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Pernyataan dan
Ucapan Terima kasih

I

ndonesia saat ini belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, tetapi sudah banyak meratifikasi
kovenan internasonal yang banyak mengatur terkait hak asasi manusia. Artinya adalah
Indonesia memandang bahwa prinsip hak asasi manusia menjadi penting sebagai landasan
dalam bermasyarakat dan bernegara. Indonesia juga memandang penting untuk membuat
peraturan yang khusus dalam membahas pencari suaka dan pengungsi, sehingga terbitlah
Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri
(Perpres).
Tepat di akhir tahun lalu, yaitu 31 Desember 2021, kapal kayu yang dinaiki oleh 105 pengungsi
Rohingya berhasil didaratkan di pelabuhan di Krueng Geukueh, Aceh. Kejadian kedatangan
pengungsi Rohingya di Aceh juga pernah terjadi pada tahun 2015 dan 2020. Berkaca dari kejadian
tersebut mengingatkan kita untuk menilik penerapan Perpres.
Kami, SUAKA memandang bahwa penting untuk memotret implementasi Perpres diumurnya
yang telah menginjak 5 tahun, tepat pada tanggal 31 Desember 2021. Implementasi Perpres
penting untuk dilihat dari proses penanganan pengungsi Rohingya, khususnya terhadap
pengungsi Rohingya yang datang pada tahun 2020 di Aceh. Selain itu, penting juga untuk
melihat penanganan pengungsi Rohingya yang dilakukan pada tahun 2015, sebelum Perpres
diundangkan. Contoh penanganan terhadap pengungsi Rohingya merupakan tahapan lengkap
untuk menerapkan Perpres, yang didalamnya mengatur terkait penemuan, penanganan,
pengamanan, pengawasan keimigrasian, dan pendanaan.
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Laporan ini dibuat berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada pihak yang terlibat dalam
melakukan penanganan terhadap pengungsi Rohingya di tahun 2020. Untuk membandingkannya
dengan penanganan tahun 2015, melihat dan menganalisa kembali berdasarkan penelitian
“HIDUP YANG TERABAIKAN; Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya Di Indonesia” yang
telah diterbitkan oleh SUAKA pada tahun 2016. Hasil kuesioner dan hasil penelitian tersebut
disandingkan kemudian dianalisa. Laporan ini memang tidak dapat menggambarkan penanganan
pencari suaka dan pengungsi secara keseluruhan di Indonesia, tetapi merupakan implementasi
Perpres yang tahapannya dilakukan berdasarkan Perpres terhadap pengungsi Rohingya di Aceh.
Saya sampaikan penghargaan yang tak terkira untuk tim SUAKA yang telah melakukan analisa
dan menuliskan laporan ini. Terima kasih kepada Yayasan Geutanyoe yang telah melakukan
wawancara terhadap pihak-pihak terkait di Aceh, kepada para narasumber yang telah bersedia
meluangkan waktu agar kami mendapatkan informasi lebih dalam, dan juga kepada Dompet
Dhuafa yang telah mendukung studi ini. Harapan yang besar tentunya laporan ini mampu
menjadi bahan refleksi serta diskusi, dan bermanfaat dalam setiap upaya penanganan pencari
suaka dan pengungsi di Indonesia.

Atika Yuanita Paraswaty
Ketua Perkumpulan SUAKA
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Ringkasan Eksekutif

L

aporan ini merupakan upaya untuk melihat bagaimana implementasi Peraturan Presiden No.
125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (selanjutnya Perpres), pada
kejadian datangnya pengungsi Rohingya pada 2020 dan melihat bagaimana penanganan
2015 ketika Perpres belum disahkan. Kedua tahun tersebut dipilih karena merupakan kejadian
terdekat dengan disahkannya Perpres pada 2016.
Pada konteks 2020, tim lapangan mendatangi sembilan instansi pemerintah yang berada di
Kota Lhokseumawe, yaitu: Kantor Walikota Lhokseumawe, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, TNI
Angkatan Laut, Kepolisian, P2TP2A, TNI, Kantor Imigrasi, serta Kepolisian Air dan Udara.
Tim lapangan juga mewawancarai INGO yang beroperasi di Aceh yaitu UNHCR dan IOM. Serta
memperoleh informasi dari tiga organisasi masyarakat sipil yaitu Yayasan Geutanyoe, Jesuit
Refugee Service dan Aksi Cepat Tanggap. Tentunya tim lapangan juga turut mewawancarai
perwakilan dari Panglima Laot dan nelayan yang menjadi garda terdepan dalam penyelamatan
perahu pengungsi Rohingya di Aceh.
Seluruh data yang diperoleh dianalisa oleh tim SUAKA dan dituliskan kembali dalam bentuk
narasi. Laporan ini merupakan kerjasama antara SUAKA dengan Yayasan Geutanyoe –sebagai
tim lapangan, dan didukung penuh oleh Dompet Dhuafa.
Secara umum, studi ini menghitung kesesuaian penerapan 26 pasal dalam Perpres yang telah
dipilih sesuai dengan konteks Aceh.
Walaupun Perpres telah tersedia, beberapa respon lapangan pada 2020 serupa dengan respon
lapangan yang dilakukan pada 2015, yaitu: penentuan lokasi penampungan, pemisahan pengungsi,
penyusunan tata tertib, kewajiban untuk lapor diri, serta pendanaan tidak menunjukkan banyak
perubahan.
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Pengantar

