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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Menyerahnya Jepang terhadap Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 telah 

menandai akhir Perang Dunia II. Dalam situasi demikian, tanggal 17 Agustus 1945 

Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. 

Berita tentang proklamasi kemerdekaan ini disebarkan ke seluruh Jawa dalam 

beberapa jam oleh para pemuda Indonesia melalui kantor-kantor berita dan telegraf 

Jepang (Reid, 1996: 15). Akan tetapi, pada kenyataannya proklamasi ini tidak 

lantas memberikan sepenuhnya kebebasan bagi Indonesia. Pihak sekutu yang 

menang pada Perang Dunia II bertugas melucuti tentara Jepang dan mengganti 

pendudukannya di Indonesia dengan membentuk sebuah komando khusus yaitu 

Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI). 

 Sekutu hendak mengembalikan wilayah-wilayah yang diduduki Jepang pada 

pemilik koloninya masing-masing ketika Jepang berhasil diusir dari daerah 

pendudukannya. Tentu saja hal itu menjadi sebuah ancaman serius bagi bangsa 

Indonesia yang baru melepaskan diri atas penjajahan Jepang. Ancaman semakin 

nyata ketika pada tanggal 29 September 1945, tentara Sekutu mulai tiba di Jakarta 

dengan memboncengi NICA (Netherland Indies Civil Administration) yang hendak 

menegakkan kembali kekuasaan kolonial Hindia-Belanda dengan mempersenjatai 

kembali KNIL (Koninklijk Netherlands-Indisch Leger). “Orang-orang NICA dan 

KNIL di Jakarta, Surabaya, dan Bandung mulai memancing kerusuhan dengan 

mengadakan provokasi” (Sudharmono, 1981: 45). 

 Pengakuan kedaulatan Indonesia menjadi sebuah topik penting yang mencuat 

pasca datangnya kembali Belanda ke Indonesia. Pertentangan terus muncul dan 

menciptakan berbagai kerusuhan serta peperangan dalam masa revolusi tahun 

1945-1949. Selain melalui militer, permasalahan tersebut juga telah coba 

diselesaikan melalui berbagai perundingan yang salah satunya adalah Konferensi 

Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Sebagai hasil persetujuan dari 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jepang
http://id.wikipedia.org/wiki/NICA
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perundingan KMB, pada tanggal 27 Desember 1949 barulah resmi tercapai suatu 

kesepakatan antara Belanda dan Indonesia yang ditandai dengan diadakannya 

upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan baik di Indonesia maupun 

di Belanda (Notosusanto, 1998: 39-44). 

 Diakuinya kedaulatan Indonesia dengan melalui persetujuan Konferensi Meja 

Bundar nyatanya tidak begitu saja menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan 

Belanda. Karena dalam perkembangan selanjutnya, pertentangan kedua negara 

terjadi pada masalah pengakuan status wilayah Irian Barat. Meninjau dari masa 

sebelumnya, sesungguhnya perdebatan tentang Irian Barat telah muncul jauh 

sebelum pengakuan kedaulatan, yaitu ketika diadakannya Konferensi Denpasar 

pada bulan Desember 1946. Konferensi Denpasar membicarakan tentang 

pembentukan Negara Indonesia Timur, dimana dalam konferensi tersebut Van 

Mook, pengusung politik federal ingin memisahkan wilayah Irian Barat dari 

wilayah Indonesia Timur. Masalah ini ternyata terus hadir hingga berlangsungnya 

Konferensi Meja Bundar. Sebagaimana yang diungkapkan Ridhani (2009: 10), 

bahwa dalam KMB semua penyelesaian diatasi dengan penyerahan kedaulatan 

sepenuhnya kepada Indonesia, kecuali Irian Barat. Menambahkan dari keterangan 

Jenderal A.H. Nasution (1989: 77) bahwa lahirnya permasalahan Irian Barat ini 

sebenarnya didasari oleh cita-cita Belanda, dimana ketika mereka harus 

menyerahkan kemerdekaan kepada Indonesia, Belanda ingin memiliki satu propinsi 

yang dikuasai oleh turunan Belanda. Sehingga pasca pengakuan kedaulatan tanggal 

27 Desember 1945, Indonesia masih memiliki “pekerjaan rumah” yang besar yaitu 

dapat mempersatukan sepenuhnya Irian Barat dalam kedaulatan Republik 

Indonesia.  

