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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Isu pencari suaka dan pengungsi merupakan isu global yang membutuhkan 

kerjasama internasional, yakni kerjasama antara negara-negara tujuan, negara-

negara asal, dan negara-negara transit. Negara transit merupakan negara yang 

disinggahi para pencari suaka sebelum sampai ke negara tujuan. Dalam hal ini 

Indonesia seringkali menjadi negara transit oleh para pencari suaka dari beberapa 

negara, terutama dari Afganistan, Sri Lanka, dan Irak. Berdasarkan data UNHCR, 

69.252 pengungsi berangkat ke 26 negara untuk pemukiman kembali dengan 

bantuan UNHCR.Dari Sepuluh negara yang memukimkan kembali pengusi, 

Australia berada pada peringkat ke-2 setelah USA, dimana Australia 

memukimkan kembali 5.079 pengungsi di tahun 2012. 1 (Lihat lampiran 1) 

UNHCR memberikan perlindungan dengan memastikan pengungsi dan 

pencari suaka terlindung dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal 

mereka dimana hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau 

penganiayaan. Lebih jauh, perlindungan ini mencakup proses vertifikasi identitas 

pencari suaka dan pengungsi agar mereka dapat terdaftar dan dokumentasi 

individual dapat dikeluarkan.2 

                                                           
1UNHCR, http://www.refworld.org/pdfid/4ac0d7e52.pdf (diunduh 30 November 2017) 
2 Konvensi 1951 tentang status pengungsi mendefinisikan pengungsi sebagai “orang yang 
dikarenakan ketakutan yang beralasan akan penganiayaan yang disebabkan oleh ras, agama, 

http://www.refworld.org/pdfid/4ac0d7e52.pdf
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Negara Australia adalah salah satu negara yang menandatangani Konvensi 

Pengungsi 1951 atau Protokol 1967 sehingga mewajibkan negara untuk 

menyediakan fasilitas dan solousi jangka panjang bagi pengungsi. Alasan 

geografis juga menjadi daya tarik banyaknya pencari suaka dan pengungsi untuk 

masuk ke Australia. Dimana letak geografis Australia yang berbatasan langsung 

dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jalur ini banyak digunakan para 

pencari suaka karena kedua samudra ini merupakan laut lepas yang bebas dilalui 

oleh semua negara. Ditambah dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan 

kehidupan bermasyarakat yang berasal dari berbagai etnis memudahkan para 

pencari suaka untuk beradaptasi.3Hal ini membuat para pencari suaka berusaha 

datang ke Australia dengan berbagai cara. 

Australia telah menerapkan berbagai kebijakan dalam upaya mengontrol 

arus kedatangan pencari suaka illegal yang datang melalui jalur laut. Pada era 

Jhon Howard Australia menerapkan kebijakan Pasifik Solution, Operasi Relax, 

Pengolahan lepas pantai, dan pemberian visa proteksi sementara bagi 

pengungsi.4Kemudian era Kevin Rudd memberdayakan pusat penahanan yang 

berada di pulau Chirstmas dan memberikan visa permanen. 5Pada era Julia Gillard 

                                                                                                                                                               
kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politi tertentu, berada diluar Negara 
kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut”. Sedangkan pencari 
suaka merupakan seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi namun permintaan mereka 
akan perlindungan belum selesai di pertimbangkan. 
3Isu Pencari Suaka Dalam Hubungan Bilateral Indonesia-
Australiahttp://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-4-II-P3DI-Februari-
2014-13.pdf (di unduh 20/04/2017) 
4Paul Mercieca, Australian refugee policy and party rhetoric in contrast: A study of the 
Hawke/Keating and Howard governments, Cowan University, 
http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2398&context=theses_hons 
5Parliament of Australia, Development in Australian Refugee law and policy 2007-2010, 
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pu
bs/BN/1011/RefugeeLaw (diakses 20/4/2017) 

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-4-II-P3DI-Februari-2014-13.pdf
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-4-II-P3DI-Februari-2014-13.pdf
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BN/1011/RefugeeLaw
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BN/1011/RefugeeLaw
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pusat penahanan lepas pantai di Pulau Manus dan Nauru dibuka dan menjalankan 

progam kemanusian. 6Berbagai kebijakan tersebut ternyata masih menimbulkan 

kekhawatiran bagi Australia, dikarenakan semakin meningkatnya para pencari 

suaka yang datang ke Australia dan tentunya juga akan berpotensi terjadi 

penyelundupan manusia.      

Pada pada tanggal 18 November 2014 Pemerintah Australia mengeluarkan 

sebuah perubahan kebijakan terhadap mereka yang sedang mencari perlindungan 

internasional di kawasan Asia Tenggara. Artikel yang diterbitkan di situs web 

Menteri Imigrasi Scott Morison, dengan judul Changes to Resettlement another 

blow to people smugglers, menjelaskan perubahan ini menuju pencegahan 

penyelundupan manusia dari Indonesia ke Australia.7(Lihat lampiran 2) 

Perubahan kebijakan yang dimaksud adalah perubahan penerimaan pencari suaka 

dan pengungsi.  

Kebijakan sebelumnya yakni pada pemerintahan Julia Gilard, Gillard 

menerapkan kebijakan humanitarian program, diamana pada 23 Agustus 2012, 

Gillard mengumumkan akan meningkatkan program kemanusiaan Australia dari 

13.750 menjadi 20.000 tempat. Keputusan tersebut juga termasuk komitmen 

untuk memukimkan kembali 400 pengungsi dari Indonesia.8 Tony Abbot juga 

                                                           
6Ibid, Developmen in Australian law an plicy 2012-2013, 
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pu
bs/rp/rp1415/RefugeeLawPolicy (diakses 20/4/2017) 
7Scott Morrison, Changes to resettlement another blow to people smugglers 
http://www.minister.immi.gov.au/media/sm/2014/sm219307.htm  (diakses 20/4/2017) 
8 J Gillard (Prime Minister) and C Bowen (Minister for Immigration and Citizenship), Refugee 
program increased to 20,000 places, media release, 23 August 2012  (di akses 21/4/2017) 

https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1415/RefugeeLawPolicy
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1415/RefugeeLawPolicy
http://www.minister.immi.gov.au/media/sm/2014/sm219307.htm
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menyatakan dukungan untuk meningkatkan program kemanusiaan di Australia 

