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BAB II 

AUSTRALIA SEBAGAI NEGARA DESTINASI PENGUNGSI 

 

Dalam bab ini akan dipaparkan sejarah kedatangan pengungsi maupun 

pencari suaka ke Australia hingga upaya yang diambil oleh pemerintah 

Australia untuk mengatasi masalah yang terjadi. Pemerintah Australia telah 

mengambil serangkaian upaya, dimulai dari melakukan pembatasan bagi 

imigran yang ingin memasuki Australia, namun hanya diperbolehkan bagi 

mereka yang berasal dari ras berkulit putih. Kebijakan yang bersifat 

diskriminatif. Hingga akhirnya Australia mengeluarkan kebijakan yang 

dianggap dapat mempresentasikan negara Australia sebagai negara yang 

mengedepankan sikap multikulturalisme. Dalam perkembangannya kebijakan 

tersebut telah mengakibatkan peningkatan jumlah imigran ke Australia dan 

secara tidak langung hal tersebut juga berdampak pada politik maupun 

ekonomi di Australia.  

 

2.1 Sejarah Masuknya Pengungsi ke Australia 

Dimulai dari tahun 1839 kelompok pertama yang teridentifikasi 

sebagai pengungsi yang datang ke Australia merupakan bagian dari kelompok 

Lutheran yang memutuskan untuk menetap di Australia Selatan. Kelompok 

Lutheran meninggalkan negaranya dikarenakan ingin menghindari 

pembatasan akan hak mereka dalam melaksanakan ibadah di Negara Prusia. 

Selama memasuki abad ke-19, mulai munculnya pendatang baru yang berasal 
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dari Hongaria, Italia dan Polandia. Para pendatang tersebut juga memutuskan 

untuk meninggalkan negaranya disebabkan oleh adanya penganiayaan agama 

dan politik di wilayah mereka. Tindakan pemerintah Australia dalam 

menerima setiap pengungsi yang datang tersebut berlanjut hingga masa 

federasi di Australia. Pemerintah Australia mengizinkan para pengungsi 

tersebut untuk menetap sebagai bagian dari imigran tanpa bantuan, selama hal 

itu telah memenuhi aturan pembatasan yang tertuang pada Undang-Undang 

Imigrasi 1901.35 

Memasuki tahun 1901, negara-negara bagian di Australia memilih 

untuk mengelola program imigrasi mereka masing-masing. Akan tetapi, 

seiring berjalannya waktu pemerintah Australia merasa memikul terlalu 

banyak tanggung jawab terhadap kebijakan imigrasi tersebut. Hingga 

akhirnya setelah Perang Dunia I, pemerintah Australia mulai mengambil alih 

dalam program imigrasi ini dan mendorong kehadiran akan para pemukim 

baru, seperti pada tahun 1920 terdapat sekitar 300.000 pemukim baru datang 

ke Australia. Pada awal Perang Dunia II, terdapat sekitar 700.000 pemukim 

baru yang tiba di Australia dan menyebabkan populasi di Australian 

meningkat menjadi sekitar 7 juta penduduk.36 

                                                        
35 Australia’s Refugee and Humanitarian Program, 2012, History of Australia’s Refugee Program, 

Refugee Council of Australia. Diakses dalam 

https://www.refugeecouncil.org.au/getfacts/seekingsafety/refugee-humanitarian-program/history-

australias-refugee-program/https://www.refugeecouncil.org.au/getfacts/seekingsafety/refugee-

humanitarian-program/history-australias-refugee-program/ (29/9/2018) 
36 Janet Phillips, et.al., 2010. Migration to Australia since Federation: A Guide to the Statistics, 

Parliamentary Library Information Analysis Advice. Diakses dalam  

https://www.aph.gov.au/binaries/library/pubs/bn/sp/migrationpopulation.pdf (25/08/2018) 

https://www.refugeecouncil.org.au/getfacts/seekingsafety/refugee-humanitarian-program/history-australias-refugee-program/https:/www.refugeecouncil.org.au/getfacts/seekingsafety/refugee-humanitarian-program/history-australias-refugee-program/
https://www.refugeecouncil.org.au/getfacts/seekingsafety/refugee-humanitarian-program/history-australias-refugee-program/https:/www.refugeecouncil.org.au/getfacts/seekingsafety/refugee-humanitarian-program/history-australias-refugee-program/
https://www.refugeecouncil.org.au/getfacts/seekingsafety/refugee-humanitarian-program/history-australias-refugee-program/https:/www.refugeecouncil.org.au/getfacts/seekingsafety/refugee-humanitarian-program/history-australias-refugee-program/
https://www.aph.gov.au/binaries/library/pubs/bn/sp/migrationpopulation.pdf
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Pemerintah Australia memutuskan untuk meningkatkan jumlah 

populasi di negaranya karena hal tersebut dapat mempengaruhi 

perkembangan ekonomi negara pasca perang serta untuk meningkatkan 

jumlah orang yang nantinya mampu untuk mempertahankan negara bila mana 

terjadi perang lain. Dalam menghadapi kedatangan imigran ini pemerintah 

Australia berupaya untuk melakukan peninjauan selama bertahun-tahun untuk 

menyesuaikan ketersediaan tempat bagi para imigran permanen yang datang 

setiap tahunnya, tentu saja hal ini juga harus sesuai dengan prioritas 

pemerintah. Hal ini secara tidak langsung telah mengakibatkan pemerintah 

Australia mengalami guncangan akibat keadaan dari jumlah imigran 

tersebut.37 

Sejak Perang Dunia II berakhir, Australia telah menerima lebih dari 

700.000 pengungsi dan beberapa orang yang memerlukan bantuan 

kemunusiaan. Kelompok terbesar terdiri dari orang-orang terlantar yang 

berasal dari Eropa. Menteri Imigrasi Australia, Micheal Mackellar 

menguraikan beberapa prinsip-prinsip dasar yang mendukung kebijakan 

pengungsi Australia, yaitu:38 

 Australia sepenuhnya mengakui untuk berkomitmen dan 

bertanggung jawab atas dasar kemanusiaan dalam menerima 

pengungsi untuk pemukiman kembali. 

