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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pada 13 Januari 2006 silam, sebanyak 43 orang, terdiri atas 30 laki-laki, 6 

perempuan dan 7 anak-anak berkewarganegaraan Indonesia yang berasal dari 

Papua berlayar dan mendarat di pantai Cape York di timur laut negara Australia1. 

Tujuan mereka adalah untuk meminta perlindungan politik atas kasus separatisme 

yang terjadi Papua dan beberapa di antara mereka mengaku menjadi korban 

kekerasan militer di Indonesia. Keinginan 43 warga Papua mendapatkan suaka 

politik dari pemerintah Australia sekedar untuk mendapatkan perhatian 

internasional dan diduga kuat mendapat dukungan kuat Organisasi Papua 

Merdeka (OPM) untuk membawa masalah Papua Barat agar menjadi perhatian 

masyarakat dunia2.  

OPM adalah suatu organisasi baik di Papua maupun di luar negeri yang 

bergerak untuk melawan pemerintah Indonesia baik secara politik maupun secara 

bersenjata (gerakan separatis) dengan tujuan untuk memisahkan atau 

memerdekakan Papua dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Gerakan perlawanan OPM ini berupa aksi penyanderaan, demonstrasi massa, 

penyebaran pamflet, gerakan pengibaran bendera Bintang Kejora, serta aksi 

pembongkaran dan pengrusakan kantor-kantor pemerintahan Indonesia di Papua. 

                                                        
1http://www.westpapua.ca/en/node/434 (diakses pada 10 Juli 2011) 
2http://www2.kemhan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=7156 (diakses pada 10 
Juli 2011) 
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Salah satu implikasi dari gerakan separatisme di Papua ini adalah kegiatan migrasi 

illegal yang dilakukan oleh 43 warga Papua yang berlayar ke Australia. 

Berdasarkan ketentuan mengenai pemberian suaka yang dikeluarkan oleh 

Department of Immigration and Citizenship  (DIAC) bahwa pencari suaka adalah 

orang-orang yang mengajukan permohonan kepada pemerintah sebuah negara 

untuk diakui sebagai pengungsi dan apabila permohonan ini dikabulkan mereka 

akan ditawarkan untuk mendapatkan perlindungan dari negara tersebut3, akhirnya 

pada tanggal 23 Maret 2006, pemerintah Australia melalui  Department of 

Immigration and Multicultural Australia (DIMA) memberikan Temporary 

Protection Visas4 (TPV) yang merupakan izin tinggal sementara kepada 42 warga 

Papua. Secara resmi melalui Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Presiden 

Republik Indonesia (RI) menyatakan terkejut, kecewa dan sangat menyesalkan 

keputusan DIMA yang telah memberikan visa tinggal sementara kepada 42 warga 

Papua pencari suaka. Pemerintah Indonesia menganggap pemberian visa tersebut 

sebagai sikap inkonsistensi dan standar ganda yang ditunjukkan Australia. 

Pemerintah RI tidak dapat menerima kebijakan tersebut karena dua alasan5. 

                                                        
3Fact Sheet 62, “Assistance for Asylum Seekers in Australia”, Produced by the National 
Communication Branch, Department of Imigration and Citizenship, Canberra, Commonwealth 
Australia 2010, dapat diakses di http://www.immi.gov.au/media/fact-sheets/62assistance.htm   
4Pada Oktober 1999, pemerintah Australia di bawah Presiden John Howard memperkenalkan 
TPVs bagi pencari suaka yang datang secara tidak sah dan selanjutnya akan diurus oleh DIMA 
menjadi pengungsi. Sejak itu sebanyak 8912 TPVs telah diterbitkan. Pemegang TPVs yang ingin 
tinggal di Australia untuk waktu yang lebih lama harus mengajukan permohonan untuk 
perlindungan lebih lanjut atau harus kembali ke tempat asal mereka jika TPV mereka sudah 
kadaluarsa.  
5http://www.deplu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-
PersBriefingLike.aspx?l=id&ItemId=0b429fcff098-4413-b081-add0eb06329d (diakses pada 10 
Juli 2011) 
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Pertama, keputusan Pemerintah Australia untuk memberikan visa 

didasarkan pada informasi yang bersifat one sided karena tidak ada konsultasi 

sebelumnya dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di 

Canberra, sehingga keterangan yang diberikan oleh warga Papua adalah 

keterangan versi mereka tanpa dilengkapi keterangan dari sisi Pemerintah RI. 

