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Masalah pengungsian menjadi isu yang belum terselesaikan secara tuntas hingga kini. Jutaan 

pengungsi dan pencari suaka dari seluruh dunia berusaha mencari perlindungan di luar negara 

mereka, termasuk di Indonesia. Meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status 

Pengungsi dan Protokol 1967, namun pemerintah Indonesia telah mengesahkan Peraturan 

Presiden Nomor 125 Tahun 2016 sebagai kerangka hukum penanganan terhadap pengungsi. 

Selama transit di Indonesia, pengungsi tinggal sementara di berbagai kota, termasuk di Sidoarjo. 

Penelitian ini berusaha menjelaskan strategi aktor internasional dan lokal dalam mengatasi 

masalah pengungsian di Sidoarjo tahun 2012 hingga kuartal pertama 2019 melalui konsep sumber 

daya pengungsi, pengungsi sebagai sumber ancaman, serta akses dan kendali terhadap sumber 

daya pengungsi. Peneliti menemukan bahwa kedatangan pengungsi di Sidoarjo membawa masuk 

sumber daya pengungsi berupa bantuan kemanusiaan internasional, aset ekonomi, modal 

manusia, dan keuntungan politik. Di sisi lain, pengungsi juga menimbulkan berbagai masalah 

yang menjadi sumber ancaman keamanan dan sosial bagi masyarakat setempat. Selain strategi 

penempatan pengungsi di wilayah berkembang, pemusatan pengungsi di tempat-tempat 

pengungsian formal, kerja sama dengan jaringan advokasi transnasional, serta pertukaran 

sumber daya materi dan informasi, peneliti juga menemukan strategi-strategi lain yang dilakukan 

oleh Rudenim Surabaya, UNHCR, IOM, dan masyarakat Sidoarjo untuk mendapatkan akses dan 

kendali terhadap sumber daya pengungsi. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan 

petugas Rumah Detensi Imigrasi Surabaya untuk mendapatkan data primer dan studi literatur 

sebagai sumber sekunder. 
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Pendahuluan 

Migrasi menjadi fenomena global yang tidak dapat dihindari, bahkan hingga saat ini. Berbagai 

penyebab migrasi paksa seperti kekeringan, bencana alam, penyebaran penyakit, serta perang dan 

konflik turut menjadi faktor semakin meningkatnya jumlah migran di dunia. Berdasarkan data dari 

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), hingga akhir 2017 terdapat 71,44 

juta persons of concern secara global, yang meliputi refugee (pengungsi), asylum seeker (pencari 

suaka), internally displaced person atau IDP (pengungsi dalam negeri), returned refugee 



 

(pengungsi yang telah kembali), returned IDP (pengungsi dalam negeri yang telah kembali), 

stateless person (orang tanpa kewarganegaraan), dan others (kelompok lain) (UNHCR Population 

Statistics, 2018). Jumlah tersebut menjadi yang terbesar sejak Perang Dunia II (Cochrane, 2018). 

Pergerakan mereka menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Berdasarkan data dari 

UNHCR hingga akhir Desember 2017, terdapat 13.840 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia 

(UNHCR Population Statistics, 2018). Mereka berasal dari Afghanistan, Eritrea, Ethiopia, Irak, 

Iran, Myanmar, Pakistan, Palestina, Somalia, Sri Lanka, Sudan, dan Suriah (UNHCR Indonesia, 

2018; Wilys, 2019). 

Meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 

sehingga tidak wajib untuk membantu para pengungsi, namun Indonesia tunduk pada prinsip non-

refoulement berdasarkan pada hukum kebiasaan internasional (international customary law) yang 

memberlakukan kebijakan untuk menerima para pengungsi memberikan tempat selama proses 

resettlement atau pemukiman kembali ke negara ketiga. Selain itu, pada 31 Desember 2016, 

Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan 

Pengungsi dari Luar Negeri sebagai bentuk pelaksaan dari Pasal 27 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 

1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Sekretariat Kabinet RI, 2017). Menurut Perpres tersebut, 

penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan PBB 

melalui UNHCR di Indonesia dan/atau organisasi internasional yang bergerak di bidang migrasi 

dan kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat. International Organization 

for Migration (IOM) adalah salah satu organisasi internasional yang menangani urusan migrasi 

dan telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia melalui Persetujuan Kerjasama dalam 

Penanganan Migrasi Iregular, Pengungsi Internal, Manajemen Perbatasan dan Imigrasi Tahun 

2000 (Rachmah dan Pestalozzi, 2016: 30). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan strategi yang digunakan oleh UNHCR dan IOM sebagai aktor 

internasional dan masyarakat Sidoarjo sebagai aktor lokal dalam mengatasi masalah pengungsian 

di Sidoarjo tahun 2012 hingga kuartal pertama 2019, serta melihat dampak positif kedatangan 

pengungsi melalui sumber daya yang masuk ke negara penerima dan dampak negatif kedatangan 

pengungsi melalui masalah-masalah yang menjadi sumber ancaman bagi masyarakat sekitar. 

