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ABSTRACT 

Australia is a country which to be one of the asylum seekers’s destination, particularly 
from countries in the Asian region. Most of them are coming by boat or ship as a transport 
medium for heading Australia. Because they don’t carry legal documents or the appropriate visa, 
the Australian government later said the asylum seekers who come by boat such as Irregular 
Maritime Arrivals or IMAs. IMAs existence is regarded as the embodiment of the government as 
well as the practice of illegal immigrant smuggling. In 2010, there was an increase in the flow of 
a high number of IMAs in Australia. In response, the government implemented a policy of 
punitive asylum seekers by boat. The policies include the implementation of the re-opened 
Pacific Solution, the return of asylum seekers to the origin country, and Malaysia Solution. This 
study will look at the factors that influence the government to implement these policies. This 
study uses the system theory, policy influence system pre theory, and prejudice theory in an 
attempt to answer the question how the forms of the Australian government implemented 
policies in dealing with IMAs during the reign of Julia Gillard and the factors that led these 
policies are finally taken. Methodologically, this study uses descriptive research type, with a 
range of research is began in 2010 until 2012. The hypothesis is supported by data indicating that 
the Australian government issued a closed immigration policy to immigrants who came by boat 
influenced by three factors, the bureaucracy, the party, and the public, with the bases on the 
consideration of negative prejudice inherent in the boat people as rationalization policy. 

Keywords: Irregular Maritime Arrivals, asylum seekers, immigrants, policy influence factor, 

prejudice. 

ABSTRAK 

Australia merupakan negara yang menjadi salah satu negara tujuan para pencari suaka, 
khususnya yang berasal dari negara-negara di kawasan Asia. Sebagian besar pencari suaka 
tersebut menggunakan perahu atau kapal sebagai media transportasi untuk menuju ke Australia. 
Karena kedatangan mereka yang sebagian besar tidak membawa dokumen resmi ataupun visa 
yang sesuai, maka pemerintah Australia kemudian menyebut para pencari suaka yang datang 
dengan perahu tersebut sebagai Irregular Maritime Arrivals atau IMAs. Keberadaan IMAs 
tersebut dianggap pemerintah sebagai perwujudan dari imigran ilegal serta praktek 
penyelundupan manusia. Di tahun 2010, terjadi arus peningkatan jumlah IMAs yang tinggi di 
Australia. Untuk merespon hal tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan yang bersifat 
menghukum para pencari suaka dengan perahu. Kebijakan tersebut antara lain adalah penerapan 
kembali Pacific Solution, pengembalian pencari suaka ke negara asal, serta Malaysia Solution. 
Penelitian ini akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah hingga pada akhirnya 
menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori sistem, pre teori 



policy influence system, serta teori prejudice dalam upaya menjawab pertanyaan bagaimana 
bentuk-bentuk kebijakan yang diterapkan pemerintah Australia dalam menangani Irregular 
Maritime Arrivals pada masa pemerintahan Julia Gillard serta faktor-faktor apa yang 
menyebabkan kebijakan-kebijakan tersebut pada akhirnya diambil. Peringkat analisis yang 
digunakan adalah negara bangsa. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan tipe penelitian 
deskripstif, dengan jangkauan penelitian yaitu mulai tahun 2010 ketika Perdana Menteri Julia 
Gillard mulai memegang pemerintahan sampai dengan tahun 2012 dimana kebijakan-kebijakan 
tersebut dikeluarkan. Setelah melalui pembahasan, hipotesis yang diajukan didukung oleh data 
yang menyebutkan bahwa pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan imigrasi yang tertutup 
kepada imigran dengan perahu dengan dipengaruhi oleh tiga faktor pengaruh kebijakan yakni 
birokrasi, partai, dan publik, dengan melandaskan pada pertimbangan prejudice negatif yang 
melekat pada imigran dengan perahu sebagai rasionalisasi pengambilan kebijakan. 

Kata Kunci: Irregular Maritime Arrivals, pencari suaka, imigran, faktor pengaruh kebijakan, 

prejudice. 

 

Perpindahan penduduk dari suatu negara menuju ke negara lain telah menjadi fenomena 

kompleks yang turut menyumbang peran yang signifikan terhadap perubahan demografi suatu 

negara (Demuth, 2000:21). Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan populasi 

sebesar 45% yang terjadi di wilayah dunia yang lebih berkembang yang disebabkan oleh migrasi 

internasional selama kurun waktu 1990-1995 (Demuth, 2000:23). Fenomena migrasi 

internasional itu sendiri sebenarnya telah muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan 

manusia di dunia. Namun setelah berakhirnya Perang Dunia II, migrasi internasional baru mulai 

mendapat perhatian serius dari dunia internasional yang ditandai dengan dibentuknya United 

Nations High Commissioner of Refugee pada tanggal 14 Desember 1950 (www.unhcr.or.id, 

2013).  

