 

b. Resolusi Majelis Umum 

Resolusi Majelis Umum, sebagaimana Pasal 10 piagam PBB telah 

menjamin bahwa ―wewenang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa 

melingkupi badan-badan yang dibentuknya untuk kemudian 

mengemukakan anjuran-anjuran kepada anggota-anggota PBB atau kepada 

Dewan Keamanan atau kepada ketua badan tersebut mengenai segala soal 

dan hal yang berkaitan‖, sehingga kewenangan Majelis umum dalam 

mengeluarkan keputusan dan laporan atas anjuran-anjuran yang telah 

dijalankan, menjadi suatu kekuatan hukum yang cukup kuat.  

 

Diterimanya Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504 (XXIV) tahun 1969 

mengenai Papua Barat, merupakan persetujuan dari apa yang telah 

dijalankan oleh kedua negara (NKRI dan Kerajaan Belanda), bahwa 

Pepera telah dilaksanakan dengan hasil Papua Barat berintegrasi ke dalam 

wilayah Indonesia. Dengan demikian, status hukum Papua Barat di 

Indonesia diyakini sangat jelas dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak 

manapun.  

 

Secara hukum, Papua Barat memang berhak untuk merdeka melalui 

Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV) tahun, 1960, mengenai 

Pemberian Kemerdekaan Kepada Negara-negara dan Bangsa-Bangsa 

Jajahan, tapi itu sudah berlaku pada tahun 1960-an, pada saat invansi 

tentara Belanda dan tentara Indonesia merebut Papua Barat, sehingga 
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kemudian PBB mendamaikan kedua belah pihak untuk bernegosiasi 

mengenai Papua Barat. Pada tahun 1962 dibuatlah Persetujuan New York 

1962 yang menyepakati bahwa Papua Barat berhak untuk menentukan 

nasibnya sendiri. Pada tahun 1969, hasil Pepera yaitu Papua Barat setuju 

untuk berintegrasi ke dalam wilayah NKRI.   

 

2. Perjanjian New York 1962 

Perjanjian New York 1962, terdapat banyak ketentuan yang telah 

disepakati oleh kedua pihak, baik mengenai teknis dalam self 

determination maupun penentuan kewajiban-kewajiban setelah self 

determination selesai dieksekusi, sebagaimana telah dibahas di dalam Bab 

Tinjauan Pustaka mengenai daya ikat, bahwa kesepakatan untuk 

mengikatkan diri (concent to be bound) pada perjanjian merupakan tindak 

lanjut yang dilakukan oleh negara-negara setelah menyelesaikan suatu 

perundingan untuk membentuk suatu perjanjian internasional. 

 

Menurut analisis dan hasil pembacaan penulis terhadap Perjanjian New 

York 1962, perjanjian ini mengedepankan penentuan nasib sendiri, 

sehingga secara keseluruhan perjanjian ini memuat teknis-teknis atau 

persiapan penentuan nasib sendiri untuk Papua Barat. Mediator perjanjian 

ini sendiri, yaitu PBB yang akhirnya menyerahkan tugasnya kepada 

UNTEA. Sebagaimana tertulis dalam Pasal XI, Perjanjian New York 1969, 

―Sejauh mereka konsisten terhadap isi dan semangat Pejanjian ini, undang-

undang dan peraturan-peraturan yang akan tetap berlaku. UNTEA akan 

memiliki kekuasaan untuk mengumumkan undang-undang dan peraturan-



50 

 

peraturan baru atau melengkapinya di dalam semangat dan kerangka kerja 

Perjanjian ini. Dewan-dewan perwakilan akan dimintai pertimbangan 

sebelum dikeluarkannya undang-undang dan peraturan-peraturan baru atau 

perubahan terhadap undang-undang yang ada‖. Pasal ini juga secara tidak 

langsung menyatakan bahwa UNTEA akan meminta pendapat para dewan 

untuk mempertimbangkan keputusan yang telah diambil oleh UNTEA, 

baik itu mengenai perubahan atau pembuatan  peraturan baru sekalipun.  

 

UNTEA dalam keputusan-keputusannya akan melibatkan Papua Barat 

untuk mempertimbangkannya. Berarti pasal tersebut juga secara tegas 

mengedepankan wakil-wakil rakyat Papua Barat juga. Penulis berpikir 

bahwa, perencanaan penentuan nasib sendiri yang memakai sistem 

perwakilan juga atas dasar persetujuan wakil-wakil rakyat Papua Barat 

sendiri dan disetujui oleh UNTEA. 

 

Pasal XI ini diperkuat lagi dalam bab Pemerintahan Indonesia dan 

Penentuan Nasib Sendiri (Pepera), Pasal XIV, yang menyatakan mengenai 

penyerahan tanggung jawab bahwa, ―Setelah penyerahan tangung jawab 

pemerintahan penuh kepada Indonesia, undang-undang dan peraturan-

peraturan nasional Indonesia pada dasarnya akan dapat diterapkan di 

wilayah, dengan pengertian bahwa mereka konsisten dengan hak-hak dan 

kebebasan-kebebasan yang dijamin kepada penduduk di bawah 

persyaratan-persyaratan Perjanjian New York 1962. Undang-undang dan 

peraturan-peraturan atau amandemen-amandemen baru terhadap yang 
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telah ada dan diberlakukan dalam semangat Perjanjian ini. Dewan-dewan 

perwakilan akan dimintai pertimbangan sebagaimana perlu.‖ 

 

