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BAB III 

RESPON VANUATU TERHADAP KASUS PELANGGARAN HAM DI 

PAPUA BARAT 

 

 

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pendekatan Vanuatu ke 

Papua Barat yang difasilitasi oleh gerakan separatis OPM yang lahir dan 

berkembangnya gerakan tersebut karena munculnya rasa ketidakamanan dari 

masyarakat Papua Barat yang selalu mendapat tindak kekerasan oleh aparat TNI. 

Gerakan OPM ini membangun koneksi kepada dunia internasional dalam 

kerjasama dengan negara-negara yang memang merespon kasus pelanggaran 

HAM ini seperti negara-negara Melanesia yang tergabung dalam Melanesian 

Spearhead Group (MSG) dan juga negara Eropa seperti Belanda yang pernah 

menjajah Papua. Upaya yang dilakukan oleh Vanuatu dalam mengangkat kasus 

pelanggaran HAM yang ada di Papua Barat dengan mengedepankan nilai-nilai 

sosial, nilai-nilai kebersamaan yang bersifat demokratis, di mana Vanuatu 

mengangkat kasus ini dalam forum internasional di PBB. Hal ini juga yang 

membuat beberapa negara besar ikut mendukung upaya Vanuatu agar kasus 

pelanggaran HAM di Papua Barat segera diselidiki dan dibahas lagi untuk 

menemukan solusi tentang kasus pelanggaran HAM ini terselesaikan. Untuk 

Indonesia juga agar bisa membuka diri terhadap kasus ini kepada dunia luar agar 

dinamika konflik yang terjadi antara Indonesia dan Papua Barat menemukan jalan 

damai. Lalu alasan Vanuatu sendiri mengangkat kasus ini agar nilai-nilai 
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universal ditegakkan di Indonesia yaitu nilai-nilai HAM karena masih banyaknya 

kasus pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat yang membuat 

Vanuatu sebagai negara dengan ras yang sama dengan Papua menjadi sangat 

prihatin dan ingin membantu upaya Papua sendiri dalam menegakkan nilai-nilai 

HAM tersebut. Dampak dari diangkatnya kasus tersebut telah membuat Indonesia 

terpojokkan dengan kritikan-kritikan yang dilakukan oleh Vanuatu dan juga 

anggota-anggota lain dalam MSG yang membuat Indonesia dinilai buruk di mata 

masyarakat internasional dan Indonesia mendekati Vanuatu dengan bekerjasama 

dalam beberapa bidang seperti pariwisata dan ekonomi agar kemajuan 

perekonomian di Vanuatu sendiri semakin maju dengan kerjasama tersebut. 

 

3.1 Pendekatan Vanuatu ke Papua Barat 

Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan wilayah yang adadi Indonesia 

yang masuk dalam kawasan Pasifik di area Melanesia bersama Papua New 

Guinea yang juga berdekatan dengan kawasan Papua Barat. Meskipun Papua 

Barat masuk dalam kawasan Melanesia tetapi negara Indonesia yang menjadi 

induk untuk mengatur Papua Barat dalam bekerja sama dengan kawasan-kawasan 

di Melanesia. Hubungan Indonesia dengan beberapa negara dikawasan Pasifik 

sendiri terjalin dengan baik, seperti hubungan Indonesia dengan Australia yang 

sudah terjalin sejak kemerdekaan Indonesia Tahun 1945. 

Negara Vanuatu adalah salah satu anggota MSG yang aktif dalam 

melakukan kampanye tentang pelanggaran HAM di Papua Barat. Vanuatu menilai 

bahwa Papua Barat adalah kawasan Indonesia yang satu ras dengan Melanesia dan 
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status hak untuk hidup mereka harus diperjuangkan karena banyaknya kasus 

kekerasan yang dilakukan oleh aparat tentara Indonesia kepada warga Papua. 

Hubungan Papua Barat dengan Vanuatu dan anggota MSG lainnya sangat 

erat, hubungan tersebut terlihat dari perjuangan Vanuatu yang selalu aktif dalam 

memperjuangkan hak-hak rakyat Papua Barat dan juga perjuangan Organisasi 

Papua Merdeka (OPM) yang melakukan hubungan kerjasama ke dalam maupun 

luar negeri untuk mendapatkan simpatis agar Papua Barat bisa terlepas dari 

Indonesia. Selain itu, OPM sendiri juga melakukan hubungan dengan negara-

negara Eropa seperti Belanda dan Swiss. 

Bentuk-bentuk pendekatan yang dilakukan Vanuatu sendiri tersebut 

termasuk usaha untuk membuat anggota OPM lebih siap menghadapi aparat TNI 

yang ingin memberantas OPM secara keseluruhan. Di mana OPM sendiri telah 

beroperasi selama lebih dari 40 tahun. TNI secara berkala berhasil menumpas 

gerakan-gerakan separatis OPM, tetapi tidak mampu menumpas OPM secara 

menyeluruh. Hal ini karena OPM mendapat dukungan yang kuat di kalangan 

masyarakat Papua, yang telah memberikan perlindungan, makanan, serta bantuan 

menyembunyikan persenjataan. Partisipasi masyarakat tersebutlah yang 

menjadikan OPM, yang sesungguhnya tidak besar dan memiliki persenjataan yang 

terbatas, menjadi sulit ditumpas.77 

Partisipasi masyarakat juga menjadi poin penting dalam upaya OPM dalam 

memerdekakan Papua Barat. Begitu juga dengan Vanuatu yang melakukan 

pendekatan kepada Papua Barat dengan selalu mendukung usaha OPM dalam 
                                                             
77 Direktorat Analisa Lingkungan Strategis Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Ketahanan 
Wilayah Papua, diakses dari 
http://oppb.webs.com/Studi_Ketahanan_Wilayah_Papua.pdf,(07/11/2016 0:49 WIB), hal. 41.  
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setiap kegiatannya tersebut. Oleh karena itu, OPM mendukung Vanuatu dalam 

usaha mengangkat isu pelanggaran HAM di Papua Barat untuk dibawa ke forum 

internasional. 