 Setelah melalui perdebatan panjang dalam KMB, akhirnya permasalahan 

Irian Barat diputuskan untuk diselesaikan setahun kemudian. Dari keputusan 

tersebut masih terdapat sebuah perbedaan yang besar, dimana bangsa Indonesia 

beranggapan bahwa Irian Barat sudah menjadi bagian dari wilayah Indonesia dan 

pihak Belanda hanya mempunyai kekuasaan sementara selama satu tahun atas 

wilayah tersebut. Namun Belanda bersikukuh bahwa pengakuan kedaulatan atas 

wilayah Indonesia kepada RIS, tidak termasuk Irian Barat (Ridhani: 2009: 11).  
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 Berpegang teguh pada isi perjanjian KMB, bahwa masalah Irian Barat akan 

diselesaikan dalam waktu satu tahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan 

kepada Indonesia, permasalahan justru semakin berlarut-larut. Hingga tahun 1957 

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan penyelesaian sengketa Irian Barat secara 

damai, baik melalui perundingan bilateral ataupun melalui forum internasional 

seperti PBB. Upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak 

bersikeras atas pendiriannya. Akibat terjadinya kegagalan-kegagalan tersebut, 

muncul semangat anti Belanda yang semakin lama semakin meningkat dari rakyat 

Indonesia. Maka ketika masalah Irian Barat terakhir kalinya diajukan dalam sidang 

PBB tahun 1957 dan kembali gagal, terjadilah berbagai demonstrasi anti Belanda 

dan tindakan-tindakan lain yang menjadi bakal konfrontasi di berbagai bidang 

termasuk ekonomi, politik dan bahkan militer. 

 Pada tanggal 17 Agustus 1960 perjuangan pembebasan Irian Barat 

dipertegas kembali dengan secara sepihak Pemerintah Indonesia memutuskan 

hubungan diplomatiknya dengan Belanda. Keputusan ini sebagai dampak 

ketegangan yang semakin meningkat pasca pengiriman kapal induk Karel Doorman 

oleh Pemerintah Belanda guna memperkuat militernya di Irian Barat. Hal tersebut 

tentu saja mengindikasikan bahwa jalan damai semakin menipis. Berdasarkan 

pengalaman-pengalaman sebelumnya, cara-cara diplomasi merupakan salah satu 

cara yang terbaik, tetapi sifatnya tidak memberikan kepastian ke arah penyelesaian 

secara tuntas. Sedangkan cara konfrontasi, pada saat itu dianggap menjadi solusi 

tepat meskipun memakan korban jiwa dan harta benda tetapi lebih memberikan 

jaminan dan kepastian memperoleh hasil daripada diplomasi semata (Ridhani, 

2009: 28). Atas pertimbangan ini, maka tekad bangsa Indonesia untuk 

mempersatukan wilayah Irian Barat memasuki babak baru, yaitu konfrontasi. 

Pemerintah Indonesia mulai berupaya memberikan tekanan kepada Belanda 

dengan kekuatan militer. Sejak tahun 1958 Presiden Soekarno memang telah 

mengemukakan “jalan lain” dalam menyelesaikan masalah Irian Barat sehingga 

timbul spekulasi dari Belanda yang menganggap bahwa hal itu hanya gertakan 

belaka. Wajar jika mengingat keadaan dalam negeri yang saat itu tidak stabil, serta 

ekonomi dan kemampuan militer Indonesia yang masih sangat terbatas (Pusjarah 
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dan Tradisi TNI, 2000:111). Tetapi Pemerintah Indonesia ternyata tidak main-main, 

untuk memperkuat kemampuan militernya, Presiden memberikan instruksi untuk 

mengadakan pembelian senjata. Blok barat yang menolak memberikan bantuan 

senjata berat mengharuskan Indonesia untuk mendekati Uni Soviet. Misi ini 

berhasil menandatangani kontrak pembelian senjata yang saat itu sering disebut 

sebagai belanja Alutsista (alat utama sistem senjata) terbesar sepanjang sejarah 

militer Indonesia terutama bagi Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Bagi 

Angkatan Laut, Indonesia kemudian memiliki senjata-senjata beserta kapal-kapal 

selam, kapal perusak, dan Kapal penjelajah (cruiser) RI Irian Barat 

(Mangoensadjito, 1980 :117).  

Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mencetuskan Tri 

Komando Rakyat (Trikora) yang secara resmi membuka konfrontasi total terhadap 

Belanda dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat. Pembentukan Komando 

Mandala pada tanggal 2 Januari tahun 1962 berdasarkan SK no.1 tahun 1962 telah 

menunjuk AD, AL, dan AU untuk membentuk sebuah unsur yang bersifat 

gabungan (Jusuf, 1971: 170). Peristiwa pembebasan Irian Barat ini memang dapat 

dikategorikan sebagai fase penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Soekarno (1963 : 8) dalam 

amanatnya pada munas maritim ke-1: 

“Ingat Perdjoangan kita memasukkan Irian kedalam kekuasaan 

Republik? Itupun satu blessing in disguise. Akibat dari perdjoangan itu, 

sekarang kita punja Angkatan Perang kuat, Angkatan Darat kita kuat, 

Angkatan Laut kita kuat, Angkatan Udara kita kuat, Angkatan Kepolisian 

kita kuat, sekarang Rakjat Indonesia laksana tergembleng mendjadi satu 

bangsa yang kuat.”  

Dalam amanat tersebut secara tidak langsung Presiden Soekarno menegaskan 

bahwa tanpa adanya operasi pembebasan Irian Barat belum tentu Indonesia saat itu 

dapat memiliki angkatan perang yang kuat. Secara logika, jika kekuatan perang 

berkembang baik dalam sebuah operasi, maka menandakan bahwa angkatan perang 

itu telah melakukan banyak peranan di dalamnya.  Belanda yang saat itu notabene 

lebih dulu maju dalam hal angkatan perang dengan perlengkapan yang telah 

mumpuni, tentu tidak akan dapat dihadapi oleh Indonesia tanpa ada upaya kuat dari 
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angkatan perangnya. Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri bahwa peranan setiap 

unsur angkatan perang baik itu AL, AU, maupun AD sangatlah besar, tanpa adanya 

kerjasama yang baik tentu upaya konfrontasi ini tidak akan dapat terlaksana. 

Mengutip dari hal tersebut, setiap unsur selain bersatu menjadi sebuah angkatan 

perang pasti memiliki tugas dan peranan masing-masing yang tidak kalah penting 

dan saling mempengaruhi dalam mengembangkan situasi militer. Dengan 

mengingat banyak dilaksanakannya perang laut dan amfibi selama rangkaian 

operasi pembebabasan Irian Barat, dijelaskan pula oleh Sudono Jusuf (1971: 174) 

“khusus bagi Angkatan Laut dengan terbentuknya Komando Mandala yang akan 

melaksanakan operasi gabungan dan merupakan suatu naval campaign”, maka 

ditunjukkan bahwa peranan Angkatan Laut cukup sentral dalam pelaksanaannya.  

Setiap elemen yang terkait pasti memiliki kontribusi tertentu dalam sebuah 

peristiwa, begitupun dalam operasi pembebasan Irian Barat dimana Angkatan Laut 

merupakan salah satu komponennya. Fakta tersebut menunjukkan sebuah pokok 

bahasan menarik yang memberikan kecenderungan bagi peneliti untuk dapat 

melihat proses militer secara utuh, khususnya yang dilakukan oleh Angkatan Laut 

selama operasi pembebasan Irian Barat berlangsung tanpa memisahkan harmoni 

antara aspek politik maupun unsur militer lainnya. Jika ditelusuri lebih jauh secara 

teori maupun kebijakan, permasalahan ini akan merujuk pada sebuah acuan tentang 

beberapa kewenangan yang menjadi tugas Angkatan Laut. Kewenangan ini 

dijelaskan oleh Ken Booth dalam Suhartono (2010:3) bahwa secara universal 

Angkatan Laut memiliki tiga peran yaitu peran militer, peran diplomasi, dan peran 

konstabulari (polisionil) yang dikenal dengan Trinitas Angkatan Laut. Ketiga peran 

inilah yang nantinya akan saling berhubungan, dalam arti bahwa dalam 

menjalankan salah satu perannya, Angkatan Laut juga melaksanakan peran lainnya. 