P

ada Mei 2015, Indonesia menghadapi kedatangan perahu berisi lebih dari seribu pengungsi
Rohingya di perairan Aceh Utara.1 Sebelum mencapai perairan Aceh Utara, pengungsi
Rohingya terombang-ambing selama berhari-hari setelah para awak meninggalkan kapal di
perairan Andaman. Media melaporkan keengganan Thailand, Malaysia, dan Indonesia menerima
pengungsi Rohingya ke dalam wilayah kedaulatannya.2 Meskipun awalnya menolak, pemerintah
Indonesia pada akhirnya mengizinkan para pengungsi Rohingya berlabuh dan memberikan
pertolongan serta penampungan sementara.3

Pemerintah daerah di Aceh serta masyarakat sipil bahu membahu menyediakan tempat yang
layak bagi para pengungsi Rohingya. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil mendirikan
kamp pengungsian dengan fasilitasnya untuk mendukung penampungan para pengungsi
Rohingya. Walaupun tidak memiliki sumber pendanaan maupun mandat hukum dari pemerintah,
respon kemanusiaan ini hadir dengan kerjasama masyarakat setempat, organisasi masyarakat
sipil (OMS) lokal maupun internasional, serta pemerintah.
Menyikapi peristiwa terombang-ambingnya pengungsi Rohingya, pemerintah Indonesia,
Malaysia, dan Thailand menggelar pertemuan tingkat tinggi di Putrajaya, Malaysia. Pemerintah
tiga negara tersebut sepakat untuk tetap memegang tanggung jawab dan kewajiban mereka
sesuai dengan hukum internasional dengan memperhatikan hukum domestik masing-masing,
termasuk terkait dengan operasi bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi (irregular migrants).4
Pemerintah Indonesia membahas peraturan domestik untuk merespon situasi serupa pada tahun
2015. Seiring dengan pembahasan tersebut, masyarakat sipil turut menuntut pembentukan
peraturan khusus untuk menangani pengungsi.
1
2
3
4

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150515_rohingya_langsa_thailand
https://www.dw.com/id/thailand-malaysia-dan-indonesia-tolak-manusia-perahu-rohingya/a-18447463
SUAKA (2016). Hidup yang Terabaikan: Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Aceh
Joint statement: Ministerial meeting on irregular movement of people in Southeast Asia. http://reliefweb.int/report/
myanmar/joint-statement-ministerial-meeting-irregular-movement-peoplesoutheast-asia
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Pada penghujung tahun 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden No.
125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (selanjutnya disebut Perpres).
Perpres merinci langkah koordinasi untuk penemuan, penampungan, hingga pengawasan
keimigrasian. Peraturan tersebut merupakan peraturan pertama Indonesia yang mengakomodir
definisi pengungsi dalam Konvensi 1951 tentang Pengungsi.
Tahun 2021 menandai lima tahun penerapan Perpres Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
Pada tahun 2020 lalu, kedatangan pengungsi Rohingya menguji penerapan Perpres tersebut.
Karena itu, SUAKA bersama dengan Dompet Dhuafa dan Yayasan Geutanyoe berupaya untuk
memantau penerapan Perpres pada penanganan pengungsi di Lhokseumawe pada pertengahan
2020.

Pemantauan Penerapan Peraturan presiden No. 125 tahun 2016 tentang Pengungsi di Luar
Negeri
Pada penghujung tahun 2020, SUAKA bekerja sama dengan Yayasan Geutanyoe dan Dompet
Dhuafa memantau penerapan Perpres di Aceh. Kami merinci unsur-unsur pasal dalam Perpres ke
dalam indikator instrumen studi ini. Indikator ini terbagi ke dalam beberapa kategori, antara lain:
a. Penemuan
Perpres membagi dua bentuk penanganan berdasarkan penemuan di perairan atau
di daratan. Pada bagian penemuan, Perpres menjelaskan pula instansi pemerintah
yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pencarian dan pertolongan serta
pemeriksaan atas penumpang. Apabila masyarakat menemukan pengungsi, masyarakat
harus berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang ditunjuk.
b. Penanganan
Pada bagian Penampungan, Perpres mengatur jenis penampungan dan prosedur
penempatan para pengungsi. Selain itu, Perpres juga menerapkan beberapa kriteria
dalam menetapkan tempat penampungan, termasuk membagi tempat penampungan
sesuai dengan kebutuhan khusus dari para pengungsi.
c. Pengamanan
Untuk mengamankan para pengungsi, bagian pengamanan di Perpres menjelaskan
bagaimana prosedur pengamanan dilakukan dan instansi mana yang bertanggung jawab.
d. Pengawasan Keimigrasian
Sementara pada bagian Pengawasan Keimigrasian diatur mengenai wewenang Rumah
Detensi Imigrasi untuk mengawasi keseluruhan proses pengawasan pengungsi, hingga
mengawasi proses pemindahan pengungsi ke negara ke tujuan.
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e. Pendanaan
Perpres membahas mengenai pendanaan pada bagian akhir. Bagian pendanaan
mengatur sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
melalui kementerian/lembaga terkait atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
f.

Lainnya
Penanganan pengungsi pada semua tahapan dilakukan dengan memisahkan pengungsi
dengan kelompok penyelundupan manusia.

Kami memecah unsur-unsur dalam Perpres ke dalam instrument pengumpulan data untuk
meninjau penerapan Perpres. Melalui kuesioner yang kami distribusikan kepada pemangku
kepentingan, kami ingin melihat kesesuaian penerapan Perpres pada respon pengungsi Aceh
di tahun 2020. Kami melibatkan partisipan berdasarkan peran terkait yang tercantum dalam
Perpres dengan konteks Aceh, ditambah pihak-pihak yang tidak termasuk dalam Perpres namun
terlibat di lapangan.