Penelitian ini menggunakan tiga konsep sebagai kerangka pemikiran. Konsep pertama adalah 

sumber daya pengungsi. Kehadiran para pengungsi turut mendatangkan bantuan kemanusiaan 



 

internasional, aset ekonomi, modal manusia, dan keuntungan politik bagi negara penerima 

(Jacobsen, 2002: 577). Tempat-tempat pengungsian menjadi sumber bantuan kemanusiaan berupa 

barang-barang berharga yang biasanya langka bagi penduduk lokal. Bantuan kemanusiaan 

internasional yang dimaksudkan untuk pengungsi juga menguntungkan masyarakat sekitar dengan 

terjadinya pertukaran bahan makanan dan non-makanan di pasar lokal antara pengungsi dan 

masyarakat. Lembaga bantuan internasional juga membangun atau meningkatkan infrastruktur 

seperti jalan, jembatan, saluran air, klinik, dan sekolah untuk meningkatkan penerimaan warga 

lokal terhadap pengungsi (Jacobsen, 2002: 581). Selain masuknya bantuan kemanusiaan 

internasional, para pengungsi juga membawa harta benda dari negara asal yang dapat menjadi aset 

ekonomi bagi negara penerima. Ketika pengungsi tinggal di luar tempat pengungsian dan 

menjalani integrasi lokal, mereka dapat menjadi modal manusia bagi masyarakat dengan 

mendorong produktivitas ekonomi di wilayah sekitar tempat pengungsian (Khoudour dan 

Andersson, 2017: 11). Kedatangan pengungsi juga dapat membawa keuntungan politik bagi 

pemerintah negara penerima melalui pemberitaan di media mengenai peran pemerintah dalam 

menangani para pengungsi. 

Konsep kedua adalah pengungsi sebagai sumber ancaman. Keberadaan pengungsi dianggap 

sebagai sumber ancaman keamanan, sosial, ekonomi, dan lingkungan oleh sebagian warga di 

negara penerima. Dari segi keamanan, pengungsi dapat menimbulkan radikalisme politik dan 

militansi yang dapat meluas ke masyarakat sekitar (Jacobsen, 2002: 586). Dari segi sosial, 

multikulturalisme yang dibawa oleh para pengungsi dipandang sebagai ancaman dan mampu 

menimbulkan konflik sosial (Kumpikaitė-Valiūnienė, Agoh, dan Žičkutė, 2017: 48). Sementara 

itu, dari segi ekonomi, kedatangan pengungsi mengakibatkan persaingan sumber daya dengan 

warga lokal serta memenuhi infrastruktur yang ada (Jacobsen, 2002: 580). Sedangkan dari segi 

lingkungan, masalah muncul ketika para pengungsi menggantungkan kegiatan ekonomi mereka 

pada sumber daya alam yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan (Jacobsen, 2002: 583). 

Konsep ketiga adalah akses dan kendali terhadap sumber daya pengungsi. Kekhawatiran 

pemerintah negara penerima terhadap pengungsi dapat diimbangi oleh nilai kegunaan yang bisa 

didapatkan dari sumber daya yang dimiliki oleh pengungsi jika negara memiliki akses dan kendali 

terhadap sumber daya tersebut. Salah satu bentuk kendali yang dapat dilakukan oleh negara 

penerima terhadap pengungsi adalah menempatkan mereka di wilayah yang belum terlalu 



 

berkembang. Hal ini bertujuan untuk menawarkan prospek pembangunan di wilayah tersebut 

kepada organisasi internasional yang menjadi donor (Kaiser, 2005: 363). Bentuk kendali lain yang 

dapat dilakukan oleh negara penerima terhadap pengungsi adalah mewajibkan mereka untuk 

mendaftar dan tinggal di tempat pengungsian formal. Aturan ini perlu diterapkan karena biasanya 

perlindungan, bantuan, dan hak terhadap para pengungsi menjadi sangat terbatas ketika mereka 

tinggal di luar tempat pengungsian formal (Kaiser, 2005: 354). Dalam upaya mendapatkan akses 

dan kendali terhadap sumber daya pengungsi, negara bisa mendapatkan bantuan dari aktor-aktor 

yang tergabung dalam transnational advocacy network yang bergerak di bidang kemanusiaan, 

khususnya migrasi. Sebagai bentuk kerja sama, aktor-aktor dalam transnational advocacy network 

saling berbagi sumber daya berupa materi, finansial, dan intelektual (Mommers dan van Wessel, 

2009: 162). Informasi, ide, dan strategi yang dimiliki oleh organisasi dan individu yang tergabung 

dalam transnational advocacy network bermanfaat bagi kelompok-kelompok yang hak-haknya 

sedang diperjuangkan, termasuk dalam hal ini adalah pengungsi. 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah kehadiran 

pengungsi di Sidoarjo dapat menimbulkan ancaman keamanan, sosial, ekonomi, dan lingkungan 

bagi masyarakat setempat. Dengan belum diratifikasinya Konvensi 1951 dan Protokol 1967 oleh 

Indonesia, maka pemerintah Indonesia tidak wajib memberikan perlindungan kepada pengungsi 

sesuai dengan hukum internasional. Meskipun demikian, aktor-aktor negara, organisasi 

internasional, dan masyarakat masih dapat membantu mengatasi masalah pengungsian di Sidoarjo. 

