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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Suatu negara yang menjadi tujuan bagi para pencari suaka maupun 

pengungsi, memiliki kekhawatiran tersendiri. Dimana negara tersebut 

khawatir akan kehadiran imigran gelap yang bisa saja merupakan bagian dari 

praktek-praktek kejahatan lintas negara seperti praktek-prektek 

penyelundupan manusia (human smuggling) maupun perdagangan manusia 

(human trafficking). Semua praktek-praktek tersebut dilakukan sebagai dalih 

mereka dalam mencari suaka.1 Karena praktek-praktek tersebut merupakah 

bagian dari kejahatan internasional, oleh karenanya negara yang dijadikan 

sebagai negara tujuan pencari suaka merasa khawatir akan kehadiran mereka 

yang dapat memicu terjadinya sebuah masalah besar bagi negara yang 

bersangkutan. 

Negara yang menjadi tujuan pencari suaka ataupun pengungsi tersebut 

pun mengambil beberapa langkah dalam mengatasi persoalan semacam itu, 

seperti dengan menciptakan sebuah kebijakan yang memiliki tujuan dalam 

mengatasi setiap persoalan mengenai pengungsi serta dapat mengontrol setiap 

arus pengungsi yang mungkin setiap tahunnya akan meningkat. Salah satu 

negara tujuan yang menjadi negara favorit bagi para pencari suaka adalah 

                                                        
1 Ardianti, Kebijakan Australia dalam Menangani Imigran Ilegal Dibawah  Kepemimpinan 

Perdana Menteri Tony Abbott Tahun 2013, JOM FISIP, Vol. 2, No. 2, (2015). Diakses dalam 

http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/7343/7020 (30/4/2017) hlm. 8 

http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/7343/7020
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Australia. Para pencari suaka tersebut berusaha untuk memasuki wilayah 

Australia, dan kebanyakan dari mereka datang menggunakan jalur laut 

dengan menggunakan perahu, dimana hal ini dianggap ilegal oleh pemerintah 

Australia.  

Gelombang pertama pencari suaka yang menggunakan perahu itu 

terjadi pada tahun 1970-an yang membawa orang-orang dalam mencari 

perlindungan akibat perang Vietnam. Lebih dari setengah masyarakat 

Vietnam mengungsi pada tahun tersebut, sedangkan sebagiannya lagi 

melarikan diri ke negara-negara Asia yang berdekatan. Beberapa dari mereka 

juga melakukan perjalanan ke Australia dengan menggunakan perahu. 2 

Seiring berjalannya waktu perkembangan gelombang pencari suaka dan 

pengungsi ke Australia semakin meningkat. 

Kenaikan jumlah pencari suaka dan pengungsi baik itu yang 

merupakan bagian dari imigran ilegal telah menimbulkan kekhawatiran 

secara global selama beberapa dekade. Pemerintah dari negara-negara tujuan 

di seluruh dunia berupaya untuk mempertahankan keseimbangan yang 

bersifat wajar antara memenuhi kebutuhan pengungsi yang mencari bantuan 

dan mengendalikan gerakan lintas batas negara.3 

Perlu diketahui bahwa Australia merupakan salah satu negara yang 

meratifikasi the United Nations 1951 Convention Relating to the Status of 

Refugees pada tanggal 22 Januari 1954 dan juga meratifikasi the Subsequent 

                                                        
2 Janet Phillips & Harriet Spinks, Boat Arrivals in Australia Since 1976, Parliament of Australia. 

Diakses dalam 

https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pu

bs/BN/2012-2013/BoatArrivals (13/10/2018) 
3 ibid. 

https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BN/2012-2013/BoatArrivals
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BN/2012-2013/BoatArrivals
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1967 Protocol Relating to the Status of Refugees di tanggal 13 Desember 

1973.4 Australia adalah negara nomor tiga yang menjadi tujuan favorit bagi 

para pengungsi dan pencari suaka, setelah Amerika Serikat dan Kanada. 

Setelah menjadi negara peratifikasi konvensi pengungsi, tidak lama kemudian  

Australia menjadi negara tujuan para pengungsi dan pencari suaka baik 

karena alasan ekonomi maupun politik.5.  

Adapun alasan mengapa Australia menjadi sebuah negara tujuan bagi 

para pencari suaka tersebut adalah karena Australia merupakan negara 

peratifikasi Konvensi sehingga Australia berkawajiban untuk menyediakan 

fasilitas bagi para pencari suaka dan pengungsi yang datang ke wilayahnya. 

Selain itu, alasan geografis yang menjadi daya tarik pengungsi untuk datang 

ke Australia, dimana letaknya yang berbatasan langsung dengan Samudera 

Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan laut lepas dan bebas untuk 

dilalui semua negara.6 

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya yang 

ada di Australia, tentunya hal itu berdasarkan situasi serta kondisi yang 

sedang terjadi di negaranya. Namun dalam menerima setiap kedatangan 

pencari suaka maupun pengungsi, Australia sebagai negara peratifikasi 

                                                        
4 Clara Ignatia Tobing, Penerapan Prinsip Non-refoulement dalam Kasus Relokasi Pencari Suaka 

Ilegal Australia ke Pulau Manus dan Pulau Nauru. Diakses dalam 

http://repository.unpad.ac.id/19658/1/Penerapan-Prinsip-Non-refoulement.pdf (21/4/2017) hlm.3 
5 Adirini Pujayanti, Isu Pengungsi Global dan Kebijakan Australia, Vol. VII, No. 12. Diakses 

dalam http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-12-II-P3DI-Juni-2015-

16.pdf (18/10/2017) hlm.6 
6 Cakra Triwibawa, 2014, Pengusiran Pencari Suaka oleh Australia Menurut Konvensi Status 

Pengungsi Tahun 1951 (The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees). Diakses dalam 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=314072&val=6466&title=PENGUSIRAN%2