Tabel 1.1 Peran Pihak Terkait berdasarkan Perpres

Instansi

Peran yang disebutkan dalam Perpres

Pemerintah Daerah

Pasal 16 ayat (2) dan (3), pasal 23 ayat (2) dan (3): dalam hal
pemakaman jenazah korban meninggal, untuk berkoordinasi dengan
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 24 ayat (1) dan (3), Pasal 26: berkoordinasi dengan Rudenim
untuk membawa dan dan menempatkan Pengungsi di tempat
pengampungan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
Pasal 25: melalui pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, menerima pengungsi yang diserahkan oleh
Rudenim.
Pasal 26 ayat (6): mengupayakan fasilitas Kesehatan dan fasilitas
Ibadah di luar tempat penampungan apabila tidak tersedia.

Tentara Nasional
Indonesia (TNI)

Pasal 7: dapat dilibatkan dalam operasi pencarian dan pertolongan.

Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Pasal 7: dapat dilibatkan dalam operasi pencarian dan pertolongan.
Pasal 11: Penyerahan pengungsi setelah pencarian dapat dilakukan
kepada Kepolisian apabila tidak tersedia Rudenim dan Kantor
Imigrasi.
Pasal 12: setelah menerima, menghubungi Rudenim di wilayah
kerjanya.
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Pasal 14: apabila ditemukan korban meninggal, Lembaga pencarian
dan pertolongan dapat berkoordinasi dengan Kepolisian untuk
menuruhkan tim identifikasi korban bencana.
Pasal 16 ayat (2) dan (3), pasal 23 ayat (2) dan (3): dalam hal
pemakaman jenazah korban meninggal, untuk berkoordinasi dengan
Pemerintah Daerah.
Pasal 18, Pasal 21 ayat (1), Pasal 31: apabila instansi terkait atau
masyarakat menemukan pengungsi di daratan, dapat berkoordinasi
dengan atau melaporkan ke Kepolisian.
Pasal 19: selanjutnya untuk menyerahkan pengungsi ke Rudenim.
Pasal 21 ayat (2): berkoordinasi dengan Rudenim untuk melakukan
pendataan.
Pasal 31: melakukan pengamanan Pengungsi saat ditemukan.
Pasal 32: berkoordinasi dengan pejabat daerah yang ditunjuk untuk
melakukan pengamanan pengungsi di tempat penampungan
Pasal 42 ayat (2): menerima tembusan data dan informasi pengungsi
dari Menlu, Menkumham dan UNHCR.
Kantor Imigrasi

Pasal 10: apabila tidak terdapat rudenim, penyerahan pengungsi yang
ditemukan dapat diterima oleh Kantor Imigrasi wilayah setempat.
Pasal 12: Kantor Imigrasi untuk segera menghubungi Rudenim
wilayah kerjanya untuk menyerahkan Pengungsi.
Pasal 28: pemindahan pengungsi dapat dilakukan apabila
mendapatkan ijin dari Kantor Imigrasi.
Pasal 37 poin c, dan Pasal 38 ayat (1) poin c: melakukan pemeriksaan
keimigrasian dalam hal pemberangkatan ke negara tujuan atau
pemulangan sukarela.

Selain itu, terdapat beberapa institusi yang disebutkan bersadarkan sifat dan fungsi yang
disebutkan dalam Perpres, antara lain;
1. Organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki
perjanjian dengan pemerintah pusat,
2. Menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum dan
keamanan,
3. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan
politik luar negeri,
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4. Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan,
5. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan,
6. Kementerian/lemabaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya yang melaksanakan
tugas di perairan wilayah Indonesia,
7. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi
manusia,
8. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi
manusia yang melaksanakan urusan keimigrasian,
9. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri,

Tujuan Studi

S

tudi ini ditujukan untuk melihat perbedaan penanganan pengungsi Rohingya pada
konteks wilayah Aceh sebelum dan setelah disahkannya Perpres 125. Mengingat Perpres
memandatkan berdasarkan fungsi dalam penanganan pengungsi di Indonesia sebagai
respon darurat.
Pemantauan ini tidak ditujukan untuk mencari penyebab dan alasan dari adanya perbedaan
penanganan atau respon yang muncul pada 2015 dan 2020. Studi ini juga tidak dialamatkan
untuk menentukan respon mana yang baik atau terbaik, ataupun buruk atau perlu peningkatan.
Justifikasi tersebut dikembalikan kepada pembaca sesuai dengan persprektif, kapasitas dan/
atau wewenang yang dimiliki oleh pembaca apabila akan menindaklanjuti temuan laporan
pemantauan ini.
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ntuk pemantauan penanganan tahun 2015, studi ini menggunakan informasi yang
dihimpun, serta baik yang ditampilkan maupun tidak ditampilkan oleh Tim Peneliti dalam
laporan penelitian SUAKA pada 2016 yang berjudul “Hidup Yang Terabaikan; Laporan
Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya Di Indonesia.”
Sementara pemantauan penanganan tahun 2020 dilakukan dengan melakukan wawancara
melalui kuesioner dari sembilan instansi pemerintah yang berada di Kota Lhokseumawe, yaitu:
Kantor Walikota Lhokseumawe, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, TNI Angkatan Laut, Kepolisian,
P2TP2A, TNI, Kantor Imigrasi, serta Kepolisian Air dan Udara. Selain itu kuesioner juga diberikan
kepada dua organisasi internasional yaitu UNHCR dan IOM, serta masyarakat sipil yaitu Yayasan
Geutanyoe, Jesuit Refugee Service (JRS) dan Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Pewawancara membawa kuesioner yang berisikan pasal-pasal dalam Perpres, yang telah dipilah
oleh Tim Peneliti berdasarkan kesesuaiannya dengan konteks Aceh. Dari pasal-pasal tersebut,
dibagi ke dalam unsur-unsur, lalu partisipan akan diminta untuk memberikan tanda centang
pada kolom (Ya) apabila pasal yang disebutkan telah berjalan, dan memberikan tanda centang
pada kolom (Tidak) apabila pasal yang disebutkan tidak berjalan.
Pasal tersebut adalah: Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal
13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31,
Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 40, Pasal 41.
Partisipan juga diberikan keleluasaan untuk menambahkan informasi atau komentar dari setiap
unsur yang disebutkan.
Informasi yang diperoleh kemudian dirangkum dan dikompilasikan oleh Peneliti sebagai satu
kesatuan. Dalam studi ini tidak ditemukan pendapat yang bertentangan.
Kemudian, Tim Peneliti akan melakukan wawancara lanjutan apabila ada informasi yang perlu
untuk didalami.
Untuk finalisasi, Tim Peneliti melakukan FGD untuk meninjau kelengkapan laporan.
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aporan ini terbagi dalam lima bagian sesuai pengaturan Perpres yaitu: Penemuan,
Penampungan, Pengamanan, Pengawasan Keimigrasian dan Pendanaan. Pada tiap bagian,
akan disajikan kotak ringkasan pasal-pasal Perpres sesuai bagian tersebut.