Mereka dapat berperan dengan melaksanakan strategi penempatan pengungsi di wilayah kurang 

berkembang, pemusatan pengungsi di tempat-tempat pengungsian formal, bekerja sama dengan 

jaringan advokasi transnasional, serta melakukan pertukaran sumber daya materi dan intelektual 

untuk mendapatkan akses dan kendali terhadap sumber daya pengungsi, yaitu bantuan 

kemanusiaan, aset ekonomi, modal manusia, dan keuntungan politik. 

Ruang lingkup penelitian ini adalah strategi yang digunakan oleh Rumah Detensi Imigrasi 

(Rudenim) Surabaya sebagai aktor negara, UNHCR dan IOM sebagai aktor internasional, serta 

masyarakat Sidoarjo sebagai aktor lokal untuk mengatasi masalah pengungsian di Sidoarjo. 

Karena wilayah Indonesia sangat luas untuk diteliti, maka dipilih satu wilayah untuk mewakili, 

yaitu Sidoarjo, yang cukup dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan proses 

pengumpulan data. Meskipun ada banyak jenis persons of concern, namun penelitian ini hanya 



 

membahas mengenai pengungsi (refugee). Pengungsi yang dimaksud dalam penelitian ini berasal 

dari Asia Selatan, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika. Penelitian ini memiliki jangkauan 

dari tahun 2012 hingga kuartal pertama 2019. Tahun 2012 dipilih karena awal terjadinya 

kerusuhan komunal di Myanmar yang melibatkan kelompok Buddha Rakhine dan Muslim 

Rohingya, serangan kelompok Taliban di Afghanistan, dan peristiwa Arab Spring di Timur 

Tengah. Sedangkan tahun 2019 dipilih karena hingga tiga bulan pertama tahun ini, masalah 

pengungsian di Indonesia masih belum terselesaikan dengan tuntas. Penelitian ini berfokus pasca 

pengungsi dipindahkan dari Rudenim Surabaya ke rumah susun (rusun) Puspa Agro dan Green 

Bamboo Inn yang berlaku sejak 30 Juli 2018. Pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari 

sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berasal dari hasil wawancara dengan Indra 

Wilys selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Rumah Detensi Imigrasi Surabaya di Kabupaten 

Pasuruan berdasarkan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti, sedangkan sumber sekunder 

merupakan studi literatur yang berasal dari buku, jurnal, makalah, surat kabar, dokumen resmi, 

laporan penelitian, serta situs resmi pemerintah Indonesia, UNHCR, IOM, dan organisasi-

organisasi lain, baik internasional maupun lokal, yang bergerak di bidang migrasi dan 

kemanusiaan. 

Masuknya Sumber Daya Akibat Kedatangan Pengungsi 

Selanjutnya, peneliti membahas mengenai sumber daya yang dibawa oleh pengungsi ke Sidoarjo, 

manfaat sumber daya pengungsi bagi masyarakat sekitar, dan faktor-faktor yang menghambat 

pemanfaatan sumber daya pengungsi. Para pengungsi yang tiba di Sidoarjo ditempatkan di rusun 

Puspa Agro dan Green Bamboo Inn setelah sebelumnya ditempatkan di Rudenim Surabaya. Akibat 

dari kedatangan pengungsi di Sidoarjo adalah terdapat potensi pembangunan di wilayah sekitar 

tempat pengungsian melalui sumber daya yang mereka bawa. Sumber daya pengungsi pertama 

adalah bantuan kemanusiaan internasional. Bantuan tersebut berupa tunjangan bulanan dari IOM 

sebesar Rp 1.250.000 untuk pengungsi dewasa (Wilys, 2019). Tunjangan bulanan tersebut dapat 

menjadi jaminan finansial bagi para pengungsi selama mereka berada di Indonesia dan dapat 

digunakan untuk membeli barang-barang kebutuhan. Hal ini terlihat di Pasar Induk Puspa Agro 

dan warung-warung di sekitar rusun Puspa Agro yang menjadi semakin ramai setelah kedatangan 

pengungsi (Muhardiansyah dan Rochma, 2017). Tunjangan tersebut belum termasuk bantuan 

makanan sebanyak tiga kali sehari yang terdiri dari nasi, sayur, lauk, dan buah, serta minuman 



 

seperti air galon, teh, dan susu (Apriadi dan Yuliantoro, 2018: 33). Selain itu, bantuan yang 

diberikan juga meliputi pakaian dan layanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan dan 

ambulans yang bersiaga secara non-stop di Rudenim Surabaya jika pengungsi membutuhkan 

layanan gawat darurat ke rumah sakit (Apriadi dan Yuliantoro, 2018: 34). Meskipun demikian, 

bantuan kemanusiaan internasional kurang dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar karena hanya 

diperuntukkan bagi para pengungsi. Biasanya, para pengungsi menjual sisa bantuan makanan dan 

pakaian yang mereka terima kepada warga lokal. Dengan cara ini, masyarakat dapat ikut 

menikmati bantuan kemanusiaan internasional (BBC News Indonesia, 2016). 

