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Abstract 
 

Susunan kerjasama yang semakin kompleks dari institusi baik secara bilateral, regional dan 

mulitalteral telah muncul yang memungkinkan negara-negara dan aktor non negara untuk 

melakukan kerjasama. Yakni koordinasi dan akuntabilitas terhadap berbagai bidang dan 

kebijakan termasuk bagi pengungsi. Pada perkembangannya, permasalahan yang ditimbulkan 

oleh pengungsi  semakin kompleks, hal tersebut telah memunculkan ketidakamanan baik bagi 

eksistensi pengungsi secara individu maupun negara yang menjadi tempat tujuan pengungsi. 

Pengelolaan terhadap pengungsi tidak bertumpu hanya pada satu instansi pemerintah atau mitra 

saja, melainkan juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk ikut terlibat. Kerjasama 

dan pelibatan pemerintah kota sebagai sub state dan lembaga internasional menjadi salah satu 

cara untuk merespon permasalahan pengungsi. Peningkatan jumlah pengungsi diberbagai 

wilayah khususnya Makassar telah berdampak pada berbagai aspek yakni sosial-ekonomi dan 

hukum sebagai aspek dominan yang terjadi pada pengungsi di Makassar. Pemerintah kota 

Makassar dan IOM dalam penanganannya telah berepran melalui kerjasama dan koordinasi 

secara komprehensif. 

.  
 

Kata kunci: Comprehensive Migration Governance, Pengungsi di Makassar, IOM, Pemerintah 

Kota Makassar.  

 

I.  PENDAHULUAN 

Makassar adalah wilayah yang menjadi jalur 

perdangangan internasional ratusan tahun lalu 

yang menghubungkan Asia Tenggara, Eropa, 

Timur Tengah dan Asia . Sehingga sebagai 

salah satu kota terbesar di Indonesia Timur, 

kota Makassar Sulawesi Selatan menjadi 

salah satu tempat tujuan utama bagi para 

imigran dari berbagai negara. Dari beberapa 

provinsi yang menjadi tujuan pengungsi di 

Indonesia, kota Makassar salah satu kota 

paling banyak yang menampung para pencari 

suaka. Imigran di kota Makassar mencapai 

hampir 20 persen dari total jumlah imigran di 

Indonesia yang tersebar di 26 titik 

penampungan di kota Makassar (KKUP3SM, 

2016).  

Jumlah pengungsi dan pencari suaka di 

Makassar telah mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Pada periode Juni 2016 jumlah 

pengungsi mencapai 1.906 orang yang terdiri 

dari Laki-laki 1.330 orang dan Perempuan 

576 orang (KKUP3SM, 2016). Para 

pengungsi dan pencari suaka tersebut berasal 

dari 16 negara diantaranya; Afghanistan, 

Syiria, Yaman, Jordania, Irak, Iran, Palestina, 

Sudan, Myanmar, Sri Lanka, Somalia, 

Ethiopia, Somalia, Pakistan, Mesir dan 

Eritrea. Mayoritasnya adalah berasal dari 

Afganistan (Wapresri.go.id, 2015). 

Pada bulan Juli tahun 2007, Kantor 

IOM Makassar dibuka kembali dengan 

perhatian khusus pada penanganan kasus 

imigran non regular. Dalam pelaksanaan 

kegiatannya, IOM bekerjasama secara 

langsung dengan beberapa badan 
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pemerintahan di tingkat daerah, termasuk 

diantaranya adalah dengan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui divisi 

Imigrasi dan Kepolisian Daerah Sulawesi 

Selatan serta UNHCR (United Nations High 

Commisioner for Refugees). Perhatian khusus 

pada program ini adalah pemberian bantuan 

kemanusiaan bagi para pengungsi dan pencari 

suaka atas permintaan dari pemerintah, dalam 

hal ini, imigrasi yang tetap terlaksana hingga 

saat ini. Pada tanggal 21 September 2015, 

IOM menandatangani perjanjian kerja sama 

dengan Walikota Makassar dalam hal 

penanganan pengungsi dan pencari suaka di 

kota Makassar. Kegiatan lintas sektor IOM 

antara lain memajukan hukum migrasi 

internasional, debat dan acuan kebijakan, 

perlindungan hak-hak migran, migrasi dan 

kesehatan, dan dimensi gender dalam migrasi 

(iom.int, 2017).  

