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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Masalah pencari suaka (asylum seeker) yang berjuang memperoleh status 

pengungsi (refugee) dan pemukiman kembali (resettlement) ke negara tujuan 

(negara ketiga) anggota dari United Nations High Commissioner for Refugee 

(UNHCR) di Indonesia bukanlah hal yang baru. UNHCR adalah sebuah badan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB-United Nations) yang menangani masalah 

pengungsi di dunia1. Indonesia perlu berkoordinasi dengan UNHCR dalam 

menangani masalah pengungsi dan pencari suaka karena Indonesia bukan 

merupakan sebuah negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan 

Protokol 1967 PBB tentang Status Pengungsi. Oleh karena itu, Indonesia tidak 

mempunyai kewenangan atas penentuan status pengungsi (Refugee Status 

Determination – RSD) bagi para pencari suaka. Sejarah mencatat tiga periode besar 

gelombang kedatangan para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.  

Periode pertama tahun 1975-1979, dimana fenomena ribuan manusia perahu 

(boat people) dari negara-negara Indocina seperti Laos, Kamboja dan terutama 

Vietnam sudah bereksodus memasuki negara-negara tetangga di Asia Tenggara, 

seperti Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia dan Filipina. Mereka bahkan 

 
1 UNHCR dibentuk pada 14 Desember 1950 setelah PD II untuk membantu para pengungsi dan 

pencari suaka dari negara-negara yang kalah dalam PD II. Dan pada tahun 1979 UNHCR mulai 

beroperasi di Indonesia setelah penandatanganan MoU dengan Kementrian Luar Negeri untuk 

membantu para pencari suaka dari Indocina, terutama Vietnam di pulau Galang, Riau, hingga 

sekarang. 
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mencapai Hongkong dan beberapa mendarat di Jepang. Pada Juli 1979 diperkirakan 

sekitar 200.000 orang pencari suaka dari Vietnam telah tersebar di beberapa 

kawasan negara Asia Tenggara tersebut (Hitchcox, 1990). Hal ini disebabkan oleh 

karena terjadinya perang Vietnam, akibat perebutan kekuasaan oleh komunis 

hingga ke kawasan Vietnam Selatan, dan ingin menjadikan Vietnam negara 

Sosialis.  

Pada tahun 1978 Indonesia menerima 3,000 orang pencari suaka dari 

Vietnam, namun pada tahun 1979 terus meningkat cukup dramastis karena masing-

masing negara mengambil kurang lebih 50,000 pencari suaka (Robinson, 1998). 

Pemerintah Indonesia menampung mereka di pulau Galang, Bintan Selatan, 

Kepulauan Riau, hingga tahun 1996, dan mereka hidup di kamp pengungsi yang 

dibangun oleh pemerintah Indonesia dan bekerja sama dengan UNHCR. Sebagian 

dari mereka bahkan menunggu proses untuk memperoleh status pengungsi 

(refugee) dan resettlement ke negara tujuan hingga tahun 1996 di Indonesia, dan 

ada juga yang dipulangkan kembali ke Vietnam (repatriation). 

Gelombang kedatangan pencari suaka ini terus bertambah hingga tahun 

1990-an, sehingga PBB perlu mencari cara untuk mengurangi frekuensi kedatangan 

mereka di negara-negara Asia Tenggara. Pada Juni 1989 di Geneva, setelah 

konverensi internasional tentang pengungsi Indocina, terbentuklah Comprehensive 

Plan Action (CPA – Rencana Aksi yang Komprehensif) yang mengajak dunia 

internasional untuk bekerja sama menangani masalah ini. CPA menyediakan 

mekanisme untuk penerimaan, pemrosesan, pemukiman kembali secara teratur dan 

repatriasi. Namun di sisi lain CPA juga memiliki persyaratan baru, dimana tidak 
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semua pencari suaka bisa dengan mudah memperoleh status refugee. Mereka harus 

dapat memberi bukti bahwa mereka benar-benar mengalami penindasan dan 

penganiayaan (persecution) di negara mereka. Persyaratan ini akhirnya terus 

digunakan hingga sekarang (Missbach, 2015).      