Selain mendapatkan uang dari tunjangan bulanan yang diberikan oleh IOM, pengungsi juga 

membawa uang dari negara masing-masing. Uang yang mereka dapatkan berasal dari tabungan 

pribadi, pemberian orang tua, atau kiriman dari keluarga yang tinggal di luar negeri (BBC News 

Indonesia, 2017). Beberapa pengungsi di Sidoarjo menggunakan uang mereka untuk membeli atau 

menyewa sepeda motor serta menyewa sebuah rumah yang tidak jauh dari rusun Puspa Agro 

sebagai tempat parkir sepeda motor milik mereka (Sodikin, 2017). Hal ini menjadi keuntungan 

tersendiri bagi pemilik rumah tersebut dan pemilik usaha persewaan sepeda motor di Sidoarjo, 

meskipun kepemilikan terhadap sepeda motor merupakan suatu bentuk pelanggaran peraturan bagi 

para pengungsi. Namun, aset ekonomi pengungsi tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena 

sebagian uang yang dibawa oleh pengungsi sebagai bekal perjalanan telah digunakan untuk 

membayar penyelundup sebelum sampai di Indonesia (Wardah, 2017). Hal ini dialami oleh Ali, 

seorang pengungsi asal Afghanistan, yang awalnya mampu menyewa rumah di Jakarta. Namun, 

karena biaya sewa dirasa mahal, ia dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke Bogor (Prasetya, 

2019). 

Sumber daya pengungsi selanjutnya adalah modal manusia. Kepala Perwakilan UNHCR di 

Indonesia, Thomas Vargas, mengatakan bahwa banyak pengungsi asing di Indonesia yang 

memiliki keahlian atau bakat istimewa yang bisa berguna bagi warga lokal (Wardah, 2017). Demi 

memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh para pengungsi, Rudenim Surabaya bekerja sama 

dengan IOM dan Jesuit Refugee Service (JRS) dalam memberikan pelatihan keterampilan seperti 

kursus bahasa Inggris, kelas musik, pelatihan mekanik, dan pelatihan potong rambut sebagai 

persiapan kerja ketika mereka ditempatkan di negara ketiga (Wilys, 2019). Keterampilan yang 

telah didapatkan oleh para pengungsi setelah mengikuti pelatihan tersebut dapat bermanfaat bagi 



 

masyarakat sekitar, contohnya dengan memberikan kursus bahasa Inggris kepada warga di sekitar 

rusun Puspa Agro dan Green Bamboo Inn dengan pengungsi sebagai pengajar. Meskipun 

demikian, keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh para pengungsi tidak bisa dimanfaatkan 

secara maksimal oleh masyarakat setempat karena pemerintah Indonesia tidak mengizinkan para 

pengungsi untuk bekerja. Hal ini dikarenakan Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan 

Protokol 1967, sehingga tidak wajib untuk memenuhi hak bekerja para pengungsi. Kepemilikan 

dokumen yang tidak lengkap juga membuat mereka dilarang bekerja. Peraturan ini tercantum pada 

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-0352.GR.02.07 (2016) pada poin nomor 

empat. 

Sementara itu, keuntungan politik yang bisa didapatkan oleh Sidoarjo dari kedatangan pengungsi 

adalah pemberitaan di media-media nasional dan lokal mengenai masalah pengungsian di wilayah 

tersebut, sehingga dapat membawa perhatian pemerintah pusat kepada Sidoarjo. Beberapa media 

nasional dan lokal juga memberitakan peran Rudenim Surabaya dalam menangani para pengungsi 

bermasalah di Sidoarjo. Berita tersebut mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa tugas dan 

fungsi Rudenim Surabaya dalam pengawasan keimigrasian telah berjalan dengan baik. Hal ini 

menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi Rudenim Surabaya karena dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap pihak Imigrasi dalam mengatasi masalah pengungsian di 

Sidoarjo. Meskipun demikian, laporan UNHCR yang berjudul Press Coverage of the Refugee and 

Migrant Crisis in the EU: A Content Analysis of Five European Countries (2016) menunjukkan 

bahwa media dari berbagai negara memberitakan pencari suaka dan pengungsi secara negatif, 

terutama mengenai masalah-masalah yang mereka timbulkan dan bukan sebagai sumber daya yang 

dapat bermanfaat bagi negara penerima (Sumuvuori et al., 2016: 5). Stereotip yang diberikan oleh 

media kepada migran, pengungsi, dan kelompok minoritas lain dapat menimbulkan prasangka, 

sikap diskriminatif, dan penolakan terhadap keanekaragaman budaya yang mereka bawa 

(Georgiou dan Zaborowski, 2017: 5). 