Setelah penyerahan yang dilakukan oleh UNTEA kepada Indonesia pada 

tahap kedua Perjanjian New York 1962, maka Pemerintah Indonesia 

dibebankan tanggung jawab atau tugas-tugas sebagaimana dalam Pasal XV 

yang ditekankan yaitu, ―tugas utama Indonesia adalah meniliti lebih lanjut 

mengenai pendidikan masyarakat untuk memerangi buta huruf, dan 

mengenai pemajuan perkembangan sosial, budaya dan ekonomi‖. Secara 

langsung ditegaskan dalam pasal tersebut, bahwa Indonesia ditugasi untuk 

menanggulangi permasalahan mendasar bagi Rakyat Papua Barat pada 

umumnya. Sebab tujuan sebuah Negara bukan hanya sekedar menambah 

daerah kekuasaan belaka, tetapi juga memberikan pembangunan yang juga 

bukan sekadar material seperti bangunan-bangunan, jalan pasar dan lain-

lain,  tetapi juga non-material juga harus terpenuhi seperti pendidikan, 

agama, pergaulan dan lain-lain. 

 

Perjanjian New York 1962, secara terperinci membahas mengenai 

kesepakatan self determination yang memberikan hak istimewa kepada 

rakyat Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri. Menurut Poin (c) 

Pasal XVIII (18), Perjanjian New York 1962, ada dua pertanyaan yang 

akan diajukan kepada rakyat Papua, yaitu, (a) apakah mereka ingin tetap 

bersama Indonesia; atau (b) apakah mereka ingin memutuskan hubungan 

dengan Indonesia. Hasilnya adalah rakyat Papua memutuskan untuk tetap 
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bersama Indonesia dengan perolehan 1054 suara untuk integrasi dan 

Pepera ini disaksikan oleh dua utusan PBB. 

 

Sebuah perjanjian internasional tidak dapat diubah begitu saja apa lagi 

menggugat keabsahannya dengan argumen yang tidak kuat. Menurut 

Konvensi Wina 1969, pasal 42 ayat 1
11

, keabsahan itu dibedakan atas dua 

macam, yakni, keabsahan atas perjanjian internasional itu sendiri, dan 

keabsahan atas persetujuan suatu negara untuk terikat pada perjanjian. 

Secara teoritis, keduanya dapat dibedakan sebagai berikut. 

 

Pertama, yang dipersoalkan adalah keabsahan perjanjian internasional itu 

sendiri yang disebabkan karena hal-hal yang terletak di luar diri masing-

masing negara atau sebagai hasil interaksi negara-negara atau sebagai hasil 

interaksi negara-negara ataupun wakil-wakil dari negara-negara yang 

melakukan perundingan yang mengakibatkan kerugian dari salah satu atau 

lebih negara pesertanya dan karena itu negara atau negara-negara yang 

bersangkutan dapat mempersoalkan keabsahan perjanjian itu.  

 

Kedua, masalahnya terletak pada persetujuan suatu Negara untuk terikat 

pada suatu perjanjian internasional (consent to be bound by treaty). 

Tegasnya, persetujuannya untuk terikat dipandang tidak sah oleh Negara 

itu sendiri, yang sudah tentu berdasarkan atas alasan yang menurutnya 

cukup kuat. 

                                                 
11

          Tertulis sebagai berikut: The validity of a treaty or of the consent of a State to be bound 

by a treaty may be impeached only through the application of the present Convention. Vienna 

Convention on the Law of Treaties (Vienna, 23 May 1969), on Part V, Invalidity, Termination 

And Suspension Of The Operation Of Treaties, Section 1: General Provisions. 
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Kedua alasan tersebut menunjukan bahwa kesalahan yang terjadi setelah 

perjanjian disepakati tidak bisa dipungkiri, akan memang selalu ada, dan 

kerap terjadi amandemen setelah pelaksanaannya. Perubahan dapat terjadi 

setelah adanya peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang berwenang. 

Siapa yang berwenang dalam Perjanjian New York 1962 ini, sudah barang 

tentu adalah subjeknya, yaitu kedua pihak yang berjanji, Indonesia dan 

Belanda. Kemudian kita lihat lagi dari segi klasifikasinya yaitu dari 

bentuknya. Berarti, untuk mengubah atau mengamandemen isi dari 

perjanjian beserta kesepakatannya, haruslah meminta persetujuan dari 

anggota badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian (treaty 

making power) tesebut.  

 

Di dalam pasal 35 Konvensi Wina 1969 yang membahas mengenai 

Pembebanan Kewajiban Kepada Negara Ketiga, adalah bahwa jika ada 

hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian internasional, misalnya 

perubahan atau amandemen, maka harus disetujui terlebih dahulu oleh 

negara ketiga secara tegas dalam bentuk tertulis. Jika menghendaki 

perubahan di dalam pasal-pasal di dalam Perjanjian New York 1962, harus 

memiliki persetujuan dari negara-negara pendukung yaitu, salah satu dari 

negara-negara anggota PBB yang telah menyaksikan penandatangan 

perjanjian tersebut yang dimediasi oleh PBB di New York tahun 1962. 

Tidak mungkin sebuah organisasi seperti LSM atau organisasi 

pemberontak dapat begitu saja mengamandemen ketentuan di dalam 

Perjanjian tersebut. 