Bagian Penemuan
1. Lembaga bidang pencarian dan pertolongan bertanggung jawab untuk koordinasi
dan melakukan upaya pencarian dan pertolongan terhadap kapal yang diduga
berisi pengungsi yang melakukan panggilan darurat (Pasal 5 dan 6).
2. Masyarakat yang menemukan pengungsi dalam keadaan darurat melaporkan
kepada lembaga bidang pencarian dan pertolongan (Pasal 8 ayat (2)).
3. Orang asing yang diduga pengungsi harus diserahkan kepada Rudenim di
pelabuhan atau daratan terdekat. Apabila tidak ada Rudenim, maka diserahkan
kepada Kantor Imigrasi setempat. Apabila tidak ada Rudenim dan tidak ada kantor
Imigrasi, maka diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat
untuk segera menghubungi Rudenim di wilayah kerjanya untuk menyerahkan
pengungsi (Pasal 9 hingga 12).
4. Setelah diserahkan ke Rudenim dan diperiksa, apabila terdapat orang asing yang
menyatakan diri sebagai Pengungsi, petugas Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi
dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui kantor Komisariat Tinggi Urusan
Pengungsi di Indonesia (Pasal 13 ayat (3)).
5. Perpres mengamanatkan kepala lembaga bidang pencarian dan pertolongan untuk
membentuk peraturan turunan untuk merinci tata cara penemuan pengungsi
dalam keadaan darurat (Pasal 17)

Pemantuan menemukan bahwa Badan SAR telah menjalani perannya dalam proses penemuan
pengungsi Rohingya. Namun, studi ini juga mencatat perbedaan respon antara Juni dan
Oktober 2020.
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Nelayan lokal menemukan pengungsi di lautan baik pada 2015 maupun 2020. Dalam kedua
peristiwa penemuan, nelayan melakukan koordinasi dengan Panglima Laot. Para nelayan
tersebut berniat untuk menyelamatkan pengungsi dengan membawa perahu ke daratan sesuai
dengan hukum adat laut yang dianut. Inisiatif nelayan pada 2015 dan Juni 2020 untuk menarik
perahu Rohingya ke daratan sepenuhnya bergantung pada biaya dari masing-masing nelayan.
Namun pada respon Juni 2020 di Pantai Lancok, ada penolakan dari Badan SAR Lhokseumawe,
TNI, Satpol PP, ataupun institusi pengamanan lainnya untuk menarik pengungsi ke daratan.
Karena adanya kebutuhan untuk menghidarkan perahu dan penumpangnya dari kerusakan yang
lebih parah akibat angin dan hujan yang semakin deras, maka beberapa warga dan nelayan
berinisiatif untuk menurunkan pengungsi ke daratan setelah berkoordinasi dengan Badan SAR.
Sementara pada perahu Rohingya yang datang di waktu dini hari pada Oktober 2020, perahu
pengungsi Rohingya mendarat sendiri tanpa bantuan dan penumpangnya langsung berlarian
menuju rumah warga di sekitar Pantai Ujung Blang untuk mencari pertolongan.

Ketersediaan peraturan turunan terkait tata cara penemuan pengungsi belum diketahui
Kajian ini belum menemukan ketentuan terkait tata cara penemuan yang menjadi mandat kepada
badan SAR (Perpres Pasal 17). Namun demikian TNI, Kepolisian, maupun lembaga pemerintah
daerah telah berkoordinasi dengan Basarnas pada penemuan di tahun 2020. Lebih lanjut, kepala
daerah rutin melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Satgas Pengungsi yang berada di
bawah Kemenko Polhukam.
Karena petunjuk teknis yang belum tersedia, tiap instansi memaknai Perpres secara berbedabeda. Studi ini menemukan, Polisi Air dan Udara (Polairud) misalnya, belum menerima instruksi
baik dari Mabes maupun dari Pemda setempat mengenai peran Polairud dalam pertolongan
pengungsi Rohingya. Sehingga Polairud bekerja sesuai arahan atasan dan SOP internal saja.
Pihak Kepolisian Lhokseumawe juga belum mengetahui petunjuk teknis atas Perpres ini.