 

II. METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan metode 

Qualitatif. Menjelaskan permasalahan yang 

diperoleh melaui telaah kepustakaan dan 

wawancara. Yakni mengolah data-data yang 

berkaiatan dengan tema penelitian dari 

berbagai buku, media berita dan dari berbagai 

penelitan terdahulu. Selain itu untuk lebih 

menguatkan analisis, dalam penelitian 

merujuk pada berbagai instrumen nasional 

dan internasional yang berkaitan dengan 

perdagangan manusia seperti Undang-

undang, declarasi dan lain sebagainya. 

 

III. HASIL DAN PEMABAHASAN 

Pengungsi, perpindahan manusia, 

apakah sukarela atau dipaksa, selalu menjadi 

karakteristik perilaku manusia individu dan 

kolektif. Pergerakan pengungsi dan 

perpindahan manusia bersifat ad infinitum dan 

memiliki konsekuensi konflik di dalam dan 

diantara masyarakat (Newman & Selm, 2003; 

83). Seiring waktu mengarahkan negra untuk 

melihat migrasi sebagai masalah yang terkait 

dengan keamanan negara dan warga negara 

serta penduduk secara hukum. Bersamaan 

dengan itu, terdapat evolusi analisis keamanan 

yang dapat memberi penjelasan dan 

memperbarui perhatian pada pentingnya 

pengungsi dan perpindahan manusia dalam 

hubungan internasional dan keamanan. 

Kehidupan sebagai pengungsi memiliki 

ketidakpastian di negara tujuan dan mereka 

berada dalam keadaan yang rentan (Bashar, 

2012; 152). 

Migrasi khususnya pengungsi adalah 

fenomena transnasional dan global yang 

berpengaruh terhadap stabilitas keamanan 

baik negara asal, transit dan negara yang 

menjadi tujuan dari para pegungsi. Masalah 

yang kompleks terkait erat dengan bidang 

kebijakan global lainnya, seperti 

pembangunan, perdagangan, kesehatan, 

lingkungan, keamanan, integrasi, dan hak 

asasi manusia (Crépeau & Atak; 2016; 114). 

Sifat migrasi internasional yang 

bersinggungan telah diakui oleh masyarakat 

internasional dengan kebutuhan untuk 

mengatasi fenomena tersebut secara koheren, 

komprehensif dan seimbang. Migrasi adalah 

salah satu manifestasi utama dari globalisasi, 

karena tidak dapat dikelola secara sepihak 

oleh sebuah kebijakan negara. Perilaku negara 

dalam masalah migrasi telah dibatasi dan 

dibentuk oleh berbagai norma, proses dan 

institusi yang telah dikembangkan melalui 

kerjasama internasional (Crépeau & Atak; 

2016; 116). 

Pengungsi adalah sekelompok 

manusia yang sangat rentan terhadap 

perlakuan yang tidak manusiawi baik di 

negara asalnya maupun di negara dimana 

mereka mengungsi. Secara umum mereka 

adalah orang-orang yang miskin dan tidak 

memiliki dokumen perjalanan. Kepergian 

mereka ke tempat atau ke negara lain bukan 

atas keinginan diri pribadi tetapi terpaksa 

karena tidak adanya jaminan keselamatan dari 

negara domisili dan mereka tidak ingin 

mendapatkan jaminan itu. Sehingga timbullah 

pelanggaran terhadap hak asasi pengungsi 

yang tidak dapat dihindari (Dowty, 1996; 47). 