54 

 

 

Organisasi pemberontak yang dapat diakui oleh hukum internasional 

adalah organisasi-organisasi pemberontak yang kegiatan-kegiatan 

kekuatan pemberontaknya telah mencapai suatu tingkat keberhasilan di 

mana mereka menduduki secara efektif dan membentuk otoritas de facto di 

sebagian besar wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintah 

induk.
12

 Sedangkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemberontak 

di Papua Barat masih bersifat separatis dan belum menguasai sebagian 

kecil dari wilayah Papua Barat.  

 

Menurut hukum humaniter, organisasi pemberontak yang diakui oleh 

hukum internasional harus memenuhi beberapa syarat
13

, yaitu: 

1. Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya; 

2. Mempunyai tanda pengenal yang melekat, yang dapat dilihat dari 

jauh; 

3. Membawa senjata secara terbuka; dan 

4. Melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang. 

 

Tapi yang patut dianalisis adalah, segala dokumen hasil dari perjanjian 

tersebut telah disepakati bersama antara NKRI dan Kerajaan Belanda yang 

disaksikan oleh negara-negara anggota, tanpa ada penentangan atau ada 

pihak yang keberatan menerima hasil putusan Pepera dan dokumen 

tersebut telah diterima dan disahkan oleh PBB secara baik dan pihak-pihak 

                                                 
12

           J.G. Starke. 1995. Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh 1. Penerjemah: 

Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 197. 
13

           Prof. KGPH. Haryomataram, S.H. 2005. Pengantar Hukum Humaniter. PT. RajaGrafindo 

Persada. Jakarta. Hal. 77 
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yang bertugas telah menjalankan semua ketentuan sesuai prosedur. 

 

3. Pelaksanaan Pepera 

Hasil dari pelaksanaan Pepera adalah, Papua Barat menjadi wilayah NKRI 

dengan sistem pemilihan perwakilan yang kemudian disahkan oleh 

Resolusi yang dikeluarkan PBB untuk mengakui hasil Pepera. Hal ini 

harus dianggap sebagai dokumen yang menyetujui hasil dari act of free 

choice dengan system perwakilan. Perinciannya adalah: 1025 orang, 

dengan perincian sebagai berikut: Kabupaten Merauke (175 orang), 

Kabupaten Fak-Fak (75 orang), Kabupaten Sorong (110 orang), Kabupaten 

Manokwari (75 orang), Kabupaten Paniai (175 orang), Kabupaten Teluk 

Cenderawasih (130 orang), Kabupaten Jayawijaya (175 orang), Kabupaten 

Jayapura (110 orang)
14

. Anggota-anggota DMP diambil dari DPRD 

Kabupaten dengan ditambah Kepala-kepala Suku/Adat dan orang lain 

yang ditunjuk oleh Pemerintah
15

. 

 

Pelaksanaan Pepera inilah yang sesungguhnya menjadi sorotan bagi rakyat 

Papua Barat. Apa yang menjadi persoalan utama bagi rakyat Papua Barat 

dalam hal penentuan nasib sendiri ini yaitu, pelaksanaannya yang memakai 

sistem perwakilan, bukan one man one vote. Alasan yang dapat 

dikemukakan adalah, pada dasarnya, proses Self Determination diubah dari 

aturan internasional menjadi aturan Indonesia karena alasan kondisi 

geografis serta keadaan ekonomi dan sosial penduduk Papua Barat masih 

                                                 
14

           Dikutip dari tulisan, G.K.T.Ninati, Sep 18, 2005, mengenai Jalannya Pepera 1969 (Act 

Of Free Choice) Di Papua Barat yang bersumber dari situs: 

http://www.melanesianews.org/spm/publish/printer_1195.shtml, diakses pada tanggal, 5 

September 2009, pukul 11.00 pm WIB. 
15

           Ibid 

http://www.melanesianews.org/spm/publish/printer_1195.shtml
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rendah, jadi tidak dimungkinkan untuk pelaksanaan self determination itu 

sesuai dengan aturan Internasional. Cukup masuk di akal memang, bahwa 

untuk melakukan sistem one man one vote sulit untuk dikendalikan, 

pegunungan terjal, jalan yang belum terhubung dari satu desa ke desa yang 

lain dan membutuhkan biaya yang besar untuk melaksanakan ketentuan 

one man one vote. Tapi beberapa tahun sebelum diadakan Perjanjian New 

York 1962, Belanda pernah mengadakan pemilihan  bagi rakyat Papua 

Barat untuk memindahkan kekuasaan dari Kerajaan Belanda ke rakyat 

Papua Barat dengan sistem one man one vote, sehingga hal ini menjadi 

perdebatan di masa sekarang yang merujuk pada sitem perwakilan yang 

dilakukan pada saat Pepera dilakukan tahun 1969. Patut dikaji kembali 

bahwa di dalam pasal-pasal Perjanjian New York 1962, bahwa tidak satu 

pun ketentuan Perjanjian New York mengharuskan Pepera dilaksanakan 

atas dasar one man one vote. Dan pelaksanaan system perwakilan tersebut 

sudah ada sejak lama bahkan di Amerika Serikat telah memakai system itu 

di dalam menetukan sistem pemerintahannya sampai sekarang. 

