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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Papua Barat, yang lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan sebutan 

Irian Barat (IRBA) merupakan salah satu wilayah yang menjadi sengketa atau 

perebutan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Netherland (Belanda). 

Berbagai macam jalur diplomasi telah dilakukuan pemerintah Indonesia untuk 

mengakhiri sengketa mulai dari perjanjian Roem-Royen yang dilakukan oleh 

Indonesia dengan Netherland sesuai dengan resolusi yang dikeluarkan dewan 

keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1949,dan diteruskan dengan KMB 

(Konfrensi Meja Bundar). Dalam KMB pemerintah Netherland menyanggupi akan 

kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Konfrensi itu diikuti oleh pihak yang 

bersengketa, Indonesia dengan pemerintah Netherland dan disaksikan beberapa 

negara sebagai pihak penegah darikedua pihak yang bersengketa tersebut. Akan 

tetapi pada realitanya pemerintah Netherland masih saja mengulur-ulur waktu untuk 

segera menyerahkan kedaulatan Irian Barat Menyadari hal itu pemerintah Indonesia 

tidak tinggal diam, pada tahun 1957 pemerintah Indonesia 

mengakhiri politik damainya Penyelesaian masalah Irian Barat melalui PBB, 

sepertinya tidak membuahkan hasil apapun bagi kedua negara. Hal ini menimbulkan 

kesabaran pemerintah dan rakyat Indonesia mencapai puncaknya. Sejauh ini 

usaha yang dilakukan Indonesia untuk mencapai kata sepakat telah dijalani 

oleh pemerintah Indonesia, tetapi usaha tersebut memperoleh hasil yang nihil, karena 

tidak mendapat tanggapan dari pemerintah Netherland. Pemerintah Netherland 

tetap saja tidak mau mundur selangkahpun dari jalur diplomasinya. Jenderal A.H. 

Nasution menyatakan “kita mengenal Belanda, dia tidak akan mundur selama dia 

belum yakin bahwa dia itu kalah. Jadi Belanda bertahan” (Ridhani, 2009, hlm. 95 ) 
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Agustus 1960, hubungan diplomatik dengan Belanda dihentikan sepihak oleh 

Indonesia. Persoalannya apalagi kalau bukan ‘rebutan’ wilayah terakhir NKRI saat 

itu, Irian Barat. Sesuai perjanjian Konferensi Meja Bundar, Presiden RI pertama, 

Soekarno menagih janji untuk bisa mengibarkan bendera ‘Merah-Putih’ di Irian 

Barat.Sementara itu pihak Belanda menolak mengakui Irian Barat sebagai bagian dari 

NKRI, lantaran menganggap Indonesia dan Irian tak punya keterikatan etnik. Trikora 

(Tri Komando Rakyat) pun jadi jawaban Soekarno dalam pecahnya konflik dengan 

Belanda di Irian.Dari berbagai peristiwa, pertempuran Laut Aru jadi salah satu 

sorotan terbesar. Tiga kapal TNI AL Indonesia, KRI Macan Tutul, KRI Harimau dan 

KRI Macan Kumbang terlibat pertempuran dengan dua kapal penjelajah Koninklijke 

Marine (AL Belanda) pada 15 Januari 1952. Dalam pertempuran itu pula Komodor 

Yos Sudarso ikut tewas. 

konflik ini akhirnya dibantu diredam pihak-pihak luar seperti Amerika Serikat 

dan PBB lewat UNTEA (Otoritas Eksekutif Sementara PBB untuk Irian Barat).Tugas 

UNTEA di Irian meliputi menerima penyerahan pemerintahan atau wilayah Irian 

Barat dari Belanda, menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian Barat selama 

suatu masa tertentu, serta menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada 

Indonesia. Sebagai tindak lanjut UNTEA di Irian, para pimpinan UNTEA turut 

meresmikan rumah satu baru di Biak pada 16 Maret 1963. 10 hari kemudian, 

Nederlandsche Handel Matsschappij (Bank Belanda) di Irian diambil-alih Bank 

Indonesia.Tugas UNTEA baru berakhir pada 1 Mei 1963, di saat yang bersamaan 

perihal penyerahan kekuasaan penuh Irian Barat kepada Indonesia. 