Eksistensi pengungsi juga merupakan sebuah 

risiko bagi kemanan baik negara asal maupun 

negara yang menjadi tujuan (Newman & 

Selm, 2003; 24). Disamping itu, banyaknya 

pengungsi dari berbagai negara yang tinggal 

di negara transit ataupun camp pengungsian 

hingga selama satu dekade (Crisp, 2003; 64) 

membuat status keberadaan pengungsi 

semakin berlarut-larut (Horst, 2008; 122). 
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Keamanan manusia khususnya 

pengungsi adalah untuk melindungi orang-

orang serta untuk menjaga negara (Heibecker, 

1999; 6). Secara konvensional, seorang 

pengungsi adalah seseorang yang mencari 

perlindungan dari bahaya yang terjadi 

(O’Callaghan & Griffiths, 2002; 32), Dimana 

negara harus bertanggung jawab atas 

keamanan manusia tersebut (Bellamy & 

McDonald, 2002; 3373), Namun pada 

perkembangannya selain negara, masyarakat 

internasional dalam hal ini lembaga 

internasional juga mengambil peran dan 

bertanggungjawab atas keamanan manusia.  

 

Permasalahan Pengungsi di Makassar 

Migrasi dan pengungsi telah menjadi 

salah satu masalah keamanan non-tradisional 

dalam beberapa dekade terakhir. Masalah 

pengungsi merupakan kombinasi dari 

berbagai faktor seperti seperti pelanggaran 

hak asasi manusia, migrasi paksa karena 

penindasan dan konflik yang terjadi di negara 

meraka (Parnini, 2013;284). Selama berada di 

Makassar, para pengungsi menghadapi 

beberapa permasalahan. Permasalahan yang 

terjadi disebabakan oleh prilaku para 

pengungsi sendiri, namun selain itu, beberapa 

permaslahan yang terjadi pada pengungsi juga 

akibat perselisihan antara pengungsi dan 

warga lokal. Hal ini menjadi perhatian khusus 

bagi pemerintah kota, IOM dan UNHCR, 

mengingat eksistensi mereka yang masih 

belum mendapatkan status dan pengakuan 

dari UNHCR untuk dikirim ke negara tujuan 

ataupun masih akan menunggu hingga status 

mereka dikeluarkan. 

Dalam bidang sosial, terdapat 

berbagai masalah yang dihadapi oleh 

pengungsi di Makassar, perilaku pengungsi 

yang tidak menghormati situasi dan kondisi 

kehidupan masayrakat lokal. Berbagai 

masalah yang dihadapi pengungsi ialah terkait 

dengan kedisiplinan dan prilaku. Kedisiplinan 

merupakan permasalahan yang hampir setiap 

hari dilakukan oleh para pengungsi terutama 

pengungsi dari Afghanistan. Sesuai aturan 

dari pihak IOM, Pemerintah kota dan Imigrasi 

bahwa batas waktu pengungsi berada di luar 

Shelter pengungsian ialah sampai pukul 22.00 

malam. Namun hampir tiap hari para 

pengungsi melanggar ketentuan dan aturan 

yang diterapkan di Shelter pengungsian 

tersebut. (Aturan Shelter Pengungsi 

Makassar). Terkait dengan prilaku, dengan 

perbedaan kultur antara pengungsi dan 

kehidupan masyarakat sekitar juga seringkali 

menjadi penyebab dominannya permasalahan 

yang dihadapi oleh pengungsi. Seperti halnya 

saat pengungsi mengkonsumsi minuman 

beralkohol yang mebuat mereka mabuk 

sehingga menimbulkan keributan antara 

pengungsi dan masyarakat lokal karena 

dinggap tidak memiliki etika yang baik dan 

akan dapat membawa pengaruh buruk bagi 

lingkungan sekitar. Kasus tersebut dilakukan 

di tempat wisata di Bugis Water Park 

Makassar (KKUP3SM, 2016).  

Dalam bidang kesehatan, 

permasalahan kesehatan yang terjadi kepada 

para pengungsi ialah kesehatan fisik dan 

psikis. Pengungsi yang sering dan rentan 

terhadap masalah kesehatan ialah pengungsi 

Anak. Secara umum disebabkan oleh diare, 

alergi makanan, cuaca dan lain sebagainya 

(Wawancara Peksos shelter UMC Makassar, 

3 Februari 2018). Selain masalah kesehatan 

fisik, pengungsi juga mengalami gangguan 

psikis khsusnya pada pengungsi perempuan 

dan anak. Pengungsi perempuan menghadapi 

resiko lima kali lipat lebih besar dibandingkan 

dengan pengungsi pria (Bowers & kelly, 2015; 

79). Perempuan cenderung mengalami stress 

dibanding dengan pengungsi pria, hal tersebut 

dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya 

pengugsi putus asa menugggu status mereka 

untuk dikirim ke negara ketiga yang 

mengakibatkan mereka.  