Hal ini pula yang ingin ditekankan oleh peneliti bahwa dinamika politik yang 

mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh militer khususnya Angkatan Laut 

Repunblik Indonesia (ALRI) selama operasi pembebasan Irian Barat, akan menjadi 

warna tersendiri yang akan melengkapi gambaran rekonstruksi perjuangan 

pembebasan Irian Barat tahun 1961-1963. 
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Beberapa pernyataan di atas telah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru 

bagi peneliti untuk membuktikannya dengan memahami sejauh mana peranan 

ALRI dalam operasi militer yang terjadi. Kemudian apa yang membuat pemerintah 

menjadikan operasi pembebasan Irian Barat ini sebagai “naval campaign”, serta 

beberapa hal lain yang berkaitan dengan bagaimana perkembangan alutsista ALRI 

pada saat itu, strategi umum operasi, serta dampak dari peranan ALRI yang akan 

menjadi bagian-bagian menarik bagi peneliti untuk dibahas lebih jauh.  

Oleh sebab itu, peneliti bermaksud untuk menganalisis serta mengkaji 

permasalahan tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul “Peranan Angkatan 

Laut Republik Indonesia Dalam Operasi Pembebasan Irian Barat Tahun 1961-

1963”. Adapun alasan penulis mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah karya 

tulis ilmiah, yaitu pertama, mengkaji peranan ALRI selama operasi pembebasan 

Irian Barat dalam rangka mempertahankan kedaulatan merupakan pembahasan 

sejarah nasional yang cukup menarik, karena sebuah satuan militer memiliki 

dinamika dan strategi tersendiri dalam menghadapi suatu permasalahan maupun 

pertikaian, hal ini tentu berbeda dengan penyelesaian masalah yang dilakukan 

melalui proses politik maupun sosial. Kedua, masih kurangnya penulisan tentang 

masalah Irian Barat yang concern terhadap peranan ALRI. Ketiga, masih banyak 

masyarakat Indonesia yang belum mengetahui tentang bagaimana konfrontasi Irian 

Barat ini terjadi dan bagaimana peranan Angkatan Laut Republik Indonesia di 

dalamnya.  

Kurun waktu yang peneliti angkat adalah 1961-1963, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Juwono Sudarsono dalam pengantar buku Ridhani (2009: xi) 

bahwa “kurun waktu 1961-1963 adalah masa penting dalam sejarah diplomasi dan 

militer Republik Indonesia. Kurun waktu itu sudah waktunya diungkap secara luas 

kepada generasi muda sekarang”. Terhitung mulai dari tahun 1961 berdasar ketika 

pada 12 April 1961 Menteri Keamanan Nasional Jenderal A.H. Nasution menerima 

perintah dari Presiden/Panglima Tertinggi untuk menyusun rencana operasi 

gabungan membebaskan Irian Barat (Ridhani, 2009:71). Sedangkan tahun 1963 

dijadikan akhir kajian karena resmi mulai dari 1 Mei 1963 wilayah Irian Barat telah 

secara de-facto maupun de-jure masuk ke dalam wilayah kekuasan RI setelah 
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melewati masa peralihan antara Badan Pemerintahan Sementara PBB dengan 

Pemerintahan Indonesia (Cholil, 1979: 90).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa hal di atas, permasalahan pokok yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana peranan Angkatan Laut Republik Indonesia 

dalam memperjuangkan pembebasan Irian Barat tahun 1961-1963?”. Untuk 

membatasi kajian penelitian, maka diajukan beberapa pertanyaan yang sekaligus 

menjadi rumusan masalah dari apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang munculnya permasalahan Irian Barat antara 

Indonesia dan Belanda? 

2. Bagaimana sikap Pemerintah Indonesia dalam mengahadapi permasalahan Irian 

Barat? 

3. Bagaimana proses yang dilakukan oleh Angkatan Laut Republik Indonesia 

dalam melaksanakan operasi pembebasan Irian Barat? 

4. Bagaimana dampak perjuangan Angkatan Laut Republik Indonesia terhadap 

penyelesaian masalah Irian Barat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Mendeskripsikan kondisi Irian Barat pasca pengakuan kemerdekaan Republik 

Indonesia tahun 1945 meliputi garis besar perkembangan sengketa wilayah 

antara Indonesia dan Belanda. 

