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Abstract

This research attempts to analyze and explicate the impact of the Australia-headed
asylum seekers’ stopover towards the non-traditional security threat in Indonesia during 2009
until 2012, and then investigate some factors that influence the non-traditional security threat
accordingly. The background of this study is the correlation between the increase of the
number of Australia-headed asylum seekers during the last three years and the escalation of
the transnational crimes occurred in Indonesia caused by the asylum seekers. By employing
the formula of the occurrence of non-traditional security threat proposed by Lani Kass, this
research analyzes the causes of the occurrence of non-traditional security threat.
Subsequently, asylum seekers as Clandestine Transnational Actors (CTA) is the synthesis of
Peter Andreas’ theory about threat from non-state actors affecting the increase of non-
traditional security threat. The hypothesis offered in this research is that the stopover of
Australia-headed asylum seekers to Indonesia has the effect on the escalation of non-
traditional security threat to Indonesia. This is explicated through the first premise of the
hypothesis that is the existence of accesses and pathways in the outer islands of Indonesia
which enable the illegal entry of asylum seekers unnoticed by immigration officers on guard
or patrol. And then the second premise of this research hypothesis is that the incapability of
Indonesia to thoroughly handle the problem of asylum seekers leads to the increase of
transnational crime in Indonesia. This research focuses on four prominent transnational
crimes in Indonesia namely drug dealing, human trafficking, human smuggling and terrorism.
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Permasalahan mengenai arus pencari suaka1 yang memasuki wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memang tak kunjung mereda, bahkan jumlah pencari

suaka kini kian meningkat. Tercatat di United Nations High Commissioner for Refugees

(UNHCR) di Jakarta, jumlah pencari suaka di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 3.905

orang. Jumlah tersebut terus meningkat di tahun 2011 menjadi 4052 orang. Sampai dengan

akhir Oktober 2012 terdapat 6.995 pencari suaka terdaftar di UNHCR Jakarta secara

kumulatif. Mereka berasal dari Afghanistan (56%), Iran (11%) dan Pakistan (7%), sisanya

1Seorang pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka
akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan
“Siapa yang kami bantu”. dalam http://www.unhcr.com. diakses pada tanggal 17-10-2012



berasal dari Irak, Myanmar, Sri Lanka dan Somalia2. Indonesia merupakan salah satu negara

yang harus berhadapan dengan permasalahan orang asing seperti banyaknya pencari suaka

yang singgah dan bahkan tinggal di Indonesia. Dengan konsekuensi letak geografis yang

strategis, Indonesia merupakan tempat persinggahan favorit bagi gelombang pencari suaka ke

negara tujuan yaitu Australia.

Para pencari suaka tersebut biasa memasuki kawasan Indonesia melalui beberapa

jalur perairan yang terdapat di daerah-daerah yang tersebar di Indonesia. Jalur-jalur tersebut

berada di daerah seperti Kepulauan Riau (Batam dan Pekanbaru), Sumatera Utara (Medan),

beberapa daerah di Jawa Barat seperti Karawang dan Serang, serta beberapa jalur perairan di

Jawa Timur seperti Trenggalek, Malang dan Banyuwangi3. Penetapan sebagai pencari suaka

oleh UNHCR membutuhkan proses yang tidak sebentar. Alur penetapan sebagai pencari

suaka pada mulanya diawali dengan gelombang orang asing yang tertangkap oleh petugas

imigrasi atau para nelayan Indonesia saat memasuki kawasan NKRI (Negara Kesatuan

Republik Indonesia). Mereka dibawa ke kantor imigrasi untuk dilakukan wawancara dan

pengecekan kelengkapan dokumen dan kesehatan. Contohnya seperti yang terjadi pada

tanggal 11 Juli 2012 lalu, sebanyak 26 imigran yang ditemukan oleh petugas kepolisian di

kawasan villa Singosari, Malang Jawa Timur, saat diperiksa mereka tidak dapat menunjukkan

kelengkapan identitasnya, maka mereka dikatakan sebagai imigran gelap4. Setelah tes

kesehatan dan wawancara untuk mengetahui tujuan ke Indonesia oleh petugas imigrasi, baru

mereka dibawa ke Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) dan diserahkan pada IOM

(International Organization for Migration) untuk proses penampungan. Di penampungan

didatangi oleh UNHCR. UNHCR bertugas melakukan serangkaian tes bagi para imigran

gelap dan pencari suaka yang ingin mengajukan diri sebagai pengungsi.

Kondisi di Indonesia saat ini hanya memiliki 13 rudenim untuk menampung para

pencari suaka yang akhirnya singgah di Indonesia5. Tentunya jumlah rudenim tersebut sangat

sedikit jika dibandingkan dengan ribuan pencari suaka yang masuk ke Indonesia. Menteri

2“Ribuan imigran gelap jejali Indonesia”. dalam
http://www.mediaindonesia.com/read/2012/07/06/331480/284/1/Ribuan-Imigran-Gelap-Jejali-Indonesia.
diakses pada 17-10-2012
3Fathurrahman Al Azis. “Jalur Indonesia paling mudah dilalui imigran”. dalam
http://log.viva.co.id/news/read/149226-jalur_indonesia_paling_mudah_dilalui_imigran. diakses pada 20-09-
2012
4Temmy P. “Anggota polres Gowa bantu evakuasi imigran”. dalam
http://www.beritajatim.com/detailnews.php/8/Peristiwa/2012-07-
28/142416/Anggota_Polres_ke_Gowa_gowa_Bantu_Evakuasi_Imigran. diakses pada 12-03-2013
5 http://www.iom.int/jahia/Jahia/indonesia diakses pada 20-09-2012



Hukum dan HAM tahun 2011 Patrialis Akbar juga mengatakan tak jarang pemindahan para

pencari suaka ke rumah-rumah biasa kerap dilakukan6. Tentunya dengan cara tersebut sangat

berpotensi membuat semakin banyaknya pencari suaka yang tidak terdeteksi di Indonesia.

Terlebih beberapa kasus permasalahan juga kerap terjadi di sejumlah rudenim, seperti kasus

pencari suaka asal Afghanistan yang melarikan diri di Rudenim Pontianak pada 23 Februari

2012 dan kericuhan antar sesama imigran ataupun dengan masyarakat, seperti yang terjadi di

rudenim Riau pada 28 Juli 20127.

Sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967

tentang status pencari suaka dan pengungsi, sehingga tidak ada hukum nasional khusus yang

mengatur tentang status dan keberadaan para pencari suaka di Indonesia. Selama ini

penanganan atas pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat

Jenderal Imigrasi sebagai lembaga pengawas orang asing yang diberikan wewenang oleh

Pemerintah Indonesia sesuai dengan Undang-Undang no.9 tahun 1992 tentang keimigrasian8.

Indonesia terpaksa menyerahkan kewenangan penentuan status pencari suaka pada UNHCR,

dengan dibantu oleh IOM yang selama ini memberikan bantuan materi untuk kebutuhan

pangan para pencari suaka yang tinggal di rudenim. Dalam setahun UNHCR hanya

mengeluarkan 300 status pengungsi bagi pencari suaka9. Sementara menurut Fritz Aritonang

(Kepala Imigrasi Siantar, Sumatera Utara) pencari suaka yang tercatat masuk ke Indonesia

jumlah setiap tahunnya bertambah rata-rata 1.500 orang10. Tentu sisanya yang belum

mendapat kepastian status pengungsi dari UNHCR tersebut menjadi beban yang harus

ditanggung Indonesia. Selain lambatnya proses di UNHCR, IOM juga terkesan

memanfaatkan rudenim Indonesia sebagai lokasi penampungan. Padahal, anggaran tempat

untuk para pengungsi per orangnya sudah ada. Namun anggaran yang ditanggung IOM hanya

biaya makan, padahal biaya tinggal per harinya bagi pengungsi adalah Rp 60.000, tapi itu

terbebas karena mereka tinggal di rudenim. Hal tersebut menjadi bagian dari kerugian negara

dalam pembiayaan para pencari suaka yang tinggal di rudenim.

6 “Jumlah rudenim di Indonesia masih mencukupi”. dalam
http://makassar.antaranews.com/berita/25380/jumlah-rudenim-di-indonesia-masih-mencukupi. diakses pada
10-10-2012
7 “Imigran gelap akan jadi bom waktu bagi Indonesia”, dalam http://www.indosiar.com/fokus/imigran-gelap-
akan-jadi-bom-waktu-bagi-indonesia_84328.html. diakses pada 10-10-2012
8 Lihat Pasal 1 Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. dalam
http://pendis.kemenag.go.id/beasiswaln/pdf/uu_09_92.pdf. diakses pada 28-03-2013
9“By Invitation Only, Australian Asylum Policy”.(nd). A Human Rights Watch Report. Pp. 56-57
10Prins David Saut. “Australia sebut Indonesia basecamp para pencari suaka”. dalam
http://news.detik.com/read/2012/09/18/121235/2023786/10/australia-sebut-indonesia-basecamp-para-pencari-
suaka?nd771104bcj, diakses pada 25-03-2013



Menurut Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri pada tahun 2011, Komisaris

Jenderal Ito Sumardi Pencari suaka yang singgah di Indonesia rawan menjadi kurir kejahatan

transnasional seperti kejahatan perdagangan narkotika dan terorisme11. Saat ini penanganan

masalah pencari suaka masih sangat parsial dan terbatas. Keterbatasan itu termasuk dalam hal

sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana pada lembaga-lembaga terkait,

melemahnya pengawasan pada jalur darat, laut dan udara, kendala dalam bidang teknologi,

serta lemahnya hukum secara yuridik dan diplomatik12. Meski sudah terdapat beberapa

bantuan dari pihak eksternal seperti UNHCR, IOM dan juga pemerintah Australia tetap saja

Indonesia masih memiliki potensi terancamnya keamanan non-tradisional dengan singgahnya

ribuan pencari suaka. Hal tersebut telah dikatakan oleh Kepala Kepolisian Republik

Indonesia (Kapolri) Jenderal Timur Pradopo pada Januari lalu bahwa jumlah kasus kejahatan

transnasional yang dialami Indonesia kini meningkat13. Data Polri menunjukkan bahwa tahun

2010, terjadi 10.444 kasus. Terdapat tiga kasus transnasional yang menonjol, yaitu kejahatan

dunia maya, kejahatan narkoba dan kejahatan terorisme. Pada tahun 2011 naik menjadi

16.138 kasus. Data terbaru menunjukkan sepanjang 2012 Mabes Polri menangani 21.457

kasus transnasional, jumlahnya naik 24,78 persen dari tahun sebelumnya. Sepanjang tahun

2009 hingga 2012 terdapat empat tren kejahatan transnasional yang paling menonjol yaitu

penyelundupan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan manusia (trafficking),

penyelundupan manusia dan terorisme 14.