Secara umum OPM terbagi menjadi dua jenis kegiatan yang masing-masing 

mengkoordinasi kegiatan politik dan kegiatan militer. Kegiatan militer bergerak 

didalam negeri dan kegiatan politik bergerak diluar negeri.78 Hal ini dilakukan 

oleh OPM agar dapat memudahkan koneksi keluar negeri untuk mencari 

simpatisan dalam menegakkan HAM yang menjadi konflik utama di Papua Barat. 

OPM melakukan kegiatan tersebut atas dasar pengakuan dari dunia internasional 

agar masalah ini segera ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Indonesia. 

Kegiatan politik OPM di dalam tidaklah seefektif kegiatan di luar negeri. 

Hal ini karena pengawasan secara terus-menerus dari pihak militer dan intelijen 

menyulitkan tokoh/anggota di dalam negeri untuk bebas melakukannya. Untuk 

kegiatan militer, OPM bergerak di bawah komando Tentara Nasional Papua 

(TNP) yang dibantu oleh Papua Intelligence Service (PIS), yang bertugas 

melaksanakan kegiatan memata-matai para pendatang, kegiatan tentara dan 

pejabat setempat.79 

Medan gerilya diplomasi OPM diluar negeri meliputi: 1) negara-negara 

yang serumpun, seperti Papua Nugini dan Vanuatu; 2) negara-negara Eropa Barat, 

seperti Belanda, Swedia yang terdapat kelompok yang mendukung OPM karena 

                                                             
78 Nazarudin Syamsudin. 1989. Integrasi Politik di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia, hal 99 dalam 
Ngatiyem, 2007, Organisasi Papua Merdeka tahun 1964-1998 Studi Tentang Pembangunan 
Stablitas Politik DI Indonesia, Skripsi, Surakarta: Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, hal. 99. 
79 Direktorat Analisis Lingkungan Strategis Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Op. Cit., hal. 
40. 
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tidak setuju terhadap rezim Soeharto dan solidaritas dengan kelompok minoritas 

yang tertindas; 3) negara Afrika: Senegal yang mendukung OPM berdasarkan 

faham negritude yang memperjuangkan solidaritas seluruh ras hitam.80 

Hal ini dilakukan oleh OPM agar bisa mendapat dukungan penuh dari dunia 

internasional terhadap kemerdekaan kepada Papua Barat. Beberapa negara luar 

yang membantu Papua Barat karena rasa kemanusiaan terhadap kasus pelanggaran 

HAM yang terjadi di Papua Barat tidak pernah selesai, hal itu juga yang 

diterapkan oleh Vanuatu dalam membantu Papua Barat untuk menyelesaikan 

kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Upaya Vanuatu sendiri dengan selalu 

mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OPM juga merupakan 

kepedulian Vanuatu terhadap rakyat satu ras mereka yaitu Melanesia yang sedang 

berjuang dalam menegakkan nilai-nilai HAM yang ada di Indonesia. 

Tidak hanya Vanuatu yang ikut mendukung kegiatan tersebut, tetapi 

beberapa negara serumpun seperti Papua Nugini dan Fiji juga mendukung upaya 

OPM, dan seperti yang dijelaskan dalam halaman sebelumnya bahwa negara-

negara Eropa seperti Belanda juga ikut mendukung usaha OPM karena Belanda 

sendiri pernah menjajah Papua. Upaya OPM dalam menyelesaikan kasus 

pelanggaran HAM yang terjadi di Papua agar tidak ada penyiksaan yang 

dilakukan oleh aparat TNI dan juga upaya untuk menegakkan HAM di Papua 

Barat. Oleh karena itu, Belanda mendukung usaha kelompok OPM tersebut untuk 

tetap meneruskan kegiatannya dalam menegakkan HAM di tanah Papua Barat. 

                                                             
80 Ngatiyem, Op. Cit., hal. 99. 
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Pada setiap bentuk kegiatannya, OPM berkeinginan menjadikan Papua 

menjadi sebuah negara merdeka dengan Presiden atau Perdana Menteri sebagai 

kepala pemerintahannya. OPM menginginkan Papua menjadi negara sebesar 

Papua New Guinea (PNG) atau seperti negara-negara di kawasan Pasifik Selatan 

yang memiliki kesamaan ras dengan Papua, yaitu ras Melanesia. Tampaknya 

keinginan tersebut dilandasi atas penilaian terhadap negara Fiji yang merupakan 

negara kecil tetapi mampu menjadi negara merdeka.81 

Vanuatu melakukan pendekatan ke Papua Barat melalui OPM karena tujuan 

dari OPM sendiri yang ingin menegakkan nilai HAM di Papua dan ingin Papua 

merdeka seperti negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Atas dasar kesamaan 

ras Melanesia membuat Vanuatu aktif dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM di 

Papua Barat. 