0PENCARI%20SUAKA%20OLEH%20AUSTRALIA%20MENURUT%20KONVENSI%20STA

TUS%20PENGUNGSI%20TAHUN%201951%20(THE%201951%20CONVENTION%20RELA

TING%20TO%20THE%20STATUS%20OF%20REFUGEES (05/05/2017)  

http://repository.unpad.ac.id/19658/1/Penerapan-Prinsip-Non-refoulement.pdf
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-12-II-P3DI-Juni-2015-16.pdf
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-12-II-P3DI-Juni-2015-16.pdf
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=314072&val=6466&title=PENGUSIRAN%20PENCARI%20SUAKA%20OLEH%20AUSTRALIA%20MENURUT%20KONVENSI%20STATUS%20PENGUNGSI%20TAHUN%201951%20(THE%201951%20CONVENTION%20RELATING%20TO%20THE%20STATUS%20OF%20REFUGEES
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=314072&val=6466&title=PENGUSIRAN%20PENCARI%20SUAKA%20OLEH%20AUSTRALIA%20MENURUT%20KONVENSI%20STATUS%20PENGUNGSI%20TAHUN%201951%20(THE%201951%20CONVENTION%20RELATING%20TO%20THE%20STATUS%20OF%20REFUGEES
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=314072&val=6466&title=PENGUSIRAN%20PENCARI%20SUAKA%20OLEH%20AUSTRALIA%20MENURUT%20KONVENSI%20STATUS%20PENGUNGSI%20TAHUN%201951%20(THE%201951%20CONVENTION%20RELATING%20TO%20THE%20STATUS%20OF%20REFUGEES
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=314072&val=6466&title=PENGUSIRAN%20PENCARI%20SUAKA%20OLEH%20AUSTRALIA%20MENURUT%20KONVENSI%20STATUS%20PENGUNGSI%20TAHUN%201951%20(THE%201951%20CONVENTION%20RELATING%20TO%20THE%20STATUS%20OF%20REFUGEES
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Konvensi 1951 tentunya memiliki kewajiban untuk menampung mereka. 

Akan tetapi, dengan adanya pengaruh dari dalam negeri maupun dari luar 

negeri, hal ini pun membuat Australia harus melakukan suatu tindakan dalam 

mengatasi laju pengungsi tersebut. Karena pemerintah Australia sendiri pun 

merasa terbebani akan kehadiran mereka.   

Sebuah insiden yang terjadi pada tanggal 24 Agustus 2001 merupakan 

pemicu terbentuknya sebuah kebijakan dalam menangani masalah pencari 

suaka dan pengungsi. Kejadian itu bermula pada saat kapal barang asal 

Norwegia yaitu MV Tampa yang menyelamatkatkan pencari suaka yang 

berjumlah sekitar 433 orang Hazara asal Afghanistan. Pencari suaka tersebut 

awalnya dibawah oleh KM Palapa 1 sebuah kapal nelayan kecil Indonesia 

yang mengalami kelebihan muatan.7 Para pencari suaka ini membujuk Kapten 

Tampa yaitu Arne Rinnan untuk melakukan pendaratan di Australia. Perdana 

Menteri John Howard tidak mengizinkan adanya pendaratan di wilayah 

Australia, sebaliknya pemerintah Australia justru mengirimkan Special Air 

Service (SAS) untuk mencegat Kapal Tampa tersebut setelah kapal 

mengabaikan peringatan dalam memasuki perairan teritorial Australia.8 

                                                        
7 National Museum Australia, Tampa Affair 2001: Australian Troops take Control of Tampa 

Carrying Rescued Asylum-Seekers. Diakses dalam 

http://www.nma.gov.au/online_features/defining_moments/featured/tampa_affair (22/10/2017) 
 
8 Timothy Hatton & Audrey Lim, Australian Asylum Policy: The Tampa Effect, Agenda, Vol. 12, 

No. 2. Diakses dalam http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/p85601/pdf/12-2-A-2.pdf 

(13/10/2018) 

http://www.nma.gov.au/online_features/defining_moments/featured/tampa_affair
http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/p85601/pdf/12-2-A-2.pdf
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Insiden kapal Tampa tersebut menghasilkan sebuah inisiatif yaitu 

berupa kebijakan utama yang disebut dengan Pacific Solution. Kebijakan 

tersebut menggambarkan pendekatan Australia sebagai negara sentris 

terhadap isu pengungsi tersebut dan juga menggambarkan kurangnya 

kepatuhan Australia sebagai negara anggota Konvensi 1951. Insiden kapal 

Tampa yang memuat para pencari suaka merupakan sasaran pertama dari 

kebijakan tersebut.9 Pada tanggal 1 September Perdana Menteri John Howard 

mengumumkan mengenai kebijakan Pacific Solution tersebut, dalam hal ini 

Selandia Baru dan pulau kecil di Pasifik Selatan yaitu Pulau Nauru 

menyetujui untuk menerima pengungsi dari Kapal Tampa.10 

Kasus kedatangan pencari suaka ke Australia merupakan bagian dari 

isu domestik pemerintah serta menjadi perhatian utama yang perlu ditangani. 

Keadaan negara Australia sebagai negara yang tergolong cukup stabil baik itu 

dalam hal ekonomi maupun politik, menyebabkan kedatangan para pencari 

suaka tersebut memilih Australia sebagai negara tujuan mereka untuk 

mencari perlindungan.  

Semakin melonjaknya kedatangan pencari suaka membuat pemerintah 

Australia membatasi diri untuk memberikan status pengungsi kepada mereka. 

Berbagai macam langkah yang diambil oleh pemerintah Australia dalam 

membendung jumlah kedatangan pencari suaka tersebut, salah satunya adalah 

                                                        
9 Bette D. Wright, Asylum Seekers and Australia Politics, 1996-2007, Tesis, Australia: Discipline 

of Politics & International Studies, School of History and Politics, The University of Adelaide. 

Diakses dalam https://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/bitstream/2440/84730/8/02whole.pdf 

(20/10/2017) hlm.40 
10 Stephane Hiscock, 2002, Nauru and The Pacific Solution, Focus. Diakses dalam 

http://ec.europa.eu/development/body/publications/courier/courier190/en/en_021.pdf (21/4/2017) 

hlm.21 

https://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/bitstream/2440/84730/8/02whole.pdf
http://ec.europa.eu/development/body/publications/courier/courier190/en/en_021.pdf
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melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara terdekatnya. Sebuah 

kebijakan yang mengikutsertakan wilayah di Pasifik Selatan yaitu Nauru dan 

Papua Nugini.11 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Dari pemaparan latar belakang diatas maka peneliti mengajukan 

permasalahan yaitu: Mengapa Australia menetapkan kebijakan pengalihan 

pengungsi ke Nauru dan Papua New Guinea? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa 

Australia mengalihkan pengungsi yang ingin masuk ke negaranya ke 

wilayah yang ada di Pasifik Selatan yaitu Nauru dan Papua New Guinea. 

Penulis menjabarkan beberapa poin dari tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Australia membuat 

kebijakan terhadap pengungsi yang mencoba masuk ke negaranya. 

2. Mengetahui arah kebijakan luar negeri Australia terhadap negara di 

wilayah Pasifik Selatan yaitu Nauru dan Papua New Guinea. 