Diakui Kapolri Timur Pradopo, tak semua kasus kejahatan transnasional tersebut bisa

diselesaikan secara hukum di akhir tahun 2012 lalu. Dari total 21.457 kasus kejahatan

transnasional pada tahun 2012, Polri baru dapat menyelesaikan 16.884 kasus. Sebanyak 4.573

kasus masih menjadi pekerjaan rumah bagi Polri untuk dituntaskan pada 2013 ini15.

Sedangkan jumlah kasus yang disebabkan oleh para pencari suaka yang masuk ke Indonesia

selama periode bulan Januari hingga bulan Mei, tahun 2010 mencapai 61 kasus16. Angka ini

11 Wayan Agus Purnomo. 2011. “Pencari Suaka Rawan Menjadi Kurir Transnasional” dalam
http://www.tempo.co/read/news/2011/03/29/063323718/Pelintas-Batas-Rawan-Jadi-Kurir-Transnasional.
diakses 03-06-2013
12Admin Humas Mabes Polri. “Penyebab kejahatan transnasional”. http://www.polri.go.id/kasus-all/ks/t/.
diakses pada 12-03-2013
13 ibid
14Admin Humas Mabes Polri. “Penyebab kejahatan transnasional”. http://www.polri.go.id/kasus-all/ks/bt/.
diakses pada 13-03-2013
15 ibid
16 ibid



merupakan peningkatan yang sangat signifikan karena mencapai hampir 100% dari jumlah

kasus ditahun sebelumnya, yaitu sebesar 31 kasus17.

Kerangka Pemikiran: “Ancaman Keamanan Non- Tradisional”

Meninjau dari kajian studi keamanan yang ditulis oleh Barry Buzan dkk (1998),

konsep keamanan berada di dua interaksi perdebatan. Argumen pertama diusung oleh

pemikiran para tradisionalis yang mengatakan bahwa ancaman keamanan negara

diindikasikan dengan adanya kompetisi dan masalah keamanan antar negara, misal adanya

perlombaan senjata (arm race) dan pembangunan kekuatan militer (military build-up)

sehingga berdampak pada ancaman keamanan nasionalnya. Sedangkan kelompok non-

tradisionalis mengatakan bahwa masalah keamanan suatu negara harus memasukkan masalah

keamanan intra-negara dan masalah keamanan transnasional18. Yang dimaksud dengan

masalah keamanan intra-negara adalah misalnya terjadinya kekacauan (disorder) di dalam

negara oleh masyarakat atau penduduk karena etnik, ras (warna kulit), agama, linguistik atau

strata ekonomi19. Sedangkan masalah keamanan transnasional misalnya munculnya ancaman

yang disebabkan oleh arus migrasi, kerusakan lingkungan hidup dan masalah kependudukan

seperti besarnya jumlah penduduk (over population) 20.

Busan memahami keamanan sebagai persoalan yang berkaitan dengan nasib

manusia sebagai kolektivitas. Keamanan menurutnya mencakup ancaman yang berasal dari

luar maupun ancaman yang berasal dari dalam (negeri) sendiri. Bagi negara yang memiliki

banyak akses lintas negara semakin memperbesar peluang terhadap terjadinya tindakan

kejahatan transnasional. Semakin meningkatnya keberadaan orang asing secara ilegal di suatu

negara memberikan kerugian bagi negara tersebut, baik secara finansial dan material21.

Partogi mengatakan bahwa ancaman keamanan non-tradisional bagi suaka negara adalah

ancaman keamanan yang bersifat eksklusif dengan keamanan negara yang datangnya dari

ancaman yang bersifat non-militer. Kehadiran orang-orang asing yang menjadi penduduk di

suatu wilayah menjadi indikasi adanya tantangan keamanan non-tradisional22.

17 ibid
18Barry Buzan et al. 1998. “Security: A new framework for analysis”. Lynne Rienner Publishers. Pp 08-19
19 ibid
20 ibid
21 ibid
22Poltak Partogi. “Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Kejahatan Lintas Negara”. dalam
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:iyc3KXryg6kJ:www.pdii.lipi.go.id/wp-



Sejalan dengan ide Buzan tentang ancaman keamanan non-tradisional, Lani Kass,

seorang doktor di bidang ahli strategis dari National War College AS juga pernah menulis

dalam artikel ilmiahnya yang berjudul “Strategic Review” yang membagi ancaman ke dalam

tiga bagian yaitu ancaman internal, ancaman eksternal dan ancaman intraeksternal. Ancaman

internal adalah ancaman yang berasal dari dalam negara, seperti adanya terrorisme dan

konflik komunal yang dapat menghasilkan ancaman keamanan non-tradisional. Ancaman

eksternal adalah ancaman yang berasal dari luar negara, yang seringkali diidentikan dengan

ancaman dari negara lain atau negara musuh. Sementara ancaman internal-eksternal

merupakan ancaman yang tidak dapat dipastikan secara tepat sumbernya, seperti serangan

terorisme global23.

Khusus untuk ancaman keamanan non-tradisional yang dikategorikan Kass ke dalam

ancaman internal, Kass membuat formula tersendiri

Gambar. 1 Formula Terjadinya Ancaman Dari Lani Kass 24.

Dari formula diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga aspek yaitu kerentanan negara

(vulnerabilities), tujuan masuknya orang asing (intention) dan kapabilitas negara

(capabilities). Jika ketiga aspek tersebut dikolaborasikan menjadi berpengaruh terhadap

tingkat ancaman. Perubahan tingkat pada satu aspek yang terdapat di dalam formula tersebut

dapat langsung berpengaruh pada tingkat ancaman25. Misal suatu negara memiliki tingkat

kerentanan yang tinggi dalam isu kedaulatan atau isu konflik suku, ras dan antar golongan

(SARA), ditambah dengan banyaknya orang asing yang memasuki negara tersebut namun Ia

memiliki kapabilitas yang baik dalam hal kemapanan ekonomi dan militer sebagai penangkal

atas kerentanan dan masuknya orang asing, maka terjadi penurunan pada tingkat ancaman.

Kass mengatakan tentang pengukuran penurunan kerentanan dengan meningkatkan

perlindungan tanah air dengan aspek-aspek seperti kesiapan, kesiagaan dan prioritas26.

Proses Masuk dan Singgahnya Para Pencari Suaka ke Australia Melalui Jalur dan

Akses Pulau-Pulau di Indonesia

content/uploads/2012/04/Masalah-negara-kepulauan-di-era-globalisasi.pdf+Poltak+Partogi+Nainggolan.pdf.
Diakses pada 23-03-2013
23ibid
24 Kass, Lani. 2004. “Homeland Defense: Assumption First, Strategy Second”, dalam Journal of Homeland
Security. Vol. 1. pp: 187-200
25 ibid
26 ibid

Vulnerabilities x Intention x Capabilities = Threat



Sebagai negara kepulauan dan maritim terbesar, Indonesia masih memiliki banyak

akses atau jalur masuk serta kawasan perbatasan yang masih minim pengawasan.  Akses dan

kawasan perbatasan yang masih minim pengawasan tersebut digunakan para pencari suaka

untuk masuk ke Indonesia, sehingga menyebabkan terjadinya tindakan kejahatan

transnasional yang dilakukan oleh para pencari suaka yang kemudian singgah di Indonesia

tersebut. Permasalahan yang timbul setelah pencari suaka datang di Indonesia adalah

bagaimana kehidupan para pencari suaka. Apakah mereka mendapatkan hak sebagaimana

warga negara asing pada umumnya. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan banyaknya

pencari suaka datang, apakah semudah itu memasuki Indonesia. Sebelum akhirnya singgah

dan ditetapkan sebagai pencari suaka di Indonesia oleh UNHCR, gelombang orang asing dan

imigran terlebih dahulu harus melewati proses pemeriksaan oleh imigrasi Indonesia. Bagian

ini menguraikan bagaimana proses para imigran atau orang-orang asing tersebut akhirnya

dapat singgah dan ditetapkan sebagai pencari suaka di Indonesia. Selain itu di bagian ini juga

menjelaskan dan menganalisis mengenai salah satu premis dalam hipotesis penelitian ini

yaitu akses di Indonesia yang mudah dimasuki oleh pencari suaka dalam kaitannya dengan

peningkatan ancaman keamanan non-tradisional.

Mayoritas gelombang orang asing (imigran gelap) sampai ke Indonesia melewati jalur

laut dengan menggunakan perahu nelayan atau kapal rumpon di wilayah-wilayah “favorit”

sebelah barat Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, sepanjang perairan pantai selatan khususnya

daerah sekitar Provinsi Banten dan Jawa Barat sebagai tempat bertolak menuju Australia.

Gelombang orang asing (imigran gelap) biasanya tertangkap oleh petugas keamanan ataupun

nelayan. Tidak jarang gelombang orang asing tersebut terdampar karena kehabisan bekal

makanan atau ditolong oleh masyarakat karena kondisi keselamatan mereka yang terancam

seperti keadaan perahu yang tak layak atau keadaan darurat seperti terapung di lautan.

Penetapan sebagai pencari suaka oleh UNHCR membutuhkan proses yang tidak

sebentar. Alur penetapan sebagai pencari suaka pada mulanya diawali dengan gelombang

orang asing yang tertangkap oleh petugas imigrasi atau para nelayan Indonesia saat

memasuki kawasan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) secara ilegal. Mereka

dibawa ke kantor imigrasi untuk dilakukan wawancara dan pengecekan kelengkapan

dokumen dan kesehatan. Contohnya seperti yang terjadi pada tanggal 11 Juli 2012 lalu,

sebanyak 26 imigran yang ditemukan oleh petugas kepolisian di kawasan villa Singosari,



Malang Jawa Timur, saat diperiksa mereka tidak dapat menunjukkan kelengkapan

identitasnya, maka mereka dikatakan sebagai imigran gelap27.

Setelah tes kesehatan dan wawancara untuk mengetahui tujuan ke Indonesia oleh

petugas imigrasi, baru mereka dibawa ke rudenim dan diserahkan pada IOM untuk proses

penampungan. Di penampungan didatangi oleh UNHCR. UNHCR bertugas melakukan

serangkaian tes bagi para imigran gelap dan pencari suaka yang ingin mengajukan diri

sebagai pengungsi. Untuk mendapatkan perlindungan internasional sebagai pengungsi,

seorang pencari suaka harus membuktikan adanya kemungkinan yang rasional tentang

penderitaan yang Ia takutkan atau yang terjadi pada dirinya apabila Ia kembali ke negara

asalnya, melalui proses yang disebut penentuan status sebagai pengungsi

(Refugee Status Determination). Proses ini bertujuan untuk menentukan apakah seorang

pencari suaka memenuhi kriteria untuk disebut sebagai pengungsi sebagaimana dinyatakan

dalam Konvensi PBB tahun 1951 tentang Pengungsi dan protokol tahun 1967.