dibawah pemerintahan koalisi di masa yang akan datang.9 

Berdasarkan posisi geografis dan kedekatan politik antara Australia dan 

Indonesia, Australia cenderung terfokus terhadap Indonesia dalam upaya 

mengontrol migrasi irregular di Asia Tenggara.Menteri imigrasi Australia Scott 

Morisson beranggapan bahwa hal ini dikarenakan Australia ingin menghentikan 

anggapan bahwa mereka diizinkan ke Indonesia dan menggunakan  wilayah 

Indonesia sebagai negara transit.10Keputusan Australia untuk menghentikan 

proses penempatan dan mengurangi kuota pengungsi akan membuat para pencari 

suaka harus tinggal di Indonesia dalam kurun waktu yang lama  dan membuat 

kondisi pengungsi dan pencari suaka semakin sulit, dikarenakan Indonesia belum 

menjadi negara pihak dari konvensi 1951 tentang status pengungsi dan protocol 

1967. Dalam hal perlindungan pengungsi dan pencari suaka, pemerintah 

memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk menjalankan perlindungan 

pengungsi dan menangani permasalahan pengungsi yang ada di Indonesia.11 

Posisi Indonesia secara geografis memiliki nilai yang strategis dalam 

melaksanakan kejahatan penyelundupan manusia terutama bagi pencari suaka 

yang ingin ke Australia. Wilayah Indonesia yang memiliki kondisi geografis 

berupa perairan luas dengan pulau yang berjumlah ribuan seringkali mempersulit 

                                                           
9 Dalam pidato di Institute of Public Affairs pada April 2012, T Abbott (Leader of the Opposition), 
The Coalition's plan for more secure borders, address to the Institute of Public Affairs, Melbourne, 
27 April 2012 , (di akses 21/4/2017) 
10 BBC Indonesia, Australia Tutup Pintu Pengungsi Bagi Pencari Suaka di Indonesia 
11Sekretariat suaka, Suaka Press Release: Kebijakan Anti Resettlement Australia Semakin 
Mempersulit Pengungsi Yang Transit di Indonesia, https://suaka.or.id/2014/11/20/suaka-press-
release-kebijakan-anti-resettlement-australia-semakin-mempersulit-pengungsi-yang-transit-di-
indonesia/ 
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para petugas dalam melakukan pengawasan terhadap lokasi yang rawan terjadinya 

penyelundupan manusia.12 Scott Morisson menteri imigrasi Australia era Tony 

Abbot menegaskan bahwa perubahan kebijakan pengungsi dan pencari suaka 

Australia yang sedang mencari perlindungan internasional di kawasan Asia 

Tenggara adalah upaya untuk pencegahan penyelundupan manusia dari Indonesia 

ke Australia. Pada perkembangannya masalah penyelundupan manusia menjadi 

semakin kompleks, yang awalnya sekedar mencari tempat penghidupan yang 

layak, lambat laun berkembang menjadi sebuah kegiatan terorganisir yang hanya 

meninginkan keuntungan finansial.13 

Berdasarkan  uraian diatas, penelitian ini akan menganalisa tentang alasan 

perubahan kebijakan pengungsi dan pencari suaka ke Australia. Dalam hal ini 

terdapat faktor system domestik dan system internasional yang mempengaruhi 

perubahan kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini  diharapkan mampu 

menjelaskan permasalahan tersebut dengan menyertakan teori FPA (Foreign 

Policy Analysis) pendekatan determinant of foreign policy yang mampu 

merangkai permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis. 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengapa Australia merubah kebijakan pengungsi dan pencari suaka dari 

Humanitarian Program menjadi kebijakan Anti Resettlement ? 

 

 

                                                           
12 International Organization for Migration, 2012, Petunjuk Penanganan Tindak Pidana 
Penyelundupan Manusia: Pencegatan, Penyidikan, Penuntutan dan Koordinasi di Indonesia, 
International Organization for Migration, Jakarta. 
13 Ibid 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa tentang alasan 

perubahan kebijakan pengungsi dan pencari suaka ke Australia. Dalam hal ini 

terdapat system domestik dan system internasional yang mempengaruhi 

perubahan kebijakan tersebut. 

1.3.2 Manfaat 

1.3.2.1 Akademis 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan yang lebih luas 

terkait ilmu hubungan internasional dengan focus pada isu-isu analisis kebijakan 

luar negeri suatu negara, seperti isu-isu pengungsi dan pencari suaka. 

1.3.2.2 Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan 

bagi akademisi dalam melakukan penelitian yang sama dan bagi pihak-pihak yang 

terkait dalam penelitian ini, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat 

menjadi pembelajaran bagi pengkaji isu-isu pengungsi dan pencari suaka. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis juga menyertakan beberapa penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya dan memiliki inti sari yang penulis anggap 

berhubungan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu ini diperlukan 

untuk melihat apakah pada penelitian tersebut memiliki kesamaan pada fenomena 

yang dikaji, penggunaan konsep atau teori yang serupa, atau memiliki pola-pola 

yang sama meskipun berbeda dengan kasus dan teori atau konsep yang digunakan. 
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Penulis mengkategorikan penelitian terdahulu dalam dua kategori berdasarkan 

pokok pembahasan yang sama yakni pertama terkait isu pencari suaka dan 

pengungsi, kedua terkait kebijakan pengungsi dan pencari suaka Australia. Dua 

kategori dalam penulisan ini bertujuan untuk melihat posisi penelitian dan 

kebaruan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Pencari Suaka dan Pengungsi sebagai isu internasional 

Penelitian terdahulu yang pertama adalah dari Rosmawati yang berjudul 

“Perlindungan Terhadap Pengungsi/ Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara 

Transit) menurut Konvensi 1951 & Protokol 1967”.14Dalam penelitian ini 

terdapat dua hal yang menjadi pembahasan utama, yakni bentuk perlindungan 

yang seharusnya diperoleh setiap pengungsi; pencari suaka di negara penerima 

dan sikap Indonesia sebagai negara transit yang belum meratifikasi konvensi 

tentang pengungsi. 