3. Mengetahui kondisi dari wilayah yang ada di Nauru dan Papua 

New Guinea sebagai tempat para pengungsi tersebut ditempatkan. 

                                                        
11 I. A. A Wulansari Mahadewi, dkk, Keputusan Papua Nugini dalam Kerjasama Bilateral PNG 

Solution dengan Australia. Diakses dalam 

http://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download/16867/11123 (5/5/2017) 

http://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download/16867/11123
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1.3.2 Manfaat Penelitian  

a. Akademis 

Secara akademis penelitian ini memberikan manfaat dalam 

mengembangkan penelitian dalam bidang hubungan internasional 

yaitu untuk mengetahui arah kebijakan pemerintah Australia dalam 

melakukan pengalihan pengungsi ke wilayah Pasifik Selatan. 

b. Praktis 

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat maupun mahasiswa adalah 

sebagai suatu upaya pemahaman terhadap masyarakat Ilmu 

Hubungan Internasional sehingga penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan berupa sumbangan pemikiran, serta 

penggunaan konsepsi dalam isu yang dibahas. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian oleh Clara Ignatia Tobing yang berjudul “Penerapan 

Prinsip Non-refoulement dalam Kasus Relokasi Pencari Suaka Illegal 

Australia Ke Pulau Manus dan Pulau Nauru”. Prinsip non-refoulement 

merupakan prinsip utama dalam pencarian suaka. Penempatan pencari suaka 

yang tidak tepat di pusat detensi merupakan pelanggaran prinsip non-

refoulement, yang menegaskan bahwa suatu negara yang telah meratifikasi 
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konvensi pengungsi tidak diperbolehkan memulangkan seseorang ke negara 

asalnya.12 

Negara yang menjadi tujuan relokasi para pencari suaka dalam 

kebijakan pacific solution yaitu Papua Nugini dan Nauru, pada dasarnya 

negara tersebut belum memiliki standard penjaminan HAM yang cukup 

memadai. Australia sebagai negara  yang meratifikasi konvensi pengungsi 

hendaknya melindungi hak-hak dari pada pengungsi tersebut serta tidak 

mengembalikan pengungsi dan pencari suaka kedalam situasi yang berbahaya 

(prinsip non-refoulement). Mengenai kebijakan pacific solution oleh 

pemerintah Australia hal itu dianggap sebagai sebuah pengalihan beban 

tanggung jawab terhadap penanganan pengungsi dan para pencari suaka.13 

Dalam penelitian ini terdapat adanya persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian oleh Clara Ignatia Tobing mengenai penerapan prinsip non- 

refoulement dalam kasus relokasi pencari suka ilegal Australia ke Pulau 

Manus dan Pulau Nauru. Dari segi persamaan penelitian ini juga membahas 

mengenai kebijakan pacific solution oleh pemerintah Australia sebagai 

sebuah pengalihan tanggung jawab terhadap penanganan pengungsi. Selain 

itu penelitian ini juga membahas seputar kondisi negara yang menjadi pusat 

detensi bagi para pengungsi yang mencoba masuk ke Australia yaitu Pulau 

Nauru dan Papua Nugini. Sedangkan dari segi perbedaan, penelitian ini tidak 

membahas hal yang berkaitan dengan forum Bali Process sebagai bentuk 

                                                        
12 Clara Ignatia Tobing, Penerapan Prinsip Non-refoulement dalam Kasus Relokasi Pencari 

Suaka Ilegal Australia Ke Pulau Manus dan Pulau Nauru. Diakses dalam 

http://repository.unpad.ac.id/19658/1/Penerapan-Prinsip-Non-refoulement.pdf (2/4/2017) 
13 Ibid. hlm.10 

http://repository.unpad.ac.id/19658/1/Penerapan-Prinsip-Non-refoulement.pdf
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kerjasama regional antara Australia dan Indonesia terhadap penanganan 

masalah lintas batas. 

Pada penelitian Elya Tanzila yang berjudul “Motivasi Australia 

Menerapkan Kebijakan Sekuritisasi terhadap Irregullar Maritime 

Arrivals (IMA) Tahun 2001-2008”.14 Australia manaruh kekwatiran akan 

keberadaan Irregullar Maritime Arrivals (IMA) yang menurut Austaralia hal 

tersebut dapat mengganggu keamanan dan ketentraman bagi masyarakat 

maupun wilayah Australia itu sendiri.  

Kebijakan sekuritisasi Australia tersebut dikenal dengan istilah “The 

Pacific Solution”. Kebijakan tersebut menerapkan beberapa langkah yang 

digunakan Australia untuk menekan ataupun menghalangi kedatangan para 

Irregullar Maritime Arrivals (IMA) seperti dengan menghilangkan zona 

migrasi di wilayah Australia, menggunakan perangkat militer dan 

membangun kerjasama dengan negara dunia ketiga di Pasifik Selatan yaitu 

Nauru dan Papua New Guenia dalam membentuk pusat penahanan. 

Dalam penelitian ini terdapat adanya persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Elya Tanzila mengenai motivasi 

Australia menerapkan kebijakan sekuritisasi terhadap Irregullar Maritime 

Arrivals (IMA) tahun 2001-2008. Dalam segi persamaan penelitian ini juga 

mengkaji hal yang berkaitan dengan penerapan kebijakan untuk 

                                                        
14 Elya Tanzila, 2015, Motivasi Australia Menerapkan Kebijakan Sekuritisasi terhadap Irregullar 

Maritime Arrivals (IMA) Tahun 2001-2008. JOM FISIP, Vol.2, No.2. Diakses dalam 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=295126&val=6444&title=MOTIVASI%20A

USTRALIA%20MENERAPKAN%20KEBIJAKAN%20SEKURITISASI%20TERHADAP%20I

RREGULLAR%20MARITIME%20ARRIVALS%20(IMA)%20TAHUN%202001-2008 

(06/03/2018) 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=295126&val=6444&title=MOTIVASI%20AUSTRALIA%20MENERAPKAN%20KEBIJAKAN%20SEKURITISASI%20TERHADAP%20IRREGULLAR%20MARITIME%20ARRIVALS%20(IMA)%20TAHUN%202001-2008
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=295126&val=6444&title=MOTIVASI%20AUSTRALIA%20MENERAPKAN%20KEBIJAKAN%20SEKURITISASI%20TERHADAP%20IRREGULLAR%20MARITIME%20ARRIVALS%20(IMA)%20TAHUN%202001-2008
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=295126&val=6444&title=MOTIVASI%20AUSTRALIA%20MENERAPKAN%20KEBIJAKAN%20SEKURITISASI%20TERHADAP%20IRREGULLAR%20MARITIME%20ARRIVALS%20(IMA)%20TAHUN%202001-2008
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menempatkan Irregullar Maritime Arrivals ke negara dunia ketiga di Pasifik 

Selatan dengan dibentuknya sebuah pusat penahanan serta batas waktu yang 

digunakan. Sedangkan dari segi perbedaan, penelitian ini berusaha untuk 

mengkaji proses dikeluarkannya kebijakan yang didasari oleh beberapa faktor 

seperti keadaan politik domestik, ekonomi dan militer serta konteks 

internasional. 