Periode kedua adalah gelombang ribuan pengungsi dari negara-negara 

Timur Tengah pada tahun 2011-2015 seperti Iran, Irak, Suriah, juga negara-negara 

tetangganya seperti Afganistan dan Pakistan ke Indonesia, terutama karena 

pecahnya perang Suriah pada Maret 2011 dan meningkatnya kekuatan Taliban di 

Afganistan sejak tahun 1999.  Di samping itu, juga dari negara Afrika seperti 

Somalia, Sudan, karena peperangan dan juga karena kondisi politik negara mereka 

yang tidak kondusif. Di Iran misalnya, suku Kurdi tidak diterima dengan baik 

karena mereka adalah kaum minoritas yang menginginkan otonomi, dan hukum 

syariah yang represif sangat mengekang kebebasan individu untuk berkarya dan 

berekspresi. Menurut laporan statistik UNHCR bulan September 2019, total jumlah 

orang yang terdaftar di UNHCR adalah 13.657 orang, dimana pengungsi terbanyak 

dari Afganistan, mencapai 56%. Mereka ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi 

(Rudenim) dan Community Centers di beberapa kota di Indonesia.2 

Periode ketiga adalah pengungsi Rohingya. Akibat gejolak politik di 

Myanmar antara mayoritas Budha dan minoritas Moeslim di Rakhine, memaksa 

setidaknya 959 pencari suaka dari Rohingya memasuki wilayah Indonesia pada 

tahun 2015, di pesisir pantai Aceh, dan ratusan lainnya juga di beberapa negara Asia 

 
2 Di Indonesia penampungan para pencari suaka dan pengungsi tersebar di beberapa kota: Jakarta, 

Medan, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Bali, Kupang, Makasar, Semarang dan Surabaya. 
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Tenggara lainnya seperti Malaysia dan Thailand. Menurut data UNHCR, hingga 

kini tercatat 649 pencari suaka Rohingya, atau 5% dari total jumlah pengungsi dan 

pencari suaka di Indonesia. Nasib mereka lebih tragis dari para pencari suaka dari 

Vietnam, karena ada beberapa negara Asia Tenggara pernah menolak mereka, yaitu 

Thailand dan Malaysia.  

Namun tidak demikian dengan Indonesia. Sama seperti masalah pencari 

suaka dari Vietnam, pemerintah Indonesia tidak bisa menolak mereka, karena 

Indonesia mematuhi hukum Internasional, yang terdapat pada Konvensi Pengungsi 

1951. Pasal 33 ayat 1 Konvensi 1951 tentang larangan pengusiran atau 

pengembalian (non-refoulement) menyatakan:  

Tidak ada negara yang akan mengusir atau mengembalikan ("refouler") 

pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana 

hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, 

keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya. 

 

Non-refoulement merupakan prinsip ini bersifat jus cogens3 (peremptory norm) 

yang memaksa semua negara baik yang merupakan anggota Konvensi Pengungsi 

1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi maupun yang bukan anggota atau 

yang belum meratifikasi Konvensi tersebut untuk tidak mengusir pengungsi dan 

pencari suaka yang datang ke negaranya (UNHCR, 2010).4 

Mengapa Indonesia menjadi salah satu tujuan utama dari para pencari suaka, 

sementara Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi Konvensi 

Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi? Letak geografis 

 
3 Jus Cogens adalah sebuah norma yang diakui dan diterima oleh komunitas internasional sebagai 

asas dasar dari hukum internasional yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Ketentuan 