 

Tapi rakyat Papua Barat sekarang ini, tidak melihat keadaan keuangan 

pada saat perpindahan kekuasaan di mana terpilihnya gubernur Zainal 

Abidin Syah, Gubernur pertama Papua yang berkuasa dari tahun 1956 

sampai tahun 1961. Saat panasnya hubungan antara Belanda dan Indonesia 

yang mempermasalahkan Irian Barat, ia diangkat menjadi gubernur 

provinsi Irian Jaya dengan ibukota di Soasiu, Halmahera
16

. Pemilihan itu 

                                                 
16

             Lihat Bab I, hlm. 3-4. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur
http://id.wikipedia.org/wiki/Papua
http://id.wikipedia.org/wiki/1956
http://id.wikipedia.org/wiki/1961
http://id.wikipedia.org/wiki/Soasiu
http://id.wikipedia.org/wiki/Halmahera
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dibiayai sepenuhnya oleh Belanda karena sangat menginginkan Papua 

Barat menjadikan Negara Boneka Belanda. 

 

Tuduhan terhadap hasil Pepera yang tidak ideal
17

 serta pelaksanaan 

Perjanjian New York 1962 yang belum ―ideal‖ di mata rakyat Papua Barat, 

belum bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, pelaksanaan Pepera 

tahun 1969 telah memiliki kekuatan hukum dan hasil dari Pepera  tersebut 

tidak bisa diulang, sebab telah diterima dengan baik oleh PBB atas dasar 

kesepakatan dari pihak-pihak yang berjanji serta dukungan dari Negara 

anggota yang menyatakan bahwa hasilnya adalah sah. 

 

Dalam sebuah buku yang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 

yang tertulis bahwa: 

 

"Under arrangements made by the Government of the Republic of 

Indonesia and approved by the local west lrianese councils, 

consultative assemblies were set up, with a total membership of 

1026, which, between 14 July and 2 August 1969, pronounced 

themselves, without dissent, in favour of the territory remaining‖
18

.  

 

 

Ketentuan ini sendiri telah mengesahkan sistem perwakilan yang 

dilakukan pada Pepera di Papua Barat tahun 1969. yang terpenting adalah, 

penentuan nasib sendiri telah terlaksana dan memiliki konseskuensi yang 

jelas atas apa yang telah diputuskan oleh rakyat Papua Barat. Selanjutnya 

pelaksanaan Pepera disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB (Sekjen 

                                                 
17

          Lihat tulisan Nugroho Wisnumurti, Senior Fellow, Centre for Strategic and 

International Studies (CSIS); mantan Wakil Tetap/Dubes RI untuk PBB di New York dan Geneva, 

mengulas mengenai ―Evaluasi Otonomi Khusus Papua‖ yang diambil dari situs Bappenas: 

http://els.bappenas.go.id/upload/other/Evaluasi%20Otonomi%20Khusus%20Papua.htm 
18

           Baca Makalah, Hikmahanto Juwana, Status Yuridis Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 

di Papua Jaya dalam Perspektif Hukum Internasional., tanpa tahun. 
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PBB) dan berdasarkan hal tersebut, Sekjen PBB membuat laporan untuk 

disetujui oleh Majelis Umum PBB.  

 

Dalam buku pegangan yang dikeluarkan oleh PBB disebutkan bahwa,  

 

"The Secretary General's report on the conduct and results of the 

act of free choice was considered by the General Assembly in 

November 1969. In November 1969 the General Assembly 

acknowledged with appreciation the fulfillment by the Secretary-

General and his representative of the tasks entrusted to them under 

the 1962 Agreement."
19

  

 

Untuk memberi landasan hukum atas diterimanya tanggung jawab yang 

dibebankan pada Sekjen PBB, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 

2504. Resolusi ini diusulkan oleh 6 negara
20

 dan diterima oleh Majelis 

Umum PBB dengan imbangan suara 84
21

 setuju dari anggota PBB, tidak 

ada yang menentang dan 30 abstein. Menurut resolusi tersebut disebutkan 

bahwa,  

 

"Takes note of the report of the Secretary General and acknowledges 

with appreciation the fulfilment by the Secretary General and his 

representative of the tasks entrusted to them under the Agreement of 

15 August 1962 between the Republic of Indonesia and the Kingdom 

of the Netherlands concerning West New Guinea (West Papua).‖
22

.  

 

                                                 
19

           Ibid. 
20

           Belanda, Belgia, Indonesia, Luxemburg, Malaysia, Thailand. Resolusi Majelis Umum 

2504, 1969. 
21

           Negara-negara yang setuju atas Resolusi Belanda-Indonesia adalah: Afganistaan, Algeria, 

Argentian, Austria, Belgia, Bulgaria, Burma, Byelorusia, Kamboja, Canada, Cylon, Chili, 

Republik Rakyat China, Kuba, Cypus, Chekoslowagia, Denmark, Dominicaan, Ethiopia, Filandia, 

Perancis Junani, Guatemala, Guinea, Honduras, Eslandia, Hongaria, India, Iran, Irak, Irlandia, 

Italia, Jepang, Jordania, Kuwait, Laos, Libanon, Liberia, Libia, Luxemburg, Madagasar, Malaysia, 

Maldives, Mali, Mauritania, Mexico, Mongolia, Maroko, Nepal, Belanda, Zeelandia Baru, 