                                                        
37 ibid., hlm.3 
38 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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 Keputusan dalam menerima pengungsi harus selalu berada di 

tangan pemerintah Australia. 

 Beberapa bantuan khusus perlu disediakan untuk pengungsi di 

tempat yang ditentukan atau tempat pemukiman mereka. 

 Beberapa pengungsi mungkin memiliki kepentingan untuk 

menetap di Australia, sehingga mereka dirasa lebih baik 

dilayani oleh pemukiman kembali di tempai lain. Pemerintah 

Australia melakukan kontribusi tahunan dengan United Nation 

High Commissioner for Refugees (UNHCR) terkait dengan 

pemukiman kembali tersebut. 

Pada tahun 1990-an Australia mulai menerima imigran yang berasal 

dari Asia Selatan dan Timur Tengah. Sebagian para imigran tersebut datang 

ke Australia untuk mendapatkan peluang ekonomi dan sebagiannya lagi 

adalah pengungsi yang datang ke Australia untuk mencari perlindungan dari 

konflik politik di negaranya. Kehadiran para bangsa yang berasal dari 

berbagai suku yang berbeda ini menjadikan Australia sebagai ‘Benua 

Imigran’ dengan sistem multikulturalisme didalamnya.39  

 

2.2 Perkembangan Kebijakan Australia dalam Menghadapi Masalah 

Pengungsi dan Pencari Suaka 

Australia merupakan negara yang memiliki luar geografi sebesar 7,69 

juta kilometer persegi dan tercatat sebagai negara dengan pulau terbesar di 

                                                        
39 Evi Fitriani, 2012, Australia dan Negara-Negara di Kepulauan Pasifik Selatan, Jakarta: 

Universitas Indonesia. hlm.18 
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dunia dengan benua terkecil. Terdapat tiga tingkatan pemerintahan yang ada 

di Australia yaitu pemerintah federal, pemerintah enam negara bagian dan 

dua teritorial serta 700 pemerintah daerah. 40  Australia adalah salah satu 

negara di dunia yang pertama kali membangun sistem demokrasi modern. 

Pada pertengan abad ke-19, koloni Australia mulai menciptakan konstitusi 

yang dihasilkan oleh parlemen yang dipilih secara demokratis.41 

Pada masa pemerintahan federasi tahun 1901, terdapat sebuah 

undang-undang pembatasan imigrasi 1901 yang dikenal dengan istilah White 

Australian Policy. Keberadaan dari undang-undang tersebut adalah sebagai 

cara untuk mencegah kedatangan imigran non-kulit putih.42 Undang-undang 

ini mulai disahkan pada tanggal 23 Desember 1901. Terdapat sebuah tes yang 

dilakukan oleh staf imigrasi bagi para calon imigran yang ingin tinggal di 

Australia. Tes tersebut berupa tes 50 bahasa Eropa, tes ini bertujuan untuk 

menyaring para imigran non-kulit putih. Meskipun ada yang lulus dalam tes 

bahasa inggris, namun mereka akan tetap diberikan bahasa yang berbeda 

sampai mereka gagal. Tentu saja para imigran Inggris yang merupakan 

golongan ras kulit putih tidak dipaksa untuk mengikuti ujian ini. Undang-

undang Pembatasan Imigrasi ini juga membuat ketentuan dalam melakukan 

                                                        
40 Fakta Kota, Negara Bagian, dan Teritorial. Diakses dalam https://www.australia.com/id-

id/facts/cities-states-territories.html (16/07/2018) 
41 Australia in Brief, Australia Government: Department of Foreign Affairs and Trade. Diakses 

pada https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/australia-in-brief.pdf (18/9/2018) 
41 Evi Fitriani., Op.Cit., hlm. 15-16 
42 Kelsey Munro, A Brief History of Immigration to Australia, SBS News. Diakses dalam 

https://www.sbs.com.au/news/a-brief-history-of-immigration-to-australia (14/10/2018) 

https://www.australia.com/id-id/facts/cities-states-territories.html
https://www.australia.com/id-id/facts/cities-states-territories.html
https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/australia-in-brief.pdf
https://www.sbs.com.au/news/a-brief-history-of-immigration-to-australia
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deportasi bagi ‘orang yang tidak diinginkan’. 43  Adanya ketentuan yang 

tertuang dalam undang-undang tersebut mengakibatkan semakin terbatasnya 

akses bagi para imigran non-kulit putih untuk memasuki wilayah Australia. 

Pemerintah terus berupaya untuk mendorong imigran dari Inggris 

dengan meningkatkan populasi kulit putih sebagai tenaga kerja di Australia. 