Indonesia sampai saat ini belum memiliki aturan hukum dan teknis penanganan

imigran gelap (illegal) yang masuk ke Indonesia. Setidaknya ada beberapa proses atau

tahapan yang harus dilalui para imigran yang memasuki Indonesia sebelum akhirnya

ditetapkan sebagai pencari suaka. UNHCR menjalankan prosedur Penentuan Status

Pengungsi atau Refugee Status Determination (RSD) yang dimulai dengan registrasi atau

pendaftaran terhadap para pencari suaka. Setelah registrasi, UNHCR melakukan wawancara

individual dengan masing–masing pencari suaka, dengan didampingi seorang penerjemah

yang kompeten. Proses ini melahirkan keputusan yang berdasarkan alasan penentuan apakah

permintaan status pengungi seseorang diterima atau ditolak. Jika ditolak masing–masing

individu diberikan sebuah kesempatan (satu kali) untuk meminta banding apabila

permohonannya ditolak.

Ketika ada sekelompok orang asing yang melewati jalur-jalur ilegal dan masuk ke

wilayah Indonesia mereka dikategorikan sebagai imigran gelap yang melakukan pelanggaran

administrasi imigrasi sebagaimana UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pada

akhirnya kelompok orang asing itu dikelompokan menjadi satu dan ditempatkan di rudenim.

Persoalan muncul ketika pemerintah tidak dapat berbuat banyak dalam menangani para

pengungsi ataupun pencari suaka tersebut (capabilities). Aspek-aspek sosial keamanan dan

27Temmy P. “Anggota polres Gowa bantu evakuasi imigran”. Dalam
http://www.beritajatim.com/detailnews.php/8/Peristiwa/2012-07-
28/142416/Anggota_Polres_ke_Gowa_gowa_Bantu_Evakuasi_Imigran. diakses pada 12-03-2013



ketertiban yang muncul kemudian dilapangan adalah seperti terjadinya perdagangan dan

penyelundupan manusia, kejahatan narkotika terselubung dan terorisme28. Hal tersebut diatas

disebabkan rentang waktu tunggu mereka di Indonesia sangat tidak jelas. UNHCR juga tidak

dapat memastikan bagaimanan nasib mereka setelah mendapatkan status-status tersebut,

berapa lama untuk dapat ditempatkan di Australia. Yang banyak terjadi adalah setelah

mereka mendapatkan status sebagai pencari suaka masih harus menunggu bertahun-tahun

untuk dapat ditempatkan di Australia. Keberadaan mereka yang lama tersebut itulah yang

kemudian menimbulkan mereka melakukan tindakan empat kejahatan menonjol yang

memberikan dampak peningkatan ancaman keamanan non-tradisional bagi Indonesia. Tidak

dapat dipungkiri bahwa masalah pencari suaka di Indonesia sampai saat ini belum tertangani

dengan baik.

Akses atau Jalur Masuk di Indonesia yang Memudahkan Masuknya Pencari Suaka dan
Terjadinya Kejahatan Transnasional

Letak Bengkalis di Provinsi Riau yang berada di perbatasan negara menjadi salah satu

daerah yang sangat rawan dengan kedatangan pencari suaka. Sebagai daerah yang terdiri dari

pulau-pulau dan memiliki garis pantai yang panjang, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

seringkali menjadi salah satu jalur masuknya pencari suaka ke Indonesia. Terlebih wilayah

Bengkalis memiliki banyak pelabuhan tradisional atau pelabuhan rakyat yang berbatasan

langsung dengan Malaysia di perlintasan Selat Malaka. Menurut Dirman Sukardi, Direktur

Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Imigrasi, terdapat beberapa titik paling rawan

yang menjadi pintu masuk para pencari suaka di Indonesia. Beberapa wilayah yang paling

rawan sebagai pintu masuk para pencari suaka itu yaitu, Semenanjung Riau dan Aceh29.

Sedangkan Direktur Polisi Air (Polair) Polri Brigjen Iman Budi Supeno mengungkapkan

terdapat dua daerah rawan yang kerap ditemukan praktek penyelundupan manusia oleh

pencari suaka di wilayah barat Indonesia, yakni utara Banten dan sekitar Lampung. Di

Lampung para pencari suaka di dominasi oleh orang-orang berkebangsaan Afghanistan dan

Srilanka30.

28 Zulkarnain. “SIARAN PERS KAPOLRI PADA ACARA KONFERENSI PERS AKHIR TAHUN 2010”

dalam http://www.polri.go.id/berita/4559. Diakses 03-05-2012
29 Tanpa Nama. “Inilah Wilayah Paling Rawan Pencari Suaka” dalam
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/12/19/lwgm4j-inilah-wilayah-paling-rawan-
penyelundupan-imigran-gelap. diakses 03-06-2013

30 “Silang Persepsi Bertumbal Nelayan” 2006. dalam MZ Mochtar - SUSUNAN REDAKSI.-
io.ppijepang.org.pdf diakses 07-05-2013



Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara.

Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah

kedaulatan dan pemanfaatan sumber kekayaan alam. Kepala Kepolisian Daerah (Polda)

Kepulauan Riau (Kepri) Brigjen Pol Yotje Mende mengatakan, Karimun sebagai daerah

perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura sangat rawan dengan kejahatan

transnasional. Kejahatan transnasional yang sering terjadi di Kepri adalah penyelundupan dan

perdagangan narkoba31. Para kurir dan pemasok obat-obatan terlarang menggunakan jalur-

jalur tikus di daerah pelosok dengan akses terbuka, membuat kurir leluasa bergerak. Secara

geografis wilayah kepulauan dan daratan Sumatera dikeliling lautan yang masih

memudahkan kurir masuk dan lolos dari pemeriksaan petugas.

Gambar 2. Peta Pulau Sumatera32.

Dari peta Pulau Sumatera di atas menunjukkan daerah yang berwarna merah adalah

daerah yang sering kali ditemukan para pencari suaka sedang singgah serta kasus

penyelundupan manusia dan penyelundupan obat-obatan terlarang.

31 Tanpa Nama. jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/.../1008.Bangsa.Lemhanas.Jakarta. Diakses 12-05-
2013
32 Tanpa Nama. “Satreskrim Narkoba Polda Sumbar Bentuk Tim” dalam
http://sumbar.polri.go.id/berita/19/satreskrim-narkoba-polda-sumbar-bentuk-tim.html. Diakses 05-03-2013



Pantai selatan Kabupaten Sukabumi, Palabuhan Ratu di provinsi Jawa Barat adalah

salah satu tempat yang paling sering ditemukannya pencari suaka yang berhasil menyelinap

di pemukiman warga. Disamping karena merupakan titik terdekat menuju Pantai Chrismas

Australia juga karena pantai selatannya yang begitu panjang. Dan sampai saat ini belum ada

pos pemantauan imigrasi di pesisir selatan Sukabumi33. Di daerah sukabumi pun masih

terdapat “jalur tikus” yang kerap digunakan pencari suaka untuk menyusup masuk ke

Indonesia yaitu di Perairan Ujunggenteng, Kecamatan Ciracap, Cisolok dan Simpenan34.

Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno mengingatkan, ancaman

kejahatan transnasional kian mengkhawatirkan di wilayah Jawa Barat. Ia mengungkapkan,

sejak awal 2009 hingga pertengahan Mei 2011 Polda Jawa Barat telah menangani delapan

kasus penyelundupan manusia yang dilakukan oleh 300 orang pencari suaka35, kemudian

awal 2011 hingga akhir 2012 Polda Jawa Barat telah menangani sembilan kasus

penyelundupan manusia di berbagai daerah di Jawa Barat sekaligus berhasil menangkap 561

pencari suaka dan imigran gelap36.

Di Jawa Barat tepatnya di Sukabumi dan Cianjur merupakan daerah yang memiliki

pantai menghadap langsung ke wilayah Pulau Christmas, Australia. Pulau tersebut

merupakan tujuan para pencari suaka. Dari wilayah pantai Palabuhan Ratu, Sukabumi,

Palabuhan Jayanti dan Cianjur ke Pulau Christmas, Australia bisa ditempuh dalam waktu dua

belas hingga empat belas jam dengan menggunakan kapal nelayan (rumpon). Para pencari

suaka berencana menyeberang ke pulau Christmas dengan menggunakan dua kapal rumpon

dari Pelabuhan Ratu. Sampai saat ini hal ini masih menjadi perhatian yang serius bagi Polda

dan terus melakukan penyidikan kasus ini. Lokasi Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dan

dekat dengan Australia selalu dijadikan tempat penyelundupan manusia, dan daerah yang

sangat rawan adalah Kecamatan Palabuhan Ratu, Ciracap dan Ciemas37.

33 Tanpa nama.“Pantai Sukabumi Rawan Pentelundupan Imigran” dalam
http://www.poskotanews.com/2013/03/14/selatan-sukabumi-rawan-penyelundupan-imigran/ diakses 08-06-2013
34 ibid
35 Tanpa Nama. “Rawan Penyelundupan Manusia” dalam http://www.lodaya.web.id/?p=2438. Diakses 08-05-
2013
36 Syarif Abdullah. “Penyelundupan manusia ancaman stabilitas Pantai Selatan” dalam
http://www.antaranews.com/berita/350762/penyelundupan-manusia-ancaman-stabilitas-pantai-selatan.
Diakses 07-05-2013
37 Tanpa Nama. “Daerah Rawan Penyelundupan Manusia di Jabar” dalam http://www.lodaya.web.id/?p=20465.
Diakses 07-05-2013



Untuk kejahatan transnasional Di Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat telah

menetapkan 55 titik rawan di Jawa Barat yang didominasi oleh kejahatan terorisme dan

narkoba

Bentuk kejahatan Jumlah titik Jalur

Terorisme & narkoba 13 Pantura

Terorisme & narkoba 5 Tengah

Terorisme & narkoba 15 Selatan

Tabel. 1 Jumlah Titik Rawan Terorisme dan Penyelundupan Obat-obatan Terlarang di Jabar38.

Kepala Kepolisian Daerah Banten Brigadir Jenderal Rumiah menyatakan bahwa

sepanjang jalur pantai di Banten juga rawan terhadap masuknya pencari suaka. Pada 15

November 2012, 35 orang imigran gelap asal Irak yang hendak menyeberang ke Pulau

Christmas Australia ditangkap oleh aparat Satuan Polisi Air Polres Garut di perairan

Kabupaten Garut. Para imigran itu tidak mampu menunjukan surat resmi tujuan

keberadaannya di Indonesia, sehingga akhirnya ditangkap untuk diproses lebih lanjut.