Pada penelitian Andhika Bayu Prastya dan Sri Yuniati yang 

berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Kebijakan Australia 

terhadap Imigran Gelap pada Masa Pemerintahan Partai Buruh 

Australia”. Terdapat sebuah lembaga yang bertanggung jawab terhadap 

permasalahan imigrasi di Australia yaitu Department Immigration and 

Citizenship (DIAC), dimana lembaga ini mengatakan bahwa keberadaan 

pencari suaka yang datang menggunakan perahu dianggap sebagai imigran 

ilegal yang biasa disebut dengan Irreguler Maritime Arrivals (IMAs).15 

Pada masa pemerintahan John Howard dibuatnya sebuah kebijakan 

yang disebut dengan pacific solution, namun kebijakan itu dianggap 

melanggar prinsip-prinsip yang tertuang dalam the 1948 universal 

declaration of human rights. Hingga pada masa pemerintahan Kevin Rudd 

yang didominasi oleh kehadiran partai buruh Australia yang cukup terbuka 

dalam melihat isu-isu yang berkembang terutama masalah IMAs.16 

                                                        
15 Andhika Bayu Prastya & Sri Yuniati, 2015, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan 

Australia terhadap Imigran Gelap pada Masa Pemerintahan Partai Buruh Australia. Jurnal Ilmu 

Hubungan INternasional, Universitas Jember. Diakses dalam 

http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/71538/Andhika%20Bayu%20Prastya.pdf?

sequence=1 (21/10/2017) 
16 Ibid. hlm 4 

http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/71538/Andhika%20Bayu%20Prastya.pdf?sequence=1
http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/71538/Andhika%20Bayu%20Prastya.pdf?sequence=1
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Dalam penelitian ini terdapat adanya persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian oleh Andhika Bayu Prasatya dan Sri Yuniati mengenai 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Australia terhadap Imigran 

Gelap pada Masa Pemerintahan Partai Buruh Australia. Penelitian ini juga 

mengkaji arah pembuatan kebijakan pemetintah Australia yang ditinjau dari 

beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pengaruh birokrasi, partai, 

kelompok kepentingan dan media massa. Selain itu adanya perbedaan tentang 

bagaimana kebijakan itu diambil dengan menggunakan sisi Psychological 

Environment.  

Pada penelitian Cakra Triwibawa yang berjudul “Perkembangan 

Pencari Suaka oleh Australia Menurut Konvensi Status Pengungsi 

Tahun 1951 (The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees)”. 

Konvensi tahun 1951 merupakan kepedulian masyarakat internasional dalam 

menagatsi masalah pengungsi. Konvensi tersebut tentunya sangat berkaitan 

dengan Hak Asasi Manusi (HAM) karena mengatur hak-hak yang akan 

diperoleh dalam status pengungsi. Larangan bagi setiap negara untuk 

mengusir pengungsi sesuai amanah dari Konvensi Status Pengungsi tahun 

1951. Namun, hal tersebut justru dilanggar oleh Australia. Australia berusaha 

untuk mengatasi permasalahan pengungsi dengan melakukan kerjasama 

dengan negara lain. Australia dan Papua Nugini telah membuat perjanjian 
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baru mengenai para pencari suaka yang datang dengan kapal, yang kemudian 

mereka akan dikirim ke Pulau Manus dan Papua Nugini untuk diproses.17 

Dalam pengimplementasiannya Australia justru memilih untuk 

memulangkan para pencari suaka tersebut, meskipun mereka telah 

memperoleh status pengungsi. Australia tidak memberikan kesempatan bagi 

merekea untuk memberikan keterangan atas pelarian pencari suaka dan 

pengungs tersebut yang datang ke negaranya. Sehingga hal inilah yang 

dianggap telah melanggar hukum internasional yang terkandung dalam 

prinsip non-refoulment.18 

Dalam penelitian ini terdapat adanya persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian oleh Cakra Triwibawa mengenai Perkembangan Pencari 

Suaka oleh Australia Menurut Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 (The 

1951 Convention Relating to The Status of Refugees). Persamaannya terletak 

pada pembahasan mengenai Australia sebagai negara tujuan pencari suaka 

dan pengungsi. Sedangkan hal yang membuat penelitian ini berbeda dengan 

penelitian terdahulu adanya pertimbangan hukum oleh Australia terhadap 

tindakan pengusiran pencari suaka yang mencoba masuk ke negaranya. Selain 

itu juga penelitian terdahulu ini juga menganalisis mengenai pengusiran 

pencari suaka menurut Konvensi Status Pengungsi 1951. 

                                                        
17 Cakra Triwibawa, 2014, Pengusiran Pencari Suaka oleh Australia Menurut Konvensi Status 

Pengungsi Tahun 1951 (The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees). Diakses dalam 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=314072&val=6466&title=PENGUSIRAN%2

0PENCARI%20SUAKA%20OLEH%20AUSTRALIA%20MENURUT%20KONVENSI%20STA

TUS%20PENGUNGSI%20TAHUN%201951%20(THE%201951%20CONVENTION%20RELA

TING%20TO%20THE%20STATUS%20OF%20REFUGEES (6/5/2017) 
18 Ibid., hlm.7 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=314072&val=6466&title=PENGUSIRAN%20PENCARI%20SUAKA%20OLEH%20AUSTRALIA%20MENURUT%20KONVENSI%20STATUS%20PENGUNGSI%20TAHUN%201951%20(THE%201951%20CONVENTION%20RELATING%20TO%20THE%20STATUS%20OF%20REFUGEES
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=314072&val=6466&title=PENGUSIRAN%20PENCARI%20SUAKA%20OLEH%20AUSTRALIA%20MENURUT%20KONVENSI%20STATUS%20PENGUNGSI%20TAHUN%201951%20(THE%201951%20CONVENTION%20RELATING%20TO%20THE%20STATUS%20OF%20REFUGEES
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=314072&val=6466&title=PENGUSIRAN%20PENCARI%20SUAKA%20OLEH%20AUSTRALIA%20MENURUT%20KONVENSI%20STATUS%20PENGUNGSI%20TAHUN%201951%20(THE%201951%20CONVENTION%20RELATING%20TO%20THE%20STATUS%20OF%20REFUGEES
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=314072&val=6466&title=PENGUSIRAN%20PENCARI%20SUAKA%20OLEH%20AUSTRALIA%20MENURUT%20KONVENSI%20STATUS%20PENGUNGSI%20TAHUN%201951%20(THE%201951%20CONVENTION%20RELATING%20TO%20THE%20STATUS%20OF%20REFUGEES
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Penelitian oleh I. A. A Wulansari Mahadewi, Putu Ratih Kumala 