Hak-hak dan kewajiban pengungsi yang wajib dilaksanakan oleh negara 

peserta konvensi tercantum dalam konvensi 1951 tentang pengungungsi. Hal ini 

dapat dilihat di dalam Pasal 4 dan 16 ayat 1, menyatakan bahwa pengungsi 

memiliki kebebasan dalam beragama dan akses ke pengadilan. Berhak dan bebas 

bergerak untuk memilih tempat tinggal di dalam wilayah negara penerima (Pasal 

26). Hak atas kelangsungan hidup seperti mendapatkan pekerjaan (Pasal 17, Pasal 

18, Pasal 19), perumahan (Pasal 21), pendidikan formal (Pasal 22), bantuan 

pemerintah (Pasal 23), peraturan perburuhan serta jaminan sosial (Pasal 24), 

kemudahan memperoleh kewarganegaraan (Pasal 34), registrasi kelahiran, 

                                                           
14 Rosmawati, Perlindungan Terhadap Pengungsi/ Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara 
Transit) menurut Konvensi 1951 & Protokol 1967, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.67, 2015 
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kematian dan perkawinan. Selain itu pengungsi juga berhak mendapatkan bukti 

identitas (Pasal 27) dan mendapatkan dokumen perjalanan, agar pengungsi dapat 

melakukan perjalanan ke negara lain untuk melanjutkan studi, mencari pekerjaan, 

medis dan atau untuk menetap di suatu negara (resettlement) (Pasal 28). 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rosmawatidengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis yakni, pembahasan terkait kewajiban negara peserta 

konvensi 1951 tentang pengungsi dan Indonesia sebagai negara transit. Dalam hal 

ini, yang membedakan penelitian adalah penulis memfokuskan pada faktor-faktor 

yang mempengaruhi perubahan kebijakan tersebut yakni terkait faktor system 

internasional yang akan dibahas oleh penulis yakni persepktif negara tetangga, 

dimana Indonesia sebagai negara transit digunakan sebagai akses penyeludupan 

manusia ke Australia. Sedangkan Rosmawati memfokuskan penelitian pada sikap 

Indonesia sebagai negara transit yang bukan peserta konvensi 1951 tentang 

pengungsi. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Vindy Septia Anggrainy dengan 

judul penelitian “Perlindungan Pengungsi Lintas Batas Negara di Indonesia 

Menurut Hukum Internasional”.15Tujuan dari penelitian Vindy adalah 

memberikan gambaran mengenai Implementasi Instrumen hukum Internasional 

terhadap kasus pengungsi lintas batas negara di Indonesia. 

Dalam penanganan permasalah arus pengungsi lintas batas di Indonesia 

diperlukan kerjasama antara lembaga pemerintah Indonesia serta perangkatnya. 

Berdasarkan prakarsa kerjasama IOM, Dirjen Imigrasi dan Mabes Polri dibentuk 

                                                           
15 Vindy Septia Anggrainy, Perlindungan Pengungsi Lintas Batas Negara di Indonesia Menurut 
Hukum Internasional, Lex et Societatis, Vol. II/No. 1/Januari/2014. 
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suatu mekanisme antar lembaga penegak hukum (Imigrasi, INP, TNI, PEMDA 

setempat) dengan masyarakat untuk mengidentifikasi para imigran illegal di 

daerahnya tersebut. Dalam hal ini terdapat contoh beberapa kasus pengungsi lintas 

batas yang terdapat di Indonesia, yakni: Kasus pengungsi pulau Galang, 

pengungsi Timor-Timur, Pengungsi Rohingnya.16 

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia 

setiap individu baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing. 

Meskipun permasalahan pengungsi ini dapat menimbulkan masalah di Indonesia, 

pemerintah Indonesia tetap menerapkan asas non- refoulment sebagai kebiasaan 

Internasional.  

Menurut Vindy Septia, Indonesia sebagai Negara berkembang dinilai 

tidak perlu meratifikasi isi dari Konvensi-konvensi 1951 dan protokol 1967, 

karena diratifikasi atau tidak Indonesia telah melaksanakan isi dari konvensi 

tersebut. Dan pengungsi akan tetap datang dan menjadikan Indonesia sebagai 

Negara tempat transit sebelum mencapai Negara ketiga. Kerjasama yang di 

lakukan Pemerintah Indonesia dengan lembaga-Lembaga Internasional seperti 

UNHCR dan IOM dinilai mampu mengatasi persoalan pengungsi yang terus 

berdatangan di Indonesia. 17 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Vindy Septiadengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis yakni, pembahasan terkait isu pengungsi lintas batas 

negara di Indonesia, dimana Indonesia sebagai negara transit. Dalam hal ini, yang 

                                                           
16Ibid 
17Ibid  
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membedakan penelitian adalah penulis memfokuskan pada faktor yang 

mempengaruhi Australia merubah kebijakan pengungsi dan pencari suaka yakni 

faktor system domestic (kegagalan kebijakan imigrasi 2012-2013, keamanan dan 

ekonomi) dan faktor system internasional( perspektif negara tetangga dan 

komitmen Australia terhadap Bali Process. Sedangkan Vindy Septia 

memfokuskan penelitian pada implementasi hukum internasional terhadap kasus 

pengungsi lintas batas negara. 

Berdasarkan kategori isu pencari suaka dan pengungsi, kebaruan penelitian 

yang akan dilakukan adalah penulis akan menjelaskan faktor internal dan faktor 

eksternal yang mempengaruhi perubahan kebijakan pengungsi dan pencari suaka 

Australia, faktor eksternal yang dimaksud yakni isu-isu pencari suaka illegal yang 

menggunakan jalur Indonesia untuk dapat memasuki Australia. 

Kebijakan Pengungsi dan Pencari Suaka Australia 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Feny Prindita yang berjudul 

“Alasan Perubahan Kebijakan Australia Terhadap Pencari Suaka (2008-

2012)”.18 Tujuan dari penelitian Feny Prindita adalah memberi gambaran secara 

sistematis mengenai alasan perubahan kebijakan Australia dalam permasalahan 

pencari suaka dalam periode 2008 – 2012. 

Pemerintah Australia telah menerapkan berbagai kebijakan dalam 

mengontrol arus pengungsi dan pencari suaka, dengan munculnya berbagai 

kebijakan baru yang dibentuk dan banyaknya perbaikan yang dilakukan oleh Julia 

Gillard dalam mengatasi peningkatan jumlah pencari suaka di Australia 

                                                           
18 Feny Prindita, Alasan Perubahan Kebijakan Australia Terhadap Pencari Suaka (2008-2012), 
eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 3, No. 4, 2015: 825-838. 
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menandakan adanya kegagalan atas beberapa kebijakan yang sebelumnya 

dibentuk oleh Perdana Menteri Kevin Rudd.19 

Dalam hal ini, Perdana Menteri Julia Gillard telah mempertimbangkan 

konsekuensi penting dalam memunculkan kembali kebijakan – kebijakan yang 

sebelumnya dihapus oleh Perdana Menteri Kevin Rudd berdasarkan kejadian – 

kejadian eksternal dan tuntutan internal yang telah dipertimbangkan dalam 

pengaturan pembuatan kebijakan. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Feny Prindita dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni, pembahasan terkait alasan 

perubahan kebijakan pengungsi Australia. Dalam hal ini yang membedakan 

penelitian adalah penulis menggunakan pendekatan Foreign Policy Analysis 

dengan konsep Determinat Foreign Policy, dimana menurut Kegley dan Witkopf, 

faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan suatu negara dapat dikategorikan 

dalam tiga level, yakni level global. Level negara, dan level individu. Penulis 

menganalisis system internasional yang berada pada level global dan system 

domestic yang berada pada level negara.Perubahan kebijakan pengungsi dan 

pencari suaka Australia dipengaruhi oleh faktor Sistem internasional yakni, 

perspektif negara tetangga dan komitmen Australia dalam Bali Process; dan 

system domestic yakni, kegagalan kebijakan imigrasi (2012-2013), keamanan, dan 

ekonomi.  