Jus Cogens dapat ditemukan pada Konvensi Wina 1969, Pasal 53, bagian V. 
4 Protokol 1967 tentang Status Pengungsi dibuat untuk merevisi batas geografis untuk pengungsi 

dari tempat lain, tidak hanya untuk pengungsi di Eropa akibat PD II. 
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Indonesia yang tergolong strategis di antara samudera Hindia dan samudera Pasifik 

dan dekat dengan Australia sebagai salah satu negara (dari 146 negara) yang 

meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status 

Pengungsi, mengakibatkan para pencari suaka berusaha mencapai Australia melalui 

perairan Indonesia, dan membuat Indonesia sebagai negara transit. Sebagian besar 

dari para pengungsi dan pencari suaka memilih Australia sebagai tujuan karena 

keluarga mereka sudah lebih dahulu ke Australia sejak lama dan ada juga yang 

sudah menjadi warga negara Australia. Sementara pencari suaka yang lain memilih 

tujuan yang beragam seperti Kanada, USA, Jerman, Norwegia, Swedia dan negara-

negara Eropa lainnya. 

Dengan menggunakan perahu seadanya selama bertahun-tahun, dan 

tentunya dengan bantuan jasa penyelundup manusia (people smuggler), para 

pencari suaka melewati perairan Indonesia menuju Australia. Jasa para 

penyelundup ini sudah pasti tidak murah.5 Para pencari suaka kerap menjual semua 

harta benda di negaranya, meskipun kadang mereka harus meregang nyawa di 

tengah samudera, atau terdampar di perairan Indonesia sebelum mencapai tujuan 

mereka, pulau Christmas di Australia6  

Di samping itu, kebijakan Operasi Perbatasan Berdaulat (Operations 

Sovereign Borders-OSB) dari pemerintah Australia terhadap pengungsi dan pencari 

suaka yang masuk ke wilayah perairan Australia, dengan menghalau kapal-kapal 

 
5 Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengungsi dari Iran dan Afganistan, masing-

masing orang membayar US$ 3000 – 5000 ke agen people smuggler. 
6 Pulau Christmas terletak di Samudera Hindia, 2.600 KM dari arah Barat Laut kota Perth, Australia 

Barat. Di pulau Christmas ini terdapat kamp tahanan imigrasi yang menampung ribuan pengungsi 

dan pencari suaka yang terdampar di Australia, untuk diproses, sehingga para pencari suaka 

berusaha mencapai pulau itu dengan cara ilegal.  
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pengungsi ke perairan terdekat, juga menjadi faktor pemicu gelombang pengungsi 

di Indonesia. Hal ini tidak bisa lepas dari faktor kekuatan geo-politik di kawasan 

Pasifik, sehingga Indonesia sebagai negara berkembang perlu memposisikan diri 

untuk merespon dengan baik kepentingan negara superpower seperti Amerika 

Serikat, yang merupakan sekutu Australia. Kenneth Waltz menjelaskan bahwa 

untuk dapat bertahan dalam sebuah sistem politik internasional sangat bergantung 

pada kemampuan material sebuah negara dan tentunya aliansi negara tersebut 

dengan negara lain (Tim Dunne, 2013).   

Dari sekian Perdana Menteri (PM) Australia, hingga PM Kevin Rudd awal 

tahun 2013 masih menerima pencari suaka yang sudah mencapai pulau Christmas, 

sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 PBB 

tentang Status Pengungsi. Namun, situasi politik berubah di era pemerintahan PM 

Tonny Abbott, dimana pada bulan Juli 2013 kebijakan OSB diberlakukan, sehingga 

berdampak pada penutupan perbatasan Australia dan penolakan terhadap siapapun 

yang datang dengan perahu ilegal tanpa dokumen resmi. Konsekuensinya, tindakan 

penghalauan dan penarikan kapal menuju perairan Indonesia oleh Australia sering 

terjadi. Hal inilah membuat gelombang pencari suaka yang terdampar di perairan 

Indonesia semakin meningkat drastis. 

Akibatnya, ribuan pengungsi dan pencari suaka hidup dalam ketidakpastian 

di Indonesia. Data terbaru dari laporan statistik UNHCR bulan September 2019, 

total jumlah orang yang terdaftar di UNHCR adalah 13.657, dengan rincian jumlah 
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refugee 10.381 dan asylum seeker 3.267.7 Semua yang didefinisikan sebagai 

pengungsi berada di bawah hukum Indonesia. Sementara setelah 1 Juli 2014 para 

pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang terdaftar pada UNHCR tidak akan 

pernah bisa ditampung di Australia, karena Australia sudah kelebihan beban 

pengungsi. Bahkan sebagian besar pengungsi sudah dipindahkan ke pulau Nauru di 

Pasifik Selatan dan pulau Manus di Papua Nugini.  