Dewi, A. A. Bagus Surya yang berjudul “Keputusan Papua Nugini dalam 

Kerjasama Bilateral PNG Solution dengan Australia”, dalam penelitian 

tersebut bagaimana kerjasama Australia dengan Papua Nugini dalam mengasi 

pencari suaka yang masuk ke Australia. PNG Solution merupakan salah satu 

wujud kebijakan Regional Resettlement Arrangement (RRA) oleh pemerintah 

Australia yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, baik dari pihak 

Australia maupun pihak Papua Nugini. Bentuk dari kebijakan tersebut adalah 

pemindahan para UMAs (imigran gelap) tujuan Australia ke pusat detensi di 

Papua Nugini. Namun kebijakan tersebut mendapatkan protes dari beberapa 

pihak karena pemerintah Australia merupakan negara peratifikasi perjanjian 

Konvensi Pengungsi 1951.19 

Dalam penelitian tersebut kasus yang diangkat adalah bagaiamana 

keputusan Papua Nugini dalam menyetujui pelaksanaan kerjasama dalam 

melakuan pengiriman pencari suaka dengan Australia melalui kebijakan PNG 

Solution. Peran Australia melalui kebijakan PNG Solution memiliki pengaruh 

positif terhadap kemajuan Papua Nugini karena lebih dari 50 % bantuan laur 

negeri yang  didapat oleh Papua Nugini berasal dari Australia. Oleh sebab itu,  

keputusan Papua Nugini untuk menerima kerjasam bilateral dengan Australia 

                                                        
19 I. A. A Wulansari Mahadewi, dkk, Keputusan Papua Nugini dalam Kerjasama Bilateral PNG 

Solution dengan Australia. Diakses dalam 

http://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download/16867/11123 (5/5/2017) 

http://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download/16867/11123
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dalam hal pencari suaka melalui kebijakan PNG Solution merupakan sebuah 

pilihan yang rasional.20 

Dalam penelitian ini terdapat adanya persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian oleh I. A. A Wulansari Mahadewi, Putu Ratih Kumala 

Dewi, A. A Bagus Surya mengenai Keputusan Papua Nugini dalam 

Kerjasama Bilateral PNG Solution dengan Australia. Penelitian ini memiliki 

persamaan dalam hal terkait dengan alasan Papua Nugini ingin bekerjasama 

dengan Australia dalam kebijakan PNG Solution. Sedangkan perbedaannya 

adalah dimana penelitian terdahulu ini tidak adanya pembahasan mengenai 

kebijakan terhadap pengungsi dan pencari suaka lainnya yaitu Pacific 

Solution. 

Tabel 1.1 

Posisi Penelitian  

                                                        
20 Ibid., hlm.11 

No 
Judul dan Nama 

Peneliti 

Teori / Konsep 

& Metodologi 
Hasil Penelitian 

1 

Penerapan Prinsip 

Non-refoulement 

dalam Kasus 

Relokasi Pencari 

Suaka Illegal 

Australia Ke Pulau 

Manus dan Pulau 

Nauru  

 

Oleh: Clara Ignatia 

Tobing 

 

 

Deskriptif analisis 

 Penempatan pencari 

suaka di pusat detensi 

merupakan tindakan 

yang melanggar prinsip 

non-refoulement. 

 Kebijakan solusi pasifik 

Australia dianggap 

sebagai tindakan 

pengalihan 

tanggungjawab terhadap 

pengungsi dan pencari 

suaka. 

 

 

 

2 
Motivasi Australia 

Menerapkan 

 

Teori 
 Australia mengambil 

kebijakan sekuritisasi 
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Kebijakan 

Sekuritisasi terhadap 

Irregullar Maritime 

Arrivals (IMA) 

Tahun 2001-2008 

 

 

 

Oleh:  Elya Tanzila 

 

Neorealisme terhadap Irregullar 

Maritime Arrivals 

dikarenakan Australia 

tidak ingin keamanan 

negaranya terancam. 

3 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi  

Kebijakan Australia 

terhadap Imigran 

Gelap pada Masa 

Pemerintahan Partai 

Buruh Australia. 

 

Oleh: Andhika Bayu 

Prastya dan Sri 

Yuniati 

 

Kebijakan Luar 

Negeri oleh 

David Easton 

 Peran partai Buruh 

Australia dimasa 

pemerintahan Kevin 

Rudd cukup memainkan 

peran penting dalam 

pengambilan kebijakan 

pemerintah khususnya 

mengenai IMAs. 

 

4 

 

 

 

Perkembangan 

Pencari Suaka oleh 

Australia Menurut 

Konvensi Status 

Pengungsi Tahun 

1951 (The 1951 

Convention Relating 

to The Status of 

Refugees). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: Cakra 

Triwibawa 

 

Yuridis normatif 

 

 

Pendekatan: case 

approach dan 

statute approach 

 

 Amanah dari Konvensi 

status pengungsi tahun 

1951 yaitu pelarangan 

bagi setiap negara untuk 

mengusir para pencari 

suaka dan pengungsi 

yang masuk ke 

negaranya. Namun 

Australia melanggar 

amanah tersebut. 

 Australia juga telah 

melanggar prinsip non-

refoulment, dimana  

Australia tidak 

memberikan kesempatan 

bagi merekea untuk 

memberikan keterangan 

atas pelarian pencari 

suaka dan pengungs 

tersebut yang datang ke 

negaranya. 

5 

Keputusan Papua 

Nugini dalam 

Kerjasama Bilateral 

 

Kualitatif 

 

 Dalam mengatasi 

masalah imigran gelap 

yang masuk ke 
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1.5 Kerangka Teori  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pembuatan kebijakan 

luar negeri oleh William D. Coplin. Pengambilan keputusan terhadap kebijakan 

luar negeri suatu negara menurut William D. Coplin terdapat beberapa faktor 

yang memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri itu 

dilakukan yang digambarkan dalam skema berikut ini:21 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
21 William D. Coplin, 2003, Pengantar Politik Internasional (Ed.2), Bandung: Sinar Baru 

Algensindo. 