Pada akhir tahun1940-an, jumlah imigran Inggris tidak memberikan angka 

yang diinginkan pemerintah dan kesadaran bahwa aturan ketat yang terdapat 

dalam kebijakan White Australian Policy itu telah mengakibatkan hambatan 

bagi pertumbuhan penduduk. 44 Dari tinjauan imigrasi tahun 1966 dapat 

dijadikan sebagai langkah yang mengarah pada keputusan untuk penghapusan 

White Australian Policy. Dibawah Undang-undang Migrasi 1966 yang 

diperkenalkan oleh Pemerintah Holt, yaitu semua imigran memiliki 

kesempatan untuk tunduk pada aturan dan pembatasan yang sama dengan 

yang lainnya terkait dengan pemberian visa serta mampu untuk memenuhi 

syarat agar dapat menjadai warga negara Australia. Imigran yang datang ke 

Australia akan dipilih berdasarkan keterampilan dan kemampuan mereka 

dalam berkontribusi pada masyarakat Australia, tanpa melihat dari sisi ras 

ataupun afiliasi nasional mereka.45 

                                                        
43 National Museum Australia, White Australia Policy Begins 1901: White Australia Policy 

Enshrined in Law, Defining Moments in Australian History. Diakses dalam 

http://www.nma.gov.au/online_features/defining_moments/featured/white_australia_policy_begin

s (14/10/2018) 
44 ibid. 
45 National Museum Australia, White Australia Policy Ends: Holt Government Effectively 

Dismantles Whote Australia Policy, Defining Moments in Australian History. Diakses dalam 

http://www.nma.gov.au/online_features/defining_moments/featured/white_australia_policy_begin

s (14/10/2018) 

http://www.nma.gov.au/online_features/defining_moments/featured/white_australia_policy_begins
http://www.nma.gov.au/online_features/defining_moments/featured/white_australia_policy_begins
http://www.nma.gov.au/online_features/defining_moments/featured/white_australia_policy_begins
http://www.nma.gov.au/online_features/defining_moments/featured/white_australia_policy_begins
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Keberhasilan Pemerintah Holt dalam meloloskan Undang-undang 

Migrasi 1966 ternyata tidak membuat pemerintah untuk berusaha dalam 

mendirikan sebuah kantor migrasi Australia di negara-negara Asia ataupun 

menawarkan bantuannya bagi para imigran Asia.46 Hingga pada tahun 1973, 

kebijakan tersebut dihapus oleh Perdana Menteri Gough Whitlam. 47 

Berakhirnya kebijakan White Australian Policy mengakibatkan terjadinya 

penurunan tajam dari total kedatangan imigran. Hal inilah yang menyebabkan 

kedatangan imigran non-Eropa ke Australia. Penurunan jumlah imigran yang 

terjadi di masa pemerintahan Gough Whitlam ini merupakan bagian dari 

kebihakan yang disengaja, bahkan pemerintah juga memutuskan untuk 

menutup Departemen dan menempatkan imigran dibawah Departemen 

Tenaga Kerja dan Imigrasi.48 

Pada tahun 1973, pemerintah dari Partai Buruh Gough Whitlam secara 

resmi meninggalkan White Australian Policy dan menetapkan kebijakan 

multikulturalisme di Australia yang telah menjadi rumah bagi para imigran 

yang berasal dari sekitar 200 negara berbeda. Perkembangan ini telah 

menghasilkan sebuah perubahan baru dalam tatanan pemerintahan Australia 

dan dibuktikan dengan adanya pengesahan UU Racial Discrimination Act 

1975, yang memiliki tujuan dalam pengimplementasian kewajiban Australia 

                                                        
46 ibid. 
47 Parliamentary Library Department of Parliamentary Service, Excision from the Migration Zone 

– Policy and Practice, Information Analysis and Advice for the Parliamentary, No.42, March 2004. 

Diakses dalam 

http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/library/prspub/J4TB6/upload_binary/j4tb66.pdf;fileT

ype=application%2Fpdf#search=%22library/prspub/J4TB6%22 (16/07/2018) 
48Chris Berg, 2012, Liberal’s Legacy of Mass Migration is at Stake, News. Diakses dalam 

http://www.abc.net.au/news/2012-11-27/berg---immigration/4394382 (4/10/2018)  

http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/library/prspub/J4TB6/upload_binary/j4tb66.pdf;fileType=application%2Fpdf#search=%22library/prspub/J4TB6%22
http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/library/prspub/J4TB6/upload_binary/j4tb66.pdf;fileType=application%2Fpdf#search=%22library/prspub/J4TB6%22
http://www.abc.net.au/news/2012-11-27/berg---immigration/4394382
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dibawah konvensi internasional mengenai penghapusan segala bentuk 

diskriminasi rasial dan melarang segala bentul diskriminasi.49 

Ketika pemerintahan Malcolm Fraser berkuasa, kebijakan 

multikulturalisme mengalami perluasan baik sebagai konsep maupun sebagai 

program tanggapan terhadap keragaman. Pada bulan Agustus 1977, 

menanggapi migrasi Eropa dan asupan pengungsi dari Asia Tenggara yang 

mengalami penurunan, pemerintah Fraser mendirikan Review of Post-Arrival 

Programs and Services to Migrants. 50  Dibawah kepemimpinan Malcolm 

Fraser, kebijakan tersebut mengarah pada perluasan layanan penyelesaian, 

seperti pengajaran bahasa inggris, akomodasi dan bantuan orientasi serta 

pembentukan pusat sumber daya multikultural yang memungkinkan bagi para 

komunitas etnis dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraan para imigran 

tersebut. Selain itu, pemerintah Fraser juga mendirikan sebuah layanan radio 

dan televisi yang disponsori oleh pemerintah yaitu Special Broadcasting 

Service (SBS) yang tujuannya adalah untuk menyediakan layanan radio dan 

televisi multibahasa dan multibudaya tentang informasi yang mendidik 

masyarakat Australia, dengan demikian hal tersebut mencerminkan 

                                                        
49 Elsa Koleth, Multiculturalism: A revies of Australian Policy Statements and Recent Debates in 

Australia and Overseas, Parliament of Australia. Diakses dalam 

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

bs/rp/rp1011/11rp06 (15/10/2018) 
50 Dr Sev Ozdowski OAM, Australian Multiculturalism: The Roots of its Success, Equity and 