Oleh karena itu, penumpukan pengungsi yang terjebak dalam penantian 

panjang di Indonesia tidak terhindarkan. Sementara UNHCR menegaskan 

kesulitannya untuk menempatkan para pengungsi yang berada di Indonesia karena 

terjadi krisis pengungsi di Eropa dan Amerika Serikat (AS) saat ini. Di sisi lain, 

sejumlah negara menganggap Australia bertanggung jawab atas pengungsi di 

Indonesia. 

Di samping itu, keputusan International Organization for Migration (IOM)8 

untuk menghentikan pemberian bantuan finansial sejak 15 Maret 2018 bagi pencari 

suaka dan pengungsi yang baru tiba, semakin memperburuk keadaan. Keputusan 

ini diambil karena perubahan kebijakan negara donor seperti Australia dan Amerika 

Serikat (AS) untuk mengurangi dana bantuan agar memutuskan mata rantai 

pengungsi baru. IOM memutuskan untuk membatasi pendanaannya hanya untuk 

9.000 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, Selain itu, kehadiran pengungsi 

 
7 Setiap pencari suaka (asylum seeker) harus mendaftar pada UNHCR untuk mengikuti proses 

wawancara RSD (Refugee Status Determination) dan akan memperoleh status pengungsi (refugee) 

jika benar-benar terbukti mengalami penganiayaan (persecution) di negara asalnya. 
8 IOM juga merupakan sebuah badan PBB yang didirikan pada tahun 1951 di Jeneva, Swiss, yang 

bertugas menangani proses migrasi para pengungsi dan pencari suaka di dunia, di samping itu IOM 

juga membantu logistik, kesehatan dan edukasi pengungsi dan pencari suaka. IOM beroperasi di 

Indonesia pada tahun 1979 untuk menangani pengungsi Vietnam di pulau Galang- Tanjung Pinang, 

Riau. 
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juga memberikan dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia baik secara 

hukum, ideologi, budaya, sosial, ekonomi, keamanan negara, keimigrasian dan 

politik. Perbedaan budaya diantara para pengungsi sendiri sudah menimbulkan 

konflik di dalam Rudemin dan Community Centers. 

Dari semua penjelasan di atas, sangat jelas tergambar bahwa beban 

pemerintah Indonesia tidak mudah. Pertanyaan inti yang menjadi salah satu tujuan 

penelitian penulis adalah mengapa Indonesia yang bukan negara penandatangan 

Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi bersedia 

menangani pengungsi dari era pengungsi Vietnam hingga pengungsi Rohingya dan 

Timur Tengah saat ini? Apa keuntungannya buat Indonesia, selain alasan 

kemanusiaan?  

Bahkan Presiden Joko Widodo mewakili Pemerintah Indonesia 

menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2016 tentang 

Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Indonesia pada tanggal 31 Desember 

2016. Perpres ini adalah pengejewantahan dari pasal 27 Undang-Undang No. 37 

Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Secara garis besar, perpres ini 

mengakui dan menghormati prinsip non- refoulement yang tercantum dalam 

Konvensi Pengungsi 1951 sebagai hukum internasional, serta menjelaskan tugas 

pokok dan fungsi (tupoksi) dari lembaga-lembaga terkait seperti Departemen 

Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Imigrasi), UNHCR, IOM, Kementrian Luar 

Negeri, Polisi, TNI, Pemerintah Kota serta dinas-dinas terkait lainnya.9 Tupoksi 

 
9 Sebelum Perpres 125/2016, pemerintah Indonesia menggunakan UU No 37/1999 tentang 

Hubungan Luar Negeri dan UU Keimigrasian No 6/2011, dimana tidak secara tegas menjelaskan 

tupoksi dari masing-masing institusi yang terlibat dalam urusan pengungsi: UNHCR, IOM dan 

Dirjen Imigrasi.   
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tersebut mulai dari proses penangkapan, penjemputan, penempatan, 

pendataan/pendaftaran dan pengawasan pengungsi dan pencari suaka.  