Panjang garis pantai di Banten adalah 517 kilometer, terdapat ratusan pelabuhan rakyat yang

seluruhnya tidak dalam pantauan polisi. Berikut adalah peta pembagian daerah administratif

di Jawa Barat. Daerah yang berwarna merah adalah daerah dengan jumlah terbanyak

ditemukannya pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia melalui perairan dari laut

barat.

38 ibid



Gambar 3. Peta Daerah Rawan Ditemukannya Pencari Suaka Secara Ilegal di Jawa Barat dan Banten39.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 2012 Amir Syamsuddin mengatakan di

Puncak, Cisarua, Jawa Barat, terdapat banyak pencari suaka asal Timur Tengah yang

menetap secara ilegal40.

Sedangkan untuk kasus trafficking jumlahnya selalu bertambah selama tiga tahun

kebelakang ini. Kehadiran ribuan pencari suaka di wilayah negara Indonesia telah melahirkan

permasalahan tersendiri dan menimbulkan beberapa dampak di bidang ideologi, politik,

ekonomi, sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan keimigrasian. Dalam kasus

imigran ilegal yang disebabkan oleh para pencari suaka, Indonesia hanya seperti “satpam”

saja, justru peran IOM dan UNHCR jauh lebih besar ketimbang peran aparat kepolisian

Indonesia. Hingga November 2012 ini, tercatat ada 258 pencari suaka di Rudenim Medan di

Belawan yang masih menunggu kejelasan nasib dari IOM maupun UNHCR. Kasus-kasus

kejahatan transnasional tidak sulit ditemukan, terutama di daerah-daerah terpencil dan

berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Sebagai negara kepulauan, sedikitnya

39Tanpa Nama. “Laporan Pelaksanaan Tugas Pemantauan Dan Evaluasi” Dalam http://ppid.polkam.go.id/wp-
content/uploads/2013/03/LAPORAN-PELAKSANAAN-MONEV-tw-III-2012-new.doc. diakses 08-05-2013

40 Tanpa Nama. “Menkum dan HAM: Indonesia bukan Bumper Australia soal Imigran Gelap” dalam
http://www.beritasatu.com/nasional/79220-menkum-dan-ham-indonesia-bukan-bumper-australia-soal-
imigran-gelap.html. Diakses pada 03-06-2013



ada sembilan daerah atau wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga,

seperti Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatra Utara, Kepulauan Riau, dan Kalimantan

Barat. Posisi silang tersebut dengan sendirinya berpengaruh atas kehidupan bangsa kita dari

masa ke masa, baik secara menguntungkan maupun yang merugikan. Posisi negara kepulauan

Indonesia yang baik itu mudah untuk mendatangkan ancaman dari luar. Letak geografis

Indonesia yang strategis pada persimpangan dua benua dan dua samudra menyebabkan

Indonesia secara langsung maupun tidak lansung dapat terlibat aktif dalam permasalahan

kejahatan Transnasional khususnya ancaman human trafficking. Masih lemahnya penjagaan

wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia seperti pelabuhan laut dan udara.

Menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Madiun, Hermansyah Siregar, Kabupaten

Pacitan merupakan daerah paling rawan kasus penyelundupan manusia41. Hal ini karena

letaknya yang berada di pantai selatan Pulau Jawa. Di Jawa Timur hampir seluruh wilayah di

pesisir pantai selatan Pulau Jawa rawan menjadi tujuan favorit para pencari suaka untuk

singgah, di antaranya adalah Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, dan Banyuwangi. Ponorogo

juga merupakan daerah kedua di wilayah hukumnya (Madiun, Ponorogo, Magetan, Pacitan

dan Ngawi) yang rawan terhadap kasus imigran gelap42. Sebab kabupaten ini merupakan

pintu masuk ke daerah Trenggalek yang tepat melewati jalur pantai selatan. Kasus yang

diserahkan ke Rudenim adalah kasus pencari suaka yang rata-rata berasal dari Timur Tengah

dan Asia Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir gelombang pencari suaka kebanyakan

berasal dari Afghanistan, Sri Lanka dan Irak mendatangi kawasan Australia melalui jalur

perairan dari Indonesia menggunakan kapal meski sering tenggelam.

Kejahatan yang melintasi batas-batas negara ini ternyata disadari memberikan

ancaman bagi stabilitas suatu negara. Ini dianggap sebagai ancaman keamanan non-

tradisional karena kejahatan transnasional dapat mengancam segala aspek kehidupan

termasuk pembangunan kehidupan sosial kemasyarakatan dalam suatu negara. Bahkan tak

jarang dari jumlah para pencari suaka yang berhasil lolos dari pengawasan petugas patroli

dan imigrasi mereka sampai tiba hingga ke wilayah Indonesia timur dengan menggunakan

kepulauan Nusa Tenggara sebagai tempat transit untuk menuju ke mainland Australia. Di

bagian Indonesia timur di wilayah perairan Nusa Tenggara yang letaknya berbatasan dengan

Australia dan Timor Leste, terdapat beberapa tempat sering ditemukan kasus penyelundupan

41 KR-SAS. “Wilayah Pacitan Rawan Imigran Gelap” dalam
http://www.antaranews.com/print/1332298449/kabupaten-pacitan-wilayah-rawan-kasus-imigran-gelap. Diakses
08-05-2013
42 Tanpa Nama. “Wilayah Kami” dalam http://madiun.imigrasi.go.id. Diakses 07-05-2013



manusia dari pencari suaka asal Timur Tengah (Iran) seperti Sekotang desa (Lombok Barat),

Awang desa (Lombok Tengah), Desa Tanjung Luar, Desa Labuan Haji, Desa Labuan

Lombok, dan Jero Waru Desa (Lombok Timur)43. Di Maumere, Kabupaten Sikka tepatnya di

kecamatan Nita, wilayah tersebut strategis dimana terletak di persimpangan jalan negara yang

sering dilewati pencari suaka, hal tersebut seperti yang disampaikan oleh perwakilan staff

IOM Julianita Natalegawa44. Pada tahun 2009 jumlah pencari suaka di Nusa Tenggara Timur

presentasinya naik lebih dari 800 persen dari tahun sebelumnya menjadi 213 orang, pada

tahun 2010 dan 2011, masing-masing 604 dan 747 orang45. Sekitar 20 persen hingga kini

ditampung di Rudenim yang tersebar di 13 daerah, sisanya ada di indekos dan wisma-wisma

lainnya yang difasilitasi lOM. Untuk mencapai negara yang dituju, mereka menggunakan

berbagai cara, misalnya membayar uang di muka dalam jumlah besar kepada para

penyelundup manusia. Penyelundup itu lalu mengorganisasi perjalanan para imigran gelap

serta mengupayakan dokumen perjalanan dan visa palsu46. "Penyelundup imigran itu

teroganisasi dan sudah menjadi kejahatan lintas negara (transnational crimes) ujar Kepala

Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Lampung Hattu Octavianus

megakui Provinsi Lampung47.

Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan masyarakat

negara tetangga mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat setempat dan berdampak

negatif bagi pengamanan daerah perbatasan dan rasa nasionalisme warga setempat. Maka

tidak jarang daerah perbatasan dijadikan sebagai pintu masuk atau tempat singgah para

pelaku kejahatan transnasional. Daerah perbatasan merupakan daerah tertinggal disebabkan

antara lain, lokasinya yang terisolir (terpencil) dengan tingkat aksesibilitas yang rendah,

rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Rendahnya tingkat kesejahteraan

sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal)

dan minimnya informasi tentang pemerintah masyarakat di daerah perbatasan (blank spot).

43 Admin. “Perairan NTT Rawan Penyelundupan Manusia” dalam http://nttprov.go.id. Diakses 08-05-2013
44 Tanpa Nama. “Lokakarya Penanggulangan Penyelundupan Manusia” dalam
http://www.iom.or.id/newsletter/eng/RMIM%20Newsletter_Apr-Jun%202012%20Vol.24_bhs.pdf. Diakses 08-
05-2013
45 Tanpa Nama “Imigrasi Segera Deportasi 12 Imigran Gelap Asal Sudan”. Dalam
http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/167-imigrasi-segera-deportasi-12-imigran-asal-sudan.
Diakses 08-05-2013
46 Tanpa Nama. “Undang-Undang No.6 Tahun 2011”Dalam http://www.expat.or.id/info/UU6-Tahun2011-
ImmigrationLaw.pdf. Diakses 08-05-2013
47 Tanpa Nama. “Lampung Rawan Kejahatan Transnasional” dalam http://www.lampung-
news.com/article/Kriminal/6459/1/print/. Diakses 08-05-2013



Rawannya daerah ataupun wilayah perbatasan negara terhadap masuknya pencari

suaka berarti pula ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan negara. Mayoritas daerah yang

rawan kejahatan transnasional di Indonesia adalah di wilayah perbatasan. Hal tersebut

disebabkan oleh kondisi di wilayah perbatasan yang terbelakang dan terisolir di Indonesia48.

Keadaan Golden triangle (di Asia Tenggara) merupakan penghasil 60% opium dan heroin

dunia49, namun tidak hanya karena menjadi pemasok opium yang besar, tapi juga dengan

jumlah populasi Indonesia yang besar, maka Indonesia juga menjadi pasar dan target yang

sangat potensial.

Masalah yang ditimbulkan oleh para pencari suaka merupakan akibat perubahan

politik di daerah Asia Tengah mulai dari Irak, Afghanistan, dan Sri Lanka sehingga banyak

yang berupaya berimigrasi untuk mencari kehidupan yang lebih baik karena mereka tertekan

dan nyawa mereka terancam di negara mereka sendiri. Negara yang dituju oleh para pencari

suaka asal Timur Tengah dan Asia Selatan adalah Australia. Permasalahan kejahatan

transnasional yang disebabkan oleh para pencari suaka banyak terjadi terutama di tempat-

tempat hiburan di daerah-daerah perbatasan seperti di Batam, Papua dan Lombok50. Salah

satu kejahatan transnasional yang dibahas di penelitian ini berikutnya adalah terrorisme.

Kelompok teroris dapat digolongkan pada aktor non negara yang memanfaatkan keterbukaan

batas-batas negara, serta kondisi stabilitas dari suatu negara yang menjadi target operasional.

Kondisi Geografis Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.448 pulau.