 

3.2 Upaya Vanuatu mengangkat Kasus Pelanggaran HAM di Papua Barat 

menjadi Perhatian Internasional 

Negara Vanuatu adalah satu dari beberapa negara di Melanesia yang sangat 

aktif dalam upaya membantu Papua Barat dalam menyelesaikan kasus 

pelanggaran yang terjadi di Papua Barat. Usaha Vanuatu sendiri dan juga 

beberapa negara Melanesia yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group 

(MSG) dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua 

tersebut tidak selalu mendapat respon dari Indonesia sendiri. Indonesia selalu 

menutupi terkait kasus tersebut kepada dunia internasional.  

                                                             
81 Direktorat Analisis Lingkungan Strategis Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Op. Cit., hal. 
40 
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Usaha yang dilakukan Vanuatu sendiri dengan membawa kasus ini dalam 

forum internasional yaitu pada tahun 2014, saat sidang tingkat tinggi dewan HAM 

PBB ke-25 yang diselenggarakan di Genewa, Swiss. Perwujudan upaya Vanuatu 

agar kasus pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di Papua Barat bisa diangkat 

dan dibuka oleh negara-negara pendukung nilai HAM agar ikut memberikan 

dukungan kepada Vanuatu atas usahanya tersebut.  Pada forum tersebut, Vanuatu 

membuka statement kepada Indonesia agar menyelesaikan kasus pelanggaran 

HAM yang dilakukan oleh aparat TNI kepada rakyat Papua. 

Vanuatu membuka kasus tersebut di forum internasional dan disampaikan 

oleh Perdana Menteri Vanuatu Moana Kalosil saat berbicara dalam forum 

tersebut. Kalosil mengatakan dalam pidatonya bahwa:  

“...apa yang kita buat saat hak-hak bangsa Melanesia di Tanah Papua 
ditindas oleh campur tangan dan kehadiran militer? Sejak Pepera tahun 
1969 yang bersifat kontroversial itu, Bangsa Melanesia di Papua telah 
menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi yang 
dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia. Dunia telah menyaksikan 
litani penyiksaan, pembunuhan, perampasan, perkosaan, penyerbuan 
militer, penangkapan sewenang-wenang dan perpecahan masyarakat 
sipil akibat operasi intelijen. Komnas HAM telah menyimpulkan bahwa 
tindakan-tindakan tersebut tergolong kejatahan terhadap kemanusiaan 
menurut UU no. 26/2000 (KOMNAS HAM 2001, 2004). Dalam 
suasana ketakutan dan penindasan protes politik, dan pengabaian 
masyarakat internasional secara terang-terangan termasuk PBB dan 
negara-negara berkuasa sejak 1969, senyatanya ras yang terlupakan ini 
masih berani mendambakan persamaan dan keadilan. Namun demikian 
negara-negara demokratis tetap bungkam seribu bahasa.82” 

 
PM Vanuatu menyatakan pidatonya tersebut agar negara-negara besar dan 

ketua sidang PBB tersebut bisa mengingat kembali bagaimana kekejaman yang 

                                                             
82 15Tahun JUBI Portal Berita Papua No. 1, Pidato PM Vanuatu di Hadapan Sidang HAM PBB 
25: 10 Persen Populasi Papua Telah Dibunuh Oleh Tentara Indonesia, diakses pada 
http://tabloidjubi.com/16/2014/03/05/pidato-pm-vanuatu-di-hadapan-sidang-ham-pbb-25-10-
persen-populasi-papua-telah-dibunuh-oleh-tentara-indonesia/, (04/04/2016 17:35 WIB). 
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dilakukan oleh aparat tentara Indonesia kepada penduduk asli Papua maupun 

warga sipil yang mendukung aksi warga Papua dalam menegakkan keadilan untuk 

bisa bebas dari konflik yang berkepanjangan ini. Pelanggaran-pelanggaran yang 

dilakukan oleh aparat tentara Indonesia sendiri telah mencoreng nilai-nilai 

kemanusiaan yang selalu diterapkan oleh Indonesia kepada dunia internasional. 

Indonesia termasuk negara yang selalu mengutamakan unsur-unsur nilai HAM 

dalam aspek kebijakan pemerintahannya.  

Seperti pada tahun 2012, kasus penembakan yang terjadi kepada wakil ketua 

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni, seperti yang dijelaskan 

dalam BBC News Indonesia83 bahwa sebagian masyarakat di Papua juga 

menyayangkan proses penangkapan yang menyebabkan kematian Mako tersebut. 

Berdasarkan keterangan beberapa saksi yang berada di lokasi kejadian 

menyatakan bahwa Mako ditembak oleh 3 orang bersenjata tanpa melalui 

komunikasi terlebih dahulu, terlebih lagi pada saat itu Mako tidak melakukan 

upaya melarikan diri, hal ini juga disayangkan oleh wakil ketua Komnas HAM, 

Ridha Saleh yang mengatakan bahwa kasus kematian Mako Tabuni membuat 

kerusuhan terjadi di Abepura karena banyaknya pegiat HAM yang protes dengan 

aksi yang dilakukan polisi tersbeut karena dinilai telah melanggar HAM dengan 

melakukan penembakan secara tiba-tiba tanpa melalui komunikasi terlebih 

dahulu. Ridha saleh juga mengatakan bahwa: 

“Di satu sisi membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan 
Papua Barat (UP4B) yang mengutamakan pendekatan kesejahteraan, 

                                                             
83Pegiat HAM Protes Kasus Penembakan Aktivis Papua, diakses pada 
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/06/120615_update_kerusuhan_papua.shtml 
, (12/04/2016 21:57 WIB). 