Pada Tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi dibacakan oleh Ir Soekarno dan 

Drs. Moh Hatta. Dalam sidang BPUPKI ditegaskan bahwa wilayah Republik 

Indonesia mencakup seluruh wilayah bekas Hindia-Belanda, yang terbentang dari 

Sabang sampai Merauke (Wiharyanto,2011:97). Namun setelah proklamasi 

kemerdekaan Belanda tidak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia sehingga 

terjadilah konflik Indonesia dan Belanda mempertahankan kemerdekaan Indonesia  

dari 1946-1949. Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia melalui KMB 
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(Konferensi Meja Bundar) yang diselenggarakan pada tahun 1949 di Den Haag 

Belanda. Namun dalam pengakuan dan penyerahan kedaulatan tersebut wilayah Irian 

Barat tidak disertakan, sebagaimana dalam hasil konferensi tersebut, dikatakan bahwa 

“permasalahan Irian Barat akan dibicarakan satu tahun kemudian”. 

Penyerahan Irian Barat ke Republik Indonesia ternyata tidak  semudah saat 

dilakukan kompromi. Hal tersebut terjadi karena Belanda masih ingin 

mempertahankan Irian Barat sebagai wilayah jajahannya. Pada awal dekade 1960-an 

Presiden Soekarno berusaha untuk merebut wilayah Irian Barat agar kembali menjadi 

bagian wilayah Republik Indonesia. Hal ini dijelaskan pada program kabinet kerja 

adalah pembebasaan Irian Barat yang pada hakekatnya merupakan tuntutan nasional 

secara mutlak. Namun demikian, pihak Belanda menganggap wilayah Irian Barat 

masih menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian 

memulai persiapan untuk menjadikan Irian Barat merdeka selambat-lambatnya pada 

tahun 1970-an. Karena permasalahan tersebut  hubungan diplomatik Indonesia 

dengan Belanda bertambah tegang. Melaui pidato presiden Sukarno yang berjudul ” 

Jalan Revolusi Kita Bagaikan Turun Dari langit” pada peringatan HUT Proklamasi 

kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 15 memutuskan hubungan diplomatik 

dengan kerajaan Belanda, dan masalah kedua negarapun semakin parah dan mencpai 

puncaknya. 

Tindakaan ini merupakan bentuk dari reaksi terhadap sikap Belanda yang 

dianggap tidak menghendaki penyelesaian secara damai tentang pengembalian Irian 

Barat kepada Indonesia. Lebih jauh lagi, menjelang bulan Agustus 1960 pihak 

Belanda mengirimkan kapal induk ke Irian Barat melalui Jepang. Mereka juga 

memperkuat armada laut dan udaranya di Irian Barat. Sementara itu dari pihak 

Indonesia mulai menyusun kekuataan bersenjatanya untuk mempersiaapkan segala 

kemungkinan yang akan terjadi termasuk perang melawan Belanda.  

Status Irian Barat sesuadah proklamasi kemerdekaan baik secara politis dan 

yuridis merupakan bagian dari negara kesatuan republik Indonesia. Yang dikokohkan 

pada proklamasi kemerdekaan yang telah diumumkan pada dunia dengan tegas 
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menyatakan bahwa wilayah Indonesia meliputi seluruh wilayah Hindia-Belanda yang 

termasuk Irian Barat didalamnya. Selain itu pihak Belanda sendiri dalam 

kenyataannya justru mnenjukaan bahwa wilayah Indonesia meliputi Irian Barat. 

Undang-undang dasar Belanda tahun 1948, menyebutkan dalam salah satu pasalnya 

bahwa wilayah kerajaan Belanda meliputi Neederland, Hindia-Belanda, Suriname 

dan Antiline Belanda, tanpa menyebutkan Irian Barat secara terpisah. Yang berarti 