Berdasarkan pertanyaan di atas penulis menganalisis hubungan Indonesia 

terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (Security Council) 

untuk keempat kalinya, periode 2019 – 2020, (tiga periode sebelumnya tahun 1973-

1974, 1995-1996 dan 2007-2008) dengan keterlibatan Indonesia dalam menangani 

pengungsi sekian lama sebagai salah satu faktor penentu. Penulis menganalisis 

faktor ini sebagai salah satu bentuk diplomasi pemerintah Indonesia melalui 

diplomasi multi jalur (multi-track diplomacy) untuk mempromosikan perdamaian 

dunia dan memperoleh pengakuan internasional dari PBB sekaligus juga untuk 

meningkatkan hubungan internasional. Indonesia ingin meningkatkan posisi 

tawarnya di panggung politik internasional, yang tentunya akan berdampak juga 

pada kepentingan nasional Indonesia.  

Jika demikian, mengapa Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 

1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi? Indonesia sebagai negara 

berkembang dengan pendapatan perkapita yang rendah menurut data BPS- Badan 

Pusat Statistik (57 juta per tahun,) dan juga dengan tingkat kemiskinan (24,79 juta 

orang – 9,22% dari total penduduk Indonesia) dan tingkat pengangguran terbuka 

(TPT) yang tinggi (6,83 juta orang – 5,01%) sulit untuk memenuhi persyaratan di 

dalam konvensi tersebut. Beberapa persyaratan dalam Konvensi Pengungsi 1951 

antara lain pasal 17 hak atas pekerjaan dan dan pasal 21 hak kepemilikan rumah. 

Di Asia Tenggara negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 

tentang Status Pengungsi adalah Filipina, Kamboja dan Timor Leste. 
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Berdasarkan semua penjelasan di atas secara garis besar penulisan tesis ini 

adalah untuk menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani tiga 

(3) gelombang pencari suaka di Indonesia meskipun sebagai negara yang tidak 

meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status 

Pengungsi. Instrumen hukum apa yang digunakan sebelum Perpres 125/2016. 

Lewat data-data yang dikumpulkan penulis ingin menemukan alasan lain dibalik 

kebijakan luar negeri Indonesia tersebut, selain alasan kemanusiaan, menghormati 

nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), dan alasan geo-politik.  Penulis ingin 

menganalisis bagaimana keterlibatan ini menguntungkan Indonesia.  

Di samping itu, penulis juga menganalisis dampak kehadiran pengungsi 

terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, baik itu secara sosial budaya, ekonomi, 

politik, ideologi, keamanan, hukum dan keimigrasian, serta bagaimana upaya 

pemerintah Indonesia untuk mengatasi berbagai dampak tersebut.   

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari ketiga periode pengungsi ini penulis meneliti jejak sejarah dan 

menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia terhadap ketiga kasus 

tersebut. Bentuk diplomasi seperti apa yang digunakan. Berdasarkan masalah di 

atas penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Mengapa Indonesia yang bukan merupakan negara yang 

menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang 

Status Pengungsi, bersedia menangani pengungsi? Apa keuntungan buat 

Indonesia, selain alasan kemanusiaan? 
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2. Bagaimana mekanisme kebijakan luar negeri Indonesia terhadap 

pengungsi dari kasus per kasus dan bagaimana dampak keamanan, 

sosial budaya, ekonomi, politik, ideologi, hukum dan keimigrasian 

terhadap kehidupan masyarakat Indonesia atas kehadiran pengungsi?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis mencari faktor 

penyebab para pengungsi dan pencari suaka datang ke Indonesia dan bagaimana 

pemerintah Indonesia menangani mereka. Penulis ingin melihat bagaimana 

mekanisme kebijakan luar negeri dan juga pendekatan pemerintah Indonesia 

terhadap pengungsi dari kasus per kasus. Bagaimana bentuk instrumen hukum 

terkait penanganan pengungsi dan pihak-pihak mana saja yang dilibatkan dalam 

penanganan pengungsi. 