69 
 

tetapi di sisi lain masih melakukan pendekatan keamanan yang 
berujung pada kekerasan.”84 

 
Kasus tersebut menjadi rusuh di daerah Abepura karena para pegiat HAM 

tersebut juga menilai bahwa pendekatan keamanan yang dilakukan oleh aparat 

tentara tersebut dinilai masih mempunyai unsur kekerasan di mana yang harus 

menjaga dan melakukan tindakan harus sesuai prosedur tetapi kenyataannya 

malah kekerasan yang dilakukan oleh tentara tersebut berujung pada kematian. 

Perlakuan yang dilakukan oleh aparat TNI itu sendiri sudah melewati prosedur 

yang berjalan, mereka melakukan tindak kekerasan itu sendiri karena menganggap 

para pemberontak-pemberontak dalam organisasi separatis tersebut selalu memicu 

aksi yang diluar batas, tetapi kenyataannya organisasi separatis tersebut membuat 

aksi agar hak-hak mereka untuk hidup dapat didengar oleh pemerintah. Namun 

aparat TNI sendiri sudah melewati tugas mereka untuk menjaga daerah tersebut 

dan melakukan tindak kekerasan kepada anggota ormas-ormas tersebut. Hal ini 

juga yang memicu rasa kecewa dan dendam dari anggota-anggota ormas tersebut 

kepada aparat TNI maupun pemerintah Indonesia. PM Vanuatu juga mengatakan 

pada pidatonya bahwa: 

“Sungguh memalukan bagi saya, warga Melanesia, saat mengetahui 
bahwa sekitar 10% dari populasi Papua telah dibunuh oleh tentara 
Indonesia sejak 1963. Meski 15 tahun proses reformasi Indonesia telah 
berlangsung, saya juga cemas bahwa bangsa Melanesia akan segera 
menjadi kaum minoritas di tanah mereka sendiri. Saya sungguh merasa 
bersemangat karena perkara ini sekarang telah sampai di meja Komite 
Hak Asasi Manusia Parlemen Eropa dan kami berharap ada tindakan-
tindakan nyata untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia bagi 
saudara dan saudari kami di Papua. Selanjutnya saya menyerukan 
kepada pemerintah negara-negara maju, khususnya negara-negara 
Afrika dan negara kepulauan Karibia dan Pasifik agar mengutuk 

                                                             
84Ibid. 
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tindakan pelanggaran hak asasi manusia ini. Saya ingin menyeruakan 
kembali kata-kata Martin Luther King Jr, yang mengatakan dalam 
pidatonya di tahun 1963 bahwa, tidak ada hal di dunia ini yang lebih 
berbahaya daripada sikap pengabaian yang polis dan ketololan yang 
disengaja. Kita negara-negara demokratis tidak boleh mengabaikan 
erang kesakitan bangsa Papua.85” 
 

Pernyataan ini membuat beberapa negara-negara besar yang ikut dalam 

sidang tersebut tergugah dan agar menyarankan kepada ketua sidang dan ketua 

sekretaris PBB, Ban Ki Moon, agar dibuka kembali kasus ini dan diselidiki ulang 

tentang kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat. Negara besar-besar 

di kawasan Eropa dan Afrika mendukung pernyataan tersebut karena atas dasar 

kemanusiaan kasus ini harus segera diselesaikan dan Indonesia harus melaporkan 

kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat ke PBB selama ini dan 

juga upaya penyelesaiannya. 

Dalam Deklarasi Universal HAM pada pasal 1 sampai 7 menjelaskan 

tentang kebebasan warga tanpa adanya kekerasan, penyiksaan, dan perbedaan 

dalam agama, suku, ras dan lain-lain dan juga pemerataan tentang perlindungan 

hukum kepada semua rakyat terhadap segala bentuk diskriminasi yang ada, dan 

juga dijelaskan dalam pasal 9 tentang perlakuan yang sewenang-wenang terhadap 

penangkapan, maupun penahanan.86 Hal inilah yang membuat Vanuatu semakin 

mendukung usaha OPM untuk dapat menegakkan nilai-nilai HAM yang ada di 

Papua Barat dengan cara ikut mendukung Papua Barat dan membuka pernyataan 

terkait pelanggaran HAM di Papua Barat yang dilakukan oleh aparat TNI tersebut 

kepada Indonesia pada sidang tingkat tinggi dewan HAM PBB ke 25 yang 
                                                             
85 15 Tahun JUBI Portal Berita Papua no. 1, Op.Cit. 
86 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, diakses pada 
http://www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf (13/12/2016 13:51 WIB),  hal. 
2-3. 
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dipimpin oleh PM Vanuatu dan juga atas dukungan kelompok MSG yang juga 

mendukung upaya tersebut. 

Seperti pada pidato PM Vanuatu diatas, Kalosil sangat berterima kasih di 

sidang tersebut karena dapat membuka kasus tersebut di forum internasional dan 

membuka negara-negara yang ikut dalam sidang tersebut untuk merenungkan dan 

mengingat kembali kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat tersebut 

dan juga mendiskusikan upaya penyelesaian atas kasus tersebut. Dengan 

diizinkannya Vanuatu untuk membuka forum tentang bagaimana kasus 

pelanggaran yang terjadi di Papua Barat, Kalosil dapat selangkah bisa maju 

kedepan karena kasus tersebut sudah diutarakan di forum sidang dewan HAM 

PBB. 

Hal ini juga mendapatkan dukungan dari warga Papua karena PM Vanuatu 

telah berhasil membawa kasus ini ke forum internasional yaitu sidang tingkat 

tinggi dewan HAM PBB di mana Indonesia juga menjadi anggota dalam forum 

tersebut, dan Indonesia juga bisa segera membuka ruang agar kasus ini bisa 

diselesaikan dengan bantuan dari PBB. Bukan hanya negara-negara Melanesia 

saja yang mendukung upaya Vanuatu dalam membuka kasus tersebut dalam 

forum internasional tapi negara Belanda juga ikut mendukung PM Vanuatu untuk 

bisa membicarakan kasus tersebut dalam pidatonya. 

