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Mr. Presiden, 

Kita semua mempunyai maksud baik untuk mempertahankan keamanan dan perdamaian dunia 

sebagaimana yang dikehendaki oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ). Oleh karena itu Negara 

Federal Repulik Pzpua Barat ( NFRPB ) mengirim surat pertama tertanggal 1 Maret 2017 untuk 

penawaran negosiasi damai. Sekarang ini kami mengirimkan lagi surat kedua pada tahap kedua untuk 

menawarkan negosiasi damai pengakuan dan peralihan kedaulatan secara subtansial dari Negara 

Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) kepada Negara Federal Republik Papua Barat ( NFRPB ).  Karena 

sudah sekian bulan atau sudah 6 tahun sejak tahun 2012 tidak ada suatu jawaban resmi dari pihak 

Pemerintah Republik Indonesia. 

Dalam surat kedua ini atau surat keenam dihitung dari tahun 2012-2017,Saya selaku Presiden Negara 

Federal Republik Papua Barat hendak mengklarifikasi beberapa masalah dan mengkonfirmasi beberapa 

rencana dalam proses pengakuan dan peralihan kedaulatan dari NKRI kepada NFRPB atas wilayah negeri 

Papua Barat ( wilayah mantan coloni Netherlands New Guinea atau Papua Belanda). 

Pertama,kita harus mengklarifikasi dengan penuh kejujuran hati beberapa masalah yang berkembang 

seperti tersebut di bawah ini : 

1. Legalitas kedaulatan wilayah dari kedua negara yakni,NFRPB dan NKRI berdasarkan general 

international law ( hukum publik internasional ). 

Berdasarkan pada Unilateral Declaration of Independence ( UDI ) Bangsa Papua Di Negeri Papua 

Barat pada Kongres Ketiga Rakyat Papua Barat 19 Oktober 2011 di Abepura,Jayapura,  yang sangat 



sukses bahwa wilayah Negara Federal Republik Papua Barat adalah atas seluruh wilayah mantan 

kolonial Nederlans New Guinea ( Papua Belanda ). Sesuai dengan azas -azas dekolonisasi yaitu,azas 

uti possidetis juris menyebutkan," the boundaries of nasscent post colonial counties conforms with 

their presovereignty one  ( batas negara-negara bekas jajahan mengikuti batas wilayah sebelum 

negara tersebut merdeka ). Dan azas succesion of state dimana Negara Federal Republic Papua 

Barat adalah sebagai succesor of state atas seluruh wilayah mantan kolonial Nederlands New 

Guinea .  Hal itu sudah sangat sesuai dengan London Agreement atau Perjanjian London pada bulan 

Juli 1848 antara Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda tentang batas wilayah colonial Netherland 

New Guinea dan British New Guinea.( Baca: MANGSIH SIHOMBING,ASPEK HUKUM KBBERADAAN 

PAPUA DALAM REPUBLIK INDONESIA DAN ISU-USU TERKAIT,Hal.13 ). Itu berarti Perjanjian London 

itu bukan tentang batas wilayah antara mantan koloni Netherlands East Indies ( Hindia 

Belanda/sekarang Indonesia ) dan British New Guinea / sekarang PNG ). Kemudian pada tahun 1951 

Parlement Kerajaan Belanda dengan voting 2/3 suara memantapkan status hukum wilayah Papua 

Barat sebagai  Nederlands New Guinea. ( Baca: P.J, DROOGLEVER, TINDAKAN PILIHAN BEBAS,Rakyat 

Papua dan Penentuan Nasib Sendiri,Hal 226 ). Dengan demikian sudah sangat jelas dan sah menurut 

general international law bahwa wilayah kedaulatan Negara Federal Republik Papua Barat ( NFRPB ) 

adalah atas seluruh wilayah mantan kolonial Nederlands New Guinea, yang mana telah dianeksasi 

oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1963 sampai sekarang. 

Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah atas wilayah mantan kolonial Netherlands 

East Indies ( Hindia Belanda ). Dan Republik Indonesia telah menjadi succesor of state atas wilayah 

mantan kolonial Hindia Belanda dimaksud. Dengan demikian sudah sangat jelas wilayah kedaulatan 

masing-masing kedua negara tersebut. Itu berarti Negara Federal Republik Papua Barat tidak 

mencaplok wilayah kedaulatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ). Sudah sangat jelas 

bukan ?  Untuk lebih memperjelas silahkan baca dan simak point 2 dan 3 di bawah ini. 

2. Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dalam penolakannya terhadap tekanan yang disampaiakan 

ole Pemerintah Solomon Isalands dan Vanuatu terhadap pelanggaran hak azasi manusia yang 

diderita oleh masyarakat Papua Barat selama ini, pada sesi ke 34 dalam Sidang Dewan Hak Azasi 

Manusia PBB di Jenewa, Swisterland,Jumat 3 Maret 2017,dalam hal itu oleh Perwakilan Tetap 

Republik Indonesia di PBB menyatakan "  ... Indonesia bukan negara penjajah dan Indonesia tidak 

pernah menjadi negara penjajah ..." ( Baca: detic.com,Separatis Tak Punya Ruang Di Dewan HAM  

PBB,4 Maret 2017 ). Pernyataan Pemerintah Indonesia itu sudah sesuai dengan Resolusi Majelis 

Umum  PBB 1654 ( XVI ) yang mana hanya fokus pada penjajah-penjajah Dunia Barat 

yakni,Australia,Belgium ,Denmark, France, Italy, Netherlands,New Zealand,Portugal,South 

Africa,Spain,The United Kingdom,and United State.Daftar Negara-Negara Administrasi ini tidak 

diperluas di kemudian. ( Translet dari : The UN List of Self-Goverenning Territories,Modifikasi 

Terakhir 8 September 2014,hal. 8.). Oleh karena itu Indonesia tidak dapat memberikan status 

dekolonisasi kepada Papua Barat ( mantan wilayah kolonial Netherlands New Guinea ). Hal itu dapat 

dipahami,Indonesia bukan suatu negara kolonial ( kolonisator ). Itu benar. Walaupun situasi fakta di 

lapangan mungkin berbeda. 

 



3. Tetapi dalam Daftar Wilayah-Wilayah Yang Bergabung Dengan Negara-Negara Lain ( The List of 

Territories Joind Another States )  disebutkan West Papua dianeksasi oleh Indonesia sejak tahun 

1963 (  ibid : hal 16 ). Dengan demikian Indonesia adalah negara annexator atas wilayah Papua Barat 

sejak tahun 1963 sampai sekarang. Aneksasi menurut hukum bangsa-bangsa adalah : " Memperluas 

wilayah negara dengan cara kekerasan ( terkadang dengan traktat/perjanjian ). Biasanya dengan 

alasan kekeluargaan bangsa serta hubungan kenegaraan atau kebudayaan. Contoh: Montenegro 

dianeksasi ( okupasi ) oleh Serbia ( Pada Perang Dunia Pertama ),Indonesia dineksasi ( okupasi ) oleh 

Jepang sejak 1942-1945. ( Baca: Encyklopedi Indonesia,Edisi Khusus,Jilid I, hal. 213 ). Sudah 

sangatlah jelas bahwa Indonesia menganeksasi West Papua sejak 1963 sampai sekarang,dan 

Indonesia pernah menganeksasi Timor Leste sejak 1975-1999. Itu berarti Indonesia termasuk salah 

satu negara aneksator adalah fakta yang sungguh benar adanya. Karena wilayah Netherlands New 

Gunea ( Papua Belanda ) dan wilayah Netherlands East Indies ( Hindia Belanda ) adalah dua wilayah 

koloni yang berbeda status hukum wilayah kedaulatan masing-masing sesuai general international 

law. Walaupun negara penjajahnya satu yaitu Kerajaan Belanda seperti yang telah dijelaskan pada 

poin 1 tersebut di atas. Sengketa aneksasi wilayah antara rakyat Papua Barat dengan Pemerintah 

Indonesia adalah satu-satu nya akar penyebab ( root causes ) terjadinya pelanggaran Hak Azasi 

Manusia ( HAM ) terhadap orang asli Papua ( OAP ) yang dilakukan oleh aparat militer dan polisi 

Indonesia dalam berbagai jenis dan bentuk ,yang mana masih berlangsung sampai sekarang. 

 

4. Pada Sidang Majelis Umum PBB ke 71 di  Washinton,Nara Masista Rakhmatia,salah satu anggota 

dari delegasi Indonesia menyatakan bahwa pidato-pidato yang dibuat oleh para kepala negara dari 

Solomon Islands,Vanuatu,Nauru,Marshall Islands,Tuvalu dan Tonga adalah " campur tangan " dan 

mengatakan mereka bertujuan mendorong separatisme di dua propinsi Indonesia." Sedangkan 

Menteri Luar Negeri Indonesia,Retno LP Marsudi kepada wartawan menjelaskan dalam sebuah 

pernyataan :" Tetapi sekali lagi,jika tiba pada masalah kedaulatan dan non-interference, jikalau hal-

hal ini ( prinsip-prinsip ) dilanggar, disanalah kita akan berhenti ( negosiasi )." ( Baca: 

satuharapan.com,Papua Bagian Dari NKRI Bukan Untuk Dinegosiasikan ). 