Di samping itu, penulis juga meneliti secara komperhensif mengapa 

Indonesia yang bukan merupakan negara yang menandatangani Konvensi 

Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, bersedia menangani 

masalah pengungsi, selain alasan kemanusiaan, HAM dan geo-politik. Apa 

keuntungan untuk Indonesia? Sementara di sisi lain, mengapa negara yang 

menandatangani Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi justru 

memperlambat proses resettlement pengungsi ke negara meraka. 

Dan yang terakhir penulis memetakan dampak keamanan, sosial budaya, 

ekonomi, hukum, politik, ideologi dan keimigrasian atas keberadaan pengungsi dari 

berbagai negara, terutama dari Timur Tengah seperti Iran, Irak, Suria juga Pakistan 
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dan Afganistan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, serta bagaimana upaya 

pemerintah Indonesia untuk mengatasi berbagai dampak tersebut. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi pengembangan Ilmu 

Hubungan Internasional khususnya pada subyek tentang pengungsi dan kebijakan 

luar negeri yang berkaitan dengan pengungsi. Lewat isu pengungsi ini penulis ingin 

menunjukan konteks dan data yang baru agar bisa mengkaji kembali masalah yang 

diteliti. Penulis ingin memberikan informasi dari sisi lain tentang alasan 

keterlibatan Indonesia dalam menangani pengungsi, selain sisi kemanusiaan, HAM 

dan geo-politik. Bagaimana pendekatan dan bentuk diplomasi yang digunakan oleh 

pemerintah Indonesia? Penulis ingin agar para pembaca juga nantinya akan 

memiliki pengetahuan tentang apa dan bagaimana kerja utama dan tanggung jawab 

dari UNHCR dan IOM dalam menangani kasus pengungsi, bagaimana para pencari 

suaka berjuang untuk memperoleh status pengungsi (refugee). 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode historis komparatif 

sebagai metode utama untuk melihat bagaimana perkembangan kebijakan 

pemerintah atas tiga (3) masalah pengungsi ini. Dengan menunjukan hasil 

penelitian tentang tujuan kebijakan luar negeri Indonesia dari ketiga kasus ini 

diharapkan dapat menjadi wawasan bagi para peneliti Hubungan Internasional. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Komposisi tesis ini terdiri dari lima Bab: Bab I tentang Pendahuluan; Bab 

II tentang Tinjauan Pustaka; Bab III tentang Metodologi; Bab IV tentang Hasil dan 

Pembahasan dan Bab V tentang Simpulan dan Saran. Dalam sistematika penulisan 

ini, penulis menjelaskan secara singkat inti dari tiap bab untuk memberikan 

gambaran singkat tentang thesis ini. 

Uraian singkat setiap Bab sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan: Menjelaskan bagaimana pemerintah Indonesia bekerja sama 

dengan badan-badan PBB, UNHCR dan IOM dalam menangani tiga gelombang 

pencari suaka di Indonesia, yaitu Vietnam, Timur Tengah dan Rohingya 

(Myanmar), meskipun Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi 

Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Secara mendasar 

keterlibatan Indonesia dalam menangani pengungsi dan pencari suaka ini karena 

mematuhi prinsip non-refoulement sebagai hukum internasional kebiasaan dalam 

Konvensi Pengungsi 1951, dan juga menjunjung nilai kemanusiaan, HAM dan dan 

faktor geo-politik. Untuk menunjang peran itu pemerintah Indonesia membuat 

Perpres 125/2016 tentang penanganan pengungsi luar negeri. Selain alasan HAM, 

geo-politik dan nilai kemanusiaan dalam menangani pengungsi, penulis juga ingin 

meneliti alasan lain, yaitu Indonesia terpilih keempat kalinya sebagai anggota tidak 