Motif migrasi internasional selama ini disebabkan oleh faktor pendorong dari negara asal 

dan faktor penarik dari negara tujuan. Faktor pendorong atau push factor seperti perang, 

diskriminasi, maupun bencana alam kemudian menyebabkan banyaknya warga negara yang 

secara terpaksa meninggalkan negara asalnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih aman 

dan stabil di negara lain. Demikian halnya dengan faktor penarik dari negara tujuan atau pull 

factor yang kemudian memunculkan keinginan warga negara untuk menuju negara tujuan yang 

relatif lebih maju dan berkembang demi mendapatkan jaminan keselamatan dan kesejahteraan 

hidup yang lebih baik (www.worldsavvy.org, 2013). Adapun negara tujuan dari warga negara 

http://www.unhcr.or.id/
http://www.worldsavvy.org/


yang melakukan migrasi internasional, baik yang disebabkan oleh push factor maupun pull 

factor, sebagian besar adalah negara yang mempunyai daya tarik di bidang keberhasilan 

ekonomi, kesejahteraan sosial, maupun kestabilan politik seperti Australia, Amerika Serikat, 

Kanada, Prancis, Jerman, Inggris, serta Selandia Baru. 

Sebagai negara yang stabil secara politik maupun ekonomi, Australia merupakan negara 

yang banyak dijadikan tujuan oleh para imigran internasional dari berbagai negara. Secara garis 

besar, terdapat dua gelombang kedatangan para imigran ke Australia, yakni melalui jalur udara 

dengan menggunakan pesawat dan melalui jalur laut dengan menggunakan perahu. Para imigran 

yang datang menggunakan perahu kemudian disebut dengan boat people atau manusia perahu. 

Terminologi boat people sebenarnya merujuk kepada pencari suaka atau asylum seeker yang 

datang menggunakan perahu dengan tujuan memperoleh suaka di Australia dan menjadi subjek 

pemrosesan lepas pantai oleh otoritas Australia di pulau-pulau yang berada di luar teritori negara 

tersebut (www.aph.gov.au, 2013). Pemerintah Australia melalui Department Immigration and 

Citizenship (DIAC) memutuskan bahwa keberadaan pencari suaka yang datang menggunakan 

perahu tersebut dianggap sebagai imigran ilegal dan selanjutnya disebut sebagai Irregular 

Maritime Arrivals (IMAs) (www.immi.gov.au, 2013). 

Jumlah Irregular Maritime Arrivals di Australia mengalami peningkatan secara 

signifikan dari tahun 2010, yakni sebesar 6555 orang. Jumlah ini merupakan yang terbesar dalam 

sejarah Australia setelah kasus manusia perahu muncul pertama kali di tahun 1976. Data berikut 

menunjukkan gambaran peningkatan kasus IMAs yang terjadi di Australia selama kurun waktu 

1976-2012. 

  

http://www.aph.gov.au/
http://www.immi.gov.au/


Tabel 1.1 Jumlah Manusia Perahu ke Australia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: 1976-1988: K. Betts,’Boatpeople and public opinion in Australia’, People and place, 

vol. 9, no. 4, 2001,hal.34., 1989-2008: DIAC dengan data dari Parliamentary Library pada 22 

Juni 2009., 2009-2012: Customs and Border Protection dengan data dari Parliamentary Library) 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah IMAs di Australia mulai mengalami 

peningkatan sejak tahun 2009 dengan jumlah sebesar 2726 orang. Di tahun 2010, jumlah IMAs 

semakin bertambah menjadi 6555 orang. Puncak peningkatan IMAs terjadi di tahun 2012 dimana 

sebanyak 17.202 orang imigran dengan perahu datang di negara Australia. Menanggapi 

fenomena tersebut, Julia Gillard sebagai Perdana Menteri terpilih cenderung untuk menutup 

perbatasannya dari gelombang kedatangan asylum seekers dengan memberlakukan beberapa 

kebijakan seperti pengembalian asylum seeker ke negara asal, mandatory detention, serta Pacific 

Solution yang dinilai telah melanggar prinsip-prinsip yang tertuang dalam the 1948 Universal 



Declaration of Human Rights. Dalam pidato pertamanya sebagai perdana menteri terpilih pada 

bulan Juli 2010, Gillard menyatakan akan membangun pusat-pusat pemrosesan regional bagi 

para manusia perahu sebagai sarana untuk mengancam mereka agar tidak memasuki teritori 

Australia. Berikut pernyataan Julia Gillard terkait hal tersebut; 

“Building on the work already underway through the Bali Process, today I 
announce that we will begin a new initiative. In recent days I have discussed with 
Presiden Ramos Horta of East Timor the possibility of establishing a regional 
processing centre for the purpose of receiving and processing of the irregular 
entrants to the region. The purpose would be to ensure that people smugglers have 
no product to sell. Arriving by boat would just be a ticket back to the regional 
processing centre. It would be to ensure that everyone is subject to a consistent, fair, 
assessment process. It would be to ensure that arriving by boat does not give 
anybody an advantage in the likelihood that they would end up settling in Australia 
or other countries of the region.” (www.theaustralian.com.au, 2013) 

 

Dengan mengeluarkan pernyataan di atas, maka secara implisit Gillard telah memberikan 

generalisasi bahwa semua kedatangan manusia perahu dianggap sebagai suatu tindakan yang 

ilegal, walaupun sebenarnya sebagian besar dari mereka merupakan asylum seeker yang 

keberadaannya wajib diperhatikan oleh negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 

1951. Hal ini tercermin dari negara asal para manusia perahu yang mayoritas berasal dari negara 

konflik seperti Afghanistan, Iraq, Iran, dan Sri Lanka yang sebagian besar di antaranya bertujuan 

untuk meminta suaka, meskipun sebagian kecil diantaranya tidak mempunyai tujuan yang sama 

karena hanya bertindak sebagai anak buah kapal. Bahkan dari pernyataan di atas Julia Gillard 

secara jelas menganggap bahwa subjek dari Irregular Maritime Arrivals merupakan praktek dari 

kegiatan perdagangan orang atau people smuggler dan bukan sebagai pencari suaka maupun 

pengungsi.  