Penyerahan dan Pendataan

1. Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/
kota setempat untuk membawa dan menempatkan Pengungsi dari tempat
ditemukan ke tempat penampungan. Dalam hal tempat penampungan belum
tersedia, Pengungsi dapat ditempatkan di tempat akomodasi sementara. Tempat
akomodasi sementara ditetapkan oleh bupati/walikota (Pasal 24 ayat (1), (2), dan
(3)).
2. Penempatan pengungsi di tempat penampungan melalui proses penyerahan oleh
Rudenim kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemda kabupaten/kota. Perpres
merinci prosedur registrasi pengungsi untuk penerimaan, penyimpanan dan
penyerahan barang milik pengungsi dan keluar masuk tempat penampungan
(Pasal 25 huruf (a), (b), (c), dan (d)).
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3. Rudenim, berdasarkan Perpres, akan memberikan kartu identitas khusus untuk
Pengungsi (Pasal 25 huruf (g)).

Pada 2020, penyerahan pengungsi dilakukan oleh Walikota Lhokseumawe kepada UNHCR.
Dalam Perpres diatur bahwa orang asing yang diduga pengungsi diserahkan oleh Rudenim
kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemda kabupaten/kota setempat untuk segera mendapatkan
penampungan.
Dalam perekembangannya, pada 4 Desember 2020, Walikota Lhokseumawe akhirnya melakukan
penyerahan seluruh pengungsi dan pencari suaka kepada UNHCR.5 Dari saat tersebut, seluruh
penanganan pengungsi menjadi tanggung jawab UNHCR. Penyerahan pengungsi dari pejabat
daerah ke UNHCR tidak diatur dalam Perpres.
Studi SUAKA pada 2016 mencatat proses penyerahan dan penempatan yang berbeda. Pada tahun
2015, Pengungsi datang ke tiga wilayah yang berbeda: Aceh Utara, tiga hari kemudian di Langsa,
seminggu kemudian di Aceh Timur. Karena kedatangan pengungsi di tiga wilayah dan waktu yang
berbeda, pemerintah daerah yang menyediakan penampungan juga berbeda. Masing-masing
pemerintah daerah berinisiatif menampung sementara pengungsi di gudang pada pelabuhan/
tempat pendaratan. Pada saat yang sama, masing-masing daerah membentuk satuan tugas
(satgas) dan mendirikan bangunan sementara untuk penempatan pengungsi Rohingya di
Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur (Bayeun), Kota Langsa (Timbang Langsa).
Agenda ‘penyerahan pengungsi’ tidak terjadi pada tahun 2015 karena tidak terdapat peraturan
yang mengamanatkan hal tersebut. Pemerintah daerah bersama dengan masyarakat sipil secara
langsung bekerja dengan UNHCR untuk melakukan penanganan pengungsi. Baik masyarakat,
organisasi masyarakat sipil maupun unsur pemerintahan duduk bersama membentuk tim untuk
membangun manajemen respon penanganan pengungsi Rohingya.

Studi ini menemukan bahwa UNHCR mendata dan memberikan kartu identitas pengungsi
dalam seluruh respon. Dalam hal pendataan, aada perbedaan antara tahun 2015 dan 2020.
Berdasarkan Pasal 13 ayat (3), UNHCR melakukan pendataan untuk kepentingan penentuan
status pengungsi bagi orang asing yang menyatakan diri sebagai pengungsi. Studi ini menemukan
perbedaan kecepatan waktu UNHCR dalam mengakses pengungsi Rohingya pada 2015, Juni
2020, dan September 2020.
Pada tahun 2015, UNHCR Pos Medan langsung mendatangi lokasi pengungsi Rohingya dan
melakukan pendataan di hari yang sama meski mengalami sedikit kesulitan akses. UNHCR juga
dapat melakukan pendataan di hari yang sama pada Juni 2020. Sementara untuk pendataan
pada September 2020 baru dapat dilakukan UNHCR sehari setelahnya.
5

https://aceh.antaranews.com/berita/180776/pemerintah-kota-lhokseumawe-serahkan-tanggungjawab-pengungsirohingya-ke-unhcr
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Dalam hal pendataan informasi individu, pada 2020 dilakukan oleh Tim Inafis Polisi dan Kantor
Imigrasi Lhokseumawe. Organisasi masyarakat sipil tidak melakukan pendataan dan hanya
menunggu data diberikan oleh Pemerintah atau UNHCR untuk dipergunakan dalam melakukan
intervensi pemenuhan kebutuhan pengungsi selama di tempat penampungan seperti pemberian
makanan, program edukasi, juga program peningkatan gizi, serta lainnya.
Dalam hal pendataan barang milik pengungsi, studi ini menemukan bahwa pada 2020, barang
bawaan pengungsi diperiksa oleh Polisi untuk menghindari penyelundupan narkoba atau senjata.
Berikutnya, Kantor Imigrasi menyita telepon genggam milik para pengungsi dengan alasan
keamanan agar pengungsi tersebut tidak dapat menghubungi kerabatnya yang berpotensi turut
datang ke Aceh. Data dan informasi dalam tempat penampungan dilaporkan kepada Kemenko
Polhukam.
Sementara pada 2015, tidak ada pendataan maupun penyitaan barang milik pengungsi. Tim
satgas penanganan pengungsi Rohingya -yang dipimpin oleh unsur pemerintahan, membangun
mekanisme pendataan dan pelaporan tiap kamp yang terstruktur serta sistematis. Laporan
maupun data tersebut dapat diakses oleh seluruh anggota Tim untuk kebutuhan pemenuhan
fasilitas kamp yang terarah. Lebih lanjut, Ketua Tim aktif melakukan pelaporan dan koordinasi
dengan Kemenko Polhukam dan Kantor Wakil Presiden.