bahwa secara emplisit Belanda mengakui bahwa Indonesia meliputi wilayah Irian 

Barat. Penegasan senada diucapkan oleh Ratu Belanda pada 3 februari 1948 yang 

menyatakan bahwa Belanda akan mengakui dengan segera kedaulatan Indonesia atas 

wilayah bekas Belanda. Menutut Lopa baik dasar historis, proklamasi kemerdekaan 

dan konstitusi RI, sebagai dasar politis yuridis ditambah pengakuaan resmi dari 

tokoh-tokoh pemerintah Belanda seperti Dr. H. J. Van Mook, Dr. J. H. Van Royen 

dan J. H. Van Maarseveen yang secara tidak langsung mengakui kedaulatan indonesia 

yang meliputi Irian Barat telah menjadi dasar perjuangan Indonesia membela dan 

meneruskan perjuangaan, mengakhiri kekuasaan imperialis-kolonialis Belanda di 

Irian Barat (Ridhani, 2009:17-18) 

Presiden Sukarno pada tanggal 19 Desember 1961 bertempat Yogyakarta 

mengumumkan “Tri Komando Rakyat (TRIKORA)” di alun-alun utara Yogyakarta. 

Sebagai langkah pertama pelaksanaan Trikora adalah pembentukan suatu komando 

operasi, yang diberi nama “Komando Mandala Pembebasaan Irian Barat”. Sebagai 

panglima komando adalah Brigjend Suharto yang kemudian pangkatnya dinaikkan 

menjadi Mayor Jenderal. Menurut Nasution dalam Ridhani (2009) Pimpinan satuan 

strategis ini dipercayakan kepada Brigjen. Suharto yang baru menyelesaikan 

pendidikannya di Seskoad Bandung. Ia juga ditugaskan rangkap sebagai Panglima 

Pertahanan Udara. Maka dengan begitu secara otomatis Suharto memegang pimpinan 

proyek pembebesaan Irian Barat. 

Pengangkatan Suharto sebagai Panglima Komando Mandala ialah sebagai 

upaya kampanye militer bagi bangsa dan negara Indonesia untuk menunjukan bahwa 

negara tersebut memiliki militer yang kuat. Hal tersebut karena pribadi Suharto 

dinilai sebagai seorang tokoh militer profesional beliau bersifat pendiam dan tidak 



 

Herlambang Ipang Sudrajat, 2015  

OPERASI MANDALA DALAM RANGKA PEMBEBASAN IRIAN BARAT : PASANG SURUT HUBUNGAN 

INDONESIA - BELANDA 1961-1962 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

berambisi politik, diperkirakan lebih mampu untuk menjadi pengendali operasi 

militer yang direncanakan akan berlangsung secara besar-besaran (Ridhani, 2009:98). 

Mengenai pengangkatan Suharto sendiri diusulkan langsung oleh Jenderal A. H. 

Nasution kepada Presiden Sukarno, Sukarno menilai Suharto merupakan sosok 

militer profesional dan merupakan komandan yang menonjol dalam TNI. 

Suharto memang merupakan Anggota TNI yang terlatih, dia memiliki banyak 

pengalaman dalam medan pertempuran. Dalam otobiografinya suharto menceritakan 

karir militernya telah bermula sebelum kemerdekaan Indonesia. Pertama kali ia 

memasuki dunia militer ialah ketika pemerintah Belanda membuka pendaftaran bagi 

pribumi untuk menjadi tentara kerajaan Belanda, untuk membantu kekuatan militer 

Belanda dalam Perang. Pada pendafataran untuk KNIL pada 1940, Suharto kembali 

mendafatarkan dirinya. Ia pun diterima dan mendapat pendidikan militer. Pada 1 juni 

1940 ia diterima sebagai siswa di sebuah sekolah militer di Gombong (Dwipayana, 

1989: 10).   

Ketika perang dunia II meletus pada 1942 Suharto bergabung dengan pasukan 

kolonial Belanda. Ia dikirim ke Bandung untuk menjadi tentara cadangan di markas 

besar angkatan datar KNIL selama seminggu. Setelah berpangkan Sersan tentara 

KNIL,  ia kemudian menjadi komandan Peleton. Pada 8 Maret 1942 Belanda harus 

menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sebagai tentara KNIL, Suharto tidak ingin 

ditawan oleh pihak Jepang, karena itu ia merencanakan sebuah perjalanan pulang ke 

Yogyakarta. Tentara Jepang yang menguasai Indonesia sejak meletusnya Perang 

Dunia II, kembali memberikan kesempataan kepada pemuda-pemuda Indonesia untuk 

menjadi seorang tentara, Suharto mendaftarkan dirinya lagi menjadi jadi polisi dan 

kemudian Tentara Pembela Tanah Air (PETA), organisasi Jepang yang berperan  

bidang militer. Pengalaman Suharto yang sudah lama dalam bidang militer 

membuatnya sebagai salah satu perintis pembentukan Tentara Keamanan Rakyat 

(TKR), yang kemudian akan berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia 

(TNI) (Dwipayana, 1989:21-22). 