Ancaman yang Ditimbulkan oleh Pengungsi di Rusun Puspa Agro 

Selanjutnya, peneliti membahas mengenai masalah-masalah yang menjadi sumber ancaman 

keamanan dan sosial yang ditimbulkan oleh pengungsi di rusun Puspa Agro, dampak ancaman 

yang ditimbulkan oleh pengungsi bagi masyarakat setempat, dan solusi terhadap ancaman yang 

ditimbulkan oleh pengungsi. Pertama adalah ancaman keamanan. Pelanggaran-pelanggaran yang 



 

dilakukan oleh beberapa pengungsi di rusun Puspa Agro menjadi sumber ancaman keamanan bagi 

masyarakat setempat. Contoh pelanggaran tersebut adalah keluar dari rusun di luar jam yang telah 

ditetapkan, mabuk, hingga melakukan pemukulan terhadap sesama pengungsi (Jawa Pos, 2017). 

Pelanggaran lain yang dilakukan oleh pengungsi di Sidoarjo adalah mengendarai sepeda motor. 

Hal ini menyalahi aturan karena mereka tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Selain itu, 

pengungsi yang telah lama menanti proses resettlement tanpa mendapatkan kepastian mengalami 

rasa jenuh bahkan depresi. Hal ini dialami oleh seorang pengungsi asal Afghanistan di rusun Puspa 

Agro, yaitu Mustafa Ghulami. Ia merusak fasilitas umum di rusun Puspa Agro, membuat gaduh di 

pemukiman warga, serta menyayat tangannya sendiri hingga harus dibawa ke rumah sakit (Jawa 

Pos National Network, 2016). Kasus lain yang melibatkan pengungsi di Sidoarjo adalah 

perampasan terhadap warga negara India yang berencana berlibur ke Bali dengan tersangka Yasir 

Arafat, seorang pengungsi Rohingya yang tinggal di rusun Puspa Agro (Syairwan, 2017). 

Selain menimbulkan ancaman keamanan, pengungsi di Sidoarjo juga menimbulkan ancaman 

sosial. Pengungsi yang tinggal di rusun Puspa Agro mulai lancar berbahasa Indonesia karena 

sering menyapa warga sekitar. Intensitas komunikasi yang meningkat antara pengungsi dengan 

WNI dikhawatirkan menjadi cara pengungsi untuk mendekati para perempuan di Sidoarjo 

(Muhardiansyah dan Rochma, 2017). Salah satu kasus yang terjadi mengenai hal ini adalah 

seorang pengungsi Afghanistan yang tinggal di rusun Puspa Agro diamankan oleh tim gabungan 

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya dan Kelas I Tanjung Perak saat sedang berpacaran 

dengan perempuan Sidoarjo (Jawa Pos, 2017). Ia ditangkap karena berada di luar area pengungsian 

di luar jam yang telah ditetapkan. Meskipun pengungsi memiliki hak mobilitas yang 

memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan warga lokal, namun Polresta Sidoarjo tidak 

memperkenankan mereka untuk melakukan komunikasi terlalu mendalam dengan masyarakat 

Sidoarjo. Hal ini berkaitan dengan laporan yang sering diterima oleh petugas kepolisian mengenai 

sejumlah pengungsi yang mencoba menikahi warga lokal. Ancaman sosial lain yang ditimbulkan 

oleh pengungsi di Sidoarjo adalah kerusakan tatanan dan kebersihan kota akibat pengungsi yang 

tidur di tepi jalan. Sebanyak 64 pengungsi asal Afghanistan yang sebelumnya menempati Rudenim 

Surabaya menolak untuk dipindahkan ke rusun Puspa Agro karena fasilitas yang ada dianggap 

kurang memadai (Putra, 2018). Tidak adanya dana khusus yang dimiliki oleh pemerintah daerah 

untuk menangani pengungsi membuat mereka tidak dapat meningkatkan fasilitas di rusun Puspa 

Agro (Fuadona, 2018). 



 

Ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh pengungsi di rusun Puspa Agro akibat pelanggaran 

peraturan dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat setempat. Masyarakat akan 

melihat pengungsi sebagai kelompok yang agresif dan pembawa masalah, khususnya dalam 

bidang keamanan (Kumpikaitė-Valiūnienė, Agoh, dan Žičkutė, 2017: 48). Pandangan negatif yang 

dirasakan oleh masyarakat dapat mendorong timbulnya rasa kebencian terhadap para pengungsi. 