Secara geografis, hampir 70 persen (5,8 juta km persegi) wilayah Indonesia merupakan

perairan dengan potensi kekayaan laut yang sangat potensial51. Dari segi kekayaan Sumber

Daya Alam, sumber perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6.167.940 ton per

48 Karim Hings Abdillah., Ir., MBA. 2000. Mendayagunakan Wilayah Perbatasan Dengan Meningkatkan Peran
dan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraannya Guna Pemantapan
Integritas. Jakarta: Lemhanas.
49 Mark A. R. Kleiman & James E. Hawdon “Golden Crescent” Dalam
http://knowledge.sagepub.com/view/drugpolicy/n135.xml. Diakses pada 08-05-2013

50 Sonya Helen Sinombor. “Fasilitas Pariwisata Rawan Trafficking” dalam
http://regional.kompas.com/read/2011/07/28/20291885/Fasilitas.Pariwisata.Rawan.Trafficking. Diakses 05-05-
2013

51 R Dahuri. 2003 “Paradigma baru pembangunan Indonesia berbasis kelautan”. Dalam
repository.ipb.ac.id. diakses 07-05-2013



tahunnya52. Posisi geografi Indonesia adalah sebuah jalan silang yang menghubungkan dua

benua (benua Asia dan Australia) dan dua samudera (samudera Pasifik dan samudera Hindia)

yang sangat padat dengan aktivitas kelautan. Karena posisinya tersebut. Wilayah territorial

Indonesia menjadi jalur laut internasional yang popular disebut sebagai Alur Laut Kepulauan

Indonesia (ALKI) atau Sea Lines of Communication (SLOC)53. Kekhasan yang tidak dimiliki

oleh bangsa lain ini adalah konsekuensi dari adanya UNCLOS (United Nations Conference

on the Law of the Sea) yang membagi Indonesia menjadi tiga kompartemen strategis sesuai

dengan ALKI. Dengan pembagian tugas dari Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik

Indonesia yaitu sebagai berikut:

Gambar 4. Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia54.

Satuan Tugas (Satgas) I Tim Koordinasi Keamanan Laut berkedudukan di Batam

dengan wilayah tugas di perairan bagian barat Indonesia dari mulai perairan Selat Malaka,

Laut Natuna sampai dengan batas ALKI I. Satgas II meliputi perairan Laut Sulawesi, Selat

Makasar, Laut Maluku dan Laut Flores. Satgas III mulai Laut Halmahera, Laut Seram, Laut

Banda, Laut Aru dan Arafuru55.

52 ibid
53 Tanpa Nama. “ Perjanjian Keamanan“ dalam http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135537-T%2027969-
Perjanjian%20keamanan-Pendahuluan.pdf. Diakses pada 03-06-2013
54 KETUA BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA. “Skep Kalakhar
Bakorkamla Tentang Satgas”. Dalam http://www.bakorkamla.go.id/docs/SKEP%20SATGAS.pdf. Diakses pada
03-06-2013

55 Ketua Badan Koordinasi Keamanan Laut. “Skep Kalakhar Bakorkamla tentang Satgas” Dalam
http://www.bakorkamla.go.id/docs/SKEP%20SATGAS.pdf. Diakses 03-06-2013



Keterbatasan armada membuat Bakorkamla tidak mampu mengawal optimal tiga

ALKI. Ancaman ini menjadi semakin tinggi karena selain posisi geografis Indonesia berada

dalam lalu lintas perdagangan dunia yang padat, setiap hari ratusan bahkan ribuan kapal asing

melintas di perairan Indonesia melalui empat Sea Line of Communication (SLOC)56.

Namun akibat letak posisi silang negara kepulauan Indonesia yang terletak di antara

dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudera (Pasifik dan Hindia), menyebabkan

wilayah Indonesia rawan terjadinya praktik tindakan kejahatan transnasional. Adapun daerah

yang menjadi titik rawan tersebut terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara

Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia)57.

Hal tersebut disebabkan pertama, terdapatnya celah pada aturan (hukum) yang ada, sehingga

dimanfaatkan bagi para pelaku tindakan kejahatan transnasional untuk memasuki wilayah

perairan Indonesia. Kedua keterbatasan penanganan dari pemerintah untuk para pelaku

tindakan kejahatan transnasional yang dilakukan oleh para pencari suaka. Ketiga, pemerintah

tidak pernah mengagendakan secara serius untuk mengatasi pencari suaka secara integratif 58.

Keempat, banyaknya oknum petugas yang terkait, hal ini menjadi masuk akal ketika

hasil dari illegal fishing tersebut dapat meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, masih adanya oknum di

departemennya yang melakukan pelanggaran dengan modus memberi izin para pelaku

dengan cara membelotkan aturan yang ada tidak melalui pelabuhan, padahal menurut

UUNo।31/2004 tentang perikanan. Nelayan di Garut mereka membantu masuknya imigran

gelap ke Indonesia, dan ini disebabkan oleh faktor ekonomi59. Kelima, kurangnya koordinasi

antar-departemen yang terkait dalam mengatasi masalah yang menyangkut penuntasan

permasalahan pencari suaka di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari tumpang tindihnya dalam

penanganan antara Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perhubungan,

Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan

Pemerintah Daerah. Keenam, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam

penanganan kejahatan transnasional yang dilakukan oleh para pencari suaka. Sampai tahun

56 Tanpa Nama. Dalam http://www.unhas.ac.id/lkpp/hukum/Bahan%20Ajar%20PIP.pdf. Diakses 03-06-2013
57 Tanpa Nama. 2011. “Kejahatan Transnasional Di Indonesia Dan Upaya Penanganannya”. Jakarta: Pusat
Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Republik
Indonesia.
58 Dr. Marhawni Ria Siombo, SH, M Si. 2010. “Hukum Perikanan Nasional dan Internasional”. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama. Pp. 203-210
59 Fani Ferdiansyah. “Terhimpit ekonomi, nelayan bantu pencari suaka” dalam
http://daerah.sindonews.com/read/2012/11/18/21/689335/terhimpit-ekonomi-nelayan-bantu-imigran-gelap
(diakses pada 21 November 2012)



2012 Indonesia hanya memiliki kapal pengawas sejumlah 25 buah dan 12 diantaranya berusia

8-10 tahun60. Dengan luas wilayah laut yang begitu besar, seharusnya Indonesia

membutuhkan paling sedikitnya 90 kapal untuk mengawasi perairan Indonesia dan

dimanfaatkan secara intensif61. Dengan begitu, kasus pencari suaka yang tidak terkendali

dapat diminimalkan.

Masalah perbatasan dan lemahnya pertahanan Indonesia sebagai negara maritim

yang terletak di posisi yang strategis terutama di pulau-pulau dan wilayah terluar Indonesia

bukan masalah sepele tapi masalah besar yang mengganggu persatuan dan stabilitas bangsa

Indonesia. Dalam perjalanan di laut para pencari suaka tidak langsung melakukan perjalanan

dari negara asal mereka menuju Australia, mereka singgah di Indonesia sebelum masuk ke

Australia melalui pulau Christmas. Selain itu wilayah Indonesia yang luas dapat dijadikan

tempat penampungan sementara para pencari suaka. Fakta bahwa kawasan Indonesia bagian

timur merupakan wilayah yang masih jarang penduduknya membuat pemerintah Australia

menawarkan dana untuk pembanguan Rudenim di wilayah timur Indonesia seperti NTT,

NTB, Bali dan Sulawesi. Dan fakta bahwa terdapat organisasi internasional yang khusus

pengungsi yang berada di kawasan timur meruapakan salah satu pembacaan situasi oleh

pemerintah Australi untuk menjadikan Indonesia tempat persinggahan sementara bagi para

pencari suaka yang ingin ke Australia62.

Kapabilitas Indonesia Dalam Penanganan Pencari Suaka ke Australia yang Singgah di

Indonesia

Salah satu teori yang berbicara tentang meningkatnya ancaman keamanan non-

tradisional adalah karena kapabilitas suatu negara dalam mencegah dan menangani pencari

suaka yang singgah. Dalam kaitan pembahasan pada Bab I, kapabilitas di hipotesis penelitian

ini yang dimaksud adalah kemampuan negara dalam hal penangkalan dan perlawanan

terhadap bahaya masuknya pencari suaka dalam jumlah yang besar. Dan juga kapabilitas

pemerintah dalam penanganan para pencari suaka tersebut yang kemudian singgah di

Indonesia. Pada Bab III ini penulis mengelaborasi lebih jauh tentang kapabilitas Indonesia di

sektor pertahanan keamanan, maritim, ekonomi dan hukum.

60 Tanpa Nama. “Sumbar butuh 12 unit kapal tangkap tuna” Dalam
http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/6214/Sumbar-butuh-12-unit-kapal-tangkap-tuna/. Diakses 03-06-2013
61 Tanpa Nama. Dalam “statistik sumber daya laut dan pesisir
”http://www.bps.go.id/hasil_publikasi/stat_sm_laut2012/files/search/searchtext.xml. diakses 03-06-2013
62 Tanpa Nama. Dalam
www.iom.or.id/project/ind/IOM%20Indonesia%20Brochure%20Bahasa%2014okt06.pdf. diakses 05-05-2013



Munculnya ancaman keamanan non-tradisional akibat singgahnya pencari suaka di

Indonesia tidak terlepas dari peran para pengambil kebijakan dan aparat yang bertugas untuk

menjaga stabilitas kemanan di wilayah laut dan udara, khususnya armada yang bertugas di

wilayah barat Indonesia. Untuk mengantisipasi ancaman keamanan non-tradisional karena

masuknya pencari suaka dalam jumlah yang besar dibutuhkan kemampuan daya tangkal yang

tinggi guna menghalau masuknya gelombang pencari suaka tersebut. Penangkal tersebut

melalui pengembangan kemampuan negara dalam diplomasi, pengintaian dan sistem

peringatan dini63.

Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) menjadi pemeran penting dalam hal

membantu penegakan pertahanan NKRI sebagai alat penggertak (deterrence). Idealnya

memang alutsista adalah buatan atau produk dalam negeri sendiri. Alutsista Tentara Nasional

Indonesia (TNI) yang dioperasikan pada umumnya dalam kondisi tua dan secara teknologi

sudah tidak memadai bila dihadapkan pada kemungkinan ancaman dari luar yang

menggunakan teknologi canggih. Masalah-masalah yang belum dapat diselesaikan Indonesia

terkait pertahanan maritim dalam menghalau kejahatan transnasional akibat banyaknya

pencari suaka adalah kurang memadainya sarana dan prasarana, rendahnya kesejahteraan

anggota TNI dan kebutuhan peningkatan profesionalisme TNI dalam penanganan kejahatan

transnasional. Dengan kondisi geografis yang demikian pertahanan kita menjadi lebih rentan

terhadap ancaman keamanan non-tradisional akibat minimnya alutsista dan personil yang

kurang memadai. Indonesia masih belum memiliki alusista yang canggih sebagai alat

penggertak, hal tersebut seperti yang dikatakan Laksdya TNI Soeparno bahwa kekuatan TNI

AL bertumpu pada Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang juga masih belum canggih.