Pernyataan Nara Masista dan Menteri Luar Negeri Indonesia  itu mungkin  bisa benar bila negara-

negara tersebut mendukung United Liberation Movement For West Papua ( ULMWP ) dan organisasi 

perjuangan lain yang sejenis dengan ULMWP dalam posisi dan atau status hukum internasional. 

Tetapi bila negara-negara anggota Pasific Islands Forum ( PIF ),secara khusus beberapa negara yakni, 

Solomon Islands,Vanuatu,Marshall Islands, Tuvalu dan Tonga nanti mendukung Negara Federal 

Republik Papua Barat ( NFRPB ) secara transparant,tepat dan konsisten serta konsekwen maka 

Indonesia tidak boleh menggugat atau menghentikan mereka. Sebab rakyat Papua Barat mendirikan 

NFRPB dengan kemauan dan upaya mereka sendiri tanpa bantuan dukungan atau dorongan dari 

negara-negara  anggota PIF dan negara asing lain mana pun. Kecuali bantuan dari Pemerintah 

Indonesia dalam bentuk pemberian surat izin (restu) untuk menyelenggarakan Kongres Ketiga 

Rakyat Papua di Jayapura, 17-19 Oktober 2011 yang telah sukses dilaksanakan. Dan kedaulatan 

wilayah kedua negara,NFRPB dan NKRI sangat jelas berbeda sesuai dengan general international law, 

sebagaimana telah dijelaskan pada point 1 dan 3 tersebut di atas dan point 5 di bawah ini. Dengan 

demikian maka, pemerintah Indonesia tidak memiliki hak dengan alasan apapun dan tidak dapat 



dibenarkan sekarang ini untuk mengklaim Papua Barat ( mantan wilayah kolonial Netherlands New 

Guinea ) sebagai bagian yang integral dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia.  

5. Mantan Menteri Koordinator Politik,Hukum,Hak Asasi Manusia dan Pertahanan Indonesia,Luhut 

Binsar Pandjahitan dalam suatu konferensi press pernah mengatakan :" Ah,kita ngapain berunding 

sama dia  ( ULMWP ) ? Kita negara,siapa dia ? Dia kan hanya organisasi gitu , " kepada wartawan 

satuharapan.com,Melki Pangaribuan ketika bertemu beliau di Jakarta 5 April 2016 ( Baca: 

satuharapan.com,6 April 2016 ). Mr. Luhut Binsar Pandjaitan ketika masih menjabat sebagai 

Menkopolhukam berpendapat bahwa ULMWP bukan sebuah negara yang boleh menjadi partner 

yang sama level untuk negosiasi." Pendapat Luhut Pandjaitan itu kita dapat memahami dari sisi 

hukum. Sesuai dengan Viena Convention On the Law of Treaties Between States 1969,serta Viena 

Convention On the Law of Treaties Between States and Organzations,and Between Organizations 

1986. Sebab United Liberation Movement For West Papua tergolong sebagai non-goverement 

organization ( organisasi bukan pemerintah / negara ). Oleh karena itu ULMWP juga tidak dapat 

diterima dalam intergovermental organization. ULMWP dan organisasi perjuangan kemerdekaan 

Papua Barat lainnya yang sejenis dengan  ULMWP tidak dapat disamakan status hukumnya dengan 

Front de Liberation Nationale Kanak et Sosialite ( FLNKS ). Karena status hukum negara Perancis 

terhadap Kaledonia Baru jelas sebagai kolonial. Sehingga Perancis mempunyai kewajiban untuk 

memberikan status dekolonisasi dan setelah itu wajib pula memberikan referendum kepada bangsa 

Kanaki,Kaledonia Baru . Sedangkan status hukum Pemerintah Indonesia terhadap West Papua bukan 

negara kolonial tetapi annexator ( aneksator ). Sehingga Indonesia tidak merasa berkewajiban 

memberikan status dekolonisasi kepada West Papua. ( Baca : point 2 dan 3 di atas ). 

Itu benar. Tetapi Luhut Pandjaitan rupanya lupa atau pura-pura melupakan bahwa Bangsa Papua di 

negeri  Papua Barat sudah memiliki negara sendiri yang namanya,The Federal State Republic of 

West Papua ( Negara Federal Republik Papua Barat / NFRPB ). Sehingga negara Indonesia dapat 

melakukan negosiasi dengan NFRPB karena sudah sama level status hukum nya. Tetapi penerintah 

Indonesia belum mau melakukannya. 