Bagian Penampungan
1. Perpres juga mengatur penempatan pengungsi di tempat penampungan dengan
memperhatikan aspek keluarga, jenis kelamin, usia, kebangsaan, ras, suku, dan
agama. Lebih lanjut, Perpres mengarahkan pemisahan Pengungsi yang menderita
penyakit menular dan berbahaya untuk dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas
pelayanan kesehatan tertentu lainnya (Pasal 25 huruf (e) dan (f)).
2. Berdasarkan Perpres, penampungan pengungsi harus memenuhi kriteria:
a. Dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan ibadah;
b. Berada pada satu wilayah kabupaten/kota dengan Rumah Detensi
Imigrasi; dan
c. Kondisi keamanan yang mendukung.
3. Tempat penampungan dapat difasilitasi oleh organisasi internasional dibidang
urusan migrasi dengan fasilitas kebutuhan dasar paling sedikit meliputi: (i)
penyediaan air bersih; (ii) pemenuhan kebutuhan makan, minum, dan pakaian;
(iii) pelayanan kesehatan dan kebersihan; dan (iv) fasilitas ibadah.
4. Pengungsi berkebutuhan khusus (sakit, hamil, penyandang disabilitas, anak, lansia)
dapat ditempatkan di luar tempat penampungan yang difasilitasi oleh organisasi
internasional di bidang urusan migrasi setelah mendapat izin dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
melalui unit kerja yang menangani urusan keimigrasian (Pasal 27 ayat (1) dan (3)).
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5. Pengungsi dapat dipindahkan dari satu tempat penampungan ke tempat
penampungan lain dalam rangka penyatuan keluarga, berobat ke rumah sakit, dan
penempatan ke negara ketiga. Pemindahan Pengungsi tersebut dapat difasilitasi
oleh organisasi internasional dibidang urusan migrasi (Pasal 28 ayat (1) dan (3)).
6. Adapun tata tertib selama pengungsi berada di penampungan merujuk pada
penetapan pejabat yang ditunjuk oleh pemda kabupaten/kota (Pasal 25 huruf (h)).
7. Perpres menegaskan kewajiban pengungsi untuk mematuhi tata tertib
penampungan, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat, dan
ketentuan perundang-undangan. Pihak yang berwenang dapat melakukan
tindakan berupa penempatan secara khusus bila terjadi pelanggaran (Pasal 30
ayat (1) dan (2)).

Pemda Lhokseumawe menempatkan pengungsi sesuai dengan jenis kelamin dan status
pernikahan, utamanya dengan mempertimbangkan penularan Covid-19 pada penanganan
2020. Tata tertib di tempat penampungan ditetapkan oleh Satgas bersama dengan LSM di
lapangan.
Perpres telah mengatur pemisahan pengungsi dengan penyakit menular sehingga Pemda dapat
merujuk pengungsi dengan Covid-19 ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap seperti Rumah
Sakit Cut Meutia, yang juga menangani empat orang pengungsi yang meninggal dunia.
Namun karena tempat penampungan pengungsi di BLK berada cukup jauh -sekitar 5km, dari
fasilitas pelayanan kesehatan, maka Dinas Kesehatan setempat membuka posko pelayanan
kesehatan setiap hari dengan melibatkan personel satu dokter, satu perawat dan satu sopir serta
mobil ambulans yang siap sedia. Personel kesehatan tersebut ditugaskan secara bergantian
dari Puskesmas yang berbeda. Kendala lapangan yang muncul adalah kurangnya pasokan obatobatan dan ketiadaan insentif untuk penugasan tambahan ini.
Baik 2015 maupun 2020 menunjukkan kesamaan dalam proses penyusunan tata tertib
penampungan di mana pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil terlibat bersama.

Meski terbatas, sarana kesehatan, pendidikan, dan sanitasi sudah tersedia. Namun aspek
penyaluran bantuan masih menjadi isu.
Studi ini juga menemukan bahwa dalam hal standarisasi tempat huni yang layak, penampungan
yang ditempati pada 2020 tidak memenuhi standar kepadatan penghuni serta sirkulasi udara
yang menyebabkan suhu ruangan tidak memberikan rasa nyaman. Selain itu, fasilitas cuci dan
sanitasi, termasuk kamar mandi juga tidak memenuhi rasio penghuni penampungan. Sementara
untuk fasilitas pendidikan diberikan secara darurat tetapi tidak menyediakan fasilitas tumbuh
kembang anak.
Pada 2015, kamp layak huni didirikan dengan penyediaan fasilitas sekolah, rumah ibadah, serta
sarana kesehatan. Satgas juga mengkoordinir sarana pendidikan bagi anak maupun dewasa.
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Baik pada 2015 maupun 2020, terdapat kesamaan tentang kebiasaan para pengungsi yang
berbeda dalam menjaga kebersihan, dengan penduduk setempat. Utamanya dalam kebiasaan
membersihkan kotoran manusia ataupun menjaga kebersihan lingkungan. Pada 2015,
permasalahan ini dipecahkan dengan pendekatan pembelajaran Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS) dengan memberikan pelatihan yang berkelanjutan. Sementara pada 2020, studi
ini menemukan bahwa respon atas perilaku yang berbeda tersebut lebih banyak dengan
menghardik.
Dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, baik pada 2015 maupun 2020 selalu
terpenuhi meski tersendat. Studi ini menemukan tantangan lapangan pada 2020 yaitu ketiadaan
koordinasi yang jelas antara Satgas dengan personil dari organisasi masyarakat sipil yang bertugas
mengenai jalur distribusi bantuan. Hal ini menyebabkan penyaluran bantuan kepada pengungsi
menjadi tersendat. Karena ketersendatan tersebut, pasokan bantuan yang mudah kadaluarsa
menjadi tidak tersalurkan dan terbuang. Dengan demikian, akuntabilitas jalur distribusi bantuan
serta manajemen gudang tempat menyimpan bantuan dipertanyakan.
Meski memiliki hasil yang sama, yaitu bantuan yang terbuang, pengumpulan dan penyaluran
bantuan pada 2015 juga mengalami tantangan. Hal ini terjadi karena bantuan yang datang
umumnya bukan yang dibutuhkan oleh pengungsi, seperti pakaian atau makanan yang tidak
dapat dimakan oleh pengungsi Rohingya.