Diversity. Diakses dalam 

https://www.westernsydney.edu.au/equity_diversity/equity_and_diversity/tools_and_resources/rep

ortsandpubs/australian_multiculturalism_the_roots_of_its_success (17/10/2018) 

https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1011/11rp06
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1011/11rp06
https://www.westernsydney.edu.au/equity_diversity/equity_and_diversity/tools_and_resources/reportsandpubs/australian_multiculturalism_the_roots_of_its_success
https://www.westernsydney.edu.au/equity_diversity/equity_and_diversity/tools_and_resources/reportsandpubs/australian_multiculturalism_the_roots_of_its_success
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masyarakat multikultural Australia. Layanan tersebut mendapat penghargaan 

dan menjadi  salah satu keberhasilan dari kebijakan multikulturalisme 51 

Hingga awal tahun 1990, yakni dibawah kepemimpinan Bob Hawke, 

kebijakan multikulturalisme tersebut telah mengakibatkan terjadinya 

peningkatan kedatangan imigran ke Australia. Kebijakan tersebut telah 

mempengaruhi ekonomi dan politik di Australia. Biaya terbesar yang terkait 

dengan multikulturalisme ini bukan berasal dari penyediaan layanan khusus, 

melainkan dari tunjangan kesejahteraan dan pelatihan bahasa inggris terutama 

bagi para imigran yang latar belakangnya tidak menggunakan bahasa inggris, 

sedangkan dalam hal kesejahteraan perlunya asupan bagi setiap keluarga 

sebagai tunjangan hidup mereka.52  

Dalam menghadapi jumlah imigran ataupun pencari suaka yang 

semakin meningkat, pemerintah Hawke memperkenalkan sebuah Undang-

undang baru yaitu Migration Amendment Act 1992, yang telah lulus berkat 

dukungan bipartisan. Undang-undang tersebut memuat hal-hal yang tentunya 

berkaitan dengan imigran maupun pencari suaka, yakni sebuah penahanan 

wajib. Pada September 1994 penahanan wajib diperluas ke semua non-warga 

negara yang melanggar hukum, yakni non-warga negara yang tidak 

memegang visa yang sah, terlepas dari cara mereka datang ke Australia. Pusat 

penahanan tersebut didirikan di Port Hedland, yang merupakan lokasi pusat 

                                                        
51 Elsa Koleth., Op.Cit. 
52 Robert Birrell, Dynamic of Multiculturalism in Australia. Diakses dalam 

http://www.multiculturalaustralia.edu.au/doc/birrell_1.pdf (15/10/2018) 

http://www.multiculturalaustralia.edu.au/doc/birrell_1.pdf


 38 

penahanan pertama yang didirikan untuk menahan para pencari suaka yang 

dianggap ilegal.53 

Kedatangan para pencari suaka yang telah mempengaruhi keadaan 

politik di Australia itu juga berhasil memunculkan kebijakan lainnya dimasa 

pemerintahan John Howard. Dalam menyikapi kedatangan para pencari suaka 

pemerintah John Howard mengadopsi sebuah kebijakan yang bersifat terbatas. 

Diantara tahun 1996 hinggan pertangahan 2001, adanya sebuah penerapan 

kebijakan bagi para pencari suaka tersebut yaitu Temporary Protection Visa 

(TPV), program ini dianggap penting oleh pemerintah karena kedatangan 

para pencari suka dianggap membutuhkan perlindungan dan pengenalan 

terkait dengan ketentuan untuk memasuki Australia.54 

Insiden Kapal Tampa yang terjadi di tahun 2001 menjadi sebuah titik 

balik munculnya kebijakan yang bersifat terbatas bagi para pencari suaka 

dibawah kepemimpinan John Howard. Adapun masalah utama dari insiden 

ini adalah penolakan dari pemerintah Australia untuk penempatan 433 

pencari suaka. Oleh karenanya, Perdana Menteri John Howard menerapkan 

sebuah kebijakan dalam menangani masalah pencari suaka tersebut untuk 

dialihkan ke wilayah yang ada di Pasifik Selatan sebagai pusat penahanan 

atau disebu dengan Offshore Processing Centre (OPC) yaitu sebuah tempat 

pusat penahanan bagi para pencari suaka dan pengungsi yang dilakukan di 

                                                        
53 National Museum Australia, First Detention Centre 1991: Port Hedland Immigration Detention 

Centre Opens. Diakses dalam 

http://www.nma.gov.au/online_features/defining_moments/featured/port_hedland_detention_centr

e (15/10/2018)  
54 Jane McAdam and Kate Purcell, Refugee Protection in the Howard Years: Obstructing the 