PNG Solution 

dengan Australia. 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh:  I. A. A 

Wulansari 

Mahadewi, Putu 

Ratih Kumala Dewi, 

A. A. Bagus Surya 

 

 

Pendekatan: 

Model Aktor 

Rasional oleh 

Graham T. 

Allison, 

Kepentingan 

Nasional, Teori 

Rational Choice 

negaranya, Australia 

memutuskan untuk 

melakukan kerjasama 

dengan Papua Nugini 

dalam kebijakan PNG 

Solution. 

 keputusan Papua Nugini 

untuk menerima 

kerjasam bilateral dengan 

Australia dalam hal 

pencari suaka melalui 

kebijakan PNG Solution 

merupakan sebuah 

pilihan yang rasional 
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Politik Dalam Negeri 
 
 
 
 

 
Konteks 
Internasional 
 
 

 
Tindakan Politik 
Luar Negeri 
 
 

 
Kondisi Ekonomi dan 
Militer 
 
 

 
Pengambil Keputusan 
 
 
 
 

Bagan 1.1 

Interaksi antar Faktor dalam Proses Pembuatan Keputusan 

Politik Luar Negeri menurut William D. Coplin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Situasi Politik Domestik 

Sistem pengaruh kebijakan negara mana pun dapat dianggap sebagai 

serangkaian hubungan timbal balik yang kompleks yakni antara pengambil 

keputusan dengan policy influencer-nya. Di satu pihak pengambil keputusan 

membutuhkan policy influencer karena hal tersebut dianggap sebagai sumber 

dukungan terhadap rezim suatu pemerintahan. Para pemimpin suatu negara 

senantiasa bergantung pada kemauan anggota masyarakatnya, baik itu berlaku 

pada negara demokrasi maupun dalam negara autokrasi. Di lain pihak, policy 

influencer apakah itu dalam bidang luar negeri maupun bidang dalam negeri 
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membutuhkan pengambil keputusan. Kebutuhan tersebut mungkin untuk 

memperlancar jalan, dalam hal politik dalam negeri ataupun untuk 

mendapatkan penghormatan dari negara lain, dalam hal politik luar negeri. 

Wiliam D. Coplin membagi empat tipe policy influencer yang memilki peran 

politik dalam penyusunan politik luar negeri suatu negara yaitu (1) Birokrat 

yang mempengaruhi, (2) Partai yang mempengaruhi, (3) Kepentingan yang 

mempengaruhi, dan (4) Massa yang mempengaruhi.22 

Dalam konteks Australia tipe policy influencer yang digunakan adalah 

Partai yang mempengaruhi dan Media Massa yang mempengaruhi. Suatu 

negara yang menganut sistem demokratis membutuhkan opini publik yang 

mendalam serta menggali lebih banyak informasi sebagai suatu cara untuk 

menyeimbangkan antara perlindungan perbatasan dengan hak asasi manusia. 

Dalam kaitannya, pemerintah Australia menghadapi masalah pencari suaka dan 

pengungsi ini membutuhkan masukan serta dukungan terkait dengan langkah 

apa yang sebaiknya dilakukan. Keberadaan media telah memberikan pengaruh 

kepada pemerintah selaku pengambil kebijakan maupun kepada masyarakat 

Australia. Dari berbagai macam isu yang dibawa oleh media telah berhasil 

memunulkan persepsi masyarakat tentang kedatangan para pengungsi maupun 

pencari suaka ke negaranya. Melalui media ini juga sebagian besar mendukung 

tindakan pemerintah untuk mengatasi setiap permasalahan yang terkait.  

Pada tipe policy influencer berikutnya yaitu partai yang 

mempengaruhi. Pengambil keputusan sangat membutuhkan dukungan dalam 

                                                        
22 Ibid., hlm. 81 
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memelihara rezim mereka, para pemimpin tersebut berupaya agar mendapatkan 

persetujuan terhadap berbagai keputusan-keputusan politk. Peran dari pengaruh 

partai ini bersifat terbatas karena adanya kecenderungan partai untuk lebih 

memperhatikan politik dalam negeri daripada politik luar negeri. Selain itu, 

lembaga eksekutif sering menggunakan kriteria keamanan nasional untuk 

mendukung pemerintah dalam mengambil keputusan.23  

Koalisi dari Partai Liberal yang dipimpin oleh Perdana Menteri John 

Howard, mulai memegang kekuasaan dari tahun 1996 hingga 2007. Pada 

tanggal 11 Maret 1996, John Howard berhasil mengalahkan Paul Keating dari 

Partai Buruh yang sebelumnya pernah menjabat sebagai perdana menteri 

Australia. Setelah kekuasaan berikunya yang dipegang oleh John Howard, 

pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga prinsip-prinsip yang ditetap 

pada tahun 1977 mengenai program kemanusiaan di Australia. 24  Dimana 

melalui program kemanusiaan tersebut, seperti yang diumumkan oleh Menteri 

Imigrasi Mackellar, beberapa diantaranya dikatakan bahwa keputusan dalam 

menerima pengungsi selalu berada ditangan pemerintah Australia, penyediaan 

bantuan khusus bagi para pengungsi dan Australia sepenuhnya mengakui untuk 

berkomitmen dan bertanggung jawab atas dasar kemanusiaan untuk menerima 

pengungsi.25 

 

 

                                                        
23 Ibid., hlm. 86 
24 Bette D. Wright, Op.Cit., hlm.9  
25 Prime Facts; Australian Prime Ministers Centre, Australia’s Refugee Policy. Diakses pada 

http://static.moadoph.gov.au/ophgovau/media/images/apmc/docs/81-Refugees.pdf (18/9/2018) 

http://static.moadoph.gov.au/ophgovau/media/images/apmc/docs/81-Refugees.pdf
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2) Situasi Ekonomi dan Militer   