tetap Dewan Keamanan PBB (Security Council), sebagai salah satu bentuk 

diplomasi pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi sebagai upaya 

mempromosikan perdamaian dunia melalui diplomasi multi jalur (multi-track 

diplomacy) untuk memperoleh pengakuan internasional. Tentunya ini adalah 



14 
 

 
Universitas Pelita Harapan 

 

sebuah prestasi yang membanggakan. Di samping itu, penulis juga memetakan 

berbagai dampak pengungsi terhadap masyarakat Indonesia. Bab Pendahuluan ini 

juga menjelaskan perumusan masalah yang diformulasikan dalam dua pertanyaan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitan dan sistematika penelitian. 

Bab II Tinjauan Pustaka Dan Kerangka Pemikiran: Bab ini menjelaskan dua 

sub bab. Sub bab pertama adalah Kajian Pustaka yang membedah beberapa buku 

dan tulisan dalam jurnal yang berhubungan dengan regulasi tentang pengungsi, 

proses penanganan pengungsi dan kebijakan Pemerintah Indonesia.  Sedangkan 

dalam sub bab kedua menjelaskan kerangka pemikiran tentang teori Realisme juga 

konsep kerja sama dengan institusi internasional, diplomasi, Kebijakan Luar Negeri 

dan security non-traditional dalam Hubungan Internasional yang menjadi landasan 

pemikiran dari penulisan tesis ini.   

Bab III Metodologi Penelitian: Dalam bab ini penulis menjelaskan metode 

historis komparatif sebagai metode utama untuk menganalisis kebijakan 

pemerintah dalam tiga (3) periode gelombang pengungsi dan juga untuk 

menemukan alasan lain, selain alasan kemanusiaan, HAM dan geo-politik dalam 

penulisan tesis ini. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan: Dalam Bab Pembahasan ini terdiri dari beberapa 

sub bagian, yaitu Etika Internasional dalam Penanganan Pengungsi (Fungsi dan 

Tugas UNHCR dan IOM, Prinsip non-refoulement dalam Konvensi Pengungsi 

1951, Alasan Indonesia Tidak Meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 

1967 Tentang Status Pengungsi), Faktor-faktor yang Menyebabkan Indonesia 

Menangani Pengungsi (Penerapan Prinsip Non-refoulement di Indonesia, Pengaruh 
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Geo-politik di Kawasan Pasifik, Instrumen Hukum Nasional Indonesia terkait 

Pengungsi, Penanganan Pengungsi dan Diplomasi Indonesia dalam Security 

Council PBB), Dampak Penanganan Pengungsi terhadap Indonesia (Kategori 

Dampak Penanganan Pengungsi dan Diplomasi Antar Negara dalam Penanganan 

Pengungsi). Namun pada intinya penulis memberikan jawaban atas dua pertanyaan 

inti dalam rumusan penelitian dengan menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia 

dalam menangani para pengungsi dan pencari suaka dalam tiga kasus pengungsi 

tersebut. Di samping itu, penulis juga menganalisis alasan dan bentuk diplomasi 

lain dari pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi, selain alasan 

kemanusiaan, HAM dan geo-politik. Penulis menganalisis salah satu faktor penentu 

Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (Security 

Council) untuk keempat kalinya adalah karena kontribusi Indonesia dalam 

menangani pengungsi sejak jaman pengungsi Vietman tahun 1978 hingga saat ini. 

Penulis juga menganalisis berbagai dampak pengungsi dan pencari suaka terhadap 

Indonesia dan diplomasi antar negara untuk menangani pengungsi.  

Bab V Penutup: Dalam Bab Penutup penulis memberikan kesimpulan dari 

jawaban pertanyaan penelitian dan juga saran. Penulis menekankan bahwa 

keuntungan buat Indonesia dalam menangani pengungsi sejak tahun 1978 hingga 

saat ini sebagai bentuk tindakan untuk mendukung perdamaian dunia adalah 

Indonesia memperoleh pengakuan dunia internasional dengan terpilih sebagai 

anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk keempat kalinya, periode 2019-

2020, melalui diplomasi multi jalur. 