Mengapa Indonesia tidak mau negosiasi dengan NFRPB ? Salah satu faktor yang menjadi alasan 

mungkin adalah pemerintah Indonesia berpikir bahwa NFRPB sama dengan ULMWP. Untuk cara 

pandang seperti itu, saya perlu mengingatkan lagi bahwa NFRPB tidak pernah dan tidak akan pernah 

bergabung dengan ULMWP. Jika ada pihak yang sengaja menggabungan itu namanya sikap dan 

tindakan yang irasional serta inkonsisten dengan maksud tertentu yang kurang baik dan tidak 

menguntungkan. Saya berharap pemerintah Indonesia dan para intelektual Papua yang ada di dalam 

ULMWP dan juga dalam organisasi lain yang sejenis serta simpatisan dapat memahami isi surat ini. 

Sehingga tidak lagi mencapuradukan status hukum NFRPB sebagai goverenment organization 

( organisasi pemerintah / negara ) dengan ULMWP sebagai organisasi bukan pemerintah / negara 

( non-goverenment organization ). 

6. Program pembangunan di segala bidang kehidupan dengan alasan apapun tidak bisa meniadakan 

keberadaan Negara Federal Republik Papua Barat ( NFRPB ) dalam perjuangan secara damai untuk 

pengakuan yang subtansial dan menggembirakan serta pengembalian kedaulatan oleh NKRI kepada 



NFRPB. Sebab pembangunan adalah hak masyarakat dan dapat dilanjutkan pelaksanaannya oleh 

NFRPB sendiri dan juga dengan bantuan kerjasama bilateral atau multilateral dengan negara lain. 

Misalnya dengan berpartisipasi dalam program pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) 

yang dikenal dengan milenium development goals ( MDGs ) dan sustainable development goals 

( MDGs ). Persoalan pembangunan bukan akar penyebab ( root causes ) permasalahan pelanggaran 

hak azasi manusia Papua Barat selama ini. 

 

7. Negara Federal Republik Papua Barat tidak mempunyai rencana atau program kerja untuk 

mengusulkan status dekolonisasi dan referendum kepada pemerintah Indonesia dan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa ( PBB ). Mengapa ? Ada dua faktor penting yang menjadi alasan pokok. Faktor primer 

adalah status NFRPB sebagai SUBJEK HUKUM INTERNADIONAL yang dikenal dengan BELLIGERENT. 

Oleh karena itu NFRPB hanya memfokuskan perjuangan secara damai untuk mendapat pengakuan 

dan peralihan kedaulatan dari NKRI serta pengakuan dari masyarakat internasional atau dari PBB. 

Faktor sekunder adalah bahwa Indonesia bukan negara kolonial sebagai mana dinyatakan oleh 

pemerintah Indonesia sendiri dan sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1654  ( VXI ) seperti 

dijelaskan pada point 2 dan 5 di atas. Sudah sangat jelas,bukan ? Oleh sebab itu NFRPB menolak 

status dekolonisasi dan referendum, sehingga hanya memperjuangkan pengakuan dan peralihan 

kedaulatan dari NKRI. 

 

8. Bila ada para pihak yang pro dan kontra baik di dalam maupun di luar negeri, itu hal-hal yang biasa 

dan sering terjadi di dalam masyarakat yang menganut sistem demokrasi di berbagai kegiatan 

apapun, dimanapun dan kapanpun di seluruh dunia. Dan dapat diselesaikan oleh mereka sendiri 

secara internal serta konstitusional dengan sedikit bantuan ahli dari pihak luar negeri. 

 

9. Perlu kita klarifikasi pernyataan yang menarik dari Sdr. Derek Manangka,jurnalist senior tentang 

kompleint nya terhadap keberadaan NFRPB : "... Mengapa deklarasi Negara Federal Papua Barat 

disebutkan sebagai 'pintu masuk' pecahnya NKRI,tidak lain sebab fakta sejarah. Negara-negara yang 

mana dipecahkan oleh pihak asing selama 70an tahun terakhir memiliki modus yang sama. Dimulai 

dengan lobang kecil penyusupan dan kemudian menjadi pintu masuk. ... Pemerintah mempunyai 

kewajiban untuk menangkap dan proses secara hukum deklarator pendiri negara di dalam negara."  

( Baca : Papua News,5 April 2017. PINTU MASUK PECAHNYA NKRI SUDAH 'DIBUKA' DI PAPUA ). 