 Dari latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah Australia telah melakukan 

pelanggaran terhadap Konvensi Pengungsi 1951 dengan memberikan kebijakan yang bersifat 

‘punitive’ terhadap asylum seekers yang datang dengan menggunakan perahu. Pemerintah 

Australia sebagai pemegang otoritas tertinggi tentunya menjadi pihak yang paling bertanggung 

jawab atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tersebut. Namun demikian keberadaan 

pemerintah sebagai foreign policy maker tidak dapat dipisahkan dari tuntutan-tuntutan domestik 

yang ikut mempengaruhi keputusan yang diambil. Mengingat Australia adalah negara dengan 

http://www.theaustralian.com.au/


sistem pemerintahan terbuka, maka proses perumusan kebijakan tentu banyak mendapatkan 

pengaruh dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penelitian ini akan menitikberatkan pada untuk 

menjawab pertanyaan mengenai bagaimana bentuk kebijakan pemerintah Australia dalam 

menangani permasalahan irregular maritime arrivals serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebijakan tersebut pada akhirnya diambil. 

 

Kebijakan Pemerintah Australia terkait Irregular Maritime Arrivals Pada Periode 2010-

2012 

Perdebatan mengenai asylum seekers, khususnya ketika mengarah kepada manusia 

perahu atau boatpeople, selalu dikarakteristikan sebagai permasalahan yang penuh 

misinterpretasi di Australia (Soutphommasane, nd). Keberadaan pencari suaka atau asylum 

seeker yang datang dengan menggunakan perahu dianggap sebagai sesuatu hal yang ilegal oleh 

pemerintah Australia. Pengertian asylum seeker sendiri sebenarnya adalah “someone who is 

seeking international protection but whose claim for refugee status has not yet been determined” 

(www.parlinfo.aph.gov.au, 2013). Sedangkan pengertian dari imigran ilegal adalah ”people who 

enter a country without meeting the legal requirements for entry (without a valid visa, for 

example)”. Oleh karena itu, para pencari suaka dengan perahu ini dianggap ilegal oleh 

pemerintah Australia dikarenakan tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen-dokumen 

resmi yang menunjukkan tujuan kedatangannya ke Australia.  

Namun demikian, penggunaan label ilegal yang diberikan oleh pemerintah Australia 

kepada asylum seekers dengan menggunakan perahu tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. 

UNHCR menekankan bahwa seseorang yang diketahui mengalami ketakutan terhadap 

penyiksaan atau penganiayaan harus dilihat sebagai pengungsi dan tidak justru dicap sebagai 

imigran ilegal, dan sebagai sifat alami terhadap hal tersebut maka subjek yang dimaksud 

dimungkinkan melakukan pelarian dengan masuk ke negara lain secara ilegal dan atau 

menggunakan dokumentasi-dokumentasi atau surat-surat yang tidak sesuai. Landasan yang 

serupa juga diberikan oleh The Refugee Council of Australia yang menekankan bahwa tindakan 

di atas sangat memungkinkan seseorang untuk diberi hak sebagai pengungsi dikarenakan terlalu 

sulitnya meminta visa ataupun dokumen perjalanannya lainnya dari pemerintah negara asal 

ketika ancaman penganiayaan tersebut sebagian besar justru datang dari pemerintah itu sendiri. 

http://www.parlinfo.aph.gov.au/


Namun demikian, Pemerintah Australia tetap enggan memberikan status legal hukum terhadap 

kasus-kasus di atas dan berusaha menghindari kewajibannya sebagai negara penanda tangan 

1951 Refugee Convention dengan tidak mengkategorikan mereka sebagai pencari suaka ataupun 

pengungsi (Santoso, 2004:183). Hukum Australia kemudian mengklasifikasikan kedatangan para 

pencari suaka tersebut dengan istilah ‘unlawful non-citizens’, sedangkan pemerintah memberikan 

istilah terhadap subjek tersebut dengan Irregular Maritime Arrivals. 

Dalam menghadapi arus kedatangan manusia perahu, pemerintah Australia membuat 

beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menghalangi akses masuk para imigran yang dianggap 

ilegal tersebut. Beberapa kebijakan tersebut menjunjung tinggi prinsip “no advantage” dimana 

pemerintah ingin menyampaikan pesan bahwa perjalanan membahayakan yang ditempuh para 

pencari suaka dengan mengarungi lautan dengan segala resikonya adalah merupakan suatu hal 

yang sia-sia dikarenakan pemerintah tidak akan menyediakan hak-hak sebagaimana yang 

seharusnya didapatkan oleh para pencari suaka dan pengungsi (www.theage.com.au, 2012). 

Selain itu, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan diharapkan juga berujuan untuk memberikan 

efek deterrence kepada pencari suaka agar mengurungkan niatnya untuk menuju Australia. 

Beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Australia terkait permasalahan Irregular 

Maritime Arrivals antara lain The Pacific Solution, Mandatory Detention, pemberlakuan 

Bridging Visa, pengembalian pencari suaka ke negara asal, serta Malaysia Solution. 

Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pemerintah Australia di atas merupakan produk kebijakan 

yang mendapat pengaruh dari suatu proses politik. Dengan kata lain, kebijakan tersebut 

mendapat pengaruh dari input politik yang ada di suatu negara. Kelompok-kelompok yang 

mempengaruhi kebijakan tersebut selanjutnya disebut sebagai policy influencer, yang terdiri dari 

1) Bureaucratic influencer, 2) Partisan influencer, 3) Interest influencer, serta 4) Mass 

influencer. Berikut ini akan dijabarkan keempat variabel pengaruh tersebut dalam kontribusinya 

sebagai input dalam proses pengambilan kebijakan imigrasi Australia terkait respon terhadap 

permasalahan Irregular Maritime Arrivals.  

 

Bureaucratic Influencer 

Istilah bureaucratic influencer merujuk kepada berbagai individu serta organisasi dalam 

lembaga eksekutif pemerintah yang membantu para pengambil keputusan dalam menyusun serta 

http://www.theage.com.au/


melaksanakan kebijakan (Coplin, 1992:82). Variabel birokrasi merupakan salah satu tipe policy 

influencer yang ada di setiap negara modern. Di Australia sendiri, birokrasi merupakan inti 

esensial dari proses pembuatan kebijakan luar negeri (Gyngell & Wesley, 2007:57). Dalam hal 

menangani permasalahan imigrasi, pemerintah Australia memiliki Department of Immigration 

and Citizenship (DIAC) yang bertanggung jawab terhadap penjagaan perbatasan Australia dari 

setiap kedatangan imigran asing. Departemen ini yang menentukan formulasi kebijakan imigrasi 

Australia, termasuk wewenang dalam menentukan legalitas imigran yang masuk ke Australia.  

Dalam menghadapi permasalahan kedatangan arus pencari suaka yang menggunakan 

perahu, Perdana Menteri dan Menteri Imigrasi Australia membentuk Expert Panel on Asylum 

Seeker yang berfungsi sebagai penyedia laporan terkait kebijakan yang dapat diambil 

pemerintah, dalam hal ini Departemen Imigrasi dan Warga Negara, dalam mencegah pencari 

suaka mempertaruhkan nyawa mereka ketika harus menempuh perjalanan berbahaya menuju 

Australia dengan menggunakan perahu. Tujuan dari dibentuknya Expert Panel tersebut adalah 

untuk menyediakan saran dan rekomendasi terhadap kebijakan yang dapat diambil pemerintah 

dalam membendung migrasi pencari suaka yang menggunakan perahu dengan membangun 

prinsip ‘no advantage’. Dengan adanya prinsip no advantage tersebut, maka pemerintah 

Australia berusaha memberikan pesan kepada para pencari suaka, dengan substansi kebijakan 

yang dibuat, untuk tidak mencoba memperoleh perlindungan tanpa mekanisme yang telah 

disediakan, dikarenakan hal tersebut merupakan hal yang sia-sia. Rekomendasi yang diberikan 

Expert Panel tersebut disusun dalam sebuah kerangka besar yang berisi saran-saran teknis 

terhadap pelaksanaan kebijakan. Kerangka tersebut dibagi menjadi 22 rekomendasi yang 

didasarkan pada; 1,) Prinsip-prinsip kebijakan, 2,) Penambahan program kemanusiaan di 

Australia, 3,) Regional capacity building, 4,) Kerjasama bilateral dengan Indonesia, 5,) 

Kerjasama dengan Malaysia dalam isu pencari suaka, 6,) Perjanjian dengan negara asal pencari 

suaka, 7,) Perijinan legislatif dalam hal transfer pencari suaka ke negara lain, 8,) Pembentukan 

rencana pemrosesan klaim para pencari suaka di Nauru, 9,) Pembentukan rencana pemrosesan 

klaim para pencari suaka di Papua Nugini, 10,) Perjanjian Australia dengan Malaysia, 11,) 

Pengetatan akses jangka pendek terhadap Special Humanitarian Program, 12,) Pengetatan akses 

jangka panjang terhadap Special Humanitarian Program, 13,) Koordinasi dengan negara 

penampung lain, 14,) Memperluas excision policy ke semua wilayah Australia, 15,) Meninjau 

kembali proses refugee status determination (RSD), 16,) Strategi penghapusan dan 



pengembalian, 17,) Disruption strategies, 18,) Operasi anti penyelundupan manusia, 19,) 

Mengirim perahu kembali ke laut, 20,) Aktifitas pencarian dan penyelamatan, 21,) Keterkaitan 

antara program onshore dan offshore Australia, 22,) Melakukan penelitian lanjutan. 

Dari 22 rekomendasi di atas, setidaknya beberapa rekomendasi telah diadopsi oleh 

pemerintah Australia. Kebijakan pemerintah yang sesuai dengan rekomendasi tersebut antara 

lain: memperkenalkan Regional Processing Act yang mengamandemen Migration Act dimana 

mengijinkan Menteri terkait untuk mendeklarasikan negara ketiga sebagai Regional Processing 

Country dengan persetujuan legislatif, penandatanganan secara resmi terhadap Memorandum of 

Understanding (MOU) terkait kegiatan transfer dan pemrosesan orang di Nauru dan Papua 

Nugini, penarikan secara sukarela maupun secara terpaksa terhadap 500 pencari suaka yang telah 

tersaring sebagai orang-orang yang tidak mempunyai klaim perlindungan dari Australia, Pulau 

Christmas, dan Nauru, pengenaan pembatasan bridging visas untuk orang-orang yang datang 

dengan menggunakan perahu terhitung sejak 13 Agustus 2012 dan orang-orang yang telah 

ditahan di Australia dan sedang dalam proses transfer ke Nauru atau Papua Nugini. Pembatasan 

bridging visa tersebut meliputi tidak adanya hak untuk bekerja serta hanya mendapatkan akses 

yang terbatas terhadap jasa akomodasi dan bantuan keuangan, perubahan terhadap konsesi reuni 

keluarga dan penghapusan akses terhadap reuni keluarga  di bawah the Special Humanitarian 

Program untuk pencari suaka yang datang menggunakan perahu (Senate Committee on Legal 

and Constitutional Affairs, 2012). 