Bagian Pengamanan
Perpres mengarahkan pengamanan pengungsi saat penemuan oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Polri). Instansi pemerintah dan masyarakat yang menemukan
pengungsi juga dapat melakukan pengamanan yang diperlukan dengan koordinasi
atau laporan kepada Polri (Pasal 31 ayat (1) dan (2)).
Sementara pengamanan pada tempat penampungan dilaksanakan oleh pejabat yang
ditunjuk dengan berkoordinasi dengan Kepolisian (Pasal 32).

Pada 2020 Kepolisian dengan bantuan TNI, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) melakukan
pengamanan pada tahap penemuan hingga penampungan di Lhokseumawe. Setelah Walikota
Lhokseumawe melakukan penyerahan pengungsi kepada UNHCR, pada akhirnya fungsi dan
tanggung jawab pengamanan juga diserahkan kepada UNHCR yang menurunkan personel
keamanannya untuk berjaga di penampungan.
Pada 2015, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai serta TNI AL dalam hal pengamanan tahap
penemuan. Lalu untuk keamanan penampungan, Satgas tiap kota mengorganisir petugas
pengamanan di masing-masing kamp. Petugas keamanan bertugas menegakkan tata tertib
penampungan yang telah disusun. Meski demikian, terdapat beberapa kejadian pencurian yang
dilakukan oleh para pengungsi. Hal tersebut ditindak oleh Kepolisian dengan berkoordinasi
dengan Satgas.
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Studi juga mengumpulkan pendapat bahwa instansi yang disebutkan dalam Perpres memerlukan
pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan Perpres ini. Termasuk untuk
memperjelas bagaimana dan sejauh mana pelibatan TNI dalam penanganan pengungsi. Pada
2020, TNI menurunkan empat orang personil yang bertugas untuk mengamankan penampungan
selama tujuh bulan tanpa adanya insentif. Studi menemukan, akibat ketiadaan tupoksi yang jelas,
koordinasi antara TNI dengan organisasi internasional maupun organisasi masyarakat sipil yang
ada tidak terbangun dengan baik. Sementara pada 2015, TNI tidak terlibat dalam pengamanan
kamp, namun terlibat dalam pengamanan distribusi bantuan ke kamp-kamp.

Bagian Pengawasan Keimigrasian
1. Berdasarkan perpres, petugas rudenim menjalankan peran pengawasan
keimigrasian terhadap pengungsi. Petugas rudenim melakukan pengawasan pada
saat penemuan, di dalam maupun luar tempat penampungan, pemberangkatan
ke negara tujuan, pemulangan sukarela, serta pendeportasian (Pasal 33 ayat (1)
dan (2)).
2. Petugas rudenim dapat melakukan pengawasan keimigrasian di dalam dan luar
tempat penampungan melalui:
a. Memeriksa ulang identitas dan dokumen Pengungsi serta pengambilan
foto dan sidik jari;
b. Meminta keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
dan berita acara pendapat bagi pengungsi dalam rangka penempatan di
rudenim; dan
c. Memberikan surat pendataan atau kartu identitas khusus bagi Pengungsi
yang diterbitkan oleh kepala Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf b setempat yang berlaku selama 1 (satu) tahun
dan dapat diperpanjang setiap tahun.
3. Pengungsi wajib lapor diri setiap bulan kepada kepala rudenim untuk mendapat
stempel pada kartu identitas khusus pada saat berada di tempat penampungan.
Pengungsi yang tidak melaporkan diri selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa
alasan yang dapat diterima, ditempatkan di rudenim (Pasal 36 ayat (1) dan (2)).

Studi menemukan, tidak ada pengawasan keimigrasian melalui surat pendataan atau
menerbitkan kartu identitas khusus bagi pengungsi yang dikeluarkan oleh Rudenim. Hingga
saat ini, kartu identitas pengungsi hanya diterbitkan oleh UNHCR. Hal ini tidak menunjukkan
perubahan dari tahun 2015 di mana petugas Rudenim Belawan hanya melakukan pendataan
untuk pengungsi yang dipindahkan ke Medan (SUAKA, 2016) dan tidak menerbitkan kartu
pengungsi. Kewajiban lapor diri juga tidak terlihat di tempat penampungan (2020). Pengungsi
hanya melakukan lapor diri pada UNHCR.
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Bagian Pendanaan
Pasal 40 Perpres menjabarkan sumber pendanaan penanganan pengungsi, yaitu:
1. Anggaran pendapatan dan belanja negara melalui kementerian/lembaga terkait;
dan/atau
2. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penanganan pengungsi pada tahun 2020 tidak menggunakan alokasi anggaran dari APBN.
Seluruh pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak menginkat, seperti donatur dan
pendanaan dari kas organisasi masyarakat sipil maupun nelayan atau masyarakat. Respon pada
tahun 2015 didanai oleh donatur, organisasi masyarakat sipil, dan instansi pemerintah melalui
pos kedaruratan yang memiliki batas waktu singkat, seperti Dinas Sosial (SUAKA, 2016).

Bagian Lainnya
Perpres juga mengatur pemisahan pengungsi dengan kelompok penyelundupan
manusia pada setiap tahapan penanganan pengungsi (Pasal 41).

