
 
 
 

ABSTRAK 
 

 
Perkembangan ekonomi Australia dan konsistensinya dalam 

tanggungjawab internasional merupakan salah satu daya tarik imigran masuk ke 
Australia. Tidak terkecuali para pengungsi dan pencari suaka. Mereka kemudian 
memasuki Australia melalui jalur udara dan laut. Sayangnya, kebanyakan masuk 
melalui jalur laut dan secara ilegal pula dengan meresikokan keselamatan mereka 
dalam sebuah perahu. Puncaknya adalah ketika jumlah imigran gelap yang masuk 
secara ilegal melalui jalur laut meningkat di bulan Agustus 2001, yang sebagian 
besar merupakan pengungsi dan pencari suaka. Pemerintah Australia pun 
mengeluarkan sebuah kebijakan imigrasi, Migration Act 2001, yang kemudian 
dikecam oleh berbagai pihak karena  melanggar hak asasi manusia. 

Permasalahan dalam penelitian deskriptif ini adalah apakah kebijakan 
Migration Act 2001 yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia melanggar hak-
hak asasi yang seharusnya didapatkan oleh para pengungsi. Permasalahan ini 
menarik untuk dikaji lebih lanjut karena Australia merupakan salah satu negara 
yang mempunyai latar belakang imigrasi dan pengungsi, ternyata memperketat 
kebijakan imigrasinya dalam menerima pengungsi dan pencari suaka yang masuk 
ke Australia secara ilegal. Hal ini kemudian diteliti dengan desain penelitian yang 
memadukan antara konsep pengungsi, teori migrasi internasional, serta konsep 
hak asasi manusia itu sendiri. Hingga pada akhirya ditemukan hipotesis bahwa 
pemerintah Australia dengan Migration Act 2001 melanggar serta mengabaikan 
hak asasi pengungsi serta mendeskriminasikan imigran yang masuk ke Australia. 

Dari studi pustaka dan analisa yang dilakukan terhadap data dan fakta 
sejak Agustus 2001 hingga akhir tahun 2008, ditemukan bahwa pemerintah 
Australia mengabaikan tanggungjawabnya memberikan hak asasi yang sama 
kepada pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Australia, secara legal 
ataupun ilegal. Pemerintah Australia pun kemudian membedakan hak-hak asasi 
yang didapat berdasarkan status pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke 
Australia tersebut karena menganggap bahwa pengungsi dan pencari suaka yang 
masuk secara ilegal tersebut tidak menguntungkan pemerintah.Kesimpulan yang 
diperoleh dalam penelitian ini ternyata mendukung hipotesis. 
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