Kedua, keputusan Pemerintah Australia tersebut merupakan pull factor yang 

memberikan insentif bagi pihak-pihak dengan agenda tertentu untuk melakukan 

kampanye hitam terhadap kepentingan nasional RI. Padahal, sebelum ini sikap 

dan ucapan pemerintah Australia selalu mengatakan  mendukung kedaulatan RI, 

namun ternyata tidak berbanding lurus dengan pemberian visa pencari suaka dari 

Papua baru-baru ini. Wajar saja kalau pemerintah Indonesia menganggap sikap 

Australia tidak konsisten dan cenderung menerapkan standar ganda.  

Di Indonesia sendiri, banyak sekali protes yang ditujukan kepada 

pemerintah Australia. Sikap Australia dengan memberikan visa tinggal sementara 

kepada 42 warga Papua dianggap secara tidak langsung membenarkan bahwa di 

Papua sendiri telah terjadi tindak genosida seperti yang dinyatakan oleh para 

pencari suaka. Pemberian suaka ini juga menunjukkan betapa tidak sensitifnya 

Australia terhadap isu separatisme yang menimpa Indonesia khususnya Papua 

dalam masalah ini. Analis politik dari kajian masalah Papua di Sydney, Australia, 

Ian P. Siagian yang dihubungi ANTARA, mengatakan bahwa kasus ini diduga 

kuat mendapat dukungan dari West Papua Association (WPA) yang sangat aktif 

membantu kepentingan OPM. Organisasi WPA sebagian besar beranggotakan 
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aktivis scholar di Australia6. Pihak Australia menekankan bahwa tindakannya itu 

tidak memberikan dukungan bagi kasus separatisme di Papua, tetapi hanya 

sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kemanusiaan7. 

Dalam sudut pandang hukum internasional, sikap Australia dalam 

memberikan suaka politik kepada 42 warga Papua sebenarnya tidaklah salah, 

karena di antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia belum terdapat 

perjanjian bilateral ataupun regional yang mengikat kedua negara ini tentang 

masalah pemberian suaka secara khususnya, dan karena kedua negara ini 

tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sehingga kedua negara harus 

terikat dan tunduk kepada ketentuan yang dihasilkan oleh PBB termasuk dengan 

Universal Declaration of Human Rights 1948 dan Declaration on Territorial 

Asylum 1967.   

Kedekatan kedua negara ini dari segi geografis membuat kedua negara ini 

saling menghormati dan membina hubungan bilateral maupun diplomatik secara 

baik dan damai. Namun dalam kenyataannya hubungan Indonesia dan Australia 

sering kali mengalami ketegangan, walaupun tidak sampai ada pemutusan 

hubungan diplomatik dari salah satu negara. Sebelum masalah pemberian suaka 

politik kepada 42 warga Papua ini, terdapat berbagai kasus yang terjadi seputar 

masalah diplomatik kedua negara, misalnya bagaimana Australia mendukung 

Timor-Timur untuk berdisintegrasi dengan Indonesia, dan sikap Australia yang 

mendukung lepasnya Papua Barat dari Indonesia.  
                                                        
6 http://www2.kemhan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=7156 (diakses tanggal 
20 Juli 2011) 
7“Indonesia Recalls Australia Envoy”, diakses dari 
http://bbc.news.co.uk/l/bi/world/asiapacific/4839672.stm (diakses pada tanggal 10 Juli 2011) 
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Sebagai negara yang tergolong dekat karena segi geografis, ada asumsi 

umum yang mengatakan bahwa hubungan Indonesia-Australia disebut sebagai 

“strange neighbor”8. Hal ini dikarenakan warisan kebudayaan, praktek religius 

dan kepercayaan, struktur politik, tingkat dan pola pertumbuhan ekonomi, serta 

kebijakan militer dan keamanan yang tidak mirip diantara kedua negara ini. 

Faktor ini kemudian yang bisa menjadi salah satu alasan mengapa hubungan 

diplomatik kedua negara tidak selalu berjalan mulus. Bahkan dapat dikatakan 

karakteristik hubungan Indonesia-Australia mengalami dinamika pasang surut. 

Berdasarkan apa yang telah disebutkan dan diuraikan dalam latar belakang 

di atas, maka skripsi ini diberi judul “DAMPAK SUAKA YANG DIBERIKAN 

KEPADA 42 WARGA PAPUA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL 

INDONESIA-AUSTRALIA”. Pasang surut hubungan diplomatik Indonesia-

Australia sangatlah menarik untuk dibahas terlebih lagi setelah terjadi kasus 

pemberian suaka politik kepada 42 warga Papua ini.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
8 L.B. Moerdani, “Indonesia-Australia Bilateral Relation: Diverse Cultures, Converging Interests”, 
dalam Hadi Susanto dan Tim MacDonald (eds.), Indonesia-Australia Relations: Diverse Cultures, 
Converging Interest, Jakarta, CSIS, 1995, hlm.15. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam kajian penelitian ini 

adalah: “Apa dampak yang terjadi setelah Australia memberikan suaka politik 

kepada 42 warga Papua terhadap hubungan diplomatik Indonesia-Australia?”. 