Nicaragua, Nigeria, Norwegia, Pakistan, Panama, Peru, Piliphina, Polandia, Portugal, Romania, 

Ruanda, Syria, Muangthai, Saudi-Arabia, Senegal, Singapura, Africa Selatan, Jerman Barat, 

Spanyol, Sudan, Tunisia, Turki, Ukraina, Uni-Sovjet, Mesir, Inggris, Amerika Serikat, Jerman 

Utara dan Jugoslavia. Selengkapnya dapat dibaca di situs: 

http://www.melanesianews.org/spm/publish/printer_1195.shtml, diakses pada tanggal, 5 

September 2009, pukul 11.00 pm WIB. 
22

           Hikmahanto Juwana., Ibid. 

http://www.melanesianews.org/spm/publish/printer_1195.shtml
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Dengan demikian, Pepera telah sah dan Papua harus menjalankan 

konsekuensi sebagai wilayah Indonesia. 

 

Faktanya, Pepera dilaksanakan berdasar perjanjian Indonesia-Belanda di 

New York tahun 1962. Berdasar perjanjian itu, Pepera adalah ‖tanggung 

jawab Indonesia‖ dan ‖PBB memberi nasihat, membantu, dan 

berpartisipasi dalam pengaturan‖ (Pasal XVII). Perjanjian New York 1962 

juga menentukan, Indonesia akan membuat pengaturan, dengan bantuan 

Wakil PBB, memberi kesempatan rakyat Papua Barat melaksanakan 

kebebasan memilih, antara lain dengan ‖mengadakan konsultasi dengan 

dewan-dewan perwakilan di Papua Barat tentang prosedur dan metode 

yang tepat, yaitu mengetahui keinginan penduduk Papua Barat yang 

dinyatakan dengan bebas‖ (Pasal XVIII).  

 

Pelaksanaan aneka ketentuan itu melihat kenyataan di lapangan kala itu 

dan dari segi kepraktisan serta pertimbangan teknis. Oleh karena itu, 

Indonesia menetapkan prosedur dan metode paling tepat guna mengetahui 

keinginan rakyat Papua Barat melalui musyawarah dengan majelis 

permusyawaratan di daerah, bukan melalui sistem one man one vote. Perlu 

diingat, prosedur dan metode musyawarah disetujui Belanda sebagaimana 

terungkap dalam Pernyataan Bersama Menteri Luar Negeri RI dan 

Belanda di Roma, 21 Mei 1969. 

 

Pepera dilakukan 14 Juli-2 Agustus 1969 di seluruh kabupaten, di mana 

Wakil Sekjen PBB Ortiz Sanz dan stafnya ikut proses musyawarah itu. 
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Bahkan, Ortiz Sanz sendiri ikut mengajukan pertanyaan kepada para wakil 

rakyat Papua di majelis permusyawaratan daerah apakah ingin tetap 

bersama Indonesia atau memutuskan hubungan dengan Indonesia. 

Hasilnya, para wakil rakyat Papua Barat memilih tetap bersama Indonesia 

dan dilaporkan ke Majelis Umum yang kemudian menerima hasil Pepera 

dengan resolusi 2504 (XXIV), 19 November 1969. Kenyataan ini 

menunjukkan pelaksanaan Pepera sesuai Perjanjian New York Tahun 

1962. Prosedur dan metode yang dipakai, mutual consultations atau 

musyawarah adalah sah, bukan penyimpangan. 

 

Satu hal penting bagi pemerintah ke depan adalah mengakui memang ada 

keresahan dalam masyarakat Papua Barat. Culture of denial atau budaya 

membantah yang biasa diterapkan di masa lalu harus ditinggalkan. Perlu 

diakui, masalah Papua Barat bukan hanya masalah lokal, tetapi nasional, 

memerlukan penanganan serius dan komprehensif. Presiden
23

 menanggapi 

masalah itu dengan membentuk Tim Kecil disertai komitmen 

menyelesaikan masalah Papua ‖berdasar kepentingan bersama‖
24

. 

 

Namun, inisiatif yang sudah tepat ini perlu diperkuat dengan dialog all-

inclusive, yaitu dialog yang melibatkan semua komponen rakyat Papua: 

pemimpin adat, gereja, tokoh masyarakat, wakil mahasiswa, unsur 

pemerintah, dan DPRD. Komponen yang diajak berdialog harus termasuk 

mereka yang bersikap negatif atau kritis terhadap pemerintah, seperti 

                                                 
23

              Presiden yang dimaksud adalah Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, dalam 

evaluasi Otonomi Khusus, Papua. 
24

           Baca juga Evaluasi 2007 dan Perspektif 2008, Oleh Bantarto Bandoro yang berjudul 

―Raihan Besar Diplomasi Internasional RI‖, Jawa Pos, 3 Januari 2008 

http://opinibebas.epajak.org/evaluasi-2007-dan-perspektif-2008-15-habis-267/
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Dewan Adat Papua. Selain itu penanganan keamanan dan ketertiban di 

Papua Barat perlu memerhatikan aspek kemanusiaan dan HAM dengan 

mengacu kepentingan nasional jangka panjang. Tindakan-tindakan taktis 

untuk meraih capaian jangka pendek akan mengaburkan tujuan utama, 

yaitu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Kita harus belajar dari 

pengalaman di Timor Timur. Penanganan yang keliru menimbulkan akibat 

fatal. Diplomasi ke luar jelas amat penting. Namun, diplomasi ini tidak 

akan berhasil jika pemerintah tidak serius menyelesaikan masalah Papua. 