Pernyataan Derek Manangka seperti tersebut pada point 9 di atas dan siapapun yang juga 

mempunyai pendapat yang sama adalah hoax. Sebab sejarah setiap bangsa secara legal berbeda 

satu dan lainnya. Siapa yang mendirikan negara di dalam negara,NKRI atau NFRPB ? Siapa yang 

menganeksasi wilayah Papua Barat (mantan wilayah kolonial Netherlands New Guinea) ? Silahkan 

baca surat ini secara saksama,pada point 1,2-5 maka,kita dapat mengerti apakah negara Federal 

Republik Papua Barat ( NFRPB ) sah secara hukum internasional atau tidak. Usulan supaya deklarator 

NFRPB diproses secara hukum adalah salah suatu cara damai sesuai dengan prosedur internasional. 

Untuk menyelesaikan sengketa aneksasi sebagai akar penyebab ( root causes ) terjadinya 

pelanggaran HAM dalam berbagai jenis dan bentuk terhadap rakyat Papua Barat sejak 1963 sampai 

sekarang. Tapi sesungguhnya sudah tidak relevan lagi untuk menghukum  pihak deklarator Negara 



Federal Republik Papua Barat dan masyarakatnya dengan dalih separatist dan makar menurut 

hukum Indonesia, setelah Unilateral Declaration of Independence ( UDI ) Bangsa Papua Di Negeri 

Papua Barat,19 Oktober 2011 di Jayapura sangat sukses dan telah memenuhi syarat-syarat hukum 

publik internasional di dalam diri deklarasi itu sendiri. Jikalau Indonesia melakukan 

pemaksaan,penyerangan, penangkapan,penahanan serta penghukuman dalam berbagai jenis dan  

bentuk seperti selama ini lagi dengan stigma separatis dan makar itu dapat dikategorikan sebagai 

pelaggaran terhadap hukum internasional. Dan juga sebagai bentuk kejahatan kemanusian 

( humanity crime ) atau dalam pengertian kejahatan perang ( war crime ) terhadap NFRPB dan 

rakyatnya yang sedang berjuang dengan cara-cara damai tanpa kekerasan. 

10. Suatu pendapat untuk menangkap dan memproses secara hukum deklarator Negara Federal Papua 

Barat itu usulan yang baik dan wajar,tetapi harus melalui Mahkamah Internasional ( International 

Court of Justice/ICJ ). Karena ada tiga alasan pokok. Pertama,Negara Federal Republik Papua Barat 

dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dua negara bangsa yang berbeda,yang  selevel 

dalam status hukum internanional yang sudah sepantasnya wajib diproses melalui suatu tingkat 

peradilan internasional yang netral. Apabila Republik Indonesia tidak mau bernegosiasi dengan 

NFRPB sesuai pasal 33 ayat 1 Piagam PBB. Kedua,Republik Indonesia adalah negara hukum yang 

wajib menjunjung tinggi,baik hukum nasional nya dan juga hukum internasional sebagai anggota 

PBB untuk mempertahankan keamanan dan perdamaian internasional sesuai Bab I, Piagam PBB. 

Ketiga,pihak deklarator NFRPB dan masyarakat orang asli Papua ( OAP ) merasa tidak terjamin 

keamanan serta keselamatan hidup dan juga tidak akan mendapat keputusan yang tepat,benar dan 

adil bila diproses melalui setiap tingkatan hukum peradilan nasional Indonesia dalam kasus 

dimaksud seperti selama ini. 

 

11. Bila pemerintah Indonesia memaksakan kehendaknya untuk diproses hukum melalui tingkatan 

peradilan Indoneisia maka,Pemerintah Indonesia dan pihak Deklarator  Negara Federal Republik 

Papua Barat ( NFRPB ) harus menyetujui serta menandatangani bersama beberapa kondisional 

( persyaratan) antara lain: pihak deklarator tidak boleh ditangkap dan ditahan ( status kebebasan 

politik berlaku ) ; tempat pelaksanaan proses hukum di Jayapura, yang dalam hal ini melalui 

Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) di Waena,Jayapura ; materi persidangan adalah sengketa 

aneksasi dan Unilateral Declaration of Independence ( UDI ) Bangsa Papua Di Negeri Papua Barat,19 

Oktober 2011,di Jayapura ( Dasar hukum kebiasaan internasional terbentuknya NFRPB ) ; wajib 

menghadirkan suatu tim pengacara hukum internasional NFRPB yang berkedudukan di Nederlands 

( Belanda ); suatu tim deplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) juga dihadirkan pada setiap 

persidangan; pihak Amnesti Internasional juga dihadirkan; para wartawan domestik dan wartawan 

asing harus dihadirkan, untuk meliputi setiap acara persidangan tanpa larangan,intimidasi dan 

kekerasan fisik dari aparat militer dan polisi Indonesia; apabila keamanan dan keselamatan 

deklarator serta  para pihak dimaksud tersebut disini tidak terjamin,maka perlu dihadirkan suatu 

Tim Misi Keamanan Khusus PBB dalam setiap persidangan ; bila pihak deklarator merasa keputusan 

pengadilan Indonedia tidak tepat benar dan adil maka, deklarator NFRPB berhak membawa masalah 

dimaksud ke International Court of Jaustice ( ICJ ). Jika setiap kondisional tersebut disini tidak 



terpenuhi maka,pihak deklator NFRPB dan seluruh orang asli Papua ( OAP ) menolak untuk diproses 

hukum melalui tingkatan peradilan Indonesia dalam kasus dimaksud. 

