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          BAB V 

              KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti 

berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya mengenai “Kontroversi Penentuan Pendapat 

Rakyat (PEPERA) di Irian Barat tahun 1969” sedangkan rekomendasi ditujukan untuk 

mengembangkan materi pembelajaran di sekolah yang berkaitan dengan penulisan serta  

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya mengenai pembahasan yang belum terpecahkan 

atau belum dibahas secara jelas dalam dalam penelitian ini. 

5.1 Kesimpulan 

Pemerintahan Belanda pada masa berkuasa di Irian Barat berusaha menanamkan sikap 

nasionalisme pada diri rakyat Irian Barat dengan tujuan menanamkan rasa nasionalisme 

Papua dan tunduk terhadap pemerintah Belanda dengan cara mendidik mereka di sekolah 

polisi dan Pamongpraja. Usaha Belanda tersebut melahirkan dua golongan terdidik yang pro 

terhadap Indonesia dan pro terhadap Belanda. Golongan yang pro terhadap Indonesia ini 

melakukan gerakan politik dengan mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII), 

Komite Indonesia Merdeka (KIM) serta gerakan nasionalis dari Soegoro Admoprasodjo. 

Gerakan politik pro Indonesia ini sangat meresahkan pihak Belanda. Oleh karena itu 

dilakukan tindakan penangkapan terhadap tokoh-tokoh pro Indonesia serta pelarangan 

aktivitas politiknya. 

Pemerintah Belanda memberikan janji kemerdekaan kepada Irian Barat dengan 

membentuk Komite Nasional Papua untuk mempersiapkan kemerdekaan Irian Barat. Janji 

kemerdekaan ini disambut baik oleh golongan yang pro Papua yang menginginkan 

kemerdekaan wilayahnya. Tindakan Belanda ini dilakukan karena Indonesia menuntut Irian 

Barat dikembalikan ke dalam wilayahnya. 
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Usaha Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat dilakukan dengan berbagai cara. 

Salah satunya dengan jalur diplomasi akan tetapi usaha tersebut tidak mendapatkan hasil. 

Akhirnya tindakan militer dilakukan Indonesia guna merebut Irian Barat. Tindakan militer ini 

dikenal dengan nama Tiga Komando Rakyat (TRIKORA) yang dikumandangkan oleh 

Presiden Soekarno. 

Perselisihan antara Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat ini berhasil 

diselesaikan dengan bantuan Amerika Serikat serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan 

menghasilkan perjanjian yang disebut New York Agreement pada tahun 1962. Indonesia dan 

Belanda sepakat menyerahkan  kembali Irian Barat dari pemerintah Belanda kepada 

pemerintah Indonesia melalui perantara badan pelaksana sementara PBB yang diberi nama 

UNTEA (United Nations Temporary Executive Autorithy). Isi terpenting dalam  dari 

perjanjian tersebut adalah Indonesia harus melaksanakan penentuan nasib sendiri di Irian 

Barat pada tahun 1969 di bawah pengawasan PBB. Pilihan tersebut adalah merdeka atau tetap 

berintegrasi dengan Indonesia.  

Pada masa UNTEA terjadi berbagai demontrasi yang menyuarakan tuntutan-tuntutan 

kepada UNTEA. Tuntutan tersebut antara lain: 

1. Menuntut perpendekan pemerintahaan UNTEA. 

2. Menggabung segera kepada Republik Indonesia secara mutlak dan tanpa syarat. 

3. Setia kepada proklamasi 17 Agustus 1945. menghendaki adanya negera kesatuan 

yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke.  

4. Menghendaki otonomi yang seluas-luasnya dalam Republik Indonesia bagi 

wilayah Irian Barat. 

Penentuan nasib sendiri atau Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) dilaksanakan di 

delapan kabupaten Irian Jaya. Proses tersebut dilakukan dengan cara musyawarah. 

Musyawarah dilakukan oleh perwakilan rakyat Irian Barat yang tergabung dalam Dewan 
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Musyawarah PEPERA (DMP). Hasil PEPERA menyatakan rakyat Irian Barat tetap 

bergabung dengan Indonesia.  

Pelaksanaan PEPERA ini mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan. 

Golongan nasionalis Papua menyatakan bahwa proses dan hasil PEPERA tidaklah sah 

dikarenakan proses PEPERA tidak sesuai dengan isi dari Perjanjian New York 1962 yang 

menyebutkan PEPERA harus dilaksanakan dengan aturan internasional. Aturan internasional 

tersebut adalah menggunakan metode one man one vote bukan dengan metode musyawarah. 