Beberapa permasalahan lain yang 

terjadi pada pengungsi anak khususnya dalam 

bidang pendidikan ialah; untuk pengungsi 

anak yang memiliki wali, mereka kesulitan 

mendapatkan ijin baik dari instansi 

pemerintah terkait seperti Dinas Pendidikan 

kota, salah satu alasannya ialah karena mereka 

tidak memiliki dokumen pendukung seperti 

halnya akte kelahiran, rekap riwayat 

pendidikan sebelumnya dan lain sebagainya. 

Sedangkan pengungsi UMC tidak dapat 

memperoleh akses pendidikan formal 

layaknya yang memiliki wali. Tidak memiliki 

kesempatan sama sekali untuk mengakses 

pendidikan formal di sekolah formal. 

Alasannya disamping karena tidak adanya 
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dokumen pendukung bagi pengungsi anak 

seprti akte kelahiran, kartu keluarga dan lain 

sebagainya. 

Permasalahan ekonomi merupakan 

yang paling sering dan bahkan semua 

pengungsi mengalaminya, kebutuhan 

ekonomi merupakan hal yang bersifat basic 

need yakni berkaitan dengan kebutuhan dasar 

untuk hidup. Sehingga jika masalah 

kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi dengan 

baik maka tentunya akan menyebabkan 

terjadinya berbagai masalah di pengungsian. 

Misalnya pada kebutuhan pengungsi bagi 

perempuan, sesuai aturan yang telah 

disepakati dan dikeluarkan oleh IOM sebagai 

penanggungjawab dan pengelola akomodasi 

dan pendanaan para pengungsi di Makassar, 

maka besaran jumlah dana yang diperoleh 

oleh para pengungsi ialah Rp. 

1.250.000/orang (IOM Makassar, 2018). 

Bantuan dana tersebut diberikan setiap 

bulannya oleh IOM kepada pengungsi. 

Pengungsi bekerja secara diam-diam, Sesuai 

aturan dan hukum internasional tentang 

pengungsi bahwa mereka tidak diperbolehkan 

untuk bekerja di negara transit. Namun 

beberapa kasus yang terjadi di Makassar 

bahwa masih terdapat para pengungsi yang 

bekerja paruh waktu untuk memenuhi 

kebutuhannya. Umumnya Mereka bekerja 

pada sektor non formal seperti buruh kuli 

bangunan. Beberapa diantara mereka sudah 

ketahuan dan mendapat sanksi dari pihak 

imigrasi namun masih banyak juga yang tetap 

bekerja. Pemahaman mereka dalam 

menggunakan bahasa Indonesia menjadikan 

mereka mudah mendapatkan pekerjaan. Hal 

ini umumnya terjadi pada pengungsi asal Asia 

Selatan dan Asia Tenggara seperti pengungsi 

Myanmar dan Bangladesh (Wawancara 

Pengungsi, 29 Januari 2018). 

Pada Maret 2018 lalu, seorang 

pengungsi telah mengajukan pembuatan 

paspor Indonesia di kantor imigrasi Makassar. 

Namun, data-data yang diberikan sebagai 

syarat pembuatan passpor merupakan data 

palsu. Alasannya ialah ingin melakukan 

perjalan wisata ke Ausutralia dengan 

menggunakan paspor Indonesia. Dalam kasus 

tersebut, pada saat pengajuan pembuatan 

paspor, pengungsi tersebut merahasiakan dan 

menutupi identitasnya sebagai pengungsi, 

karena sudah sekitar lima tahun tinggal di 

Makassar sehingga penampilan dan bahasa 

Indonesia sudah sangat fasih 

(Makassar.imigrasi.go.id, 2018).  