Menurut William D. Coplin, kemampuan ekonomi suatu negara 

memberikan keuntungan yang mutlak bagi beberapa negara dalam melakukan 

hubungan dengan negara lain. Dengan adanya kemampuan tersebut dapat 

menopang politik luar negerinya. Peran ekonomi sebagai alat politik luar 

negeri memiliki beberapa dimensi salah satunya adalah negara terbelakang 

versus negara maju. Negara maju memiliki mobilitas yang kuat untuk menekan 

negara terbelakang, seperti dengan memberikan ancaman untuk menghentikan 

suplai bantuan ke negara yang telah melakukan perjanjian.26 

Keputusan pemerintah Australia dalam mengatasi laju pengungsi 

maupun pencari suaka di negaranya ialah dengan mengalihkan mereka ke 

wilayah pusat pemrosesan yang dilakukan di negara dunia ketiga. Salah satu 

dampak yang diperoleh pemerintah Australia terhadap kebijakan 

pengalihannya tersebut adalah terdapat pada sisi anggaran yang harus 

dikeluarkan oleh Australia karena hal tersebut merupakan bagian dari tanggung 

jawab pemerintah Australia. Dalam kaitannya terhadap kondisi politik di 

Australia yang menjadikan Australia perlu melakukan kembali upaya dalam 

mengatasi setiap permasalahan pengungsi dan pencari suaka ini, maka salah 

satu langkah yang dapat dipenuhi oleh pemerintah Australia adalah dengan 

melakukan pemberian bantuan luar negeri terhadap negara-negara yang 

dianggap dapat membantu atau melancarkan kebijakannya tersebut.  

                                                        
26 William D. Coplin, Op.Cit., hlm.134 
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Negara yang menjadi pilihan Australia dalam memenuhi upayanya 

tersebut adalah Nauru dan Papua New Guinea. Oleh karenanya, dalam hal 

kondisi ekonomi ini Australia memiliki sebuah ‘beban’ dalam hal biaya yang 

mesti dikeluarkan untuk memenuhi kerjasamanya dengan dua negara tersebut. 

Nauru dan Papua New Guinea merasa perlu menyetujui kerjasama ini 

menginat bahwa kedua negara ini masih memerlukan bantuan dalam 

melakukan perkembangan di negaranya. Australia sebagai salah satu negara 

penyumbang terbesar di Pasifik Selatan itu tentunya menjadi sebuah bentuk 

sekuritisasi bagi negara terbelakang seperti Nauru dan Papua New Guinea agar 

ingin melakukan kerjasama dengan Australia. 

3) Konteks Internasional 

Dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu 

negara, oleh Coplin dibagi menjadi tiga elemen penting yaitu geografis, 

ekonomis dan politis. Lingkungan internasional suatu negara terdiri atas lokasi 

yang didudukinya, termasuk didalamnya hubungan dengan negara-negara lain 

terhadap sistem tertentu dan juga hubungan dalam hal ekonomi dan politik 

antar suatu negara dengan negara-negara lain.27 

Australia menjadi sebuah negara yang paling diminati bagi para 

pencari suaka maupun pengungsi karena secara letak geografis wilayah 

Australia memiliki daya tarik bagi pengungsi dan pencari suaka tersebut. 

Wilayah Australia berada dalam perbatasan langsung dengan Samudera HIndia 

dan Samudera Pasifik, dimana jalur dari kedua samudera tersebut merupakan 

                                                        
27 William D. Coplin, Op.Cit., hlm.167 
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jalur laut lepas yang bebas dilalui oleh semua pencari suaka atau pengungsi 

dari negara mana saja.28 Namun tentu saja hal tersebut dapat menjadi sebuah 

permasalahan tersendiri bagi pemerintah Australia. Australia perlu terus 

berhati-hati serta menjaga zona perairannya dari berbagai ancaman seperti 

penyelundupan manusia dan kejahatan transnasional lainnya.  

Pada kenyataannya arus pencari suaka itu sangatlah kompleks, 

berantakan dan jauh dari kata tertib. Orang yang melarikan diri dari negara 

asalnya disebabkan karena adanya ancaman berupa penganiayaan bagi mereka 

sehingga mereka butuh perlindungan dengan menetap di negara lain dengan 

harapan dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Pilihan negara tujuan 

pencari suaka dan pengungsi ini dibatasi oleh masalah geografi, kurangnya 

sumber daya, dan sebagian dari mereka beranggapan bahwa langkah mereka 

dapat bersifat sementara dan bisa saja suatu hari nanti mereka dapat 

dipulangkan ke negara asal mereka.29  

Dalam perkembangannya, perhatian politik sebagian besar terfokus 

pada ribuan pencari suaka yang berusaha memasuki wilayah Australia secara 

ilegal yaitu dengan menggunakan perahu. Pada pertengahan tahun 1970-an 

merupakan kejadian pertama kali di Australia dimana sejumlah pencari suaka 

datang dengan menggunakan kapal nelayan yang tidak layak. Hingga 

munculnya perdebatan kontemporer yang menjadi cikal bakal terjadinya 

perubahan kebijakan pengungsi di Australia yaitu insiden Kapal Tampa. 

                                                        
28 Cakra Triwibawa, Op.Cit., hlm.9 
29 Harriet Spinks, Destination anywhere? Factors Affecting Asylum Seekers Choice of Destination 

Country, Parliament of Australia. Diakses dalam 

https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pu

bs/rp/rp1213/13rp01 (12/10/2018) 

https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1213/13rp01
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1213/13rp01
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Sebuah kapal asal Norwegia yang bernama MV Tampa berusaha memasuki 

wilayah Australia untuk mengantarkan 433 pencari suaka asal Afghanistan. 

Hal tersebut mengakibatkan ketegangan yang juga telah berhasil menarik 

perhatian internasional akibat tindakan pemerintah Australia yang memberikan 

garis keras bagi para pendatang yang memasuki wilayahnya untuk memperoleh 

suaka.30 

Kedatangan pencari suaka ke Australia terutama yang datang secara 

tidak teratur menggunakan perahu telah menjadi masalah yang signifikan 

terhadap politik dan publik di Australia. Namun seiring berjalannya waktu 

kekhawatiran ini mulai meredam ketika jumlah pencari suaka yang 

menggunakan perahu mulai menurun serta adanya upaya yang dilakukan 

pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai ancaman yang mungkin saja 

terjadi. 31 Masalah pengungsi ataupun pencari suaka tersebut telah 

mempengaruhi pemerintah Australia dalam mengambil tindakan untuk 

mengontrol setiap masalah yang berkaitan dengan pengungsi maupun pencari 

suaka. Pemerintah Australia merasa perlu untuk melakukan itu karena kejadian 

tersebut dianggap telah mempengaruhi sistem politik maupun ekonomi 

Australia dan hubungannya dengan negara yang diajak bekerjasama dalam 

menjalankan kebijakan tersebut.  