Dengan kata lain PEPERA yang telah dilaksanakan cacat hukum karena dalam prakteknya 

tidak dilakukan dengan aturan internasional. Selain itu, perwakilan masyarakat Papua yang 

tergabung dalam Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) dipaksa oleh Indonesia melalui pihak 

militernya untuk memilih bergabung dengan Indonesia. Pemaksaan ini dilakukan dengan 

menggunakan ancaman berupa intimidasi, teror, suap bahkan pembunuhan. Selanjutnya 

tindakan militer yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan upaya penghancuran terhadap 

masyarakat Irian Barat  yang tidak ingin bergabung dengan Indonesia. 

Hasil PEPERA juga tidak diakui oleh 2/3 anggota PBB. Dasar dari penolakan tersebut 

karena Indonesia dalam melaksanakan PEPERA tidak jujur dan demokratis kemudian 

anggota-anggota PBB yang mengesahkan Irian Barat menjadi bagian wilayah dari Indonesia 

dikarenakan kepentingan masing-masing negara bukan atas dasar kepentingan rakyat Irian 

Barat itu sendiri sedangkan kelompok pro Indonesia menyatakan bahwa proses dan hasil 

PEPERA adalah sah memiliki pandangan bahwa proses yang dilaksanakan telah melalui 

aturan yang telah disepakati sesuai dengan Perjanjian New York 1962. Sistem pemilihan 

dilakukan dengan sistem musyawarah dikarenakan kondisi geografis Irian Barat tidak 

memungkinkan dilakukan dengan cara pemilihan one man one vote. Selain itu dalam pasal 

XVIII Perjanjian New York 1962 sama sekali tidak disebutkan bahwa sistem pemilihan 

PEPERA harus dilakukan menggunakan one man one vote. Kemudian adanya isu bahwa 
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telah terjadi intimidasi berupa ancaman terhadap anggota Dewan Musyawarah PEPERA 

(DMP) sama sekali tidak benar bahkan sama sekali tidak mungkin karena Pemerintah 

Indonesia mendapat pengawasan dari perwakilan PBB dengan kata lain semua anggota DMP 

memilih bergabung dengan Indonesia murni atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan 

dari manapun.  

Tindakan militer yang dilakukan Indonesia sama sekali tidak ditujukan pada rakyat 

Irian Barat melainkan pada kelompok separatis yang menganggu keamanan dan ketertiban di 

wilayah Irian Barat. Tindakan militer tersebut juga dilakukan guna menjaga pelaksanaan 

PEPERA agar tidak terjadi gangguan selama pelaksanaanya. Hasil PEPERA yang 

memutuskan bahwa rakyat Irian Barat memilih bergabung dengan Indonesia sudah mendapat 

pengesahan melalui Keputusan Presiden dan dalam Sidang Umum PBB. 

           5.2 Rekomendasi 

Penulisan ini membahas mengenai kontroversi Penentuan Pendapat Rakyat 

(PEPERA) yang terjadi pada tahun 1969. Peristiwa tersebut merupakan salah satu peristiwa 

yang terjadi pada masa Orde Baru. Materi tentang Orde Baru merupakan salah satu meteri 

yang dibahas dalam Mata Pelajaran Sejarah Program IPS kelas XII semester I. Materi ini 

terdapat pada Standar Kompetensi Menganalisis Sejarah Perjuangan sejak Orde Baru sampai 

dengan Masa Reformasi. Pembahasan mengenai Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di 

bahas pada Kompetensi Dasar Menganalisis Perkembangan Orde Baru. Pembahasan dalam 

penulisan ini direkomendasikan agar dijadikan salah satu materi penunjang dalam 

memperkaya khazanah wacana pada SK dan KD pada mata pelajaran Sejarah SMA Program 

IPS Kelas XII Semester I.    

  Melalui penelitian ini penulis juga memberikan rekomendasi untuk penelitian 

selanjutnya melalui kerangka berpikir penulis mengenai pembahasan yang belum dipecahkan 

atau belum dibahas secara jelas dalam penelitian ini. Pembahasan tersebut ialah mengenai 
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gerakan politik yang dilakukan oleh Silas Papare dan Soegoro Admoprasodjo yang berjuang 

untuk menyatukan Irian Barat kedalam wilayah Indonesia. Penulis berharap dengan adanya 

penelitian ini dapat membantu peneliti selanjutnya untuk lebih dalam membahas bagian yang 

belum terselesaikan secara lebih khusus dan spesifik. 

 

 