 

Kerjasama Pemerintah Kota Makassar 

dan IOM 

Situasi pengungsi memunculkan 

perhatian internasional, menjadi objek 

perdebatan internasional dan menjadi salah 

satu agenda utama internasional (Hakovirta, 

1993; 221). Sejak terjadinya arus pergerakan 

manusia sebagai pengungsi, berbagai aturan 

dan kebijakan telah disepakati oleh berbagai 

negara dan lembaga internasional untuk 

menangani permasalahan pengungsi ini. Hal 

tersebut penting mengingat bahwa dampak 

yang ditimbulkan oleh pengungsi dapat 

berpengaruh pada kestabilan dan eksistensi 

keamanan sebuah negara, baik negara 

pegungsi maupun negara yang menjadi 

transit dan tujuan para pengungsi untuk 

mencari perlindungan dan pengamanan. 

Meskipun munculnya pengungsi 

disebabakan berbagai faktor khususnya 

terjadinya konflik berkepanjangan di negara 

mereka, namun hal tersebut tetap menjadi 

sebuah tanggungjawab dunia internasional. 

Sejak awal 1990an, keterlibatan 

masyarakat internasional dengan pengungsi 

memiliki dua fokus internasional (Loescher & 

Milner, 2009; 174): Pertama, untuk 

memberikan bantuan kepada pengungsi 

khususnya kepada pengungsi dan populasi 

yang terkena dampak perang; Kedua, 

berkonsentrasi pada repatriasi. Di bawah oleh 

perubahan geopolitik pada awal tahun 

1990an, dorongan untuk repatriasi dalam 

kebijakan pengungsi internasional dan dalam 

kebijakan dan program lembaga pengungsi 

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yakni 

UNHCR memiliki dampak yang mendalam. 

Bantuan kemanusiaan dalam sistem 

intenasional khususnya bagi para pengungsi 

terdiri dari dua jenis utama yakni bantuan 

yang meliputi sumber material dan sumber 

daya yang disediakan untuk kebutuhan medis, 

penampungan, keamanan, repatriasi/ 

pemukiman kembali pengungsi. Bantuan 

tersebut diberikan melalui dua cara, baik 

secara bilateral maupun melalui organisasi 

internasional (Jacobsen, 2002; 580). 
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Organisasi internasional dalam hal ini adalah 

IOM dan UNHCR sebagai organisasi yang 

bertanggungjawab dalam hal pengelolaan 

pengungsi di berbagai negara. 

Secara spesifik IOM memiliki 

wewenang tambahan dalam upaya 

pengelolaan terhadap pengungsi di 

Makassar, yakni Memberikan dukungan bagi 

pihak Imigrasi dalam hal perpindahan 

pengungsi dan pencari suaka baik di dalam 

kota maupun di luar kota, memberikan 

konseling untuk proses bantuan pemulangan 

sukarela ke negara asal hingga proses 

perpindahan pengungsi dan pencari suaka 

kembali ke negara asalnya dan proses 

resettlement ke negara ketiga selesai 

dilaksanakan, berhak untuk tidak menyetujui 

tempat-tempat pengungsian yang tidak 

sesuai dengan standar IOM dan pemerintah 

kota. 

Kemudian IOM berhak untuk 

menghentikan kontrak dengan pemilik atau 

pihak pengelola akomodasi tempat 

pengungsi dan pencari suaka, setelah 

pemilik/pengelola menerima 3 (tiga) surat 

peringatan berkenaan dengan tata cara 

pelayanan mereka dan ketidakpatuhan 

mereka terhadap standar IOM dan 

pemerintah kota, yang prosesnya melalui 

koordinasi dengan pihak imigrasi, 

memberikan dukungan bagi pemerintah 

Indonesia dalam melakukan sosialisai 

tentang keberadaan pengungsi dan pencari 

suaka serta penanganan pengungsi dan 

pencari suaka, berhak untuk menjalin 

kerjasama lebih lanjut dengan SKPD terkait 

yang berada di bawah pemerintah kota. 

Terkait dengan pengelolaan dan 

penganganan pengungsi di kota Makassar, 

pemerintah kota telah membuat pola 

kerjasama antara pihak pemerintah kota 

beserta SKPD, IOM dan UNHCR. Hal 

tersebut berkaitan dengan permasalahan yang 

disebabkan oleh eksistensi pengungsi di 

Makassar, permasalahan dalam pemenuhan 

kebutuhan ekonomi, bidang kesehatan, 

hukum dan sosial lainnya misalnya 

pendidikan bagi pengungsi anak. Pola 

kerjasama antara pemerintah kota Makassar, 

IOM dan UNHCR tertuang dalam diagram 

fungsional penanganan pengungsi dan pencari 

suaka di kota Makassar. 