Kebencian tersebut dapat terwujud dalam bentuk diskriminasi dan penolakan terhadap para 

pengungsi yang pada akhirnya membuat interaksi antara masyarakat dan pengungsi menjadi 

terganggu. Sementara itu, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengungsi di Sidoarjo, seperti 

mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM, dapat membahayakan pengendara lain, khususnya 

bagi warga lokal. Salah satu kasus yang terjadi adalah dua pengungsi asal Afghanistan yang tinggal 

di Sidoarjo menabrak kendaraan warga ketika berkendara di Surabaya (Firmansyah, 2017). Selain 

itu, pengungsi yang melakukan tindakan kriminal, seperti perampasan, dapat menimbulkan 

prasangka di antara masyarakat bahwa semua pengungsi berbahaya. Pemikiran tersebut dapat 

menimbulkan rasa tidak aman setiap kali masyarakat bertemu atau berinteraksi dengan pengungsi. 

Selain dampak dari ancaman keamanan, masyarakat juga dapat merasakan dampak dari ancaman 

sosial yang ditimbulkan oleh pengungsi, termasuk dalam hal pernikahan. Meskipun pengungsi 

dapat menikah dengan WNI secara agama, namun pernikahan mereka tidak diakui berdasarkan 

hukum negara. Tidak ada mekanisme pencatatatan sipil yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah 

terkait pernikahan antara pengungsi dengan WNI (Rachmah dan Pestalozzi, 2016: 39). Pernikahan 

antara pengungsi dengan WNI tidak dapat dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), dan 

pernikahan yang terlanjur tercatat di KUA dibatalkan (Rachmah dan Pestalozzi, 2016: 49). Dengan 

demikian, WNI yang menikah dengan pengungsi tidak dapat memiliki kartu keluarga karena ia 

tidak dapat mencatatkan pasangannya. Akibatnya, anak-anak mereka kesulitan untuk 

mendapatkan akta kelahiran dan mengakses fasilitas umum, seperti sekolah dan layanan kesehatan. 

Sementara itu, pengungsi yang tidur di tepi jalan akibat menolak dipindahkan ke rusun Puspa Agro 

dapat mengganggu fungsi trotoar dan menyulitkan pejalan kaki yang hendak melintas. Perbuatan 

ini melanggar Pasal 131 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan serta Pasal 34 Ayat (4) PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. 

Penanganan terhadap ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh pengungsi di Sidoarjo dilakukan 

oleh Rudenim Surabaya dengan melaksanakan sidak di rusun Puspa Agro dan mengambil barang-



 

barang yang dianggap berbahaya (Jawa Pos, 2017). Selain itu, telah dibentuk sejumlah peraturan 

di rusun Puspa Agro bagi para pengungsi. Salah satu peraturan yang berlaku adalah pengungsi 

dapat meninggalkan rusun Puspa Agro pada jam sembilan pagi hingga jam lima sore dan mengisi 

buku register keluar masuk izin sementara (Jawa Pos, 2017; Perpres Nomor 125 Tahun 2016). 

Pengungsi yang melanggar peraturan rusun Puspa Agro dapat dikenakan sanksi, dan jika 

pelanggarannya berat, petugas Rudenim dapat memasukkan mereka ke dalam ruang isolasi dalam 

jangka waktu tertentu (Wilys, 2019). Demi mencegah lebih banyak pengungsi yang merasa jenuh 

bahkan depresi akibat menunggu kepastian resettlement, maka Rudenim Surabaya bekerja sama 

dengan JRS dan IOM dalam memberikan layanan konseling kepada para pengungsi (Apriadi dan 

Yuliantoro, 2018: 35). Selain itu, berdasarkan Pasal 31 Perpres No. 125 Tahun 2016, instansi 

pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam hal pengawasan 

terhadap para pengungsi. Kerja sama tersebut penting untuk dilakukan, khususnya untuk 

mengawasi pengungsi yang sedang berada di luar tempat pengungsian demi menghindari 

kemungkinan pengungsi menjadi semakin akrab dengan warga lokal hingga berani mengajak 

berpacaran atau menikah. Sementara itu, untuk mengatasi para pengungsi yang tidur di tepi jalan, 

Rudenim Surabaya telah berkoordinasi dengan Polresta Sidoarjo, UNHCR, dan IOM. Keempat 

pihak tersebut telah meminta para pengungsi untuk masuk ke rusun Puspa Agro, namun 

permintaan tersebut ditolak (Putra, 2018). 

Strategi Aktor Internasional dan Lokal untuk Mendapatkan Akses dan Kendali terhadap 

Sumber Daya Pengungsi 

Selanjutnya, peneliti membahas mengenai strategi aktor internasional dan lokal untuk 

mendapatkan akses dan kendali terhadap sumber daya pengungsi. Sumber daya pengungsi berupa 

bantuan kemanusiaan internasional, aset ekonomi, modal manusia, dan keuntungan politik dapat 

bermanfaat bagi pembangunan negara penerima untuk pengembangan wilayah, peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, dan perluasan jangkauan birokrasi negara (Jacobsen, 2002: 578). Akses 

dan kendali terhadap sumber daya pengungsi penting untuk dimiliki oleh Rudenim Surabaya, 

UNHCR, IOM dan masyarakat Sidoarjo agar dapat memanfaatkan sumber daya pengungsi secara 

maksimal. Diperlukan kerja sama antara keempat pihak tersebut untuk mengelola sumber daya 

pengungsi bagi pembangunan wilayah di sekitar tempat pengungsian. 