Right to seek Asylum, Australian year book of International Law, Vol.27. Diakses dalam 

http://www5.austlii.edu.au/au/journals/UTSLRS/2009/3.pdf (2/10/2018) 

http://www.nma.gov.au/online_features/defining_moments/featured/port_hedland_detention_centre
http://www.nma.gov.au/online_features/defining_moments/featured/port_hedland_detention_centre
http://www5.austlii.edu.au/au/journals/UTSLRS/2009/3.pdf
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wilayah lepas pantai. Kebijakan itu kemudian disebut dengan Pacific 

Solution.55  

Kebijakan Pacific Solution ditujukan bagi pencari suaka yang datang 

ke Australia dengan menggunakan perahu, karena dianggap ilegal sehingga 

mereka dicegat dilaut kemudian mereka dikirim ke kamp-kamp yang ada di 

lokasi lepas pantai yang didirikan di Nauru dan Pulau Manus, Papua New 

Guinea. Kebijakan pemrosesan lepas pantai itu terus berlanjut dimasa 

pemerintahan John Howard. Hingga langkah tersebut memunculkan  

kekhawatiran dari kalangan advokat dan kelompok-kelompok hak asasi 

manusia tentang penahanan hak terbatas bagi para pencari suaka maupun 

pengungsi serta dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental.56 

 

2.3 Kebijakan Australia terhadap Pengungsi di Nauru dan Papua New 

Guinea 

Australia telah menjadi salah satu negara anggota dari Konvensi 1951 

dan Protokol 1967, yang dimana Konvensi tersebut ditanda tangani pada 

tanggal 22 Januari 195457 oleh Perdana Menteri Robert Menzies.58 Pada saat 

                                                        
55 R.Aj Rizka Fiani Prabaningtyas, 2015, Dampak Kebijakan Illegal Maritim Arrivals (IMA) 

Australia terhadap Hubungan Australia-Indonesia Kontemporer, Pusat Penelitian Politik 

Lembaha Ilmu Pengatahuan Indonesia. Diakses dalam 

http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jppol/issue/download/67/64#page=81.  (30/9/2018) 
56 Helen Davidson, Offshore Detention: Australia’s Recent Immigration History a ‘Human Rights 

Catastrophe’, The Guardian. Diakses dalam https://www.theguardian.com/australia-

news/2016/nov/13/offshore-detention-nauru-immigration-history-human-rights (18/10/2018) 
57 UNHCR, States Parties to The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees and The 

1967 Protocol. Diakses dalam http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b73b0d63.pdf 

(19/07/2018) 
58 Ron Sutton, Advocates Mark 60th Aniversary of Refugee Convention, SBS News. Diakses dalam 

https://www.sbs.com.au/news/advocates-mark-60th-anniversary-of-refugee-convention (9/10/2018) 

http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jppol/issue/download/67/64#page=81
https://www.theguardian.com/australia-news/2016/nov/13/offshore-detention-nauru-immigration-history-human-rights
https://www.theguardian.com/australia-news/2016/nov/13/offshore-detention-nauru-immigration-history-human-rights
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b73b0d63.pdf
https://www.sbs.com.au/news/advocates-mark-60th-anniversary-of-refugee-convention
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yang bersamaan Australia menjadi salah satu negara yang memiliki program 

pemukiman kembali terbesar di dunia. Sejak Perang Dunia II, Australia telah 

didatangi oleh lebih dari 700.000 pengungsi ataupun orang-orang terlantar 

lainnya yang berusaha untuk mencari perlindungan di negara lain yakni 

negara Australia itu sendiri.59 

Konvensi 1951 merupakan sebuah instrumen hukum yang ada setelah 

Perang Dunia II, dimana pada awalnya Konvensi ini hanya membatasi pada 

orang-orang yang meninggalkan negaranya akibat peristiwa-peristiwa yang 

terjadi sebelum Januari 1951 di Eropa. Namun pada akhirnya batasan-batasan 

tersebut dihapus oleh Protokol 1967 yakni menjadikan Konvensi 1951 ini 

memiliki cakupan yang lebih luas dari sebelumnya. Konvensi 1951 didukung 

oleh gerakan perlindungan pengungsi di beberapa wilayah serta 

perkembangan hukum internasional akan hak asasi manusia yang maju.60 

Australia sebagai salah satu negara anggota dalam Konvensi 1951 

perlu memperhatikan beberapa poin-poin yang perlu diaplikasikan oleh 

pemerintah Australia sebagai negara yang menyetujui Konvensi tersebut 

yakni diantaranya perlakuan non-diskriminatif terhadap pengungsi, 

pelarangan pengembalian pengungsi ke negara asal dan pemberian hak-hak 

sebagaimana warna negara permanen.61 

                                                        
59 Maria Pedersen, Australia and the 1951 Refugee Convention An analysis of incentives for non-

compliance, Master Thesis, Aalborg University Copenhagen. Diakses dalam 

https://projekter.aau.dk/projekter/files/239478708/Master_thesis.pdf (25/08/2018) 
60 Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi (UNHCR), Konvensi dan 

Protokol Mengenai Status Pengungsi. Diakses dalam 
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61 Evi Fitriani, Op.Cit., hlm. 217 
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Suatu negara yang telah menyetujui Konvensi dilarang melakukan 

tindakan diskriminasi terhadap pengungsi. Negara yang bersangkutan 

seharusnya memperlakukan pengungsi seperi penduduk asli negara tersebut, 

baik itu dalam hal agama, ras, suku maupun negara asal. Dalam pasal 4 

United Nations Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees 

dikatakan bahwa:  

“Pihak negara wajib memberikan perlakuan wilayah kepada para 

pengungsi yang setidaknya sama menguntungkannya dengan yang 

diberikan negara kepada warga negara mereka sendiri sehubungan 

dengan kebebasan dalam hal agama, kebebasan pendidikan 

maupun kebebasan agama.”62 

Konvensi tersebut juga mengatur bahwa negara anggota Konvensi 

dilarang melakukan pengembalian pengungsi ke negara asal pengungsi 

tersebut karena hal demikin dapat membahayakan bagi para pengungsi. 