Pada tanggal 2 Januari 1962, presiden sukarno mengeluarkan Keppres No. 

1/1962, yang berisi tentang pembentukan Komando Mandala pembebasaan Irian 
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Barat. Sembilan hari kemudian presiden menunjuk Brigjen. Suharto sebagai 

Komando Mandala pembebasaan Irian Barat. Sasaran utama dari Komando Mandala 

adalah  pada bulan Agustus 1962 bendera sang merah putih sudah harus berkibar di 

Irian Barat. Berdasarkan hal tersebut maka Panglima Komando Mandala hanya 

memiliki waktu selama tujuh bulan untuk merebut Irian Barat. Disisi lain kekuatan 

militer Indonesia masih sangat kekurangan dibandingkan dengan kekuataan militer 

Belanda. Namun Mayor Jenderal Suharto tetap melaksanakan tugas dengan baik 

(Ridhani 2009:97-98) 

Suharto merupakan sosok seorang militer profesional. Sebagai orang Jawa ia 

memiliki kepribadian yang tenang. Kepribadiannya sangat mempengaruhi gaya 

kepemimpinannya. Selama ia menjalankan tugasnya sebagai penglima komando 

mandala, ia melakukannya dengan penuh pertimbangan, keuletan, dan sangat patuh 

terhadap perintah atasannya. Pada pembentukan Komando Mandala kekuataan militer 

Indonesia belum cukup kuat untuk menghadapi kekuataan militer Belanda. Suharto 

sebagai Panglima Komando Mandala dituntut untuk melaksanakan tugas sebaik-

baiknya dalam keadaan serba terbatas. namun dalam keterbatasaanya Suharto mampu 

merebut kembali Irian Barat ke Indonesia dalam kurun waktu tujuh bulan, sesuai 

dengan amanat yang diberikan oleh Presiden.  Karena itulah penulis merasa sangat 

tertarik pada peran Suharto, menjalankan tugas sebagai Panglima Komando Mandala 

dan pengaruh Komando Mandala terhadap karirinya. Penulis menganggap komando 

mandala merupakan salah satu pencapaian tertinggi suharto selama karir militernya. 

Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih dalam peranaan suharto dalam bentuk 

skripsi dengan judul “Operasi Mandala Dalam Rangka Pembebasan Irian Barat : 

Pasang Surut Hubungan Indonesia - Belanda 1961-1962”  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi masalah 

utama dari skripsi ini adalah Bagaimana pengaruh operasi mandala terhadap 

hubungan bilateral Indonesia dan Belanda ?  
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Sementara untuk membatasi kajian penelitian ini, maka diajukan beberapa 

pertanyaan sekaligus sebagai rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini 

adalah 

1. Bagaimana hubungan Indonesia dan Belanda sebelum Operasi Mandala? 

2. Bagaimana Latar belakang  lahirnya Operasi Mandala? 

3. Bagaimana pelaksanan strategi Suharto dalam menjalankan Operasi Mandala? 

4. Bagaimana dampak keberhasilan Operasi Mandala terhadap hubungan 

Indonesia Dan Belanda? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pembahasan rumusan dan pembatasan masalah pada poin 

sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Mendeskripsikan Hubungan Dan Belanda sebelum Operasi Mandala. 

2. Mendeskripsikan Latar belakang Operasi Mandala yang dipimpin oleh 

Mayjen. Suharto. 