                                                           
19Ibida 
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Feny Prindita memfokuskan penelitian pada gambaran secara sistematis 

mengenai alasan perubahan kebijakan Australia dalam permasalahan pencari 

suaka dalam periode 2008 – 2012 serta penjabaran tentang bentuk perubahan 

kebijakan baru atas pencari suaka periode 2008 – 2012 (Kevin Rudd-Julia Gillard) 

dengan menggunakan pendekatan Decision Making Theory dan konsep suaka, 

Dalam teori pengambilan keputusan, para pengambil keputusan menganggap 

pandangan tentang dunia dari sudut tertentu (the world as viewed) lebih penting 

dibandingkan dengan realitas objektif itu sendiri. Pengaturan pembuatan 

kebijakan memiliki dua aspek, eksternal dan internal. Dalam proses pengambilan 

keputusan, kejadian – kejadian eksternal dan tuntutan internal merupakan suatu 

hal yang perlu dipertimbangkan para pengambil keputusan. (Mas’oed 1989:119). 

Faktor internal yakni kondisi sosial, ekonomi, politik, peran pemimpin, peran 

birokrasi, opini public dan faktor eksternal yakni respon dunia internasional.20 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Danang Fery Anggriawan 

yang berjudul “Pelanggaran Prinsip Non-Refoulment Terhadap Pengungsi Dan 

Pencari Suaka Pada Kebijakan Operation Sovereign Borders Serta Implikasinya 

Bagi Indonesia Sebagai Negara Transit”.21 Tujuan dari penelitian Danang Fery 

Anggriawan ini memfokuskan pada Prinsip Non-refoulement dalam Kebijakan 

OSB. 

Dinamika jumlah kedatangan manusia perahu ke Australia pada 

kenyataannya telah membawa dampak bagi negara itu di berbagai bidang 

                                                           
20Ibid 
21Danang Fery Anggriawan, Pelanggaran Prinsip Non-Refoulment Terhadap Pengungsi dan 
Pencari Suaka pada Kebijakan Operatin Sovereign Borders Serta Implikasinya Bagi Indonesia 
Sebagai Negara Transit, Journal of International Relations, Volume 2, No. 4, 2016,  hal.250-260. 
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sehingga mendorong PM Abbott menerapkan kebijakan OSB. Pembentukan 

kebijakan OSB tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor kegagalan pemerintahan 

PM Rudd dalam menjalankan kebijakan perbatasan wilayah Australia. 22 

Kebijakan OSB memiliki tujuan utama untuk menghentikan kedatangan 

IMA dan memberantas praktik penyelundupan manusia ke Australia. Namun 

dalam implementasinya, kebijakan tersebut berpotensi membawa kerugian bagi 

negara transit yang digunakan sebagai pola pergerakan pengungsi dan pencari 

suaka dengan tujuan Australia. Indonesia diketahui menjadi negara transit utama 

dalam pola pergerakan IMA ke Australia. Dampak yang mungkin timbul dari 

implementasi kebijakan OSB bagi Indonesia adalah terkait dengan beban 

pengelolaan pengungsi dan pencari suaka. Implementasi kebijakan OSB juga 

berpotensi kuat melanggar prinsip non-refoulement dalam hukum internasional 

melalui praktik pengembalian perahu ke wilayah asal mereka berlayar.23 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Danang Ferydengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis yakni, pembahasan kebijakan pengungsi Australia 

Era Tony Abbott. Dalam hal ini, yang membedakan penelitian adalah penulis 

memfokuskan pada perubahan kebijakan pengungsi dan pencari suaka Australia 

yakni dari humanitarian program ke anti resettlement. Sedangkan penelitian 

Danang Fery memfokuskan pada kebijakan OSB. 

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah dari Kate Snailham denganjudul 

penelitian “Australia Tutup Pintu Pengungsi Kebijakan Australia yang Baru di 

                                                           
22Ibid 
23Ibid 
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Indonesia”.24 Tujuan dari penelitian Kate Snailham ini lebih berfokus pada 

penjelasan kebijakan Australia yang baru untuk dapat memahami latar 

belakangnya secara lengkap.  

Kebijakan pencari suaka Australia yang diumumkan oleh Menteri Imigrasi 

Australia, Scott Morrison pada bulan November 2014, sangat berbeda dengan 

kebijakan kebijakan terkait yang diimplementasi oleh Australia sebelumnya. 

Sampai sekarang, Australia memfokus upaya-upayanya kepada perjanjian 

multilateral dan bilateral dengan Indonesia.25 

Mayoritas pengungsi yang tiba di Indonesia tidak berencana tinggal di 

Indonesia dalam waktu yang lama, sebagian besar mereka ingin menuju Australia. 

Oleh karena itu, isu-isu di Indonesia sebagai negara transit sedikit berbeda dengan 

yang dihadapi oleh negara-negara tujuan seperti Australia. Keadaan pencari suaka 

di negara transit biasanya dipengaruh oleh beberapa faktor-faktor luar negeri. 