Selain itu, negara anggota yang telah menyetujui Konvensi harus memberikan 

kesempatan maupun hak yang sama bagi para pengungsi seperti yang 

diberikan juga kepada warga negara setempat. Dalam pasal 26 United 

Nations Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees 

dikatakan bahwa:  

“Setiap pihak negara wajib memberikan hak kepada para 

pengungsi untuk memilih wilayah tempat tinggalnya serta hak 

                                                        
62 The Division of International Protection of the United Nations High Commissioner for 

Refugees 1997, Commentary on the Refugee Convention 1951. Diakses dalam 
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bergerak bebas dalam wilayah yang dipilihnya dan tunduk pada 

setiap peraturan yang berlaku bagi para penduduk asing pada 

umumnya.”63   

Munculnya sebuah insiden yang terjadi pada tahun 2001, yaitu sebuah 

kapal asal Norwegia, MV Tampa, menampung sekitar 433 pencari suaka 

yang terdampar karena kapal yang mereka tumpangi sebelumnya itu 

tenggelam di Samudera Hindia. Kapal Tampa kemudian membawa 

rombongan pencari suaka tersebut ke Australia sesuai keinginan mereka. 

Namun pada masa itu Australia bawah kepemimpinan John Howard menolak 

untuk mengizinkan mereka memasuk wilayah perairan Australia.64 

Pada tanggal 29 Agustus kapal yang membawa pencari suaka tersebut 

memasuki wilayah perairan Australia. Otoritas Australia memperingati  

bahwa kapal ini telah berada dalam pelanggaran hukum yang nyata. Sehingga 

pemerintah Australia memutuskan untuk mengirimkan pasukan Special Air 

Service (SAS) untuk mencegah kapal agar tidak lebih dekat dengan wilayah 

Pulau Christmas. Di hari yang sama, perdana menteri John Howard 

mengajukan sebuah RUU mengenai Border Protection Bill 2001 di parlemen. 

Namun RUU ini ditolak oleh senat pada tanggal 30 Agustus karena dianggap 

terlalu mengandung kekuasaan yang luas.65 
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64 Election Speches, John Howard, The Museum of Australian Democracy at Old Old Parliament 

House. Diakses dalam https://electionspeeches.moadoph.gov.au/speeches/2001-john-howard 

(15/10/2018) 
65 National Museum Australia, Tampa Affair 2001: Australia troops take control of tampa 

carrying rescued asylum-seekers. Diakses dalam 
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Hingga pada tanggal 2 September, pemerintah Australia memutuskan 

untuk melakukan perjanjian dengan Nauru.66 Pulau Nauru merupakan salah 

satu wilayah yang berada di Pasifik Selatan. Nauru mulai bergabung dalam 

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1999. Pada masa itu, Nauru sempat 

menarik perhatian internasionl akan kebijakan migrasinya yang memutuskan 

untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah Australia. Australia dan 

Pulau Nauru melakukan perjanjian yaitu menjadikan Pulau Nauru sebagai 

salah satu wilayah pusat detensi bagi para pencari suaka dan pengungsi yang 

dicanangkan oleh pemerintah Australia di tahun 2001 dan sebagai salah satu 

bagian dari kebijakan Pacific Solution.67 

Pada tanggal 25 Februari 2004 Australia dan Nauru menandatangani 

serangkaian nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MOU) 

dalam kaitannya pengelolaan pencari suaka dan isu-isu terkait. Kesepakatan 

itu mencakup garis besar bantuan kemanusiaan dan pembangunan yang akan 

diberikan pemerintah Australia kepada Nauru. Bantuan ini termasuk 

didalamnya penempatan sejumlah pejabat dan polisi Australia untuk 

membantu pemerintah Nauru dalam menangani setiap permasalahan yang 

ada.68  

Pihak Australia dan Nauru ingin membangun sebuah hubungan yang 

kuat dan hal ini tertuang dalam sebuah nota kesepahaman Memorandum of 

                                                        
66 ibid 
67 Global Detention Project, 2016, Immigration Detention in Nauru. Diakses dalam 
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Understanding (MOU) yang berhubungan dengan pemindahan, pembebanan 

dan pemukiman di Nauru. Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan 

penting bagi kedua belah pihak dalam MOU ini yaitu:69 

 Negara anggota dari Konvensi 1951 mengenai pengungsi dan 

Protokol 1967, mengakui pentingnya tindakan untuk 

melakukan kerjasama antar negara untuk mengatasi masalah 

penyelundupan manusia. 

 Negara yang melakukan hubungan kerjasama bilateral yang 

sudah berjalan lama perlu berbagi dalam mengatasi masalah 

migrasi dan memberantas kejahatan transnasional. 

 Migrasi tidak teratur merupakan tantangan berkelanjutan untuk 

kawasan Asia Pasifik. 

 Pentingnya kontrol perbatasan dan langkah-langkah penegakan 

hukum serta koperasi solusi praktis dalam menangani masalah 

kebutuhan manusia. 