 

1) Status Pepera  

Pepera pada tahun 1969 tidak mungkin dibatalkan, karena apabila hasil 

Pepera pada saat ini diminta untuk dibatalkan dengan alasan pada saat 

penyelenggaraan Pepera prosedur yang dilakukan menyalahi ketentuan 

yang diatur dalam Perjanjian New York
25

. Hasil Pepera telah diterima 

oleh Majelis Umum PBB dengan resolusinya No. 2504 (XXIV) 

tertanggal, 19 Nopember 1969, walaupun terdapat penyimpangan dari 

Perjanjian New York. Penyimpangan yang dilakukan dalam 

menentukan sistem act of free choice sah-sah saja mengingat 

amandemen terhadap perjanjian tidak harus selalu dalam bentuk 

tertulis. Amandemen terhadap perjanjian dapat dilakukan secara lisan. 

Pembatalan hasil Pepera yang dilakukan oleh penduduk di Papua Barat 

tidak dapat dilakukan pada saat ini. Apa yang dihasilkan sudah 

merupakan keputusan final. Suatu perjanjian atau persetujuan tidak 

akan pernah mengikat apabila negara-negara yang berjanji tidak 

                                                 
25

 
         Ibid.
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menyatakan persetujuannya untuk terikat secara tegas pada perjanjian 

yang disepakati
26

. Persetujuan ataupun penolakan untuk terikat pada 

suatu perjanjian adalah manifestasi dari kedaulatan setiap Negara, 

sehingga perjanjian tersebut mengikat sebagai hukum positif
27

.  

 

2) Pepera Sebagai Dasar Intergrasi Wilayah 

Dasar integrasi Papua Barat ke dalam wilayah kedaulatan NKRI 

sangatlah jelas dan sudah tidak dapat diganggu gugat, seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya, Negara Indonesia adalah negara kolonial 

Belanda yang juga memiliki konsekuensi terhadap wilayah para 

penjajah sebelumnya. Doktrin uti possidetis juris, yang berarti bahwa 

negara-negara baru yang lahir dari proses dekolonisasi mempunyai 

batas-batas wilayah yang sama dengan batas-batas wilayah rezim 

kolonial sebelumnya
28

. Hal ini merupakan status yuridis yang tidak bisa 

dipungkiri lagi, ditambah lagi kekuatan hukum dari Resolusi PBB 2504 

yang merupakan hukum kebiasaan bagi masyarakat internasional dan 

pengakuan dari Negara-negara, tanpa ada satu Negara yang menolak 

hasil dari Pepera
29

. 

 

Harus juga dipahami, bahwa secara teknis yang dapat meminta untuk 

meninjau kembali terhadap resolusi adalah negara anggota atau alat-alat 

                                                 
26

           I Wayan Partiana, S.H., M.H. 2002. Dalam bukunya Perjanjian Internasional Bagian 1. 

Penerbit Mandar Maju. Bandung. Hlm. 109 
27

           Ibid. 
28

           Mengutip tulisan Tauffan Muhhamad yang berjudul “Menegaskan Kembali Status 

Politik dan Hukum Papua sebagai Bagian dari NKRI‖, dari situs: 

http://taufanmuhammad.multiply.com/journal/item/38, diakses pada tanggal, 28 Juli 2009. 
29

           Lihat Resolusi PBB 2504 (terlampir menjadi satu dalam naskah Perjanjian New York 

1962. 

http://taufanmuhammad.multiply.com/journal/item/38/Menegaskan_Kembali_Status_Politik_dan_Hukum_Papua_sebagai_Bagian_dari_NKRI
http://taufanmuhammad.multiply.com/journal/item/38/Menegaskan_Kembali_Status_Politik_dan_Hukum_Papua_sebagai_Bagian_dari_NKRI
http://taufanmuhammad.multiply.com/journal/item/38
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perlengkapan yang ada dalam PBB. Sebab PBB merupakan organisasi 

yang anggotanya adalah negara. Tidak mungkin sebuah gerakan 

(movement) atau lembaga swadaya masyarakat meminta peninjauan 

kembali atas putusan atau resolusi yang dikeluarkan oleh PBB. Bahkan 

untuk melakukan judicial review terhadap resolusi yang dikeluarkan 

oleh PBB, itu  tidak dikenal. Seorang ahli hukum internasional dari 

Inggris, N.D. White
30

, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa: 

 

"There is no established procedure in the UN Charter or in the 

Statute of the ICJ for decisions of the organs of the UN to be 

reviewed by the Court ..."  

 

Resolusi Majelis Umum PBB mempunyai peran penting untuk 

menentukan berdiri tidaknya sebuah negara atau penggabungan wilayah 

pada suatu negara. Pada tahun 1965, misalnya, PBB mengeluarkan 

sebuah resolusi yang menolak keabsahan secara hukum dari deklarasi 

sepihak atas kemerdekaan dari Rhodesia. Menurut resolusi tersebut 

negara-negara anggota diminta untuk tidak mengakui proklamasi yang 

dilakukan oleh Rhodesia. Dalam konteks tersebut resolusi yang 

dikeluarkan oleh PBB untuk mengakui hasil Pepera harus dianggap 

sebagai dokumen yang menentukan bahwa act of free choice telah 

dilakukan (walaupun dengan sistem perwakilan) dan hasil Pepera 

diterima dengan baik sebagai suatu hal yang final. 