2.  Menjelaskan sikap pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan Irian 

Barat hingga munculnya kebijakan konfrontasi militer yang menggabungkan 

unsur-unsur angkatan bersenjata, termasuk Angkatan Laut Republik Indonesia. 
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3.  Menguraikan proses pelaksanaan operasi pembebasan Irian Barat yang 

dilakukan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) sejak dikeluarkannya 

perintah konfrontasi militer oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1961 hingga 

tahun1963 ketika operasi militer selesai. 

4. Menganalisis dampak perjuangan ALRI terhadap penyelesaian masalah Irian 

Barat selama tahun 1961-1963, meliputi kontribusi serta pengaruhnya dalam 

membantu operasi militer maupun kebijakan politik.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Memperoleh wawasan dan meningkatkan pemahaman tentang peranan ALRI 

dalam operasi pembebasan Irian Barat tahun 1961-1963, meliputi fungsi dan 

perkembangan ALRI, permasalahan Irian Barat, serta peranan ALRI dalam 

menerapkan kemampuannya selama mengatasi permasalahan Irian Barat. 

2. Menambah khasanah penulisan sejarah TNI-AL dan Irian Barat. 

3. Mengembangkan materi sejarah Indonesia seputar pembebasan Irian Barat 

khususnya untuk kelas IX semester 2 dalam Standar Kompetensi 6 dan 

Kompetensi Dasar 6.1 yaitu mendeskripsikan perjuangan bangsa Indonesia 

merebut Irian Barat. Kemudian pada kelas XII IPS semester 1 dalam Standar 

Kompetesi 1 yakni Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi 

hingga lahirnya Orde Baru.  

4. Mengambil nilai-nilai patriotik, cinta tanah air, dan tanggung jawab yang 

bertujuan meningkatkan semangat nasionalisme, serta sikap positif terutama  

bagi generasi muda sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para 

pahlawan. 

5. Menambah informasi sekaligus inspirasi bagi pihak lain untuk tertarik mengkaji 

lebih jauh mengenai peranan ALRI dalam kaitannya dengan sejarah pembebasan 

Irian Barat maupun sejarah militer Indonesia. 
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1.5 Struktur Organisasi Penulisan 

Penulisan ini tersusun berdasarkan struktur sebagai berikut: 

 Bab I Pendahuluan,bab I ini akan mengemukakan secara rinci mengenai latar 

belakang masalah yang menjadi alasan peneliti sehingga tertarik melakukan 

penelitian sebagai bahan penulisan skripsi. Kemudian  identifikasi dan perumusan 

masalah, tujuan penelitian, metode penelitian secara garis besar, manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan.  

 Bab II Kajian Pustaka,pada bab ini akan diuraikan berbagai studi literatur 

ataupun penelitian terdahulu beserta teori yang ada hubungannya dengan 

permasalahan yang diteliti. Disini penulis mencoba membandingkan, 

mengontraskan, dan memposisikan kedudukan masing-masing sumber sebagai 

acuan yang dikaitkan dengan permasalahan yang dikaji. Berdasarkan hal tersebut, 

kemudian penulis akan menjelaskan posisi dan pendapatnya mengenai 

permasalahan yang dibahas, dengan mengacu pada buku yang dikaji. 

 Bab III Metode Penelitian,bab ini bertujuan untuk memaparkan mengenai 

metode penelitian yang digunakan. Bab ini bisa dikatakan sebagai penjabaran 

secara rinci dari metode penelitian yang telah dicantumkan pada Bab I. Karena 

penelitian ini bersifat kualitatif, maka analisis data disampaikan berdasarkan tahap-

tahap analisis yang dilakukan untuk data dari setiap teknik pengumpulan data, 

sesuai dengan tema-tema utama penelitian. 

 Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini memuat dua hal, yakni 

pengolahan atau analisis data untuk menghasilkan temuan dan pembahasan atau 

analisis temuan. Dalam Bab IV juga akan dibahas secara lebih luas dan mendalam 

mengenai perjuangan ALRI dalam operasi pembebasan Irian Barat tahun 1961-

1963. Pembahasan dalam bab ini akan disusun berdasarkan rumusan masalah yang 

telah ditetapkan pada bab awal penelitian. 

 Bab V Kesimpulan, di dalam bab ini akan kemukakan kesimpulan sebagai 

jawaban terhadap masalah secara keseluruhan, setelah pengkajian pada bab 

sebelumnya. Di dalamnya akan disajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti 

terhadap hasil analisis temuannya dalam bentuk kesimpulan yang disertai dengan 

pemberian saran. 