 

3.3 Alasan Vanuatu Mengangkat Kasus Pelanggaran HAM di Papua Barat 

Vanuatu selama ini menjadi negara yang selalu didepan diantara negara-

negara kawasan Melanesia yang mendukung usaha Papua Barat agar merdeka. 
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Usaha yang dilakukan Vanuatu juga merupakan awal pemicu negara-negara 

Melanesia untuk ikut dalam membantu menyelesaikan kasus yang terjadi di Papua 

Barat dengan cara membuka isu tersebut dalam forum-forum internasional di 

dunia. 

Vanuatu sendiri melihat hal tersebut merasa kecewa karena tindak 

kekerasan tersebut sudah keluar dari nilai-nilai kemanusiaan yang ada di 

Indonesia, padahal Indonesia sendiri selalu mengedepankan nilai-nilai 

kemanusiaan pada kasus-kasus mereka maupun pada forum-forum internasional 

tetapi mengapa ketika pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Papua Barat 

tersebut telah membutakan dan mengacuhkan nilai-nilai kemanusiaan pada kasus 

tersebut.  

Pada saat PM Vanuatu membuka pidatonya pada sidang KTT HAM ke-25, 

Moana menjelaskan dalam pidatonya tentang bagaimana Vanuatu selalu 

mendukung usaha yang dilakukan oleh rakyat Papua agar bisa terbebas dari 

kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut dan menginginkan persamaan hak untuk 

hidup secara damai: 

“Tuan ketua, dalam dunia yang kini begitu erat terhubung dengan 
teknologi baru, seharusnya tidak ada lagi dalih mengenai kurangnya 
informasi mengenai situasi hak asasi manusia yang menimpa orang 
Papua selama lebih dari 45 tahun. Carilah internet dan riset kalangan 
akademisi dan LSM-LSM internasional, dan Anda akan menemukan 
fakta-fakta dasat yang menggambarkan pelanggaran hak-hak orang 
Melanesia di Papua secara brutal. Tetapi mengapa kita tidak 
membahasnya dalam Sidang ini? Mengapa kita memalingkan muka dari 
mereka dan menutup telinga kita terhadap suara-suara sepi orang Papua, 
yang banyak diantarannya telah menumpahkan darah demi keadilan dan 
kebebasan yang mereka dambakan. Banyak yang menjadi martir yang 
telah dianiaya dan dibunuh secara keji karena mereka menyuarakan 
suara-suara yang tak terucapkan dari jutaan manusia yang kini hidup 
dalam ketakutan di lembah-lembah dan puncak-puncak gunung di 
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Papua. Mereka menuntut pengakuan dan persamaan hak serta 
penghormatan atas hak-hak asasi manusia mereka dan hak untuk hidup 
secara damai. Akankah sidang Agustus nanti mendengarkan rintihan 
mereka dan ambil langkah untuk melindungi hak-hak asasi mereka dan 
mengakhiri segala kesalahan masa lalu itu?”87 
 

Pernyataan dalam pidato PM Vanuatu tersebut inilah yang mendorong 

beberapa negara-negara besar dalam sidang tersebut menyetujui tindakan yang 

dilakukan oleh Vanuatu tersebut karena selama ini Vanuatu menyuarakan 

pemerataan hak asasi manusia agar warga Papua sendiri bisa hidup sejahtera dan 

aman seperti wilayah-wilayah lain di Indonesia. Vanuatu menilai Indonesia selalu 

menutupi kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh aparat TNI kepada dunia 

luar dan mengabaikan bagaimana aparat-aparat tersebut melakukan kekerasan 

kepada warga Papua. 

Seperti pada kasus bocornya 2 video penyiksaan yang dilakukan oleh aparat 

TNI kepada warga asli Papua. Video pertama menunjukkan tindakan 

penganiayaan yang melibatkan warga asli Papua di dalam tahanan TNI dan kasus 

kedua, menunjukkan dua pria Papua, Tunaliwor Kiwo dan Telangga Gire sedang 

diinterogasi dan disiksa secara brutal oleh tentara Indonesia. Dengan bocornya 

kedua video tersebut ke masyarakat akhirnya  majelis menghukum tiga anggota 

Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Batalyon 753-Sersan 

Dua Irwan Rizkiyanti, Prajurit Satu Jackson Agu, dan Prajurit Satu Thamrin 

Mahamiri atas ketidakpatuhan terhadap perintah komandan mereka untuk 

                                                             
87 15Tahun JUBI Portal Berita No 1, Op. Cit. 
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melepaskan dua laki-laki Papua. Ketiga tentara itu dijatuhi hukuman delapan 

sampai dengan sepuluh bulan penjara pada 24 Janurari 2011.88 

Tetapi ada beberapa hal yang tidak sesuai terjadi di pengadilan militer itu. 

Pertama, kasus diadakan di pengadilan militer yang dijalankan oleh Angkatan 

Bersenjata tanpa kehadiran saksi dan korban, dan tidak dipimpin oleh hakim sipil. 