Mr. President, 

Pada bagian kedua dari surat ini,Saya sebagai Presiden NFRPB memunyai beberapa rencana aksi yang di 

sampaikan kepada Yang Mulia  Prisiden Republik Indonesia sendiri dan kepada Hon. Perdana Menteri 

Kerajaan  Belanda sebagai mantan kolonial Nederlands New Guinea ( Papua Belanda ),serta Sekretaris 

Jendral Pasfik Islands Forum ( PIF ) sebagai organisasi antara negara di kawasan Pasifik,dan kepada 

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) untuk kita kerjakan sebagai berikut :  

a. Saya minta dengan penuh harapan kepada Pemerintah Republik Indonesia agar dapat hendaknya 

menerima tawaran ngosiasi secara damai untuk mengatur proses pengakuan dari peralihan 

kedaulatan secara damai dari NKRI kepada NFRPB ; 

 

b. Kami dari Pihak NFRPB memberikan batas waktu penawaran lewat surat ini untuk negosiasi damai 

seperti tersebut pada point a , akan berakhir pada akhir Oktober 2017 ; 

 

c. Jika permintaan pada point a dan b tersebut untuk diselesaikan secara bilateral tidak mendapat 

tanggapan positif dari pihak Pemerintah Republik Indonesia maka,pihak NFRPB akan memasukan 

gugatan hukum sengketa aneksasi wilayah kedaulatan dan permasalahan Unilateral Declaration of 

Independence ( UDI ) Bangsa Papua Di Negeri Papua Barat,19 Oktober 2011 di Abepura,Jayapura 

( sebagai dasar hukum terbentuknya Negara Federal Republik Papua Barat ) ke prosedur peradilan 

internasional selanjutnya sesuai pasal 31 ayat 2 dan pasal 35 ayat 2 Piagam PBB,serta Statuta 

International Court of Justice ( ICJ ),pasal 35 ayat 2 ; 

 

d. Dengan rasa hormat kepada Pemerintah Indonesia melalui surat ini,Saya langsung pamit untuk 

meminta negara-negara anggota Pasific Islands Forum ( PIF ) mengakui dan menerima Negara 

Federal Republik Papua Barat ( NFRPB ) sebagai calon anggota assosiasi atau anggota penuh PIF 

( Lihat: Proposal Aplikasi NFRPB yang telah di terima oleh Legal Adviser PIF pada tahun 2016 ). Selain 

itu, saya juga minta PIF dapat hendaknya membuat suatu resolusi pengakuan terhadap Unilateral 

Declaration of Independence ( UDI ) Bangsa Papua Di Negeri Papua Barat,19 Oktober 2011 di 

Abepura,Jayapura,West Papua sesuai general international law. Karena pemerintah Indonesia juga 

pernah melalui jalan yang sama walaupun Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada saat itu belum 

mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Dimana pada tahun 1946 para 

pemimpin Liga Bangsa-Bangsa Arab menerima dan menandatangani resolusi pengakuan proklamasi 

kemerdekaan Indonesia,17 Agustus 1945 yang diusulkan melalui para  Menteri Luar Negeri Liga 

Bangsa Arab. ( Baca: DAMOS DUMOLI AGUSMAN, SH.,MA., HUKUM PERJANJIAN 

INTERNASIONAL,Kajian Teori dan Praktek Indonesia,hal. 9 ). Dengan demikian tidak ada salahnya, 

jika para pemimpin Pasific Islands Forum( PIF ) mengikuti jalan yang sama itu untuk mengakui 

deklarasi pembentukan NFRPB dalam suatu resolusi. Sebab PIF sebagai organsasi antar negara 

mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan setiap masalah di wilayah regional Pasifik sesuai pasal 

33 ayat 1 Piagam PBB ; 



e. Dengan rasa hormat pula kepada Pemerintah Indonesia,Saya sekaligus pamit untuk meminta 

Pemerintah Kerajaan Belanda sebagai mantan kolonial Nederlands New Guinea ( Papua Belanda ), 

agar dapat hendaknya mengambil sikap toleransi terhadap Unilateral Declaration of Independence 