 

Penempatan pengungsi di Rudenim Surabaya yang selanjutnya dipindahkan ke rusun Puspa Agro 

dan Green Bamboo Inn berdasarkan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-2827 

perihal Pengembalian Fungsi Rumah Detensi Imigrasi (Kantor Wilayah NTT, 2018) merupakan 

salah satu strategi aktor negara untuk mendapatkan kendali atas sumber daya pengungsi di 

Sidoarjo. Kendali tersebut dilakukan dalam bentuk pengawasan di bidang administrasi berupa 

pemeriksaan dokumen perjalanan milik pengungsi dan pemeriksaan keamanan yang dilakukan 

oleh Polresta Sidoarjo dengan cara berpatroli di sekitar tempat pengungsian. Meskipun demikian, 

peneliti menemukan perbedaan pada strategi penempatan pengungsi di wilayah kurang 

berkembang yang diterapkan di Sidoarjo dengan strategi yang sama yang tertulis dalam hipotesis. 

Pemindahan pengungsi dari Rudenim Surabaya di Kabupaten Pasuruan ke rusun Puspa Agro dan 

Green Bamboo Inn di Sidoarjo berarti bahwa pihak Imigrasi justru memindahkan pengungsi dari 

wilayah kurang berkembang ke wilayah yang lebih berkembang. Hal ini dikarenakan Kabupaten 

Sidoarjo lebih berkembang dibanding Kabupaten Pasuruan dari segi ekonomi berdasarkan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku. Pada 2017, PDRB Kabupaten 

Sidoarjo adalah Rp 174.280 miliar, sedangkan PDRB Kabupaten Pasuruan adalah Rp 124.979 

miliar (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018: 33). Memusatkan pengungsi di tempat-

tempat pengungsian formal, yaitu rusun Puspa Agro dan Green Bamboo Inn, juga menjadi strategi 

Rudenim Surabaya dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya pengungsi, karena aliran 

bantuan kemanusiaan internasional menjadi lebih terpusat, sehingga lebih mudah untuk diawasi 

dan diatur. Strategi lain yang dilakukan oleh Rudenim Surabaya adalah bekerja sama dengan 

transnational advocacy network melalui Jesuit Refugee Service (JRS) untuk memberikan 

pelatihan keterampilan berupa kelas bahasa Inggris dan kelas musik kepada para pengungsi 

(Apriadi dan Yuliantoro, 2018: 40). Selanjutnya, untuk mendapatkan akses terhadap keuntungan 

politik yang dibawa oleh pengungsi, Rudenim Surabaya mengundang media untuk berkunjung 

agar dapat melihat secara langsung peran Rudenim Surabaya dalam mengawasi para pengungsi 

(Kantor Wilayah Jawa Timur, 2019). 

Sementara itu, bentuk kendali yang dilakukan oleh UNHCR terhadap pengungsi di Sidoarjo adalah 

penentuan status pengungsi atau Refugee Status Determination (RSD). RSD adalah proses hukum 

atau administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau UNHCR untuk menentukan status 

pengungsi kepada seseorang yang mencari perlindungan internasional berdasarkan hukum 

internasional, regional, atau nasional (UNHCR, 2019). Karena Indonesia belum meratifikasi 



 

Konvensi 1951, sehingga belum memiliki sistem penentuan status pengungsi, maka proses RSD 

di Indonesia sepenuhnya berada di bawah kewenangan UNHCR (Wilys, 2019). Selain itu, strategi 

yang digunakan oleh UNHCR untuk mendapatkan akses dan kendali terhadap sumber daya 

pengungsi berupa modal manusia adalah dengan memberikan pelatihan kewirausahaan bagi para 

pengungsi muda dan kaum muda Indonesia yang bekerja sama dengan International Labour 

Organization (ILO) (International Labour Organization, 2018). Kerja sama tersebut ditandatangani 

pada 4 September 2018 oleh Michiko Miyamoto, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, 

serta Thomas Vargas, Kepala Perwakilan UNHCR di Indonesia. Sementara itu, pelatihan 

keterampilan diberikan oleh IOM kepada para pengungsi di Rudenim Surabaya berupa kelas 

bahasa Inggris, kursus mekanik dan pelatihan potong rambut (Wilys, 2019). Keterampilan dan 

keahlian yang telah didapatkan oleh pengungsi diharapkan dapat digunakan untuk membantu 

kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. 