Kedua, ketiga aparat tersebut hanya didakwa dengan pelanggaran kecil atas 

pelanggaran disiplin militer dan pembangkangan, bukannya kejahatan yang 

sebenarnya yaitu penyiksaan. Terakhir, hukuman berkisar antara sepuluh, 

sembilan atau delapan bulan dan cenderung minimal, sedangkan hukuman 

maksimum di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) 

adalah tiga puluh bulan penjara. Ketergantungan yang terjadi terus menerus pada 

sistem pengadilan militer dan hukuman yang sewenang-wenang menunjukkan 

bahwa pemerintah Indonesia belum menunjukkan komitmen yang sungguh-

sungguh untuk memberantas praktik penyiksaan oleh anggota militer di Papua.89 

Bocornya video tersebut membuat pemerintah Indonesia segera 

menindaklanjuti berita yang sudah menyebar ke publik tersebut karena dengan 

bocornya video tersebut membuat banyaknya warga dari Papua sendiri mengkritik 

Indonesia agar menindaklanjuti pelaku-pelaku tersebut dengan hukuman yang 

pantas karena kekerasaan yang dilakukan oleh aparat TNI bukan hanya kepada 

beberapa korban yang ada di video saja tetapi masih banyak korban-korban 

penyiksaan yang dilakukan oleh aparat TNI tersebut yang tidak diberi sanksi atas 

                                                             
88 Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Hak Asasi Manusia di Papua 
2010/2011, diakses pada http://franciscansinternational.org/ 
old/fileadmin/docs/West_Papua_Report_2010-11/HAM_di_Papua_2010-2011_web.pdf 
(25/04/2106 6:20 WIB), hal. 26. 
89 Ibid. 
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tindakan yang sewenang-wenang tersebut. Warga Papua merasa sangat kecewa 

dengan kebijakan pemerintah Indonesia dengan hanya menindaklanjuti pelaku 

yang tertangkap di video itu saja dan tidak menyelidiki aparat-aparat TNI yang 

lainnya yang pernah melakukan kekerasaan kepada beberapa warga Papua yang 

menjadi korban penyiksaan tersebut. 

Warga Papua Barat menginginkan penegakkan hak asasi manusia di Papua 

juga karena banyaknya kekerasan, tekanan dan ancaman dari aparat TNI sendiri 

yang membuat warga Papua sendiri menjadi merasa tertekan dengan keadaan 

yang penuh dengan pelanggaran HAM tersebut sedangkan ketika organisasi 

separatis maupun ormas lain ingin membangkitkan semangat warga Papua agar 

tidak merasa tertekan dengan ancaman aparat TNI dengan cara memberontak 

tersebut adalah bentuk dari rasa kekecewaan atas kebijakan pemerintah Indonesia 

yang lalai dalam menegakkan HAM di Papua Barat sedangkan Indonesia sendiri 

adalah negara demokratis yang selalu menegakkan HAM diluar Papua tetapi 

ketika di Papua nilai-nilai tersebut hilang dan terabaikan. 

 

3.4 Dampak Diangkatnya Kasus Pelanggaran HAM di Papua Barat 

Dengan diangkatnya kasus pelanggaran HAM di Papua Barat oleh Vanuatu 

pada sidang tingkat tinggi dewan HAM PBB tersebut membuat Indonesia merasa 

bahwa Indonesia buruk di forum tersebut dan membuat Indonesia bertindak 

defence terhadap pernyataan PM Vanuatu tersebut. Hal ini dikarenakan 

pernyataan Vanuatu yang selalu memojokkan Indonesia ketika membahas kasus 

tersebut  
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Kawasan kepulauan Pasifik memiliki peranan penting bagi kedaulatan 

Indonesia terutama mengenai permasalahan Papua Barat. Rasa solidaritas sebagai 

sesama bangsa Melanesia membuat gerakan-gerakan separatis yang menginginkan 

Papua Barat untuk merdeka mendapat sambutan hangat di negara-negara 

Melanesia. Keberadaan negara-negara Melanesia penting bagi Indonesia 

mengingat kasus kemerdekaan Papua Barat merupakan hal sensitif terutama dari 

dunia internasional karena menyangkut HAM. Hubungan dengan negara-negara 

Pasifik jika tidak dikelola dengan baik di khawatirkan oleh pemerintah Indonesia 

akan mengakibatkan mereka berpihak pada gerakan Papua Merdeka. Suara negara 

Pasifik dalam PBB cukup didengar, sehingga menyulitkan posisi Indonesia di 

dunia Internasional.90 

Pada tahun 2011, Indonesia diterima menjadi anggota MSG dengan status 

pengamat (observer).91 Dengan diterimanya Indonesia tersebut bisa meningkatkan 

kerjasama Indonesia dengan anggota MSG khususnya Vanuatu, tindakan tersebut 

ditunjukkan oleh Indonesia dengan upaya Indonesia untuk menjadi anggota penuh 

pada MSG yang awalnya sebagai negara peninjau. 

Tahun 2011, Indonesia menjadikan dirinya sebagai motor penggerak bagi 

kemajuan ekonomi yang ada di kawasan Pasifik dengan melakukan kerjasama di 

bidang-bidang tertentu salah satunya seperti, bidang pariwisata dan perikanan. 