3. Mendeskripsikan strategi Suharto dalam menjalankan Operasi Mandala. 

4. Mendeskripsikan dampak keberhasilan Operasi Mandala terhadap hubungan 

Indonesia dan Belanda. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang mengangkat judul “ Peranan Mayjend Suharto 

Dalam Operasi Mandala Tahun 1961-1962” , yakni sebagai berikut: 

1. Memperkaya penulisan sejarah terutama tentang sejarah Indonesia setelah 

kemerdekaan. 

2. Mengetahui peranaan Mayjend Suharto sebagai panglima tertinggi komando 

mandala dalam perebutan Irian Barat.  

3. Memberikan pengetahuan tentang kondisi sosial dan politik Irian Barat 

sebelum operasi mandala berlangsung dan sesudah operasi mandala 

dilaksanakan 
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1.5. Metode Penelitian 

Dalam rangka penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode historis, 

yaitu metode penelitian sejarah yakni proses menguji dan menganalisis secara kritis 

mengenai peningggalan masa lampau berdasarkan data yang telah diperoleh dan 

dikumpulkan. Menurut ismaun (1990:23) tahapan yang dilakukan dalam metode 

historis ialah heuristik (pengumpulan data), kritik, interpretasi (penafsiran), dan 

historiografi (penulisan sejarah). Adapun dalam teknik penulisaannya, penulis  

melakukan pengumpulan sumber-sumber yang diperlukan untuk pengkajian dalam 

penulisan skripsi ini, disini penulis menggunakan teknik studi literatur. Studi literatur 

yang digunakan penulis adalah usaha dalam mengumpulkan fakta-fakta yang relevan 

dari berbagai sumber yang berbeda, namun dalam topik pembahasan yang sama 

berdasarkan topik utama skripsi ini, literatur yang digunakan dalam penelitian ini 

yakni literatur lokal maupun literatur asing yang semuanya dapat memberikan 

informasi yang cukup dan memenuhi dalam pengkajian permasalahan yang hendak 

dikaji oleh penulis dalam penelitian ini. Sumber yang digunakan penulis adalah 

sumber sekunder berupa sumber-sumber literatur. Sumber literatur ini menjadi 

sumber utama dikarenakan penulis menggunakan teknik studi literatur yang dianggap 

mampu untuk menjawab semua permasalahan yang sedang dikaji penulis dalam 

penulisan skripsi ini.  

1.6 Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi disesuaikan dengan buku Pedoman Penulisan 

Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh UPI. Sistematika penulisan tersebut adalah 

sebagai berikut 

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini, akan menguraikan beberapa pokok pikiran 

yang berkaitan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, rumusan dan 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode dan teknik penelitian, 

serta sistematika penulisan. 
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Bab II Kajian pustaka, bab ini berisikan tentang penjabaran  mengenai literatur-

literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti tentang “Operasi Mandala 

Dalam Rangka Pembebasan Irian Barat : Pasang Surut Hubungan Indonesia - 

Belanda 1961-1962”  

Bab III Metode Penelitian, bab ini membahas langkah-langkah, metode dan 

teknik penelitian yang penulis gunakan dalam mencari sumber-sumber, cara 

pengolahan sumber, serta analisis dan cara penulisannya. Metode yang digunakan 

terutama adalah metode historis. Penelitian historis (historical research) merupakan 

suatu usaha untuk menggali fakta-fakta, dan menyusun kesimpulan dari peristiwa-

peristiwa masa lampau. Didukung oleh langkah-langkah penelitian yang mengacu 

pada proses metodologi penelitian dalam penelitian sejarah. 

Bab IV Pembahasaan, bab ini merupakan deskripsi dari hasil penelitian 

sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang terdapat dalam rumusan 

masalah. Bagaimana peranaan Suharto sebagai seorang pemimpin operasi mandala 

dan strategi apa akan digunakan untuk suharto untuk mengusir penjajah Belanda di 

tanah Irian Barat dan mengembalikan Irian Barat kepangkuaan Ibu Pertiwi. 

Bab V Kesimpulan, bab ini mengemukakan kesimpulan yang merupakan 

jawaban dan analisis peneliti secara keseluruhan terhadap hasil-hasil penelitian yang 

sudah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya. Hasil temuan akhir ini merupakan 

pandangan, interpretasi dan rekomendasi peneliti tentang inti pembahasan penulisan. 

 

 