( UDI ) Bangsa Papua Di Negeri Papua Barat,19 Oktober 2011. Karena dengan adanya UDI Bangsa 

Papua Di Negeri Papua Barat itu maka,New York Agreement yang ditandatangani oleh Pemerintah 

Belanda dan Indonesia ( sebagai contracting countries/states ) dan hasil-hasil nya telah gugur dan 

berakhir. Sesuai Viena Convention On The Law of Teaties Between States,pasal 64 dan yang telah 

diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2000,Tentang 

PERJANJIAN INTERNASIONAL,pasal 18 huruf g. Dan selanjutnya saya minta kepada Pemerintah 

Belanda berinisiatif juga menyelesaikan konflik hukum-hukum seperti tersebut dalam surat ini 

dengan menggelar triparty konferensi meja bundar ( KMB ) di Den Haag,Negeri Belanda antara 

NFRPB ( newly indepenence state ) dan Penerintah Indonesia ( annexator state, juga sebagai 

contracting state ),serta Pemerintah Belanda ( mantan colonial,juga sebagai contracting state ) 

untuk maksud yang sama seperti dijelaskan dalam surat ini. 

 

f. Dengan penuh rasa hormat kepada pemerintah Indonesia,Saya sebagai Presiden NFRPB secara 

langsung pamit juga, untuk meminta Sekretaris Jendral PBB agar dapat hendaknya mencatat ulang 

atau mendaftar ulang Negara Federal Republik Papua Bara ( NFRPB ) sebagai negara yang baru 

merdeka (newly independence state).Sebab  NFRPB sudah pernah didaftar oleh pengacara 

internasional,Mr.Jan di Brussell ke Sekretariat PBB melalui register email kepada Tn. Ban Ki 

Moon,Sekretaris Jendral PBB pada 15 Februari 2012 . Kemudiaan telah mendapat konfirmasi 

penerimaan dari United Nations ( UN ) Security Service dengan nomor : 827 567848. Saya minta 

agar negara-negara anggota PBB dapat mengambil sikap toleransi ( tidak diskriminatif ) terhadap 

hukum bangsa-bangsa tentang aneksasi wilayah negeri Papua Barat ( mantan wilayah kolonial 

Netherlands New Guinea ) dan unilateral declaration of independence ( UDI ) Bangsa Papua di 

Negeri Papua Barar ,19 Oktober 2011 di Jayapura sebagai dasar huhum terbentuknya NFRPB. Untuk 

itu dalam waktu dekat NFRPB akan mengajukan gugatan resmi sengketa aneksasi dan keabsahan 

deklarasi Bangsa Papua dimaksud ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice 

( ICJ ), serta Dewan Keaman ( DK ) dan Majelis Umum PBB sesuai pasal 35 ayat 2 Piagam PBB. Jikalau 

pemerintah Indonesia tidak bersedia melakukan negosiasi damai secara bilateral sebagaimana 

dimaksudkan dalam surat ini dengan batas waktu yang telah ditentukan pada point b di atas. 

. 

g. .Saya sebagai Presiden NFRPB sadar betul bahwa NFRPB adalah sebuah negara yang baru merdeka 

( newly independence state ) dan belum menjadi anggota ( bukan anggota ) PBB, serta belum 

meratifikasi beberapa resolusi Majelis Umum PBB dan beberapa konvensi internasional. Namun 

demikian NFRPB telah menggunakan beberapa hukum internasional seperti dijelaskan dalam surat 

ini dan juga surat-surat terdahulu sebagai wujud kewajiban untuk berpartisipasi memelihara 

keamanan dan perdamaian dunia. Sesuai dengan anjuran Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) 

Bab I, PURPOSES AND PRINCIPLES, pasal 2 ayat 6, menyebutkan: " The Organization shall ensure that 

states which are not members of the United Nations  act in accordance with these Principles so far 

as may be necessary  for the maintenance of international peace and security ." ( Terjemahan : 

Organisasi harus memastikan bahwa negara-negara yang bukan anggota PBB bertindak sesuai 



dengan Prinsip-prindip ini sejauh yang diperlukan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan 

internasional ). 

h. Sambil menunggu pengakuan dan peralihan kedaulatan diharuskan kepada seluruh rakyat Papua 

Barat,Polisi Nasional Papua ( PNP ), Militer Nasional Papua serta semua komponen perjuangan 

untuk ikut aktif memelihara perdamaian dan keamanan internasional,khususnya di seluruh tanah air 

Papua Barat. Untuk itu kita harus tetap berjuang dengan cara-cara damai tanpa kekerasan ( non 

violance struggle ) ; 

i. Sambil menunggu pengakuan dan peralihan kedaulatan, kita juga megharapkan militer dan polisi 