Pada kasus di Indonesia kebanyakan faktor ini berasal dari Australia. Misalnya 

kebijakan keamanan luar negeri dan imigrasi Australia dengan upaya 

perlindungan batasannya. 26 

Di Indonesia, imigran-imigran ireguler tidak boleh bekerja dan ini menjadi 

masalah utama mereka. Salah satu akibat yang lain adalah imigran-imigran yang 

sedang transit di Indonesia tidak bisa mengintegrasi dalam masyarakat Indonesia 

selama tinggal di Indonesia, sehingga mereka sangat bergantung pada bantuan 

IOM. Para pencari suaka ini juga harus dapat menyesuakan diri dengan 

                                                           
24 Kate Snailham, Australia Tutup Pintu Pengungsi Kebijakan Australia yang Baru di Indonesia, 
Skripsi, Bandung: West Java Field Study Research dari The Australian Consortium for ‘In-
Country Indonesian Studies (ACICIS), Universitas Katolik Parahyangan 
25Ibid 
26Ibid 
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lingkungan tempat mereka tinggal untuk sementara waktu, dimana mereka harus 

berbaur dengan masyarakat sekitar. 27 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Kate Snailham dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni, pembahasan perubahan kebijakan 

pengungsi era Tony Abbot. Dalam hal ini, yang membedakan penelitian adalah 

penulis memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan 

kebijakan pengungsi Australia. Sedangkan Kate Snailham memfokuskan 

penelitian pada akibat-akibat perubahan kebijakan tersebut di Indonesia dengan 

menggambarkan keaadan pencari suaka di Indonesia dengan menggunakan 

pendekatan teori Transfer Kebijakan dan Burden Shifting. 

Berdasarkan kategori kebijakan pengungsi dan pencari suaka Australia, 

kebaruan penelitian yang akan dilakukan adalah penulis akan menganalisis 

perubahan kebijakan pengungsi dan pencari suaka era Tony Abbott, perubahan 

yang dimaksud adalah dari Humanitarian Program ke Anti Resettlement dengan 

melihat pada faktor system domestic yakni kegagalan kebijakan imigrasi (2012-

2013), keamanan, dan ekonomi dan faktor system internasional yani perspektif 

negara tetangga dan komitmen Australia terhadap Bali Process. 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

NO JUDUL & NAMA 
PENELITI 

JENIS 
PENELITIAN & 
ALAT ANALISIS 

HASIL 

1. Perlindungan Terhadap 
Pengungsi/ Pencari Suaka di 
Indonesia (Sebagai Negara 
Transit) menurut Konvensi 

Deskriptif,Kuantitatif Diperlukannya 
pengaturan khusus 
terkait tentang 
perlindungan, 

                                                           
27Ibid 
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1951 & Protokol 1967, 
Rosmawati 2015 

penanganan dan 
penanggulangan 
pengungsi bagi 
Indonesia yang 
belum meratifikasi 
konvensi 1957 dan 
konvensi protocol 
1967. 

2. Alasan Perubahan Kebijakan 
Australia Terhadap Pencari 
Suaka (2008-2012), Feny 
Prindita 2015 

Deskriptif, Kualitatif Perubahan-
perubahan 
kebijakan yang 
dibentuk 
pemerintah 
Australia tersebut 
tidak lepas dari 
usaha pemerintah 
yang mencoba tetap 
memperhatikan hak 
– hak individu 
pencari suaka.  

3. Australia Tutup Pintu 
Pengungsi Kebijakan 
Australia yang Baru di 
Indonesia, Kate Snailham 
2014 

Deskriptif, Kualitatif Implementasi 
kebijakan ini tidak 
berkelanjutan dan 
tidak 
menguntungkan 
hubungan bilateral 
antara Indonesia 
dan Australia . 

4. Pelanggaran Prinsip Non-
Refoulment Terhadap 
Pengungsi Dan Pencari 
Suaka Pada Kebijakan 
Operation Sovereign Borders 
Serta Implikasinya Bagi 
Indonesia Sebagai Negara 
Transit, Danang Fery 
Anggriawan 2016 

 

Deskriptif, Kualitatif Pelaksanaan 
kebijakan OSB 
pada masa 
pemerintahan PM 
Abbott memiliki 
potensi melanggar 
hak asasi manusia 
melalui tidak 
ditaatinya prinsip 
non-refoulement. 
Bagi Indonesia, 
masuknya irregular 
migrants ke negara 
tersebut dapat 
menimbulkan 
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ancaman keamanan 
terhadap 
kedaulatan negara. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlindungan Pengungsi 
Lintas Batas Negara di 
Indonesia Menurut Hukum 
Internasional, Vindy Septia 
Anggrainy 2014 

Deskriptif, Kualitatif  Indonesia sebagai 
Negara 
berkembang dinilai 
tidak perlu 
meratifikasi isi dari 
Konvensi-konvensi 
1951 dan protokol 
1967, karena 
diratifikasi atau 
tidak Indonesia 
telah melaksanakan 
isi dari konvensi 
tersebut. Dan 
pengungsi akan 
tetap datang dan 
menjadikan 
Indonesia sebagai 
Negara tempat 
transit sebelum 
mencapai Negara 
ketiga.  

6. Analisis Perubahan 
Kebijakan Pengungsi dan 
Pencari Suaka Australia 
Pada Era Tony Abbott, 
Hafiza Diva R. 2018 

Eksplanatif 
Perubahan 
kebijakan 
pengungsi dan 
pencari suaka 
Australia 
dipengaruhi oleh 
sistem domestic 
dan system 
internasional. Hal 
ini sejalan dengan 
konsep determinant 
of foreign policy ( 
Kegley dan 
Witkopf) dimana 
perubahan 
kebijakan 
pengungsi dan 
pencari suaka 
Australia 
dipengaruhi oleh 
system domestik 
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yakni, kegagalan 
kebijakan 
sebelumnya, 
pertimbangan 
keamanan, dan 
pertimbangan 
ekonomi serta 
system domestic 
yakni perspektif 
negara-negara 
tetangga dan 
komitmen Australia 
terhadap Bali 
Process.  