Apabila dilihat secara sekilas, memang ada beberapa rekomendasi yang memberikan 

kontribusi positif terhadap perubahan kebijakan pemerintah, seperti peningkatan program 

pengungsi Australia dan program kemanusiaan dari 13.750 tempat mejadi 20.000 tempat di 

tahun 2012-2013 serta meningkatkan pendanaan dalam pembangunan fasilitas pengungsi sebesar 

10 juta dollar. Namun demikian, dari sebagian besar rekomendasi juga terlihat adanya lepas 

tangan pemerintah Australia dalam hal tanggung jawabnya terhadap para pencari suaka, bahkan 

cenderung bersifat menghukum pencari suaka tersebut berdasarkan bagaimana mereka tiba di 

Australia, dan hal tersebut telah merusak hukum internasional terkait pengungsi dan pencari 

suaka yang telah diratifikasi oleh Australia. 

 

Partisan Influencer 



Dalam variabel Partisan Influencer ini akan dijabarkan mengenai pandangan partai-partai 

yang ada di parlemen Australlia dalam menilai permasalahan Irregular Maritime Arrivals. 

Pembahasan ini difokuskan pada dinamika partai yang terjadi di Parlemen ke-43 atau masa 

pemerintahan 2010-2013 dimana terdapat delapan partai politik yang mendapatkan suara dalam 

House of Representatives. Pada pemilu kali ini, Partai Buruh memenangkan perolehan mayoritas 

suara dengan perolehan sebanyak 71 kursi. Dengan demikian Partai Buruh berhak memegang 

kursi pemerintahan eksekutif. Sedangkan koalisis oposisi diisi oleh lima partai yaitu Liberal 

Party of Australia, The Nationals, Country Liberal Party, dan Nationals WA. Lebih lanjut 

mengenai komposisi perolehan suara partai pada pemilu 2010 dapat dilihat dalam table 3.1. 

 

 

 

 

  



 

Tabel 3.1 Perolehan Kursi Parlemen dalam House of Representative Australia menurut 

partai politik 

No. Posisi Nama Partai Jumlah Kursi Total 

1. Pemerintah* Australian Labor Party (ALP) 71 71 

2. Koalisi oposisi 

Liberal Party of Australia (Lib) 59 

72 
The Nationals (the NATS) 11 

Country Liberal Party (CLP) 1 

Nationals WA 1 

3. Crossbench 

Australian Greens (AG) 1 1 

Independents (IND) 5 5 

Katter’s Australian Party 1 1 

  Total 150 150 

(Sumber: Anonim, “PARLIAMENT NOW”, Parliamentary Education Office, Internet, terdapat dalam 

http://www.peo.gov.au/students/now_parl_stats.html, diakses pada 27 Mei 2013). 

 

Dengan menguasai sebagian besar kursi di House of Representative, maka Labor Party 

berhak menjalankan fungsi pemerintah dalam parlemen Australia. Oleh karena itu, partai 

tersebut mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan yang diambil oleh parlemen 

Australia. Namun demikian, karena sistem pemerintahan yang dianut Australia adalah Western 

Parliamentary, maka peran koalisisi oposisi yang dipimpin oleh Liberal Party juga tidak dapat 

dikesampingkan. Segala perundang-undangan dan kebijakan yang disusun oleh pemerintah 

eksekutif, dalam hal ini adalah Partai Buruh, harus dipertanggung jawabkan dalam sesi Question 

Time di Parlemen dan dievaluasi langsung oleh koalisis oposisi yang bertindak sebagai Shadow 

Cabinet.  

  

http://www.peo.gov.au/students/now_parl_stats.html


Menanggapi permasalahan Irregular Maritime Arrivals, nampak terjadi perdebatan yang 

sengit antara Partai Buruh dan Partai Liberal dalam mengambil sikap terkait isu tersebut. 

Pemerintahan Koalisi melalui Ketua Partai Liberal, Tony Abbott, dan Menteri Oposisi bidang 

Imigrasi, Scott Morison, memperkenalkan kebijakan ‘no documents, no entry’ untuk mencegah 

pencari suaka tanpa dokumen melewati perbatasan Australia. Dalam pidatonya, Scott Morison 

mengatakan bahwa pemerintah koalisi tidak akan memberikan toleransi terhadap pencari suaka 

yang membuang dokumen-dokumennya. Melalui pidatonya, Morison juga menyatakan 

ketegasan Pemerintah Koalisi untuk tidak memberikan ‘kemurahan hati’ kepada para pencari 

suaka yang tetap berusaha memasuki perbatasan Australia tanpa memiliki dokumen resmi. 