“Indonesia belum memiliki pangkalan kapal perang, pesawat patroli maritim yang memadai,

pasukan marinir termasuk kendaraan tempur dan persenjataan yang canggih dan berteknologi

tinggi”64. Membuat Indonesia tidak ditakuti oleh kapal dan perahu asing.

Menteri Pertahanan 2010 Purnomo Yusgiantoro mengatakan “tidak setiap pulau

terluar wilayah RI dijaga oleh aparat keamanan ”65. Untuk mempertahankan dan menjaga

keamanan serta kedaulatan wilayah pantai dan perairan yang kerap dilalui oleh para pencari

suaka, Indonesia membutuhkan banyak kapal patroli pantai dan mengintensifkan patroli.

63 Connie Rahakundini Bakrie. 2007. “Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal ”. Jakarta: Yayasan Obor. P. 13
64 DR. Y. PAONGANAN S.SI.M.SI “Babak Baru Pertahanan Laut” dalam
http://indomaritimeinstitute.org/?p=474. Diakses 11-05-2013
65 Rdl.“TNI AL Perketat Patroli Perbatasan” dalam http://www.jpnn.com/read/2010/08/26/70950/TNI-AL-
Perketat-Patroli-Perbatasan. diakses pada 03-06-2013



Sistem patroli yang di lakukan oleh para petugas perbatasan memang sudah berjalan bahkan

di Kantor Satuan Tugas I Bakorkamla Wilayah Barat Kota Batam telah dilengkapi radar yang

dapat dipindahkan untuk mendeteksi keberadaan kapal-kapal di perairan setempat dan Selat

Malaka66, namun tetap saja ada beberapa kapal-kapal atau perahu ilegal dari luar negeri yang

masuk ke wilayah Indonesia dengan bebas. “Saat ini, kondisi armada patroli dan sarana

pendukung operasional sangat terbatas, termasuk bahan bakar minyak”, Hal tersebut seperti

yang diungkapkan secara langsung oleh Kalakhar Badan Kordinasi Keamanan Laut Indonesia

(Bakorkamla) 2011 Laksamana Madya Didik Heru Purnomo di Batam, Kepulauan Riau67.

Untuk mengoperasikan satu kapal patroli untuk menjaga laut di satuan tugas dibutuhkan

biaya paling sedikit Rp 60 juta per hari, sedangkan anggaran untuk operasional kapal patroli

Bakorkamla dan instansi terkait lainnya tidak ada yang lebih dari 35%68. Bakorkamla tidak

bisa berdiri dan bekerja sendiri, karena terdapat 12 instansi terkait (stakeholder) di

Bakorkamla, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, TNI

AL, Kepolisian RI (Polair), Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan,

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Keimigrasian, Dirjen Bea

Cukai, Administrasi Pelabuhan, Kejaksaan RI dan Kesatuan Patroli Laut. Bakorkamla tidak

mampu berbuat banyak meski kordinasi dengan instansi terkait telah dilakukan, sebab badan

tersebut tidak memiliki kapal berdaya jelajah jauh. Dari segi kuantitas jumlah kapal yang

dimiliki oleh Bakorkamla pun tidak rasional, sampai saat ini Bakorkamla memiliki 18 kapal

patroli dan satupun tidak ada yang mampu untuk operasi lebih dari 10 mil (18 kilometer)69.

Bakorkamla juga bertanggung jawab untuk keamanan di setiap ALKI. Setiap ALKI

dibutuhkan minimal dua kapal patroli70. Meski penjagaan keamanan di wilayah perbatasan laut

telah dilaksanakan, peran pemerintah dalam hal pengawasan wilayah perbatasan laut di

indonesia juga menjadi permasalahan, tingkat kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan

relatif tertinggal seperti yang terlihat di perbatasan Pulau Bintan, Tanjungpinang Kepri yang

rawan penyelundupan manusia akibat banyaknya pencari suaka yang masuk. Hal yang perlu

diingat bahwa ancaman terhadap suatu wilayah di daerah perbatasan merupakan ancaman

66 “Struktur Organisasi Bakorkamla” dalam http://www.bakorkamla.go.id/index.php/profile/profile-organisasi.
diakses pada 03-06-2013
67 “Polair Tangkap Imigran Gelap Asal Timteng” dalam http://www.bakorkamla.go.id/index.php/arsip/index-
berita/sorotan-media/487-polair-tangkap-16-imigran-gelap-asal-timteng. diakses pada 03-06-2013
68 Harmen Batubara. “Pertahanan wilayah, Lemahnya Pengaman Laut Nasional
” Dalam http://www.wilayahpertahanan.com/pertahanan-wilayah-lemahnya-pengaman-laut-nasional/. Diakses
pada 18-05-2013
69 Ibid
70 “Perairan Indonesia” dalam http://www.bakorkamla.go.id/index.php/arsip/index-berita/sorotan-media/3351-
perairan-indonesia-aksi-perompak-terjadi-di-belawan-dan-batam. diakses pada 03-06-2013



terhadap kedaulatan dan keamanan NKRI. Utamanya di pulau-pulau terluar, yang membutuhkan

prioritas pengamanan karena sebagai tapal batas dan simbol kemampuan negara dalam menjaga kedaulatan.

Dalam menghadapi ancaman non-tradisional (termasuk dalam menghadapai intrusi dan

infiltrasi) digunakan kekuatan TNI khususnya melalui gelar pasukan TNI AD dan AL yang

didukung TNI AU guna mewujudkan terselenggaranya pertahanan negara di daerah

perbatasan71. Ketentuan ALKI menjadi sebuah hal yang paling mengancam kepentingan

Indonesia di wilayah perairan. Sebab dengan adanya ketentuan ALKI tersebut Indonesia

terpaksa mempersilakan kapal asing untuk dapat melintas di wilayah teritorial Indonesia.

Fakta yang ditemukan di jalur ALKI adalah masalah kejahatan transnasional seperti

penyelundupan baik manusia, senjata, dan narkotika, lebih dari 80 persen dari penyalurannya

melewati laut72. Tentunya dengan kondisi tersebut Indonesia memerlukan sistem pertahanan

maritim yang lebih baik untuk menjaga keamanan lautnya dari bahaya masuknya orang asing

termasuk pencari suaka yang melakukan kejahatan transnasional tersebut.

Di jalur ALKI 1 dan ALKI 2 adalah jalur rawan permasalahan pencari suaka seperti

penyelundupan manusia (people smuggling) padahal sudah ada patroli pangkalan TNI AL

(Lanal) Semarang yang bertugas di sana73. Selain perhatian untuk jalur ALKI I dan ALKI II

yang rawan menjadi jalur ilegal masuknya pencari suaka di Indonesia, wilayah Indonesia

barat (Sumatera dan Pulau Jawa) adalah tanggung jawab dari Komando Armada Indonesia

Kawasan Barat (Koarmabar). Di Kepulauan Nias yang terletak di Provinsi Sumatera Utara

terdapat dua pulau terdepan (Pulau Simuk dan Pulau Wunga) di Samudera Hindia yang

berbatasan langsung dengan India. Di perairan Kabupaten Nias barat telah terdapat pos jaga

dan tujuh personil yang bertugas74. Di wilayah tersebut sering ditemukan para pencari suaka

asal Irak dan Sri Lanka, dan hingga akhir Desember 2012 masih sering terjadi kejahatan

penyelundupan narkotika, perdagangan manusia dan terorisme75. Di perairan kepulauan Nias

terdapat 132 pulau, pos yang berjaga di perairan tersebut rutin melakukan patroli laut

71 Rizal Sukma. “Postur Pertahanan Indonesia” dalam
http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/postur_pertahanan_indonesia_rs.pdf. Diakses pada 09-
05-2013

72 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2002
dalam http://datahukum.pnri.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1134:p
pno37th2002&id=121:tahun-2002&Itemid=28&start=20. Diakses 18-05-2013
73 “Strategi Pertahanan Selat Sunda”Dalam
http://idu.ac.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=116&Itemid=309. Diakses 03-06-2013
74 Nsf. “Polkamnas Pengamanan Wilayah” dalam http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/110930
diakses 08-06-2013
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seminggu maksimal tiga kali dengan menggunakan sebuah perahu karet yang dimiliki dan

menyewa kapal nelayan karena terbatasnya anggaran76. Penjagaan dari kejahatan yang

dilakukan oleh pencari suaka di Indonesia juga memerlukan peran patroli udara yang

bertugas. Melihat ke negara tujuan pencari suaka, Australia mengandalkan radar pengintai

yang dimiliki patroli udaranya untuk mengamati kapal pencari suaka yang ingin masuk ke

Australia77. Dengan berhasil masuknya para pencari suaka secara ilegal di Indonesia juga

diperlukan evaluasi peran patroli udara Indonesia untuk mencegah masuknya gelombang

pencari suaka secara ilegal di Indonesia.

Di Sukabumi Jawa Barat, Kepolisian setempat sering mendapat informasi dan

menangkap para imigran gelap setelah mendapat laporan dari masyarakat. Salah satu

contohnya pada tahun 2010, Kepala polres Sukabumi menerima informasi dari masyarakat

bahwa terdapat 20 imigran gelap asal Afghanistan dan Iran yang menaikki kapal nelayan,

barulah polisi patroli menangkap para imigran gelap tersebut. Setelah proses pemeriksaan,

polres Sukabumi juga menemukan bahwa ternyata masih ada 10 orang lagi yang menginap di

satu villa sekitar pantai Ciwaru kabupaten Sukabumi78. Kondisi Indonesia saat ini tidak dapat

merespon semua situasi darurat atas bahayanya jika pencari suaka singgah di Indonesia dalam

jumlah yang besar dan dalam jangka waktu yang lama, karena pihak Indonesia terpaksa

menyerahkan penentuan status para pencari suaka tersebut kepada UNHCR.

Ditinjau dari segi karakter ancaman yang dihadapi oleh Indonesia akibat singgahnya

para pencari suaka Australia ini salah satunya adalah ancaman terrorisme yang sampai saat

ini masih terjadi. Akar masalah dari ancaman terorisme internasional lebih pada masalah

tidak meratanya akses dalam bidang politik dan ekonomi sehingga menimbulkan kesenjangan

yang dirasakan oleh pihak-pihak tertentu, seperti yang terasa di Indonesia. Aksi-aksi

terorisme yang melibatkan orang asing cenderung masih belum dapat diantisipasi dengan

baik oleh aparat yang berwenang sehingga upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi

ancaman tersebut cenderung bersifat reaktif dan represif. Sedangkan dalam menghadapi

terrorisme saat ini telah menggunakan teknologi canggih yang jauh lebih tinggi dari yang

dimiliki oleh polisi laut maupun armada laut RI.