 

1.6 Kerangka Teori Konsep 

1.5.1 Foreign Policy Analysis 

Kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai keseluruhan kebijakan negara 

terhadap interaksi dengan lingkungan diluar perbatasannya. Definsi tersebut 

mencakup berbagai isu yang melingkupi suatu kekhawatiran yang saling terkait 

dalam pembuatan kebijakan tersebut.28Analisis kebijakan ditujukan untuk 

menjelaskan atau memprediksi keputusan kebijakan dengan focus terhadap 

bagaimana variabel lingkungan berpengaruh.29     

 Penekanan yang terdapat pada kebijakan luar negeri adalah tindakan 

maupun aksi dimana suatu kebijakan negara terhadap lingkungan eksternalnya 

untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Studi kebijakan luar negeri pada 

dasarnya mencakup bidang yang sangat luas karena berbagai aspek dari suatu 

kebijakan atau tindakan suatu negara akan dibahas secara sistematis dan kritis 
                                                           
28 Marijke Breuning, Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction,New York: 
PalgraveMacMillan. Ch.1.2007,pp.5-6. 
29 David Criekemans & Manuel Duran, Mental maps, geopolitics and foreign policy analysis: 
basic analytical framework and application to sub-state diplomacy in the Mediterranean, WISC 
2011, Porto (Portugal). 
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untuk mengetahui bagaimana negara-negara tersebut mencapi tujuan-tujuan 

nasionalnya di lingkungan eksternal. Selain membahas tentang tujuan kebijakan 

luar negeri studi ini juga mempelajari orientasi, strategi, dan implementasi 

kebijakan luar negeri. Pelaksanaan politik luar negeri didahului oleh penetapan 

kebijaksanaan dan keputusan serta harus memperhatikan pertimbangan-

pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal 

dan faktor-faktor internasional sebagai faktor eksternal.30  

1.5.2 Konsep Determinants of Foreign Policy    

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan foreign policy analysis (FPA), 

dengan pendekatan determinants of foreign policy yang dikemukakan oleh 

Charles W. Kegley, Jr. dan Eugene R.Wittkopf. Menurut Kegley dan Wittkopf 

faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara dapat 

dikategorikan dalam tiga level, yakni level global, level negara, dan level 

individu.31Perbedaan ketiga level tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut. 

                                                           
30R. Soeprapto, 1997,Hubungan Internasional Sistem Interaksi dan Perilaku, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, hal.188. 
31 Charles W.Kegley.Jr & Euhene R. Wittkopf, World Politics Trend and Transformation Seventh 
Edition, New York: Macmillan Press, hal 45. 
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Gambar 1.1 Sumber utama yang mempengaruhi kebijakan luar negeri:  

tiga level.32 

 

Pada level global adalah terkait dengan system internasional, dalam hal ini 

mencakup segala bentuk kegiatan yang terjadi di luar batas negara, seperti: hukum 

internasional, jumlah aliansi miloter, kemunduran lingkungan global, dan tingkat 

perubahan perdagangan internasional yang mampu mempengaruhi pilihan serta 

pengambilan keputusan.33 

Pada level negara atau pengaruh internal adalah terkait dengan pengaruh 

domestic, dalam hal ini berfokus terhadap variasi atribut negara seperti:  

                                                           
32Ibid 
33Ibid hal.46.  
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geopolitik, kekuasaan miter, perkembangan ekonomi, dan jenis pemerintahan 

yang dapat mempengaruhi perilaku kebijakan luar negeri yang berbeda.34  

Pada level individu adalah terkait dengan karakteristik pemimpin suatu 

negara yang dapat mempengaruhi kebputusan-keputusan kebijakan yang akan 

diterapkan. Karateristik yang dimaksud dalam hal ini, seperti keyakinan pribadi, 

nilai dan kepribadiannya.35 

Ketiga level yakni level global, level negara dan level individual secara 

bersamaan dapat mempengaruhi keputusan pembuatan kebijakan luar negeri, 

meskipun tiga level tersebut bersifat relative yang mana biasanya hal ini 

tergantung pada isu dan keadaan negara pada saat itu. Dalam penelitian ini penulis 

tidak menganalisis level individu secara spesifik, namun pada analisis level negara 

yakni system domestic penulis juga melihat karakteristik pemimpin Australia 

yang tercermin dari kebijakan dan program prioritas yang diterapkan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam penelitian ini penulis akan 

menganalisis sitem internasional yang berada pada level global dan system 

domestic yang berada pada level negara. Sistem internasional yang dimaksud 

pertama adalah perspektif negara tetangga, dalam hal ini adalah Indonesia 

memiliki pengaruh dalam perubahan kebijakan pengungsi dan pencari suaka pada 

era Tony Abbott. Hal ini dikarenakan dalam web meteri imigrasi, Scott Morisson 

menteri imigrasi Australia era Tony Abbot menegaskan bahwa perubahan 

kebijakan pengungsi dan pencari suaka Australia yang sedang mencari 

                                                           
34Ibid 
35Ibid 
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perlindungan internasional di kawasan Asia Tenggara adalah upaya untuk 

pencegahan penyelundupan manusia dari Indonesia ke Australia.36 

Meningkatnya peran Australia sebagai bagian selatan dari Asia yang 

sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi salah satu alasan 

Indonesia menjadi penting bagi Australia.Pada  konteks ini Australia  menyadari 

akan pentingnya membangun hubungan baik dengan negara-negara tertangga, 

dimana Australia memiliki kepentingan nasional untuk menjaga stabilitas 

keamanan kawasan Asia Pasifik. 37 

Indonesia merupakan salah satu negara yangmenjadi mitra strategis 

Australia dari lima mitra strategis, dalam buku putih dikatakan bahwa peran 

Indonesia dengan letak geografis yang strategis, populasi dan ekonomi yang 

sangat berkembang dan sebagai pimpinan wilayah Asia Tenggara memiliki 

pengaruh global dan peran yang kerkembang pesat dalam forum internasional. 

 Kedua adalah komitmen Australia terhadap Bali Process. Pertemuan 

tersebut menghasilkan Regional Consultative Process (RCP) yang dikenal dengan 

Bali Process On People Smuggling, Traficking In Person And Related 

Transnational Crime (Bali Process) dengan Indonesia dan Australia bertindak 

sebagai Co-chairs dan memiliki lebih dari 48 anggota, termasuk Komisaris Tinggi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR), Organisasi Internasional 

untuk Migrasi (IOM) dan Kantor Obat-Obatan PBB dan Kejahatan (UNODC) , 

serta sejumlah negara pengamat dan lembaga internasional. Pembentukan Bali 

                                                           
36 Scott Morison, Op.Cit 
37 In the national interest Australia’s Foreign & Trade Policy White Paper, 
http://repository.jeffmalone.org/files/foreign/In_the_National_Interest.pdf (diunduh 20/01/2018) 

http://repository.jeffmalone.org/files/foreign/In_the_National_Interest.pdf
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Process dilatarbelakangi oleh kesamaan pendapat masing-masing negara di Asia 

Pasifik bahwa mereka tidak mampu menyelesaikan persoalan penyelundupan 

pencari suaka secara unilateral.38 

Perubahan kebijakan pengungsi dan pencari suaka Australia yang sedang 

sedang mencari perlindungan internasional di kawasan Asia Tenggara, 

menekankan bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya pencegahan 

penyelundupan manusia melalui jalur Indonesia. Hal ini tentunya memunculkan 

pertanyaan apakah hanya karena konteks kasus penyulundupan manusia, Australia 

menetapkan keputusan untuk menghentikan proses penepatan bagi para pengungsi 

lintas batas negara yang telah terdaftar di UNHCR di Indonesia setelah 1 Juli 2014 

dan kuota pengungsi dari Indonesia yang akan ditempatkan di Australia juga akan 

dikurangi pada tahun 2015.  