Dalam merespon sikap yang dikeluarkan oleh pihak oposisi koalisi tersebut, Partai Buruh 

yang diwakili oleh Perdana Menteri Julia Gillard terkesan lebih berhati-hati dalam bersikap dan 

cenderung berada di tengah antara kebijakan ‘tough policy’ milik koalisis oposisi dan ‘sought 

policy’ yang merupakan produk kebijakan dari Kevin Rudd. Hal ini tercermin dalam pidatonya 

ketika merespon pernyataan koalisi mengenai konsep kebijakan no document no entry serta 

pengembalian perahu ke luar perairan Australia yang berbunyi; 

“If you are hard headed you’re dismissed as hart hearted, if you are open hearted 
you’re marginalized as supporting open borders. I say to those engaged in this 
type of rhetoric, stop selling our national character short, we are better than this, 
we are much better than this” 

 

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Gillard tidak ingin menerapkan kebijakan 

yang dianggapnya terlalu keras ataupun terlalu lunak kepada para pencari suaka. Dengan 

menjalankan fungsi kabinet bersama para menteri yang berasal dari partai yang sama, Gillard 

nampaknya tidak terlalu terpengaruh terhadap tekanan-tekanan yang diberikan oleh partai koalisi 

oposisi dalam tuntutan-tuntutan terkait pembuatan kebijakan yang ditujukan kepadanya. Gillard 

cenderung bertindak atas kebijakan partainya sendiri dalam menentukan kebijakan-kebijakan 

yang akan dibuat dalam menangani IMAs. 

 
  



Interest Influencer 

Tipe ketiga dalam policy influencers ini terdiri atas sekelompok orang yang bergabung 

bersama melalui serangkaian kepentingan yang sama, yang belum cukup luas untuk bisa menjadi 

dasar bagi aktifitas kelompok partai, namun sangat dibutuhkan untuk menyerahkan sumber-

sumber untuk mendapat dukungan dari policy influencer atau pengambil keputusan yang lain 

(Coplin, 1992:87). Dalam penelitian ini, peneliti tidak menemukan adanya data yang 

menunjukkan keberadaan kelompok kepentingan yang mendukung kebijakan pemerintah terkait 

isu pencari suaka. Data yang diperoleh merupakan data keberadaan kelompok kepentingan yang 

menolak kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah. Salah satu kelompok kepentingan 

tersebut adalah Amnesty International (www.amnesty.org.au/about, 2013).  

Amnesti Internasional sering memberikan kritikan maupun rekomendasi terhadap 

pemerintah mengenai perlakuan pemerintah terhadap pencari suaka yang selama ini dianggap 

mendiskriminasi pencari suaka yang tiba di Australia. Melalui Dr. Graham Thom, Koordinator 

Pengungsi Amnesty International Australia, badan ini mengkritik langkah pemerintah yang 

dinilai tidak membuat kebijakan pencari suaka yang lebih baik dari sebelumnya, dan hanya 

menjadikan isu pencari suaka sebagai kebijakan populis. Hal ini tercermin dari pernyataan 

sebagai berikut; 

“Put simply, this government is going backwards on its refugee policy, and fast. 
Rather than delievering the principled and humane approach it has repeatedly 
promised, we are seeing ill thought out announcements and stopgap solutions” 
(www.amnesty.org.au, 2013.) 

 

Selain itu, organisasi ini juga melayangkan kritik keras terhadap pengembalian 

pencari suaka berkewarganegaraan Afghanistan ke negara asal serta rencana pemerintah 

bekerja sama dengan Timor Leste terkait pemrosesan pencari suaka. Selain melayangkan 

kritikan, organisasi ini juga memberikan beberapa rekomendasi terhadap pemerintah, 

diantaranya: pemerintah harus menghentikan program-program mandatory, offshore, dan 

menghapus pusat-pusat penahanan, semua pencari suaka yang tiba di Australia harus 

diperlakukan secara adil dan diproses dengan perlakuan yang sama, baik mereka yang 

datang menggunakan perahu maupun pesawat.  

http://www.amnesty.org.au/about
http://www.amnesty.org.au/


 Namun demikian, tidak ada satupun rekomendasi dari Amnesti Internasional tersebut yang 

kemudian diimplementasikan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan terkait pencari suaka 

dengan perahu. Dengan kondisi demikian, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok interest 

influencer ini tidak terlalu berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan pemerintah Australia 

terkait permasalahan Irregular Maritime Arrivals. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya respon 

pemerintah terhadap rekomendasi yang dibuat oleh Amnesti Internasional maupun dari Refugee 

Council of Australia dengan tetap diberlakukannya kebijakan-kebijakan yang bertolak belakang 

dengan rekomendasi yang diberikan tersebut. 

 

Mass Influencer 

Term imigran ilegal merupakan konsep yang dipopulerkan oleh pemerintahan Liberal 

dibawah mantan Perdana Menteri John Howard (1996-2007) sebagai usaha untuk mengutuk dan 

mengkriminalisasi pencari suaka yang mencoba masuk ke Australia. Term tersebut kemudian 

digunakan media untuk membentuk opini publik. Demikian halnya yang terjadi dengan 

penyebutan manusia perahu oleh beberapa media yang digunakan untuk  men-dehumanisasi 

pencari suaka (Bowen, 2012). Secara lebih mendalam, media kemudian membentuk diskursus 

masyarakat mengenai pengabaian terhadap hak-hak yang seharusnya diterima oleh pencari suaka 

sesuai  yang tertuang dalam artikel 14 the Universal Declaration of Human Right. Dengan 

demikian, media telah menjadi alat yang digunakan oleh pemerintah untuk memanipulasi dan 

mengarahkan opini publik terhadap asylum seeker. 