76 ibid
77 Tanpa Nama. “Jindalee Operational Radar Network” dalam
http://www.airforce.gov.au/Technology/Surveillance,_Command_and_Control/Jindalee_Operational_Radar_Ne
twork/?RAAF-dq9yQKwX6WliV2hNVcj38sG4oMWiAMtQ. Diakses 03-06-2013
78 “Puluhan Pencari Suaka Ditangkap di Jawa Barat” dalam
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Untuk kejahatan perdagangan obat-obatan dan perdagangan manusia secara ilegal di

laut lebih didasarkan atas motivasi ekonomi sehingga lebih cenderung pada bentuk kejahatan

kriminal, dan tentunya juga karena keamanan di wilayah perairan tersebut kurang memadai.

Dalam tradisi realisme, suatu negara semestinya memiliki kekuatan yang lebih tinggi

dibandingkan dengan negara yang berpotensi mengganggu stabilitas nasionalnya, dalam hal

ini kaitannya dengan Australia sebagai negara tujuan para pencari suaka yang sedang singgah

di Indonesia. Efektivitas kekuatan militer menjadi persoalan penting dalam membangun

kekuatan negara di mana hal ini dapat terukur dari kekuatan maximum combat power79.

Permasalahan aktual dalam penyelenggaraan kapabilitas pertahanan dari ancaman bahaya

singgahnya para pencari suaka meliputi kebijakan dan strategi penanganan yang masih belum

terintegrasi, dan total karena selama ini dilakukan masih bersifat parsial (saling tumpang

tindih kepentingan).

Penanganan Para Pencari Suaka di Indonesia dan Upaya Penurunan Tingkat Ancaman

Keamanan Non-Tradisional di Wilayah Rawan Kejahatan Transnasional

Setelah para pencari suaka berhasil memasuki wilayah Indonesia, kemudian singgah

dan diletakkan di rudenim, tak jarang beberapa kasus kejahatan transnasional terjadi akibat

ulah para pencari suaka tersebut. Fungsi polisi dalam struktur kehidupan masyarakat adalah

sebagai pengayom masyarakat, penegakkan hukum serta memiliki tanggung jawab secara

khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk

tindakan kejahatan transnasional maupun pencegahan kejahatan transnasional. Hal tersebut

sesuai dengan Undang-undang No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Khususnya Pasal 5 ayat (1)80. Dengan dilandasi oleh peran dan tanggung jawab sebagai

pemelihara keamanan tersebut, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas-tugas

yang mencakup sejumlah tindakan yaitu bersifat pre-emptif (penangkalan), preventif

(pencegahan), dan represif (penanggulangan) yang sesuai dengan fungsi polisi dalam konteks

universal81. Tugas pre-emptif diarahkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan

cara mencermati atau medeteksi lebih awal, seperti faktor-faktor korelatif kriminogen yang

79 “Kekuatan negara dan elemen militer
” dalam http://nasional.sindonews.com/read/2013/01/09/18/705141/kekuatan-negara-dan-elemen-militer.
diakses 03-06-2013
80 Richard Harry Chauvel. 2005. “Indonesia-Australia, Tantangan dan Kesempatan Dalam Hubungan Politik
Bilateral”. Jakarta: Copyright Universitas Indonesia. Pp 53-60
81 Djanisius Djamin. 2007. “Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis
Sosial”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. P 54



berpotensi menjadi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya gangguan keamanan dan

ketertiban di masyarakat. Tugas preventif lebih mengarah pada mencegah terjadinya

gangguan keamanan dan ketertiban melalui kehadiran polisi di tengah masyarakat.

Sedangkan tugas represif adalah pada upaya penindakan hukum jika gangguan keamanan dan

ketertiban tersebut terlanjur terjadi guna mengembalikan pada situasi yang kondusif82. Kini

upaya kepolisian di Jawa Barat untuk mencegah kejahatan transnasional karena banyaknya

pencari suaka yang ditemukan disana dengan menggunakan metode persuasif kepada

masyarakat yaitu melakukan sosialisasi dan kampanye mengajak untuk membasmi bersama

bahaya masuknya orang asing (pencari suaka) di lingkungan sekitar.

Upaya Indonesia dalam hal preventif terhadap ancaman keamanan non-tradisional

melalui kehadiran dan kesiapan kekuatan TNI. Dalam pelaksanaannya mengedepankan TNI

dengan menggunakan Operasi Militer selain Perang (OMSP) pasal 7 ayat (3). TNI

melaksanakan OMSP bersama-sama dengan segenap komponen bangsa Indonesia. Namun

implementasinya sejak OMSP ini digelar pada tahun 1945 OMSP lebih sering membantu

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanggulangan bencana,

membantu Basarnas dalam membantu pencarian dan pertolongan kecelakaan. Sehingga tidak

dapat mengatasi gerakan separatis bersenjata dan pemberontakan dalam skala tertentu,

mengoptimalkan patroli darat, udara dan laut, pengamanan perbatasan, penempatan pasukan

TNI di pulau-pulau terdepan sesuai dengan tugas utamanya83. Untuk kejahatan transnasional

yang dilakukan oleh pencari suaka (terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan manusia

dan perdagangan obat-obatan terlarang) ditangani oleh petugas ditingkat Polda. Untuk upaya

pencegahan, kepolisian mengadakan kampanye program crime prevention dan melakukan

patroli bermotor dimonitor dan dikoordinasi oleh satuan-satuan polisi terdekat.

Beberapa negara tertentu masih menyediakan tempat berlindung (safe havens) bagi

para pelaku kriminal dan teroris yang menjadikan Indonesia sebagai pangkalan operasi atau

target untuk melakukan kegiatan ilegal di wilayah maritim Indonesia. Masih adanya negara

yang menyediakan bahan-bahan pembuat senjata konvensional yang canggih ataupun

komponen-komponen pembuatan senjata untuk melakukan aksi terrorisme, menyediakan

tenaga-tenaga ahli kepada negara sponsor atau organisasi terroris tertentu dan memanfaatkan

82 Tanpa Nama. “Blue print Kepolisian: Suatu Perspektif”.
http://www.kemitraan.or.id/uploads_file/20101122183658.BLUE%20PRINT%2025-8-2006.pdf. Diakses 08-
06-2013
83 Connie Rahakundini Bakrie. 2007.” Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal”. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia. P 95



jalur atau “pelabuhan tikus” yang masih banyak di Indonesia. Geopolitik dan geostrategi

yang sesuai bagi Indonesia sebagai Negara kepulauan yang terbesar di dunia semestinya

bertumpu pada kekuatan maritim sehingga TNI AL sebagai titik sentral pertahanan Negara.

Kemudian kelemahan pertahanan maritim Indonesia dapat dilihat dari kurangnya kualitas

militer laut di Indonesia. Kurangnya pengawasan atau perhatian khusus terhadap daerah

perbatasan (baik darat maupun perairan) yang masih rawan dengan kapal-kapal asing atau

perahu yang ilegal dan pencari suaka yang menyelinap. Kemudian tertangkapnya para

pencari suaka di pemukiman warga. Hal tersebut menunjukkan bawasannya sistem

pertahanan laut Indonesia dari ancaman keamanan non-tradisional masih lemah dan

membutuhkan perbaikan.

Penanganan Pencari Suaka di Rumah Detensi Imigrasi

Di rudenim Pekanbaru, Riau pada 30 Juni 2009, 37 orang pencari suaka Afghanistan

berhasil kabur dengan memanjat tembok tujuh meter di bagian belakang ruangan yang

dilengkapi pengamanan kawat berduri. Ke tiga puluh tujuh pencari suaka yang berhasil kabur

tersebut menggunakan drum sebagai pijakan. Di Rudenim Riau belum memiliki kamera

pengawas (CCTV) dan hanya memiliki dua orang petugas yang berjaga malam. Sedangkan di

Rudenim tersebut memiliki daya tampung sekitar 60 orang, namun telah dihuni sebanyak 101

pencari suaka84. Pada 8 Agustus 2012, Sebanyak 54 pencari suaka asal Afganistan, Irak dan

Iran selama dua pekan ditampung di Hotel Larissa, Ciamis karena kondisi rudenim yang

sudah penuh85. Namun dalam masa penantian pemberangkatan ke hotel tersebut terdapat

pencari suaka berhasil melarikan diri dan lolos dari pengawasan petugas86. Para pencari suaka

lebih memilih untuk tinggal di luar rudenim, pada akhir 2009 pemerintah pusat berusaha

bersikap tegas terhadap keberadaan para pencari suaka asal Srilanka yang masih berkeliaran

di Kepri. Sikap tegas itu ditunjukkan dengan memberikan batas waktu maksimal 12 minggu

kepada para pencari suaka tersebut untuk tinggal di rudenim Tanjungpinang, hal ini dikatakan

oleh Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Indonesia 2009 Triyono Wibowo87.

84 “37 Pencari Suaka Kabur Dari Rudenim”. Dalam http://www.republika.co.id/berita/breaking-
news/nasional/09/07/01/59385-2-pencari suaka-afghanistan-kabur-berhasil-diamankan. diakses  03-06-2013

85 “Pencari Suaka di Ciamis Dipindahkan ke Rudenim Pekanbaru”. Dalam http://www.pikiran-rakyat.com/node/198898. diakses 03-06-2013
86 ibid
87 http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2009/DIPLOMASI%20MEI%202009%20ok.pdf. Diakses 03-06-2013



Pada akhir Oktober 2012 kantor imigrasi Bogor merespons ultimatum warga Cisarua

yang menginginkan daerahnya bebas dari pencari suaka asal Timur Tengah yang berkeliaran

di pemukiman warga khususnya daerah villa puncak Cisarua. Namun menurut Kepala

Imigrasi Bogor Bambang Catur mengatakan pemindahan tersebut tidak bisa dilakukan

sekaligus. Proses pemindahan tersebut memerlukan pendataan terhadap seluruh pencari suaka

yang ada di Cisarua. Namun hingga Mei 2013 masih saja terdapat laporan pencari suaka yang

berkeliaran di villa puncak Bogor88. Sampai saat ini Provinsi Jawa Barat belum memiliki

rudenim untuk menampung para pencari suaka yang tertangkap, sehingga harus menunggu

proses koordinasi terlebih dahulu apabila ingin memindahkan pencari suaka yang tertangkap

melarikan diri tersebut. Kondisi di 13 Rudenim di Indonesia semuanya telah over capacity,

sehingga masih sering ditemukannya pencari suaka yang tinggal di tempat penginapan dan

ditengah-tengah masyarakat89. Dalam segi pengamanan di rudenim para petugas penjaga

mengaku tidak dapat bekerja sendiri karena yang ditangani adalah ratusan pencari suaka,

untuk itu pihak rudenim selalu berkordinasi dengan petugas kepolisian setempat untuk

menangani pencari suaka yang kabur90. Meski telah dilengkapi kamera pengintai (CCTV) di

beberapa rudenim seperti di rudenim Kupang, permasalahan kaburnya pencari suaka masih

kerap terjadi di rudenim tersebut, seperti kasus kaburnya 44 pencari suaka pada Agustus 2010

lalu. Di rudenim yang rawan terjadinya penyelundupan manusia karena banyaknya pencari

suaka seperti di Medan, Pekanbaru dan Tanjung Pinang mengaku kekurangan petugas

penjaga dan tidak mampu menangkal permasalahan yang dikarenakan ulah pencari suaka

yang singgah, seperti para pencari suaka yang mengamuk dan stress91.