Sistem domestic yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertama, 

geopolitik. Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia dan Australia, Australia 

mengalami apa yang disebut sebagai “dilema”. Hal ini dikarenakan disatu sisi 

Australia menganggap Indonesia akan memberikan peluang kerjasama dan disatu 

sisi Australia juga merasa insecure dengan letak geografis Indonesia yang sering 

kali dijadikan sebagai negara transit bagi para pencari suaka yang ingin menuju 

Australia yang tentunya akan menjadi tanntang tersendiri bagi Australia karena 

letak strategis Indonesia berpotensi sebagai akses penyelundupan manusia ke 

                                                           
38 Penyelenggaraan Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related 
Transnational Crime (Bali Process) Ad Hoc Group Senior Officials Meeting dan Bali Process 
Senior Officials Meeting, https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Penyelenggaraan-
Bali-Process-on-People-Smuggling-Trafficking-in-Persons-and-Related-Transnational-Cr.aspx 
(diakses 22/10/2017) 

https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Penyelenggaraan-Bali-Process-on-People-Smuggling-Trafficking-in-Persons-and-Related-Transnational-Cr.aspx
https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Penyelenggaraan-Bali-Process-on-People-Smuggling-Trafficking-in-Persons-and-Related-Transnational-Cr.aspx
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Australia.39 Kedua, kegagalan kebijakan imigrasi (2012-2013). Dalam konteks ini 

kebijakan sebelumnya merujuk pada kebijakan yang telah diterapkan oleh Jullia 

Gillard. Kegagalan ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah pencari 

suaka masuk ke Australia. Hal ini menunjukan bahwa kebijakan yang diterapkan 

pada era pemerintahan Jullia Gillard belum mampu mengatasi semakin 

meningkatnya isu pengungsi dan pencari suaka Australia. Hal tersebut menjadi 

salah satu alasan perubahan kebijakan pengungsi dan pencari suaka Australia saat 

Tony Abbott meraih kemenangan dalam pemilu Australia September 2013 yang 

semakin mengubah warna kebijakan pengungsi dan pencari suaka Australia 

menjadi lebih keras dan mengesampingkan aspek HAM. Ketiga keamanan, 

semakin meningkatnya isu pencari suaka di Australia mendorong Australia untuk 

mengedepankan kepentingan pertahanannya. Ketiga ekonomi, dalam hal 

kepentingan ekonomi Australia telah mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam 

penanganan pengungsi dan pencari suaka, tentunya Australia tidak menginginkan 

hal tersebut terus berlanjut.  

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah eksplanatif,eksplanatif bertujuan untuk 

mengetahui situasi atau kondisi tertentu atau apa yang mempepengaruhinya dan 

tidak sekedar menggambarkan terjadinya fenomena tetapi mencoba menjelaskan 

mengapa fenomena itu terjadi serta apa pengaruhnya.40Penelitian ini termasuk ke 

                                                           
39 Hasna Lathifah, Diplomasi Australia-Indonesia Dalam Pemberian Grasi Terhadap Terpidana 
Kasus Narkoba (Schapelle Leigh Corby) Tahun 2009-2014,  Jom FISIP Vol 2 No. 1 Februari 2015 
40 Rachmat Kriyanto, 2012, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: Prenada Media, hal.61 
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dalam penelitian eksplanatif karena perubahan kebijakan pengungsi dan pencari 

suaka Australia dipengaruhi oleh  faktor system domestic dan system 

internasional. 

1.6.2 Teknik Analisa Data 

Menganalisis data merupakan kegiatan inti yang terpenting dan paling 

menentukan dalam penelitian. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.41 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisa data melalui tiga tahapan, yakni 

pada tahap pertama peneliti melihat apakah data-data yang diiperlukan sudah 

lengkap, pada tahap kedua peneliti melakukan pemilihan data sesuai ketegorinya, 

dan pada tahap akhir peneliti menganalisa data yang telah dipilah kemudian 

dilanjutkan dengan diinterpretasikan kembali oleh peneliti. 

1.6.3 Tingkat Analisa dan Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat unit analisa dan unit eksplanasi. Unit analisa 

merupakan objek yang ingin dideskripsikan atau dijelaskan oleh peneliti, disebut 

juga sebagai variable dependen. Unit eksplanasi merupakan dampak atau 

pengaruh dari objek yang ingin diamati, disebut juga sebagai variable 

independen.42 Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah perubahan kebijakan 

pengungsi dan pencari suaka Australia dan alasan perubahan kebijakan pengungsi 

dan pencari suaka Australia sebagai unit analisis dari penelitian ini. Sedangkan 

level analisa dari penelitian ini adalah negara.  

                                                           
41 Suharsimi Arikunto,2013, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka 
Cipta, 1997, hal.103 
42 Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasiona Disiplin dan Metodelogi, Jakarta, PT Pustaka 
LP3ES Indonesia,hal.35. 
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1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.4.1 Batas Waktu 

Periode yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah dari diberlakukannya 

kebijakan pengungsi dan pencari suaka yang baru yakni November 2014 sampai 

dengan berakhirnya masa pemerintahan Tony Abbott yakni September 2015. 

1.6.4.2 Batasan Materi 

Materi yang akan dibahas dalam penelitian ini berfokus pada faktor system 

domestik dan faktor system Internasional yang mempengaruhi perubahan 

kebijakan pengungsi dan pencari suaka Australia 

1.6.4.3 Teknik Pengungumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik studi dokumentasi untuk 

pengumpulan data. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan 

referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang 

pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam 

melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari 

literatur-literatur Ilmiah.43 Data yang diperoleh peneliti berasal dari buku, jurnal, 

artikel, surat kabar, dan website resmi terkait topik yang akan diteliti oleh peneliti. 