 

Status hukum wilayah Papua Barat sendiri jika dilihat dari sejarah 

kolonialisasi, sesungguhnya sudah jelas, sistem Kolonial yang terjadi di 

                                                 
30

          Hikmahanto Juwana, Ibid. 
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masa yang lalu membuat sebuah doktrin baru mengenai status hukum 

negara jajahan. Proses dekolonisasi ini telah melahirkan evolusi suatu 

doktrin hukum internasional yang dikenal dengan uti possidetis juris, 

yang berarti bahwa negara-negara baru yang lahir dari proses 

dekolonisasi mempunyai batas-batas wilayah yang sama dengan batas-

batas wilayah rezim kolonial sebelumnya
31

. Seandainya Perjanjian New 

York 1962 dibatalkan, maka perjanjian dan dasar uti possidetis juris 

dapat digunakan sebagai dasar kedaulatan bagi Papua Barat. Batas-

batas wilayah para penjajah di Indonesia sudah memiliki batas yang 

jelas. Batas-batas terluar kekuasaan kolonial Belanda di wilayah daratan 

dibatasi dengan sejumlah perjanjian perbatasan dengan negara kolonial 

lainnya
32

, Konstitusi Belanda tahun 1922 mengatur dengan tegas bahwa 

―The Kingdom of the Netherlands, the Netherlands Antilles” dalam 

konstitusi Belanda yang diamandemen pada tahun 1948, kata “the 

Netherlands Indies” diganti menjadi Indonesia sehingga Pasal 1 Bab I 

Konstitusi Belanda menyatakan bahwa “the Kingdom of the 

Netherlands, Indonesia, Surinam and the Netherlands Antilles”. Hal ini 

secara tidak langsung telah menjadi landasan hukum bagi Papua Barat 

untuk berdaulat kepada Indonesia. Menurut Perjanjian New York 1962, 

Pasal XXV, dinyatakan bahwa perjanjian sebelumnya ―menyesuaikan 

diri‖ kepada perjanjian berikutnya. Bahkan, menurut pendapat penulis, 

dengan diadakan atau tidak diadakannya Pepera, Papua sudah 

                                                 
31

         Tauffan Muhhamad., Ibid. 
32

           Ibid., Perjanjian batas darat antara Belanda dan Inggris tahun 1891, 1915 dan 1928 di 

Pulau Kalimantan, Perjanjian Batas darat Belanda dan Portugal 1904 dan Hasil Arbitrasi 1914 di 

Pulau Timor dan Perjanjian Batas darat Belanda dan Inggris 1895 di New Guinea/Papua dan 

Papua Nugini.  
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berintegrasi dengan wilayah Indonesia jika harus mengikuti doktrin uti 

possidetis juris.  

 

Sebuah pernyataan yang mempertajam status Papua Barat dari Kerajaan 

Belanda
33

 mengenai definisi Indonesia yang lebih mempertajam lagi 

dalam pandangan tersebut di PBB pada tahun 1949
34

. Jelas bahwa 

dalam perspektif hukum tatanegara Belanda dan hukum perjanjian 

internasional wilayah jajahan Belanda termasuk Papua Barat. Lebih 

jauh Belanda telah secara rinci menunjukkan rujukan astronomis, 

adanya perjanjian perbatasan dengan negara penjajah lain di 

Kalimantan, Timor-timor, dan New Guinea menunjukkan adanya 

tindakan administratif yang nyata oleh Belanda di kawasan-kawasan 

jajahannya.  

 

Sesuai dengan prinsip berlakunya doktrin uti possidetis juris yakni pada 

saat proklamasi kemerdekaan, maka operasionalisasi dari doktrin ini 

dalam konteks dekolonisasi Indonesia adalah bahwa sejak tanggal 17 

Agustus 1945 telah menetapkan wilayah status quo Netherlands Indies 

menjadi wilayah Indonesia serta tidak dapat diganggu gugat 

kedaulatannya sehingga dalam pandangan hukum internasional 

permasalahan wilayah Indonesia telah tuntas bahkan sebelum KMB, 

yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. 

 

                                                 
33

           Ibid. 
34

           Indonesia consist of series of island groups in the region of the equator extending from 

the mainland Asia to Australia. The principal groups are the Greater Sunda Islands, the Moluccas 

and New Guinea, west of 141 degrees east longitude.     
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Penulis berpendapat, sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 

pada tanggal 17 Agustus 1945, yang juga dikuatkan dengan dikeluarkan 

Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504 (XXIV) tahun 1969 mengenai 

Irian Barat, sesungguhnya semakin menegaskan bahwa Papua Barat, 

yang sekarang dikenal dengan Provinsi Papua Barat, adalah bagian 

yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.         