Karena salah satu kepentingan Indonesia dalam menjalin hubungan yang baik 

                                                             
90 Wirda Wanda Sari Bekarekar, 2016, Alasan Indonesia Dalam Melakukan Kerja Sama Dengan 
Melanesian Spearhead Group (MSG), Tesis, Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Hubungan 
Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
91 Yusuf, munandar, 2014, Menemukan Arah Kerja Sama Ekonomi Indonesia dengan Negara 
Mitra: Malaysia, Singapura, Bosnia Herzegovina, Moldova, dan Solomon Islands, Yogyakarta: 
Deepublish, hal. 153. 
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dengan Australia maupun negara-negara kawasan Asia Pasifik lainnya adalah 

dengan menjaga stabilitas nasional dan regional Pasifik sendiri.92 

Kerjasama di sektor ekeonomi seperti sektor pariwisata dan perikanan 

sendiri merupakan salah satu kegiatan yang penting bagi kedua negara, karena 

baik Vanuatu maupun Indonesia sendiri adalah negara kepulauan yang dikelilingi 

oleh hasil laut yang melimpah dan bisa menjadi sumber daya alam dan juga 

sumber pendapatan negara. Dalam kegiatan perdagangan hasil laut dan juga dalam 

bidang pariwisata, budaya sendiri merupakan kerjasama dilakukan agar warga 

Pasifik yang secara garis besar masih satu ras dengan kawasan Indonesia bagian 

timur agar lebih melestarikan budaya mereka di zaman modern. 

Indonesia dan Vanuatu sendiri telah membuat persetujuan antar kedua 

negara tentang kerangka kerjasama pembangunan. Di mana disebutkan pada pasal 

3 tentang bidang dan kerjasama yang di mana beberapa bentuk kerjasamanya 

adalah tentang kelautan dan perikanan pada ayat 2 dan ayat 7 yang berbunyi: 

1. Tentang Kelautan dan Perikanan: 

Memajukan kerjasama bilateral dan regional dalam pengelolaan dan 

pembangunan kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kualitas 

dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. 

2. Tentang Pariwisata 

Dalam rangka lebih memperkuat hubungan bilateral dan mengingat 

pentingnya Pariwisata sebagai sektor pertumbuhan bagi kedua pihak, 

                                                             
92Persetujuan Antara Republik Indonesia Dengan Republik Vanuatu Tentang Kerangka 
Kerjasama Pembangunan, diakses pada http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/download/1292, 
(16/09/2016,  15:14 WIB). 
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kerjasama antara para pihak akan mencakup, namun tidak terbatas 

pada bidang-bidang berikut: 

a. Penguatan kesepakatan yang berlaku di bidang pariwisata antara 

pihak yang berwenang dari kedua pihak; 

b. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kerjasama pariwisata, 

seperti, namun tidak terbatas pada, promosi pariwisata, pameran 

dagang, saling berbagi pengalaman antara pihak-pihak di sektor 

terkait dan membantu dalam investasi pariwisata antara kedua 

pihak; 

c. Pengembangan Pengelolaan Manajemen Destinasi Wisata.93 

Poin yang tertulis pada ayat tersebut menjelaskan bahwa, Indonesia lebih 

banyak berkontribusi kepada Vanuatu untuk masalah perikanan dan pariwisata, di 

mana Vanuatu sendiri merupakan negara kecil dengan sumber daya alam yang 

melimpah khususnya dibidang kelautan tetapi sumber daya tersebut belum 

sepenuhnya menjadi sumber pendapatan devisa negaranya karena masih 

banyaknya warga yang kurang memanfaatkan hasil laut untuk dijadikan sumber 

ekonomi mereka. 

Upaya Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan Vanuatu tersebut juga 

menunjukkan bahwa usaha Indonesia dalam melakukan kerjasama memberikan 

dampak yang banyak terhadap perekonomian antar kedua negara yang saling 

bekerjasama. Hubungan ekonomi Indonesia – Vanuatu menjadi urgen dan 

strategis apabila hubungan ekonomi tersebut dilihat sebagai pintu masuk bagi 

                                                             
93 Ibid. 
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Indonesia ke dalam dialog politik dengan Vanuatu. Terselenggaranya dialog 

politik yang positif antara Indonesia dengan Vanuatu akan mempermudah 

indonesia dalam menjalin hubungan positif dengan negara lain yang tergabung 

dalam MSG (Fiji, New Caledonia, Papua New Guinea dan Solomon Islands), 

sehingga selanjutnya memungkinkan dinaikkannya status keanggotaan Indonesia 

dalam MSG (Melanesian Spearhead Group) dari saat ini sebagai anggota 

pengamat menjadi anggota penuh.94 

Selain dari kejasama ekonomi, strategi ini dilakukan Indonesia untuk 

memperluas hubungan diplomatik bukan hanya di Vanuatu saja tetapi juga di 

negara-negara Melanesia yang lain. Upaya ini juga untuk meredam kegiatan yang 

dilakukan oleh negara-negara anggota MSG yang membahas kasus pelanggaran 

HAM yang terjadi di Papua Barat di dunia internasional dalam upaya membantu 

Papua Barat agar tindak kemanusiaan ini segera diperiksa oleh PBB dan 

dilaporkan penyelesaian kasus tersebut secara transparan oleh Indonesia. Hal ini 

dilakukan oleh negara-negara Melanesia tersebut atas dasar kemanusiaan dan 

persamaan ras yang ada. 

