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BAB V 

KESIMPULAN  

 

 

Munculnya permasalahan Irian Barat dilatarbelakangi oleh perbedaan 

Indonesia dan Belanda dalam menilai status Irian Barat. Indonesia memandang 

bahwa Irian Barat adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang timbul secara alami dan tidak dapat diganggu gugat. Hal ini 

dianggap berdasarkan pada persamaan sejarah dan kesatuan wilayah dengan tanpa 

memandang perbedaan suku dan ras. Indonesia yakin bahwa Irian Barat adalah 

bagian dari kesatuan Nusantara, jadi ketika wilayah yang dikenal kolonial 

Belanda sebagai Hindia-Belanda ini merdeka, maka Irian Barat harus menjadi 

bagian dari kemerdekaan tersebut. Hal ini berbeda dengan pandangan Belanda 

yang menganggap Irian Barat sebagai bagian terpisah dari kemerdekaan RI. Hal 

ini salah satunya didasari oleh isu perbedaan ras antara penduduk Irian Barat 

dengan penduduk Indonesia lainnya yang sering dicuatkan Belanda, dan 

keyakinan bahwa para nenek moyang Belanda telah datang ke Irian Barat sejak 

abad 17 dan terus menetap serta berkelanjutan hingga saat ini. Alasan paling 

utama adalah keinginan Belanda untuk menjadikan wilayah ini sebagai sebuah 

negara sendiri, dan menjadikannya sebagai pemukiman bangsa Indo-Belanda 

yang tidak ingin berada di bawah pemerintahan Indonesia. Kedua pendirian 

tersebut terus meruncing menjadi sebuah konflik yang semakin serius, dan secara 

resmi diperdebatkan pada Konferensi Meja Bundar tahun 1949. 

Usaha-usaha yang telah dilakukan dalam menyelesaikan masalah Irian Barat 

selalu diupayakan melalui jalur perundingan pada masa awal dengan 

pertimbangan lebih aman dan damai. Namun berbagai usaha diplomasi yang 

dijalankan sejak pembentukan Uni Indonesia-Belanda secara bilateral hingga 

menggunakan bantuan forum internasional seperti PBB, masih tidak dapat 

memberikan jalan keluar yang solutif. Tekad Indonesia untuk membebaskan Irian 

Barat dan mengembalikannya ke dalam pangkuan NKRI mengantarkan sebuah 
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kebijakan baru dengan istilah “jalan lain” dalam bentuk konfrontasi yang bersifat 

politik, sosial, ekonomi dan bahkan militer. 

Peranan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) dan setiap operasi 

militer diwujudkan dalam berbagai peristiwa dan perjuangan yang tidak mudah. 

Sejak perintah persiapan militer dikeluarkan oleh Presiden Soekarno serta 

dibacakannya Tri Komando Rakyat, secara resmi menandai bahwa konfrontasi 

total dimulai. Dalam pembentukan Komando Mandala yang khusus menangani 

operasi militer pembebasan Irian Barat, ALRI selalu berusaha untuk ikut aktif 

membantu selama pelaksanaannya. Peristiwa Laut Aru yang heroik sekaligus 

tragis memberi peran psikologis yang besar bagi bangsa Indonesia, dan terutama 

bagi ALRI. Peristiwa ini telah menguatkan tekad Angkatan Perang RI untuk 

semakin memperkuat dan mempersiapkan operasi dengan jauh lebih baik. Pada 

masa Komando Mandala bertugas, ALRI telah melancarkan berbagai operasi laut 

dalam beberapa rangkaian fase militer, yaitu sejak tahap Show of Force, infiltrasi, 

eksploitasi, hingga konsolidasi. Operasi pokok dari fase-fase tersebut diantaranya 

adalah operasi Antareja dan Imam Sura pada tahap show of Force, operasi Kapal 

Cepat Torpedo yang terdiri dari operasi Badar Lumut, Badar Besi dan operasi 

Kapal Selam Cakra pada masa infiltrasi, serta operasi Kapal Selam Lumba-Lumba 

dan Alugara sebagai bagian dari tahap eksploitasi pada masa operasi Jayawijaya 

yang menjadi puncak operasi pembebasan Irian Barat. Sedangkan masa 

konsolidasi dilakukan dengan perencanaan operasi Brajamusti dan pelaksanaan 

operasi Sadar, diikuti pula dengan beberapa operasi konsolidasi lain hingga Irian 

Barat resmi masuk ke dalam NKRI pada 1 Mei 1963. 