1.1 Hipotesa        

Perubahan kebijakan pengungsi dan pencari suaka Australia dipengaruhi 

olehfaktor sistem domestic dan system internasional.Hal ini sejalan dengan 

konsep determinant of foreign policy ( Kegley dan Witkopf) dimana perubahan 

                                                           
43 Sugiyono, 2012 , Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D, Bandung: Afabeta, hal.291  
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kebijakan pengungsi dan pencari suaka Australia dipengaruhi oleh faktor system 

domestik yakni, geopolitik, kegagalan kebijakan imigrasi (2012-2013), keamanan, 

dan ekonomi serta system internasional yakni perspektif negara-negara tetangga 

dan komitmen Australia terhadap Bali Process.  
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 Berdasarkan skema diatas peneliti akan menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi perubahan kebijakan pengungsi dan pencari suaka Australia 

dimana hal ini sejalan dengan konsep Determinant of Foreign Policy yang 

dikemukakan oleh Kegley dan Witkopf.  

Pada system internasional yakni pertama, perspektif negara tetangga dalam 

hal ini adalah Indonesia memiliki pengaruh dalam perubahan kebijakan pengungsi 

dan pencari suaka pada era Tony Abbott. Hal ini dikarenakan dalam web meteri 

imigrasi, Scott Morisson menteri imigrasi Australia era Tony Abbot menegaskan 

bahwa perubahan kebijakan pengungsi dan pencari suaka Australia yang sedang 

mencari perlindungan internasional di kawasan Asia Tenggara adalah upaya untuk 
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pencegahan penyelundupan manusia dari Indonesia ke Australia.44 Kedua, 

komitmen Australia terhadap Bali Process. Dalam melihat pengaruhnya terhadap 

perubahan kebijakan pengungsi dan pencari suaka Australia, pada konteks ini 

framework Bali Process menjadikan Australia bertanggung jawab untuk berupaya 

mengatasi penyelundupan dan perdagangan manusia dikarenakan Australia 

merupakan Co-Chair dalam Bali Process bersama Indonesia. 

Sistem domestic yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertama, 

geopolitik. Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia dan Australia, Australia 

mengalami apa yang disebut sebagai “dilema”. Hal ini dikarenakan disatu sisi 

Australia menganggap Indonesia akan memberikan peluang kerjasama dan disatu 

sisi Australia juga merasa insecure dengan letak geografis Indonesia yang sering 

kali dijadikan sebagai negara transit bagi para pencari suaka yang ingin menuju 

Australia yang tentunya akan menjadi tanntang tersendiri bagi Australia karena 

letak strategis Indonesia berpotensi sebagai akses penyelundupan manusia ke 

Australia.45 

Kedua, kegagalan kebijakan imigrasi (2012-2013). Dalam konteks ini 

kebijakan sebelumnya merujuk pada kebijakan yang telah diterapkan oleh Jullia 

Gillard. Kegagalan ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah pencari 

suaka masuk ke Australia. Hal ini menunjukan bahwa kebijakan yang diterapkan 

pada era pemerintahan Jullia Gillard belum mampu mengatasi semakin 

meningkatnya isu pengungsi dan pencari suaka Australia. Hal tersebut menjadi 

                                                           
44 Scott Morison, Op.Cit 
45 Hasna Lathifah, Diplomasi Australia-Indonesia Dalam Pemberian Grasi Terhadap Terpidana 
Kasus Narkoba (Schapelle Leigh Corby) Tahun 2009-2014,  Jom FISIP Vol 2 No. 1 Februari 2015 
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salah satu alasan perubahan kebijakan pengungsi dan pencari suaka Australia saat 

Tony Abbott meraih kemenangan dalam pemilu Australia September 2013 yang 

semakin mengubah warna kebijakan pengungsi dan pencari suaka Australia 

menjadi lebih keras dan mengesampingkan aspek HAM.  

Ketiga keamanan, semakin meningkatnya isu pencari suaka di Australia 

mendorong Australia untuk mengedepankan kepentingan pertahanannya. Ketiga 

ekonomi, dalam hal kepentingan ekonomi Australia telah mengeluarkan biaya 

yang cukup besar dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka, tentunya 

Australia tidak menginginkan hal tersebut terus berlanjut.  

Dalam penelitian ini peneliti tidak menganalisis level individu, 

dikarenakan menurut peneliti level individu tidak terlalu signifikan terhadap 

perubahan kebijakan pengungsi dan pencari suaka Australia. Ketika kita mencoba 

mengamati pada era pemerintahan Kevin Rudd II dimana Kevin Rudd kembali 

diberikan tanggung jawab oleh partai yang bertujuan mengembalikan kepercayaan 

public terhadap pemerintahan Partai Buruh yang sebelumnya telah gagal 

dilakukan oleh pemerintahan Julia Gillard. Kegagalan yang dilakukan oleh Gillard 

mendasari pendekatan kebijakan yang jauh berbeda dari pendekatan sebelumnya. 

Dimana pada era pemerintahan Kevin Rudd I, Rudd cenderung menerapkan soft 

policy dalam merespon isu pengungsi dan pencari suaka. 46 

Pada era pemerintahan Rudd II, Rudd mengarahkan kebijakan yang justru 

sejalan dengan platform kebijakan Partai Liberal, dimana kebijakan tersebut 

                                                           
46 
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merupakan kebijakan garis keras. Kebijakan tersebut adalah offshore processing 

center, kebijakan ini akan mengirimkan pencari suaka illegal tanpa seleksi terlebih 

dahulu untuk proses status dan penempatan. Jika pencari suaka tersebut tidak 

terbukti sebagai pengungsi, pencari suaka tersebut akan dikembalikan ke negara 

asal atau ditahan tanpa batas waktu yang ditentukan.47 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa level indindividu dalam 

konteks ini dilihat pada sosok PM Kevin Rudd terlihat bahwa keyakinan maupun 

idiologi partai buruh yang melekat pada PM Rudd pada kenyataannya dapat 

berubah. Hal ini tercermin dari kebijakan yang diterapkan Rudd dalam merespon 

isu pengungsi dan pencari suaka yang mengarah pada platform garis keras liberal. 

Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti tidak menganalisis level individu.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
47R.Aj Rizka Fiani Prabaningtyas, Dampak Kebijakan Illegal Maritime Arrivals (Ima) Australia 
Terhadap Hubungan Australia-Indonesia Kontemporer, Jurnal Penelitian Politik, Volume 12 No. 1 
Juni 2015 hal. 69–81, 
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=504944&val=10355&title=DAMPAK%20K
EBIJAKAN%20ILLEGAL%20MARITIME%20ARRIVALS%20(IMA)%20AUSTRALIA%20TE
RHADAP%20HUBUNGAN%20AUSTRALIA-INDONESIA%20KONTEMPORER (diakses 
21/4/2018) 
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