Berdasarkan keterangan Polaruid, tidak semua perahu membawa pengungsi. Polaruid berusaha
menghalau masuknya imigran gelap ke perairan Aceh, termasuk dari Bangladesh. Namun,
Polaruid tidak menemukan imigran dari Bangladesh pada gelombang 2020. Pada tahun 2015,
UNHCR melalui proses identifikasi memisahkan pengungsi dan imigran Bangladesh (SUAKA,
2016).
Selain itu, Kepolisian mengemukakan tantangan dalam penangkapan pengungsi yang terlibat
dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO)/penyelundupan manusia internasional di Aceh
karena kendala bahasa. Keterbatasan pemahaman bahasa Rohingya membuat penyidik kesulitan
melakukan pemeriksaan dan pemberkasan.
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S

ecara umum, studi ini menghitung kesesuaian penerapan enam dari 20 pasal dalam Perpres.

Walaupun Perpres telah tersedia, beberapa respon lapangan pada 2020 serupa dengan
respon lapangan yang dilakukan pada 2015. Penentuan lokasi penampungan, pemisahan
pengungsi, penyusunan tata tertib, kewajiban untuk lapor diri, serta pendanaan tidak
menunjukkan banyak perubahan.
Pada aspek penyelesaian permasalahan atau dinamika lapangan, respon lapangan pada 2015
terlihat lebih baik. Misalnya, dalam hal pembelajaran PHBS, koordinasi antar lembaga yang
masuk dalam Satgas termasuk TNI, dan koordinasi penanganan antar wilayah administratif yang
memiliki otorisasi berbeda.
Pada tahun 2020, UNHCR banyak melakukan peran penanganan, bahkan pengamanan. Padahal,
Perpres telah menunjuk Kepolisian untuk menjalankan fungsi pengamanan. Karena kurangnya
petunjuk teknis, ada keraguan yang timbul dalam merespon kebutuhan penanganan dan
pengamanan.
Dengan demikian, Perpres ini pada pelaksanaannya tidak dapat menjawab seluruh kebutuhan
lapangan dalam hal penanganan pengungsi. Keberadaan lembaga berwenang yang disebutkan
pun tidak selalu ada pada wilayah administratif tertentu, seperti Rumah Detensi Imigrasi yang
tidak tersedia. Apabila tersedia juga tidak didukung dengan penetapan/pengaturan tugas pokok
dan fungsi atau petunjuk teknis dalam melaksanakan Perpres.
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Dalam hal aksi sebagai respon dari pemerintah, dibutuhkan sumber daya anggaran. Namun
Perpres ini tidak dilengkapi dengan petunjuk bagaimana mengakses pendanaan tersebut agar
tidak menyalahi ketentuan anggaran. Resiko menyalahi ketentuan anggaran akan berakibat pada
penindakan pidana bagi pejabat yang berwenang tersebut. Hal ini yang membuat keraguan
dari instansi pemerintah ketika menurunkan personel atau memutuskan respon apa yang harus
dilakukan. Pada akhirnya, instansi pemerintah yang terlibat Kembali merujuk pada Prosedur
Operasi Standar/SOP internal masing-masing instansi atau berdasarkan diskresi pimpinan, bukan
berdasarkan Perpres.
Terlebih pada gelombang 2020 ini, ada pengungsi dan nelayan Aceh yang ditetapkan tersangka
atas dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO sebagai akibat dari pertolongan yang
diberikan kepada para pengungsi Rohingya untuk mendarat. Hal ini tentu mengurangi esensi
dari dikeluarkannya Perpres sebagai respon darurat atas krisis kemanusian.
Pendekatan kemanusiaan menjadi hal yang penting untuk ditegakkan, terlebih Indonesia sudah
meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) di mana Pasal 98
mewajibkan negara pihak untuk memberikan bantuan. Dan Indonesia juga telah meratifikasi
delapan dari Sembilan konvensi inti PBB, yang dapat menjadi alasan bagi pemenuhan hak untuk
pengungsi selama berada di Indonesia.
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Rekomendasi
Berdasarkan temuan tersebut, berikut rekomendasi yang diusulkan antara lain:
1. Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden atau perangkat yang dimandatkan olehnya,
menerbitkan petunjuk teknis untuk menerapkan Perpres,
2. Presiden menetapkan kewenangan pemerintah daerah dalam hal penggunaan APBD untuk
penanganan pengungsi di daerahnya serta menciptakan garis kewenangan, koordinasi dan
komunikasi reguler antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,
3. Presiden melakukan pengakuan hukum melalui Peraturan Presiden atau ketetapan lainnya
yang secara spesifik mengakui penggunaan Hukum Adat Aceh -melalui Panglima Laot,
dalam hal penyelamatan perahu pengungsi selama di laut dan di daratan,
4. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan aktifitas peningkatan
pengetahuan dan keterampilan yang bersifat reguler bagi instansi yang disebutkan dalam
Perpres untuk penanganan pengungsi dan pencari suaka, terutama pengungsi anak,
perempuan dan yang berkebutuhan khusus,
5. Pemerintah Daerah untuk memastikan pelibatan masyarakat sipil dalam berbagai tingkat
penganan pengungsi dalam Perpres,
6. Pemerintah Daerah menyusun serta mengesahkan peraturan pendukung untuk menjawab
kebutuhan lapangan atas respon krisis kemanusiaan yang berbasiskan hak asasi manusia,
termasuk program peningkatan pengetahuan hukum bagi pengungsi, dan
7. Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh atas implementasi Perpres dan mengambil
kebijakan yang diperlukan sesuai dengan pendekatan hak asasi manusia, termasuk
melakukan revisi Perpres 125/2016 ini.
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