 Pihak Australia harus menghargai tindakan penerimaan oleh 

Pemerintah Nauru untuk menjadi tuan rumah dalam proses 

pemindahan, sebagai bagian dari pusat pengolahan regional 

dan menyediakan akses pemindahan di Nauru sesuai dengan 

perlindungan internasional  dengan peluang pemukiman. 

                                                        
69 Memorandum of Understanding Between The Republic of Nauru and The Commonwealth of 

Australia, Relating to The Transfer and Assessment of Persons in Nauru and Related Issues. 
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Pulau Nauru dijadikan sebagai wilayah pusat penahanan oleh 

pemerintah Australia yang juga merupakan bagian dari kebijakan Pacific 

Solution yang berlangsung hingga tahun 2008. Pusat penahanan yang terdapat 

di Pulau Nauru tersebut dikelolah oleh International Migration Organization 

(IOM). Dimulai pada tahun 2001 sampai 2008, selama tujuh tahun 

beroperasinya fasilitas yang ada di Pulau Nauru ini terdapat sebanyak 1.544 

orang yang masih berstatus pencari suaka ditahan. Penahanan ini sebagian 

besar berada di luar jangkauan pengawasan independen dan tidak ada satupun 

dari mereka yang memiliki akses terhadap pengamanan prosedural ataupun 

mekanisme hukum yang sesuai dengan penahanan mereka.70 

Selain Pulau Nauru, Australia juga melakukan perjanjian dengan 

Papua New Guinea dalam mengatasi laju pengungsi maupun pencari suaka. 

Australia dan Papua New Guinea merupakan negara yang meratifikasi 

Konvensi Pengungsi 1951, dimana Papua New Guinea mulai meratifikasi 

Konvensi tersebut pada tanggal 17 Juli 1986 sedangkan Australia meratifikasi 

pada tanggal 22 Januari 1954. Namun kedua negara ini memiliki perbedaan 

yang sangat signifikan utamanya dalam bidang kesejahteraan. Australia 

memiliki tingkat kesejahteraan yang jauh lebih baik dibanding dengan Papua 

New Guinea.71 Oleh karenanya, Australia menjadi salah satu negara yang 

paling banyak diminati oleh para pengungsi dan pencari suaka. Hampir setiap 

                                                        
70 Global Detention Project, Op.Cit., 
71 Ghea Nawafilla, Kebijakan Papua Nugini dalam Kasus PNG Solution; Potret Perangkap 
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http://repository.unair.ac.id/69563/3/JURNAL_Fis.HI.06%2018%20Naw%20k.pdf (17/9/2018) 

http://repository.unair.ac.id/69563/3/JURNAL_Fis.HI.06%2018%20Naw%20k.pdf


 46 

tahunnya Australia mengalami peningkatan jumlah kedatangan pengungsi 

dan pencari suaka. 

Wilayah yang dijadikan Australia sebagai pusat detensi di Papua New 

Guinea adalah Pulau Manus. Kesepakatan yang dilakukan antara Australia 

dan Papua New Guinea ini bukan bagian dari kesepakatan hukum melainkan 

sebagai sebuah kesepakatan politik kedua negara. Karena hal ini merupakan 

kesepakatan politik sehingga Australia tidak memiliki hak untuk memberikan 

kritik tentang aturan hukum maupun sistem kepolisian yang ada di Papua 

New Guinea. Namun Austalia tetap memiliki alasan yang besar untuk 

mempertahankan hubungan bilateralnya dengan Papua New Guinea yaitu 

diantaranya:72 

 Memiliki hubungan perdagangan bilateral sebanyak $ 5.9 

miliar. Papua New Guinea merupakan mitra dagang terbesar 

Australia yang berada di posisi ke-17. Australia mengambil 

sekitar 36% dari ekspor Papua New Guinea dan barang 

Australia menyumbang 34% impor Papua New Guinea. Hal itu 

jugalah yang menjadikan Australia sebagai mitra dagang 

terkemuka di Papua New Guinea. Australia juga memiliki stok 

investasi di Papua New Guine sebesar $ 18.9 miliar. 

 Papua New Guinea merupakan negara penerima terbesar 

bantuan bilateral Australia, yang mencapai $554.6 juta. 
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Friendship, the interpreter. Diakses pada https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/australia-

papua-new-guinea-relations-maintaining-friendship (17/09/2018) 

https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/australia-papua-new-guinea-relations-maintaining-friendship
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/australia-papua-new-guinea-relations-maintaining-friendship


 47 

 Terdapat sekitar 10.000 warga Australia yang tinggal di Papua 

New Guinea. Sedangkan sensus terbaru Australia 

menunjukkan bahwa ada sekitar 15.000 orang Papua New 

Guinea yang tingga di Australia. 