Indonesia dapat melaksanakan tugas dan fungsi mereka sebagai mana mestinya. Tetapi juga dapat 

berfungsi sebagai Pasukan Perdamaian PBB. Untuk memberikan rasa aman dan damai bagi semua 

penduduk di  Negeri Papua Barat. Sebab Indonesia menganut faham negara hukum, serta juga 

sebagai salah satu negara anggota PBB memunyai kewajiban untuk menegakan hukum nasional dan 

hukum internasional demi ketertiban,keamanan dan perdamaian dunia. 

j. Apabila setiap permintaan pada point i dan j tersebut di atas terganggu serta ada terjadi konflik 

antara rakyat Papua Barat,Polisi Nasional Papua ( PNP ) dan Militer Nasional Papua di satu sisi 

( NFRPB ), berhadapan dengan militer dan polisi Indonesia di lain sisi ( NKRI ) yang berindikasi akan 

terjadi kejahatan kemanusiaan ( humanity crime ) dan menjurus dalam pengertian kejahatan perang 

( war crime ) maka,Saya pikir hendaknya kita minta bantuan suatu Pasukan Perdamaian PBB dari 

negara anggota PBB lain. 

Pada akhir dari surat yang ke enam atau surat kedua dalam penawaran negosiasi damai tahap kedua ini, 

saya selaku Prediden NFRPB menyampaikan salut dan terima kasih yang tak terhingga kepada Yang 

Mulia Presiden Republik Indonesia,Mr. Ir. Joko Widodo atas segala perhatian serta  bantuan nya selama 

ini dan ke depan nanti. Semoga Tuhan Yang Maha Esa,Sang Pencipta alam semesta dan isinya  menyertai 

kita semua. 

                     J a y a p u r a, 8 Juli 2017 

                            Hormat Saya, 

                          Presiden NFRPB, 

 

 

                      F. YABOISENBUT,S.Pd 
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7. Kepala Polisi Republik Indonesia ( POLRI ) di Jakarta ; 
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10. Direktur Malanesian Spearhead Group ( MSG ) di Port Villa,Vanuatu ; 

11. Hon. Perdana Menteri PNG, c/o Duta Besar PNG di Jakarta ; 

12. Hon. Perdana Menteti Negara Fiji ,c/o Duta Besar Fiji di Jakarta ; 

13. Hon. Perdana Menteri Solomon Isalands di Honiara ; 

14. Hon. Perdana Menteri Australia c/o Duta Besar Australia di Jakarta ; 

15. Hon. Perdana Menteri New Zealand ,c/o Duta Besar New Zealand di Jakarta ; 

16. Hon. Perdana Nenteri  Kerajaan Belanda ,c/o Duta Besar Belanda di Jakarta ; 

17. Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta ; 

18. Duta Besar Negara Perancis di Jakarta ; 
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20. Duta Besar Singapura di  Jakarta ; 

21. Hon. Perdana Menteri Diraja Malaysia,c/o Duta Besar Diraja Malaysia di Jakarta ; 

22. Duta Besar Jepang di Jakarta ; 

23. Advokat Internadional NFRPB di Amstredam , Netherlands ; 

24. Duta Besar Negara Rusia di Jakarta  ; 

25. Duta Besar Negara Aprika Selatan di Jakarta ; 

26. Sekretaris Jendral African,Carabian and Padific Group di Jenewa,Swizterland ; 

27. Kardinal Gereja-Gereja Katolik se Indonesia di Jakarta ;  

28. Ketua Dewan Gereja-Gereja Sedunia di Jenewa,Swizterland ; 

29. Sekretaris Jendral Konferensi Gereja-Gereja Pasifik di Suva,Fiji ; 

30. Ketua KOMNAS Indonesia di Jakarta ; 
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32. Ketua Dewan Hak Azasi Manusia PBB di Jenewa Swizrerlands 

33. Ketua Dewan Keamanan PBB di New York,Amerika Serikat ; 

34. Gubernur Propinsi Papua di Jayapura ; 



35. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua ( DPRP ) di Jayaoura ; 

36. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari ; 

37. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat di Manokwari ; 

38. Kepala Kepolisian RI Derah Papua ( POLDA Papua ) di Jayapura ; 

39. Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat di Manokwari ; 

40. Panglima Daerah Militer ( PANGDAM ) XVII C.enderawasih di Jayapura ; 

41. Panglima Daerah Militer ( PANGDAM ) XVIII Kasuari di Mamokwari ; 
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45. Duta Besar Republik Jerman di Jakarta ; 
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