Pokok permasalahan ini akan dibagi kembali menjadi tiga pertanyaan khusus 

untuk dapat mempermudah penulis dalam proses analisis. Adapun permasalahan 

yang akan menjadi pertanyaan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja dampak yang terjadi dari kasus pemberian suaka kepada 43 

warga Papua oleh Australia terhadap hubungan diplomatik Indonesia-

Australia? 

2. Apa yang menyebabkan ke 43 warga Papua, Indonesia, melakukan 

migrasi illegal ke Australia? 

3. Apa upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk memperbaiki 

hubungan diplomatik tersebut? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menjelaskan dampak suaka yang diberikan Australia kepada 42 warga 

Papua terhadap hubungan diplomatik Indonesia-Australia. 

2. Menggambarkan secara jelas apa yang menyebabkan ke 43 warga Papua 

melakukan migrasi illegal ke Australia. 

3. Menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak 

untuk memperbaiki hubungan diplomatik tersebut. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi, baik bagi penulis 

maupun bagi pembaca. Adapun manfaatnya adalah: 

a) Akademis 

Agar dapat menjadi sebuah sumber pegangan dan informasi tambahan 

bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan kajian 

dampak yang terjadi setelah Australia memberikan suaka politik 

kepada 42 warga Papua terhadap hubungan diplomatik Indonesia-

Australia. 

b) Praktis 

Dengan mengetahui sebenarnya apa dampak yang terjadi setelah 

Australia memberikan suaka politik kepada 42 warga Papua terhadap 

hubungan diplomatik Indonesia-Australia. Sehingga untuk selanjutnya 

kita tidak hanya dapat mengetahui dampak dari suatu kebijakan luar 

negerti suatu negara terhadap hubungan diplomatiknya dengan negara 

lain, tapi kita juga  dapat menganalisa pasang surutnya hubungan 

diplomatik Indonesia-Australia. 

c) Sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan 

memperluas pengetahuan pemaca terkait dengan dampak yang terjadi 

setelah Australia memberikan suaka politik kepada 42 warga Papua 

terhadap hubungan diplomatik Indonesia-Australia. Dengan demikian 
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pembaca dapat mengetahui dan memahami mengenai kasus pemberian 

suaka kepada 42 warga Papua oleh Australia. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang mempermudah pemahaman mengenai 

alur penulisan skripsi, sistematika penulisan yang dipakai adalah sebagai berikut, 

Jika seluruh tahapan penelitian ini telah selesai, maka laporan penelitian 

ini akan ditulis secara utuh menjadi sebuah karya ilmiah dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB 1  Pendahuluan 

 Bab 1 dari penulisan skripsi ini merupakan bab Pendahuluan yang 

membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB 2   Kerangka Berpikir 

Bab 2 berisikan tentang teori-teori yang berkenaan dengan penulisan 

skripsi ini. Beberapa teori dan konsep yang terdapat dalam bab 2 akan menjadi 

dasar kerangka berpikir dan penulisan hasil analisis penelitian ini. Adapaun teori 

yang dipakai adalah Teori Liberalisme, Teori International Society, Teori Rezim 

Internasional, Teori Foreign Policy Decision-Making, dan Teori Diplomasi. 

Sebagai tambahan, beberapa konsep yang dipakai adalah konsep kepentingan 

nasional dan suaka teritorial. 
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BAB 3  Metode Penelitian 

Yang akan diulas dalam bab 3 ini pertama adalah tipe penelitian yang digunakan 

peneliti, yaitu deskriptif kualitatif. Dengan metode tersebut maka jenis dan 

sumber data yang akan dipakai adalah data primer dan sekunder. Teknik 

pengumpulan data juga akan dijelaskan dalam bab 3 ini. Terakhir,  teknik analisis 

data yang akan digunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.  

BAB 4  Hasil dan Pembahasan 

 Dalam bab 4 akan dipaparkan data-data hasil penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti. Selain data-data yang umumnya adalah data-data historical, penelitia 

juga akan menyajikan hasil pembahasan dengan mengaitkan data-data yang 

didapat dengan beberapa teori dan konsep yang sebelumnya sudah tersaji dalam 

bab 2. Hasil dan pemabahasan inilah yang akan menjawab rumusan masalah yang 

ada dalam penelitian ini. 

BAB 5  Kesimpulan 

 Bab 5 merupakan bagian penutup dari skripsi ini, yang berisikan 

kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan akan diulas kembali secara singkat 

mengenai hasil pembahasan penelitian secara keseluruhan. Dalam bagian saran, 

akan diberikan masukan dalam menyikapi permasalaham di dalam penelitian ini.  

 

 

 