Hal-hal yang menjadi pemberitaan dalam media Australia mengenai pencari suaka dinilai 

telah mengaburkan batasan-batasan antara kesesuaian di lapangan dengan unsur pembentukan 

opini publik semata. Dengan retorika politik dan pemberitaan media, permasalahan manusia 

perahu atau, yang disebut pemerintah dengan Irregular Maritime Arrivals, kemudian menjadi 

perhatian utama bagi masyarakat Australia pada tahun 2010. Tiga isu yang mendominasi 

pemilihan federal di tahun 2010 salah satunya adalah isu manusia perahu, bersama dua isu utama 

yang lain yaitu permasalahan perubahan iklim dan kesehatan mental (Luzzi, 2011). Dalam 

minggu pertama masa kampanye (17-23 Juli 2010) sampai pada masa-masa terkahir (14-20 

Agustus) isu populasi atau imigrasi tidak pernah keluar dari topik sepuluh besar dari data yang 

dihimpun oleh Media Monitors Australia, yang mencakup penghitungan pada seluruh media, 



yaitu pers, radio, televisi, dan internet (Goot & Watson, 2011). Hal tersebut telah menunjukkan 

bagaimana fungsi media yang begitu besar dalam membentuk opini masyarakat Australia dalam 

memandang permasalahan pencari suaka yang datang menggunakan perahu.  

Dengan adanya berbagai pemberitaan yang menyudutkan pencari suaka dengan perahu 

tersebut, maka muncul tuntutan publik pada pemerintah agar memberlakukan kebijakan-

kebijakan yang bersifat keras terhadap para manusia perahu. Tuntutan-tuntutan tersebut 

tercermin dalam survey yang dilakukan oleh beberapa media Australia. Berikut ini merupakan 

kumpulan survey yang menunjukkan keinginan publik dalam memperlakukan pencari suaka. 

 

Tabel 3.2 Tuntutan perlakuan terhadap asylum seekers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Andrew Markus, “Public Opinion Divided on Population, Immigration and Asylum”. 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Australia 

mendukung pemerintah untuk memberikan kebijakan yang lebih bersifat keras terhadap para 

pencari suaka. Dalam survey yang dilakukan oleh Galaxy pada bulan Juli 2010 tersebut, terlihat 

bahwa masyarakat Australia sebagian besar mendukung sikap Perdana Menteri Julia Gillard 

untuk bertindak lebih keras kepada para pencari suaka dengan dukungan sebanyak 63% untuk 

pilihan “Support tougher policy”. Sementara yang memilih setuju dengan kebijakan yang sedang 

diterapkan adalah sebesar 26% dan yang memilih dukungan kepada pemerintah agar 



memberlakukan kebijakan yang lebih lunak kepada pencari suaka hanya mendapatkan perolehan 

suara sebesar 6%. Hal ini menunjukkan gambaran bahwa publik Australia sebagian besar 

menginginkan agar pemerintah bertindak lebih tegas dalam menangani permasalahan asylum 

seeker. 

 

Prejudice terhadap Irregular Maritime Arrivals 

Isu pencari suaka yang tiba di Australia dengan menggunakan perahu telah menjadi 

permasalahan nasional yang mendapat perhatian dari sebagian besar masyarakat Australia. 

Namun saat ini pencari suaka dengan perahu tersebut justru dinilai membawa beberapa dampak 

negatif bagi keamanan nasional Australia. Hal ini tidak lepas dari bagaimana pemerintah dan 

media Australia menjustifikasi pencari suaka dengan perahu tersebut sebagai sesuatu yang 

melanggar hukum dan telah melakukan tindakan yang tidak sepantasnya dengan memasuki 

Australia tanpa membawa dokumen-dokumen resmi, sehingga kemudian muncul stereotype-

stereotype yang terbangun sebagai konsekuensi atas pelabelan terhadap pencari suaka yang 

dilakukan pemerintah tersebut. Grafik di bawah ini menunjukkan beberapa argumen yang 

berbeda mengenai pencari suaka yang tiba di Australia dengan perahu; 

Grafik 3.1 Beberapa pandangan terhadap pencari suaka 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sumber: Fergus Hanson, “Australia and the World: Public Opinion and Foreign Policy”, The Lowy 
Institute Poll 2011, Internet, terdapat dalam 
http://lowyinstitute.cachefly.net/files/pubfiles/Lowy_Poll_2011_WEB.pdf, diakses pada 5 Juni 2013. 
 

Dari grafik di atas dapat ditemukan beberapa penilaian yang terbangun di masyarakat 

Australia mengenai label yang melekat pada pencari suaka. Dari data di atas dapat dilihat bahwa 

sebanyak 86 persen pencari suaka yang tiba di Australia dianggap mempunyai potensi terhadap 

resiko keamanan Australia. Selain itu sebanyak 88 persen responden juga mengatakan bahwa 

pencari suaka di Australia harus masuk “lompatan antrian” selama menunggu klaim mereka 

diproses. Hal ini telah menunjukkan adanya persepsi negatif yang terbangun dalam identitias 

pencari suaka yang tiba di Australia dengan perahu.  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, terlihat 

bahwa pemerintah Australia merespon kasus Irregular Maritime Arrivlas dengan mengeluarkan 

beberapa kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut di antaranya 

adalah Pasific Solution, kebijakan penahanan, pemberian Bridging Visas, pengembalian para 

pencari suaka ke negara asal, serta Malaysia Solution. Keseluruhan kebijakan yang dikeluarkan 

pemerintah Australia pada masa kepemimpinan Julia Gillard tersebut cenderung bersifat punitive 

atau menghukum pencari suaka yang datang dengan perahu dan tidak membawa dokumen resmi 

ke Australia. Kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan pemerintah Australia sebagai respon atas 

derasnya arus Irregular Maritime Arrivals selama tahun 2010-2012.  

Dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah Australia mendapatkan 

pengaruh dari beberapa faktor yang mempunyai fungsi sebagai policy influencer. Dari empat 

faktor policy influencer yang disebutkan dalam hipotesis, tiga faktor diantaranya mempunyai 

pengaruh terhadap pengambilan keputusan, sementara hanya satu faktor yang tidak memiliki 

pengaruh terhadap pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Tiga faktor yang 

memiliki pengaruh terhadap pengambilan kebijakan tersebut diantaranya adalah faktor birokrasi, 

faktor partai, serta faktor massa. Sementara yang tidak mempunyai pengaruh adalah faktor 

kepentingan. 

http://lowyinstitute.cachefly.net/files/pubfiles/Lowy_Poll_2011_WEB.pdf


Faktor birokrasi atau bureaucratic influencer merupakan faktor yang mempunyai 

pengaruh yang besar dalam menentukan bentuk-bentuk kebijakan yang dapat diambil oleh 

pemerintah Australia. Dalam kasus Irregular Maritime Arrivals, Perdana Menteri Julia Gillard 

sengaja membentuk Expert Panel yang ditugaskan untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi 

kepada pemerintah terkait bentuk-bentuk kebijakan yang efektif sebagai upaya dalam 

membendung arus kedatangan pencari suaka dengan menggunakan perahu ke Australia. Policy 

influencer kedua yang juga memberikan pengaruh terhadap pengambilan kebijakan terkait 

Irregular Maritime Arrivals adalah partisan influencer atau faktor pengaruh partai. 

Permasalahan manusia perahu di Australia merupakan permasalahan yang sangat sensitif bagi 

masyarakat Australia sehingga kebijakan-kebijakan terkait permasalahan tersebut yang diambil 

oleh pemerintah cenderung sarat dengan muatan politis. Hal tersebut dilakukan semata-mata 

karena ingin menjaga dukungan dari konstituennya yang merupakan instrumen yang sangat 

penting dalam menjaga keberlangsungan posisi partai di pemerintahan, sehingga perdana menteri 

terpilih cenderung menjaga kebijakannya sesuai dengan tuntutan masyarakat pada saat itu.  

Faktor ketiga yang juga mempunyai pengaruh terhadap pengambilan kebijakan 

pemerintah Australia terkait IMAs adalah peran media massa serta opini publik yang terbentuk 

dalam masyarakat Australia. Publik Australia menaruh perhatian yang sangat besar dalam 

melihat permasalahan manusia perahu. Hal ini dibuktikan dengan masuknya isu manusia perahu 

yang diangkat media ke dalam tiga isu teratas yang mendominasi pemilihan federal di tahun 

2010. Dari pemberitaan-pemberitaan di beberapa media Australia, kemudian muncul tuntutan 

dari publik Australia kepada pemerintah agar memberlakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat 

keras terhadap kedatangan para manusia perahu. Faktor-faktor di atas dipengaruhi oleh 

prasangka atau prejudice terhadap manusia perahu yang selama ini dianggap atau dinilai sebagai 

kelompok dari luar komunitas Australia yang membawa dampak negatif terhadap komunitas 

Australia pada umumnya. 

Dengan demikian, ketiga faktor di atas merupakan faktor yang mempengaruhi 

pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait permasalahan Irregular Maritime 

Arrivals di Australia. Oleh karena itu, dari keempat faktor pengaruh yang ada dalam hipotesis 

penulis, maka hanya satu faktor yang tidak memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan 

pemerintah terkait IMAs, yakni faktor kepentingan atau interest influencer. Faktor ini tidak 

begitu memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah dikarenakan sebagian besar data 



yang didapat hanya mengarah kepada kelompok kepentingan yang membela hak-hak pencari 

suaka dengan perahu, sehingga sikap-sikap yang dikeluarkan justru bertentangan dengan ketiga 

faktor sebelumnya yang menginginkan adanya pengelolaan perbatasan Australia yang lebih ketat 

dan penerapan kebijakan yang keras terhadap pencari suaka dengan perahu. Rekomendasi-

rekomendasi yang dikeluarkan oleh kelompok kepentingan tersebut juga tidak diperhatikan oleh 

pemerintah sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor kepentingan tidak memberikan pengaruh 

terhadap pengambilan kebijakan pemerintah terkait permasalahan Irregular Maritime Arrivals. 

Dengan berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah 

Australia dibawah kepemimpinan Julia Gillard mengeluarkan kebijakan imigrasi yang tertutup 

terhadap Irregular Maritime Arrivals karena dipengaruhi oleh tiga faktor pengaruh kebijakan, 

yakni pengaruh birokrasi, pengaruh partai, serta pengaruh massa dengan berlandaskan pada 

pertimbangan prejudice yang melekat pada imigran yang datang dengan perahu sebagai 

rasionalisasi pengambilan kebijakan. 
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