Operasi militer yang dilakukan terutama operasi laut dan udara telah 

berhasil menarik perhatian internasional terhadap masalah Irian Barat. Dengan 

berbagai upaya yang dilakukan akhirnya Belanda sadar bahwa Indonesia tidak 

main-main untuk melakukan pertarungan senjata dalam menyelesaikan konflik. 

Amerika yang juga sadar atas hal tersebut akhirnya mengajak kedua negara yaitu 

Indonesia dan Belanda untuk mencoba mengembalikan permasalahan ini ke atas 

meja perundingan di bawah PBB, yaitu melalui beberapa usulan diplomat Bunker. 

Upaya ini berhasil, dan sekaligus membuktikan bahwa upaya militer selama ini 
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telah ikut mendorong kemacetan diplomasi yang terjadi. Maka Angkatan Laut 

sebagai bagian dari komponen utama naval campaign dan amphibious warfare 

selama operasi militer pembebasan Irian Barat telah ikut menjadi bagian 

menentukan atas keberhasilan nasional ini. 

Peranan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) dalam operasi 

pembebasan Irian Barat merupakan contoh bukti nyata semangat perjuangan para 

patriot bangsa dalam meraih dan mempertahankan kedaulatan negaranya. Apa 

yang telah dilakukan oleh ALRI dalam ikut bekerjasama dan membantu 

menyelesaikan masalah Irian Barat melalui setiap upayanya menunjukkan bahwa 

bentuk tanggung jawab dan profesionalisme yang dipadu dengan jiwa 

nasionalisme akan membawa sebuah kesuksesan. Sikap berani tersebut patut kita 

hargai dan kita jadikan pembelajaran positif dalam kehidupan saat ini. ALRI 

memang bertugas dan sangat berkapasitas sebagai badan pertahanan dan 

keamanan negara, khususnya dalam bidang kelautan dan menjaga kedaulatan 

bangsa. Maka jasa dan baktinya dapat kita maknai dan aplikasikan secara pribadi 

dalam setiap segi yang kita miliki untuk membantu membangun bangsa dan 

negara. 

Hal berikutnya yang dapat diperoleh adalah mengetahui tentang bagaimana 

cara membangun unsur angkatan perang yang tangguh dan professional. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, terdapat beberapa hal penting yang harus 

diprioritaskan, diantaranya: 

1. Menjalin koordinasi yang baik. Terutama dalam sebuah operasi gabungan, 

keberhasilan akan sangat ditentukan oleh bagaimana membentuk kesatuan 

angkatan perang yang solid dan profesional dalam menjalankan segala bentuk 

tugas dengan disertai jiwa kerjasama yang erat. 

2.   Menjaga solidaritas di kalangan tentara, baik antara sesama pasukan 

Angkatan Laut maupun dengan unsur militer lainnya. 

3. Membuat suatu kurikulum pendidikan tentara yang professional sebagai 

upaya penguatan wawasan dan kemampuan militer tentara, serta pertahanan 

dan keamanan negara. 
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2. Melengkapi fasilitas persenjataan dan perlengkapan yang memadai agar dapat 

memaksimalkan kemampuan dalam menjalankan tugas kemiliteran. 

 Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak peristiwa/topik 

lain yang tidak dapat dibahas secara menyeluruh. Oleh sebab itu, penulis berharap 

semakin banyak penelitian-penelitian yang jauh lebih baik di masa mendatang, 

termasuk yang berkaitan dengan berbagai kejadian sejarah penting Angkatan Laut 

RI maupun tentang peristiwa pembebasan Irian Barat. Selain itu terdapat beberapa 

topik yang penulis anggap menarik namun tidak dapat dikupas lebih jauh dalam 

skripsi ini, hal tersebut mungkin dapat menarik perhatian atau menginspirasi 

pembaca yang dalam proses pencarian topik penelitian, beberapa diantaranya 

adalah mengenai peran strategis Biak sebagai sasaran utama dalam operasi 

Jayawijaya, peranan Korps Marinir melalui Pasrat 45 dalam membantu ATA-17 

untuk melaksanakan operasi amfibi Jayawijaya, dan mengenai perkembangan 

ALRI sebelum dengan setelah operasi pembebasan Irian Barat.  

Di akhir, peneliti menuliskan suatu semangat bagi kekuatan militer 

Indonesia, khususnya Angkatan Laut RI untuk menjadi sebuah kekuatan yang 

terus semakin tangguh. Meski bukan hal yang mudah untuk saat ini, sebagai 

negara kepulauan yang memiliki laut amat luas, semoga impian untuk menjadi 

Angkatan Laut yang hebat, disegani dan diakui dunia bukan  hanya menjadi 

harapan masa lalu, tetapi menjadi asa hari ini dan kenyataan di saat mendatang.  

 

 