Keanggotaan penuh Indonesia dalam MSG sangat penting karena dua 

alasan. Pertama, untuk menjaga dialog antara masyarakat Papua Barat (yaitu 

masyarakat pada provinsi Papua Barat dan provinsi Papua) dengan pemerintah 

Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap 

terarah pada persatuan dan kesatuan Indonesia sesuai sila ke-3 Pancasila.95 Kedua, 

                                                             
94Yusuf Munandar, Pentingnya Kerja Sama Ekonomi Indonesia – Vanuatu, diakses dari 
http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/pentingnya-kerja-sama-ekonomi-indonesia-%E2%80%93-
vanuatu (23/04/2016 18:39 WIB) hal. 2. 
95 Sila Ke-3 Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. 
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mengubah konsep Melanesian Socialism and Solidarity96 dalam MSG terutama 

subkonsep dukungan pada kemerdekaan Papua Barat menjadi dukungan penuh 

pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. MSG menyebut Papua 

Barat untuk merujuk pada wilayah kepulauan Papua yang termasuk dalam 

wilayah Indonesia (yang saat ini terdiri dari provinsi Papua Barat dan provinsi 

Papua), sementara Papua Timur merujuk pada wilayah kepulauan Papua yang 

termasuk dalam wilayah Papua New Guinea.97 

Tujuan Indonesia agar mencapai keanggotaan penuh di MSG yang awalnya 

Indonesia sebagai negara peninjau memang menjadi modal awal dalam 

menyelesaikan kasus tersebut agar Vanuatu dan negara-negara yang tergabung 

dalam MSG tidak membahas kasus tersebut ke forum internasional. Tetapi meski 

begitu isu-isu pelanggaran HAM di Papua masih tetap dibahas oleh negara-negara 

anggota MSG tersebut. Dalam kritikan tersebut membuat pemerintah Indonesia 

harus meredam dan bertindak secara diplomatis terhadap pernyataan tersebut. 

Hal ini dilakukan oleh Presiden SBY pada Juni 2014, saat menerima 

undangan sebagai Chief Guest pada KTT II The Pacific Islands Development 

Forum. Dalam forum tersebut Presiden SBY berkunjung ke Fiji untuk meredam 

kritik negara-negara di kawasan Pasifik Selatan atas kasus pelanggaran HAM 

yang diangkat oleh Vanuatu pada sidang dewan HAM PBB. Dalam sidang yang 

dipimpin Sekretaris Jendral PBB, Ban Ki Moon kala itu, Moana selaku Perdana 

                                                             
96 Konsep Melanesian Socialism and Melanesian Solidarity sering disampaikan oleh Perdana 
Menteri Vanautu Pertama yaitu Walter Hadye Lini sebagai kampanye untuk meraih dukungan 
sesama negara Melanesia agara membantu orang Kanak di New Caledonia, orang Timor Timur 
dan Papua Barat dalam berjuang meraih kemerdekaan. Ucapannya yang terkenal adalah “Vanuatu 
will not be free until the entire region of Melanesia is free”. 
97 Yusuf Munandar, Op. Cit. 
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Menteri Vanuatu menyerukan ada tindakan segera dari negara-negara anggota 

PBB untuk mengintervensi persoalan pelanggaran HAM aparat bersenjata dalam 

perintah negara terhadap warga sipil di Papua Barat. Tidak hanya Vanuatu saja 

mendukung agar kasus pelanggaran HAM di Papua Barat segera terselesaikan, 

negara Fiji dan Papua New Guinea merupakan dua negara yang selalu mnedukung 

usaha Vanuatu agar kasus tersebut diselesaikan. Oleh karena itu, Presiden SBY 

melakukan langkah strategis untuk mematahkan dukungan terhadap Papua Barat 

melalui kerjasama bilateral yang telah dimulai, antara lain bidang perdagangan, 

investasi, pendidikan dan bantuan dana.98 

Langkah tersebut dinilai SBY sebagai usaha agar negara-negara seperti Fiji 

dan Papua Nugini yang memang membutuhkan kerjasama tersebut agar mau 

untuk tidak ikut campur dalam kasus pelanggaran HAM di Papua Barat dan juga 

untuk tidak mendukung Vanuatu dalam kampanyenya tersebut. Negara Indonesia 

pun juga mengatakan kepada PBB bahwa kasus tersebut sudah selesai 

dilaksanakan. 

Pada KTT MSG ke-20 yang diadakan pada Juni 2015, Indonesia bergabung 

menjadi anggota asosiasi (Associate Member). Wakil Menteri Luar Negeri RI, 

A.M. Fachir menyebutkan bahwa “Indonesia berkomitmen untuk terus 

mempromosikan kerja sama yang erat dan konkrit dengan MSG untuk menggali 

potensi dan mengatasi tantangan pembangunan bersama”.99 Komitmen tersebut 

                                                             
98SBY Redam Kritik Atas Pelanggaran HAM, diakses dari 
http://www.bergelora.com/nasional/politik-indonesia/703-sby-redam-kritik-atas-pelanggaran-
ham.html, (04/04/2016 17:38 WIB). 
99 Status Indonesia Meningkat dalam MSG ke 20 di Solomon, diakses dari 
http://www.tribunnews.com/nasional/2015/06/29/status-indonesia-meningkat-dalam-msg-ke-20-
di-solomon, (30/01/2017 17:40 WIB). 
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dilakukan Indonesia agar kerjasama kepada anggota-anggota MSG tetap berjalan 

dengan baik. 

Selain menghadiri konferensi tersebut, Wamenlu RI juga mengadakan 

berbagai pertemuan bilateral di sela-sela pertemuan tersebut, antara lain dengan 

Perdana Menteri dan Menlu Fiji, Perdana Menteri dan Menlu Papua Nugini, 

Menlu Kepulauan Solomon, serta pejabat dari  Vanuatu sebagai upaya pendekatan 

konkrit terkait implementasi kerja sama dalam konteks MSG ke depan.100 

Pertemuan bilateral tersebut dimaksudkan agar hubungan antara Indonesia dan 

juga negara-negara MSG semakin terjalin erat dan juga dalam sektor ekonomi 

hubungan diantara Indonesia dan angota MSG bisa mengalami peningkatan. 

 

                                                             
100 Ibid 