Australia dan Papua Nugini melakukan kerjasama dalam sebuah 

kebijakan yang disebut dengan PNG Solution. Secara umum, Papua Nugini 

memiliki dua pilihan dalam melakukan perjanjian tersebut yaitu menerima 

dan melaksanakan bentuk kebijakan PNG Solution atau menolak untuk 

melaksanakan kebijakan PNG Solution tersebut. Tentunya kedua pilihan itu 

memiliki konsekuensi yang berbeda-beda.73  

Namun pada akhirnya Papua Nugini memilih untuk menjalin 

kerjasama dengan Australia karena hal ini dianggap dapat mempengaruhi 

hubungan antar keduanya terutama dalam hal bantuan Australia kepada 

Papua Nugini. Australia merupakan negara penyumbang terbesar bagi Papua 

Nugini. Ketika Australia untuk pertama kalinya memutuskan untuk 

menghentikan kerjasama dengan Papua Nugini dalam hal transfer of asylum 

seeker yang pada saat itu masih bagian dari kerangka kebijakan Pacific 

Solution. Hal tersebut berhasil membuat Papua Nugini merasa khawatir 

karena hal itu telah mempengaruhi setiap bantuan-bantuan yang diberikan 

oleh Australia.74 
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2.4 Dampak Kebijakan Australia terhadap Pengungsi yang ada di Nauru dan 

Papua New Guinea  

Operasi lepas pantai yang dilakukan pihak Australia di wilayah Nauru 

dan Papua New Guinea menyebabkan kerugian nyata yang bersifat abadi bagi 

para pengungsi dan pencari suaka. Banyaknya tindakan yang tidak pantas 

bagi para pengungsi dan pencari suaka yang ada di lokasi tersebut seperti 

pelecehan dan kekerasan yang sebagian besar hal itu tidak ditangani oleh 

pihak berwenang. Hal tersebut merupakan pelanggaran yang berkaitan 

dengan pemindahan paksa dan pengasingan ke lokasi-lokasi terpencil. 

Tindakan yang dialami oleh para pengungsi dan pencari suaka tersebut 

merupakan bagian dari konsekuensi yang mengerikan terutama dampaknya 

bagi mental.75 

Terdapat isu utama yang menjadi perhatian banyak pemangku 

kepentingan terkait dengan dikeluarkannya kebijakan mengenai penempatan 

pengungsi dan pencari suaka seperti yang dilakukan oleh pemerintah 

Australia yang tertuang dalam kabijakan Pacific Solution. Isu utama tersebut 

adalah pengolahan lepas pantai yang dilakukan di kawasan Pasifik Selatan 

yaitu Pulau Nauru dan Papua New Guinea. Adanya dampak kesehatan mental 

terhadap para pengungsi dan pencari suaka yang ada di pusat penahanan 

tersebut serta masalah periode waktu yang panjang bagi para pencari suaka 
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untuk mendapatkan status pengungsinya di Pulau Nauru dan Pulau Manus, 

Papua New Guinea.76 

Laporan mengenai penyelidikan terhadap kasus maritim 

menyebabkan banyak masalah dan tercatat bahwa di Pulau Nauru pada 

awalnya kekurangan air, sanitasi dan listrik serta kondisi pencari suaka yang 

ada disana mengalami kondisi yang sulit. Beberapa saksi dari komite pun 

mengakui keprihatinannya terhadap kurangnya pengawasan independen, 

sulitnya mendapatkan akses terhadap fasilitas dan kurangnya akses terhadap 

nasehat hukum bagi para pencari suaka tersebut.77  

Dampak kesehatan mental dari penahanan berkepanjangan yang 

dialami oleh para pencari suaka di Pusat detensi tersebut sangat 

memprihatinkan banyak orang. Pada tahun 2007, sebuah laporan yang 

diterbitkan oleh A Just Australian and Oxfam Australia mengatakan bahwa 

munculnya banyak masalah yang berkaitan dengan kebijakn Pacific Solution, 

termasuk diantaranya dampak kesehatan mental pencari suaka yang 

mengakibatkan kerusakan pada psikologisnya. Laporan tersebut juga 

mengatakan bahwa kebijakan pemerintah Australia ini merupakan latihan 

yang mahal dan sangat tidak efisien, dimana melalui kebijakan Pacific 
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Solution tersebut telah menghabiskan total biaya kurang lebih sebesar $ 1 

Milliar.78   

Pada pertemuan tingkat tinggi yang diselenggarakan di Jenewa, 

United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) beserta beberapa 

delegasi mengkritik kebijakan imigrasi pemerintah Australia. Direktur 

UNHCR, Rudd Lubbers mengecam sikap pemerintah tertentu yang menolak 

untuk menerima pengungsi. Dalam konteks internasional, para pemimpin 

politik tidak dapat dipandang sebagai pemimpin sejati jika pemimpin tersebut 

menganut sentimen xenophobia dan anti-pengungsi. Banyak yang 

mempertanyakan legalitas operasi Australia di wilayah Pasifik Selatan 

tersebut. Berdasarkan ketentuan perjanjian antara Nauru dan Australia, 

meskipun Australia membiayai keseluruhan operasi namun tentu saja Nauru 

memiliki tanggungjawab atas pencari suaka tersebut. 79 

Pengalokasian bantuan luar negeri untuk operasional pusat detensi 

yang dilakukan oleh pemerintah Australia khususnya bantuan yang ada di 

Nauru, hal ini telah membuat pemerintah Nauru mengalami ketergantungan 

terhadap bantuan tersebut. Kehadiran para pencari suaka maupun pengungsi 

yang ada di wilayah Nauru mengakibatkan penduduk asli Nauru merasa 

terganggu sehingga muncullah persaingan diantara keduanya untuk 

mendapatkan fasilitas yang disediakan pemerintah. Situasi tersebut pun 

melahirkan fenomena Xenophobia antar masyarakat dan pemerintah Nauru 
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serta membuat Nauru mengalami hilangnya kedaulatan dan integritas 

konstitusional.80 

80 Rahma Dwi Wulandari, Bantuan Luar Negeri Australia dalam Mengatasi Krisis Ekonomi

Nauru Tahun 2001-2007, Universitas Airlangga. Diakses dalam 
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