 

 

4. Daya Ikat Pepera Menurut Putusan Majelis Umum PBB 

Di dalam hal-hal yang luar biasa dimana resolusi majelis umum PBB dapat 

memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum internasional, dapat 

dianggap mempunyai kekuatan yang mengikat jika resolusi itu benar-benar 

memperoleh dukungan secara universal, atau jika mejelis umum PBB 

mempunyai maksud untuk menyatakan resolusi itu menciptakan hukum 

atau kenyataannya sebagai hukum, dan jika isi resolusi itu tercermin di 

dalamnya kebiasaan-kebiasaan umum yang diakui oleh negara-negara 

merdeka dan berdaulat. Sebagai contoh dapat diambil dari resolusi majelis 

umum PBB 3166 (XXVII) yang memuat dalam konvensi mengenai 

pencegahan dan penghukuman kejahatan-kejahatan yang ditujukan kepada 

orang-orang yang secara internasional dilindungi, termasuk pejabat 

diplomatik. (convention on the prevention and punishmany of crimes 

against internationally protected persons, including diplomatic agents 

1973)
35

. 

 

                                                 
35

           Dikutip dari tulisan Mas Niam di/pada 28 April 2009, Daya ikat suatu resolusi dari situs: 

Sumber: http://masniam.wordpress.com/2009/04/28/daya-ikat-suatu-resolusi. 

http://
http://masniam.wordpress.com/2009/04/28/daya-ikat-suatu-resolusi/
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Demikian Resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal Resolusi No. 1752. 

(XVII) mengenai Perjanjian Antara Pemerintah Indonesia Dan Pemerintah 

Belanda Mengenai Papua Barat. Resolusi ini disepakati antara Indonesia 

dan Belanda, bahwa kedua belah pihak megakui dan menghargai serta 

memberikan wewenang kepada Sekretaris Jenderal PBB dalam menangani 

konflik Papua Barat. 

 

Persetujuan maupun penerimaan resolusi secara Konsensus oleh semua 

anggota Majelis Umum PBB pada hakikatnya dapat merupakan suatu 

proses transisi dan langkah pertama ke arah terciptanya suatu aturan baru 

dalam hukum konvensional, apalagi jika resolusi atau deklarasi itu 

menyangkut prinsip-prinsip umum hukum internasional, dapat mendorong 

perkembangan kemajuan hukum internasional dalam usaha kodifikasi 

aturan-aturan kebiasaan internasional
36

. Secara kebiasaan Resolusi ini 

diakui dan menjadi sumber hukum bagi hukum internasional dalam 

menegakkan perdamaian bangsa-bangsa. 

 

Resolusi Majelis Umum kemudian memperkuat lagi daya ikat Perjanjian 

New York 1962 ini dengan Resolusi Nomor 2504 (XXIV) yang diusulkan 

oleh 6 negara
37

, A/1.574, diterima oleh Majelis pada tanggal 19 November 

1969, dalam Rapat Paripurna ke 1813, dengan 84 negara menerima, yang 

menentang 0, dan abstain 30 negara. 

 

 

                                                 
36

           Ibid. 
37

           Belanda, Belgia, Indonesia, Luxemburg, Malaysia, Thailand. Sumber: Naskah Perjanjian 

New York 1962. 
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C. Tindak Lanjut Perjanjian New York 1962 

Dalam kesepakatan yang tertulis di dalam perjanjian New York 1962, pasal XV, 

tertulis bahwa: ―…tugas utama Indonesia adalah meneliti lebih lanjut mengenai 

pendidikan masyarakat untuk memerangi buta huruf, dan mengenai pemajuan 

perkembangan sosial budaya dan ekonomi….‖. Tetapi memang perlu diketahui 

bahwasannya, menurut Koran Tempo, tanggal 08 Januari 2003
38

, pemerintah telah 

menyalurkan dana yang dikeluarkan dari Departemen Keuangan atas dasar 

otonomi khusus kepada Provinsi Papua Barat sebesar Rp 207,34 miliar untuk 

triwulan pertama, atau 15 persen dari total dana senilai Rp 1,382 triliun pada 

2002. Kemudian pada triwulan kedua, Depkeu juga menyalurkan dana ke Provinsi 

Papua sebesar 30 persen. Pada triwulan ketiga (Juli) disalurkan sebesar 40 persen 

dan berikutnya pada triwulan keempat (Oktober), ditetapkan lagi sebesar 15 

persen. 

 

Penyaluran dana ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 47 KMK 

07/2002 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, 21 

Februari. Alokasi dana itu dihitung berdasarkan persentase yang besarnya setara 

dua persen plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional setiap tahun. Dalam 

APBN 2002, DAU nasional Rp 69,144 triliun. Dana otonomi khusus disalurkan 

untuk membiayai pendidikan dan kesehatan. Selain DOK, Provinsi Papua juga 

mendapatkan dana perimbangan, yang terdiri dari DAU, dana bagi hasil, dan dana 

alokasi khusus
39

.  

 

                                                 
38

           Laporan dari wartawan Tempo News Room, Sri Whyuni yang Dikutip dari situs Tempo: 

http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2003/01/08/brk,20030108-14,id.html, diakses pada tanggal, 

23 Maret 2009. 
39

           Ibid. 

http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2003/01/08/brk,20030108-14,id.html
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Tapi patut kita lihat kondisi manusia Papua secara objektif yang terdapat di 

media-media, seperti wartawan kompas yang telah melakukan ekspedisi ke tanah 

Papua yang kemudian dibukukan pada tahun 2007, sebelum pemerintah dan 

rakyat Papua sendiri dalam mengambil keputusan bersama. Sebab menurut 

penulis lingkungan dan pola pikir adalah faktor penting dalam menentukan nasib 

bangsa ke depan.  

 

 

 