 

 

                                                        
30 Christine Inglis, Australia: A Welcoming Destination for Some, Migration Policy Institute. 

Diakses dalam https://www.migrationpolicy.org/article/australia-welcoming-destination-some  

(13/10/2018) 
31 Harriet Spinks., Op.Cit., hlm.5 

https://www.migrationpolicy.org/article/australia-welcoming-destination-some
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1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian eksplanatif. 

Metode penelitian eksplanatif merupakan tipe penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian 

ini juga akan dapat dibangun dengan suatu teori yang berfungsi untuk 

menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.32 Penelitian ini 

akan menjelaskan mengenai alasan Australia menetapkan kebijakan 

pengalihan pengungsi ke negara-negara di Pasifik Selatan. 

1.6.2 Metode Analisis  

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode 

kualitatif yang merupakan metode dengan menggunakan kata-kata 

daripada kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis data, 

menekankan pendekatan induktif untuk hubungan antara teori dan 

penelitian yang tekanannya terdapat pada penempatan teori.33 Penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui alasan pemerintah Australia 

mengeluarkan kebijakan untuk menempatkan pengungsi ke negara yang 

ada di Pasifik Selatan yaitu di Papua New Guinea dan Nauru. 

1.6.3 Tingkat Analisa 

Dalam penelitian ini terdapat dua objek yang akan diteliti yaitu unit 

analisa dan unit eksplanasi. Unit analisa merupakan objek yang 

perilakunya akan dianalisa atau disebut juga dengan variabel dependen. 

                                                        
32 Sugiyono, 2002, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta, hlm. 11-12 
33 Ulber Silalahi, 2010, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 77 
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Sedangkan unit eksplanasi merupakan objek yang mempengaruhi 

perilaku unit analisa yang akan digunakan atau disebut juga variabel 

independen. Penelitian ini menggunakan model korelasionis, dimana 

posisi dari unit eksplanasi dan unit analisanya memiliki kedudukan 

yang sama. 34  Dalam penelitian ini unit eksplanasi atau variabel 

independennya adalah masalah pengungsi atau pencari suaka yang 

berusaha memasuki wilayah Australia. Sedangkan unit analisa atau 

variabel dependennya adalah penetapan kebijakan Australia bagi para 

pengungsi atau pencari suaka. 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

a) Batasan Waktu 

Peneliti memberikan ruang lingkup kajian yaitu dari masa 

pemerintahan John Howard yang memunculkan kebijakan 

pengungsi yang tertuang dalam Pacific Solution yakni dari tahun 

2001 sampai kepada pergantian ke masa pemerintahan Kevin Rudd 

ditahun 2008.  

b) Batasan Materi 

Dalam penelitan ini untuk memperjelas serta menghindari 

pembahasan yang meluas, maka penulis membatasi penelitian ini 

pada hal yang mendasari dikeluarkannya kebijakan terhadap 

pengalihan pengungsi ke negara yang ada di Pasifik Selatan yaitu 

Nauru dan Papua New Guinea. 

                                                        
34 Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES, 

hlm. 43-44 
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1.7 Hipotesa 

 Penetapan kebijakan terhadap pengungsi dan pencari suaka di Australia 

disebabkan oleh adanya pengaruh dari Policy Influencer yang mempengaruhi 

situasi politik domestik di Australia. Selain itu juga adanya situasi ekonomi yang 

menjadi sebuah alat untuk menopang kebijakan luar negeri Australia dan 

keberadaan konteks internasional yang didalamnya terdapat sebuah pemicu 

munculnya kebijakan serta hasil produk dari kebijakan tersebut. Pencari suaka dan 

pengungsi yang dibawah oleh kapal Tampa ke Australia yang secara langsung 

direspon dengan mengalihkan para pengungsi tersebut ke Nauru dan Papua New 

Guinea. Keadaan demikian membuat situasi dalam negeri mengeluarkan respon 

dalam menghadapi masalah yang ada. Pengambilan keputusan yang dilakukan di 

Australia tidak bisa lepas dari keberadaan policy influencer yang memberikan 

sumber dukungan terhadap rezim suatu pemerintahan. Dalam hal ini peran policy 

influencer dimainkan oleh media dan partai yang berkoalisi di Australia pada 

masa itu. 

Australia sebagai negara yang memiliki dimensi power dibidang ekonomi 

membuat keberlangsungan dari setiap kebijakannya dapat berjalan lancar. Dengan 

keadaan sumber daya umum yang banyak sehingga memiliki potensi untuk 

membangun dan memelihara kekuatan militer. Strategi yang ditempuh oleh 

Australia dalam mengatasi laju pengungsi ialah menjalin kerjasama dengan 

beberapa negara yang ada di Pasifik Selatan, salah satunya dengan Papua New 

Guinea. Australia sebagai negara penyumbang terbesar di Papua New Guinea 
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mengakibatkan respon Papua New Guinea dalam menyikapi tawaran kerjasama 

tersebut disambut dengan positif. Keberadaan para pengungsi tersebut menjadi 

sebuah masalah serius bagi Australia karena hal tersebut bisa saja dapat 

mengancam keamanan nasional. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah 

tersebut ialah dengan mengeluarkan kebijakan yang diharapkan mampu untuk 

mengatasi masalah pengungsi tersebut. Australia menciptakan tindakan politik 

luar negerinya dengan mengadakan pusat detensi di wilayah Pasifik Selatan, yaitu 

Pulau Nauru dan Pulau Manus yang ada di Papua New Guinea. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Tabel 1.2 

Sistematika Penulisan 

BAB 

I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

b. Manfaat Praktis 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Kerangka Teori 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

1.6.2 Metode Penelitian 

1.6.3 Tingkat Analisa 
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1.6.4 Variable Penelitian 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu

b. Batasan Materi

1.7 Hipotesa 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB 

II 

Australia sebagai Negara Destinasi Pengungsi 

2.1 Sejarah Masuknya Pengungsi ke Australia 

2.2 Perkembangan Kebijakan Australia dalam Menghadapi 

Masalah Pengungsi dan Pencari Suaka 

2.3 Kebijakan Australia terhadap Pengungsi di Nauru dan 

Papua New Guinea 

2.4 Dampak Kebijakan Australia terhadap Pengungsi yang 

ada di Nauru dan Papua New Guinea 

BAB 

III 

Pengaruh Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Australia 

3.1 Keadaan Politik Domestik Australia 

3.1.1 Pengaruh Partai 

3.1.2 Pengaruh Media Massa 

3.2 Keadaan Ekonomi Australia 

3.3 Konteks Internasional 

BAB 

IV 

PENUTUP 

Kesimpulan 