Adapun aspek yang menjadi fokus 

kerjasama antara pemerintah kota Makassar 

dan IOM dalam mengelola permasalahan 

pengungsi di Makassar ialah; aspek sosial-

ekonomi dan aspek hukum. Hal tersebut 

sesuai dengan aspek dominan yang terjadi 

pada pengungsi di Makassar. Berkaitan 

dengan pengungsi di Makassar, terdapat dua 

point kerjasama anatara pemerintha kota 

dengan IOM terhadap penanganan 

permasalahan pengungsi di Makassar, 

diantaranya; pada aspek sosial-ekonomi yakni 

Memberikan pelayanan dasar kepada 

pengungsi dan pencari suaka seperti misalnya 

makanan dan minuman, keperluan bulanan, 

bantuan medis dan psikologis sesuai dengan 

standar IOM,  kegiatan Out-Reach, 

pembayaran dan Penentuan tempat 

penampungan akomodasi  sementara yang 

harus mengikuti panduan standar pemerintah 

kota dan sesuai dengan persetujuan dari 

Kanim, Lurah, Polisi dan Kadiv imigrasi serta 

memberikan kegiatan pendidikan bagi 

pengungsi anak khususnya bagi pengungsi 

anak UMC. Pada aspek hukum yakni 

memberikan perlindungan dan penegakan 

hukum terhadap permasalahan para pengungsi 

di Makassar. 

 
 

IV.  KESIMPULAN 

Pemerintah kota Makassar menjalin 

kerjasama dengan berbagai lembaga 

internasional seperti IOM dan UNHCR 

berdasarkan Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen 

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 

2008.  Relasi antara Pemerintah kota 

Makassar, UNHCR dan IOM merupakan 

perwujudan dari apa yang tertuang dalam 

Keppres No 125 Tahun 2016, dimana pada 

pasal 20 yang berkaitan dengan tempat 

penampungan imigran, Pemerintah kota 

bertugas untuk menunjuk dan menyediakan 

tempat penampungan bagi pengungsi dan 

pencari suaka di Kota Makassar dengan IOM 

sebagai pihak yang membiayai segala fasilitas 

yang dibutuhkan oleh pengungsi dan pencari 

suaka. Dalam memaksimalkan peran tersebut, 

maka pada tahun 2015 pemerintah kota 

Makassar menandatangani MoU dengan IOM 



6 

 

demi terwujudnya kerjasama yang lebih 

bersinergi.  

Berbagai hal telah dilakukan oleh 

pemerintah kota Makassar, seperti halnya 

melakukan kerjasama dengan lembaga 

internasional yang menanganai urusan 

pengungsi internasional seperti IOM dan 

UNHCR. Disamping IOM dan UNHCR 

merupakan lembaga yang bertanggungjawab 

terhadap pengungsi di berbagai negara, 

Kerjasama ini juga dilakukan agar 

pengelolaan dan penanganan para pengungsi 

di Makassar dapat maksimal. Untuk 

mendukung hal tersebut, pihak pemerintah 

kotaMakassar juga menandatangani MoU 

dengan IOM dan UNHCR, diamana 

didalamnya disepakati berbagai aturan 

terhadap pengelolaan pengungsi di Makassar. 

Kerjasama telah dilakukan secara resmi sejak 

tahun 2015 lalu yakni dengan disepakatinya 

MoU. Untuk pengelolaan pengungsi 

perempuan dan anak, pemerintah kota 

makssar dan IOM telah memfokusakan 

penanganan pada empat bidang, diantaranya; 

bidang sosial, kesehatan, ekonomi, dan 

pendidikan. Pada bidang sosial pemerintah 

melibatkan mereka dalam kegiatan soasial 

baik yang diadakan oleh pemerintah kota 

maupun pelibatan kegiatan sosial pada tingkat 

lebih dasar yakni pelibatan dala kegaiatan 

bakti sosial di tingkat lingkungan dan 

keluarahan. 
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