88 “BOGOR: Pencari Suaka Di Puncak Merajalela, Petugas Imigrasi Kewalahan
” dalam http://www.beritabogor.com/2012/02/imigran-di-puncak-merajalela-petugas.html. diakses 03-06-2013
89 “Empat Puluh Lima Pencari Suaka Segera Diberangkatkan di Rudenim” dalam
http://surabaya.tribunnews.com/2013/04/26/45-imigran-segera-berangkat-ke-rudenim. diakses 08-06-2013
90 “Jebol Toilet 2 Pencari Suaka Kabur” dalam http://m.jpnn.com/news.php?id=105144. Diakses 03-06-2013
91 “13 Pencari Suaka Kabur Dari Rudenim Pangkalpinang” dalam http://batam.tribunnews.com/2011/11/14/13-
imigran-afganistan-kabur-dari-rudenim-tanjungpinang. diakses 03-06-2013



Gambar 5. Peta Lokasi 13 Rudenim di Indonesia92.

KESIMPULAN

Premis pertama adalah ancaman keamanan non-tradisional meningkat apabila suatu

negara memiliki banyak akses yang memudahkan para pencari suaka bisa memasuki wilayah

territori dengan mudah. Premis kedua berbunyi keamanan non-tradisional meningkat apabila

suatu negara tidak memiliki kapabilitas yang memadai untuk penanganan para pencari suaka

tersebut, kapabilitas tersebut berisi daya tangkal yang handal serta kebijakan penanganan

yang strategis.

Sehingga dari rangkaian penjelasan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan

bahwa dalam kasus fenomena bsinggahnya para pencari suaka di Indonesia yang terjadi

selama tahun 2009 hingga 2012 mengancam keamanan non-tradisional Indonesia. Hal

tersebut dapat dijelaskan dengan memulai penjelasan dari premis pertama. Indonesia

memiliki banyak akses baik di jalur darat dan jalur perairan pada khususnya yang

memudahkan masuknya para pencari suaka ke kawasan Indonesia. Hal tersebut seperti yang

dijelaskan di Bab II. Banyak daerah-daerah di Indonesia yang sangat rawan dimasuki oleh

92 Tanpa Nama. “Rumah Detensi Imigrasi” dalam



para pencari suaka seperti yang paling banyak terjadi di kawasan Kepulauan Riau (Batam dan

Pekanbaru), Sumatera Utara (Medan) dan beberapa daerah di Jawa Barat (Sukabumi, Cianjur,

Garut dan Tasikmalaya). Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya kasus kejahatan

transnasional yang telah ditemukan oleh Kepolisian Provinsi Jawa Barat yaitu penyelundupan

manusia yang dilakukan oleh para pencari suaka pada tahun 2011 sebanyak 19 kasus.

Kemudian, Polda Jawa Barat juga telah menentukan terdapat 55 titik rawan narkoba dan

terrorisme yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Barat akibat banyaknya para pencari suaka

yang masuk ke Indonesia melalui perairan di Jawa Barat.

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat juga mengatakan angka kasus perdagangan

manusia yang disebabkan karena banyaknya para pencari suaka yang singgah di Indonesia ini

selalu meningkat tiga tahun belakang ini. Kemudian di Provinsi Banten juga terdapat akses

yang sering dilalui oleh para pencari suaka, yang terakhir ditemukan para pencari suaka

masuk melalui perairan Banten pada November 2012 lalu. Para pencari suaka tersebut

memasuki Indonesia melalui pantai-pantai terbuka yang ada di provinsi Jawa Barat. Hal

tersebut menandakan jalur-jalur perairan di Jawa Barat masih mudah untuk dimasuki oleh

orang-orang asing (para pencari suaka) secara ilegal dan tidak terdeteksi kemudian

melakukan tindakan kejahatan penyelundupan manusia. Sedangkan di Medan, kejahatan

transnasional oleh para pencari suaka yang paling banyak terjadi adalah kasus perdagangan

narkoba yang mencapai angka persentase 60, 9%.  Di medan pencari suaka banyak berasal

dari Myanmar, Afghanistan dan Iran.

Kemudian dilanjutkan dengan premis kedua dari hipotesis penelitian. Hal ini penulis

elaborasi di Bab III. Kapabilitas Indonesia yang tidak memadai dalam penanganan

membludaknya pencari suaka yang singgah di Indonesia. Hal tersebut meningkatkan potensi

ancaman keamanan non-tradisional. Kapabilitas disini adalah kemampuan Indonesia dalam

memiliki daya tangkal dan strategi penanganan yang baik bagi para pencari suaka yang

singgah di Indonesia. Kapabilitas Indonesia disini menekankan arti penting kekuatan

pertahanan maritim Indonesia, melihat jalur yang dipakai oleh para pencari suaka yang

akhirnya singgah ke Indonesia adalah melalui jalur laut (perairan). Unsur kapabilitas negara

lainnya adalah keselarasan kebijakan untuk penanganan membludaknya para pencari suaka

yang singgah di Indonesia. Kondisi di Indonesia saat ini para pengambil kebijakan tidak

dapat berbuat banyak untuk penanganan para pencari suaka yang singgah di Indonesia karena

belum turut meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dan tunduk pada keputusan

UNHCR atas penentuan status pengungsi bagi para pencari suaka yang singgah di Indonesia.



Kemudian ditinjau dari penggunaan teori yang di pilih oleh penulis yaitu teori

“Ancaman Keamanan Non-Tradisional” dari Barry Buzan mendukung argumen atau

hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini. Bahwa kehadiran para pencari suaka

secara besar-besaran yang singgah di Indonesia dalam kurun waktu yang lama menjadi

ancaman bagi keamanan non-tradisional Indonesia. Berkaitan dengan hipotesis kedua yaitu

mengenai kapabilitas negara dalam mempertahankan keamanan nasional (national security),

penulis menggunakan formula dari Lani Kass tentang terjadinya ancaman keamanan non-

tradisional. Berdasarkan formula dari Kass tersebut kondisi di Indonesia memenuhi syarat

untuk terjadinya suatu ancaman keamanan non-tradisional. Yaitu dengan melihat kerentanan

(vulnerability) letak geografis Indonesia yang sangat strategis (terletak di persimpangan dua

benua dan dua samudera), Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar serta

memiliki garis pantai yang sangat panjang namun tidak memiliki daya tangkal yang memadai

terhadap besarnya jumlah para pencari suaka yang singgah di Indonesia. Kemudian elemen

kedua dari Kass adalah dengan melihat kapabilitas Indonesia, disini berhubungan dengan

kemampuan para pengambil kebijakan untuk melaksanakan tindakan penanganan untuk

mengurangi kerugian negara atas singgahnya para pencari suaka tersebut.

Teori kedua yaitu “Aktor non-Negara Sebagai Ancaman Keamanan Non

Tradisional” teori tersebut diambil oleh penulis dari artikel Peter Andreas. Dalam teori

tersebut menghubungkan antara variabel aktor non-negara dengan ancaman keamanan non-

tradisional. Premis dari teori tersebut telah teruji dalam penelitian kali ini. Bahwa singgahnya

para pencari suaka di Indonesia mengancam keamanan non-tradisional, hal tersebut diperkuat

dengan terlibatnya para pencari suaka sebagai pelaku kejahatan transnasional di Indonesia.

Sampai saat ini tidak ada kelembagaan di Indonesia yang efektif untuk

mengendalikan laut dan penanganan pencari suaka dari ancaman keamanan non-tradisional.

Dari gambaran potensi ancaman tersebut penulis menyimpulkan dan memberi rekomendasi

untuk kembali mengevaluasi kekurangan pertahanan bahari dan mengoptimalkan peran TNI

AU. Dan menyelesaikan tumpang tindih kepentingan 12 instansi yang terlibat di sektor

kelautan Indonesia. Lemahnya pertahanan negara di bidang kelautan mengakibatkan

Indonesia mudah dimanfaatkan oleh para pencari suaka.

Dari rangkaian penjabaran di atas penulis dapat simpulkan bahwa terdapat korelasi

yang kuat antara geografi Indonesia yang terbuka, dimensi keamanan maritim terkait dan

banyaknya pencari suaka yang dapat masuk di Indonesia terhadap fenomena kejahatan

transnasional seperti penyelundupan manusia dan penyelundupan obat-obat terlarang di

Indonesia. Seperti yang dikatakan Todd Elliott, analis keamanan pada Concord Consulting di



Jakarta bahwa insiden singgahnya ribuan pencari suaka ke Australia di Indonesia ini jelas

semakin menjadi masalah bagi pemerintah Indonesia. Dengan semakin banyaknya pencari

suaka datang ke Indonesia, tentu mereka membawa konflik atau perselisihan dari negara asal

dan itu bisa meledak menjadi kekerasan di Indonesia, terutama jika mereka harus menunggu

bertahun-tahun untuk proses aplikasi suaka mereka.

Sehingga di dalam penelitian ini hasil hipotesis tentang hubungan mengapa

singgahnya para pencari suaka berdampak pada peningkatan ancaman keamanan non-

tradisional bagi Indonesia? sesuai dan dapat diterima. Akhirnya dengan mempertimbangkan

bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna karena adanya banyak keterbatasan,

untuk itu penulis merekomendasikan kepada akademisi dan peneliti yang tertarik dengan

kajian ini, untuk kembali meneliti permasalahan ini dengan indikator dan penjelasan yang

lebih konkret. Semoga dalam penelitian berikutnya kekurangan, temuan serta pertanyaan

tersebut dapat dilengkapi dan dianalisis dengan lebih mendalam.
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