Sebagai pihak yang tinggal di antara para pengungsi, masyarakat juga bisa mendapatkan akses dan 

kendali terhadap sumber daya pengungsi. Salah satu strategi yang dilakukan oleh masyarakat 

adalah menikah dengan pengungsi. Meskipun pernikahan antara WNI dengan pengungsi tidak 

dapat dicatatkan secara resmi, namun hal tersebut masih terjadi di Indonesia. Menikah dengan 

pengungsi menjadi cara bagi sebagian masyarakat untuk memanfaatkan bantuan kemanusiaan 

internasional berupa tunjangan bulanan karena nafkah yang diberikan oleh pengungsi kepada 

istrinya berasal dari tunjangan tersebut. Meskipun demikian, WNI yang menikah dengan 

pengungsi tidak ikut mendapatkan tunjangan bulanan dari IOM, sehingga nafkah yang diterima 

masih dirasa kurang (Asmail, 2017). Strategi lain yang digunakan oleh masyarakat untuk 

mendapatkan akses dan kendali terhadap sumber daya pengungsi adalah melalui jual beli. Kegiatan 

ekonomi tersebut terjadi antara pengungsi yang tinggal di rusun Puspa Agro dengan pedagang di 

Pasar Induk Puspa Agro. Kedatangan pengungsi dapat meningkatkan konsumsi bahan pokok lokal, 

sehingga membantu meningkatkan pendapatan petani dan peternak lokal (Nursalikah, 2017). 

Selain menguntungkan para pedagang di Pasar Induk Puspa Agro, pengungsi juga memberikan 

dampak positif kepada para pemilik warung di sekitar rusun Puspa Agro. Hal ini dikarenakan 

pengungsi sering membeli minuman di warung-warung tersebut. Selain jual beli, kegiatan 

ekonomi lain antara masyarakat dengan pengungsi adalah persewaan rumah. Para pengungsi di 

Sidoarjo menyewa sebuah rumah yang tidak jauh dari rusun Puspa Agro sebagai tempat parkir 

sepeda motor milik mereka (Sodikin, 2017). Hal ini dilakukan karena terdapat larangan bagi para 



 

pengungsi untuk membawa sepeda motor ke area rusun Puspa Agro. Meskipun perbuatan ini 

termasuk pelanggaran peraturan, namun hal ini menunjukkan bahwa masyarakat bisa mendapatkan 

akses dan kendali terhadap sumber daya pengungsi berupa aset ekonomi melalui rumah yang 

mereka sewakan kepada pengungsi. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak terbuktinya ancaman ekonomi dan 

lingkungan dalam kasus pengungsian di Sidoarjo serta adanya strategi-strategi lain yang digunakan 

oleh Rudenim Surabaya, UNHCR, IOM, dan masyarakat Sidoarjo untuk mendapatkan akses dan 

kendali terhadap sumber daya pengungsi yang tidak tertulis di hipotesis menunjukkan bahwa 

penelitian ini unik karena mampu memperlihatkan bahwa meskipun isu pengungsian menjadi 

masalah internasional, namun keadaannya berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain di 

dunia. Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah pengungsian di Indonesia berbeda dengan 

masalah pengungsian di negara lain. Masalah pengungsian global tidak dapat diselesaikan dengan 

strategi yang serupa di seluruh dunia. Dengan demikian, dibutuhkan pendekatan berdasarkan 

keadaan di wilayah masing-masing untuk mengetahui strategi yang tepat untuk diterapkan di 

wilayah tersebut. 

Masuknya pengungsi ke Sidoarjo membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat 

setempat. Dampak positif terlihat dari melalui masuknya sumber daya pengungsi berupa bantuan 

kemanusiaan internasional, aset ekonomi, modal manusia, dan keuntungan politik. Bantuan 

kemanusiaan internasional yang masuk ke wilayah Sidoarjo adalah tunjangan bulanan, makanan 

dan minuman, pakaian, serta layanan kesehatan. Sementara itu, uang yang dibawa oleh para 

pengungsi sebagai bekal perjalanan ke negara ketiga menjadi aset ekonomi bagi Sidoarjo. 

Selanjutnya, modal manusia yang dimiliki oleh pengungsi adalah keterampilan dan keahlian yang 

mereka kuasai sejak masih tinggal di negara asal maupun yang mereka dapatkan dari pelatihan 

keterampilan di Rudenim Surabaya yang bekerja sama dengan IOM dan JRS. Kemudian, 

keuntungan politik bisa didapatkan oleh pemerintah melalui pemberitaan di media nasional dan 

lokal mengenai peran Rudenim Surabaya dalam pengawasan keimigrasian terhadap para 

pengungsi di Sidoarjo. 

Selain membawa dampak positif, kedatangan pengungsi di Sidoarjo juga membawa dampak 

negatif melalui masalah-masalah yang mereka timbulkan yang menjadi ancaman keamanan dan 



 

sosial bagi masyarakat setempat. Ancaman keamanan muncul akibat pelanggaran peraturan seperti 

keluar dari rusun, mabuk, memukul sesama pengungsi, merusak fasilitas umum, dan membuat 

gaduh di pemukiman warga, serta pelanggaran hukum seperti mengendarai sepeda motor dan 

melakukan perampasan. Sementara itu, ancaman sosial muncul akibat intensitas interaksi yang 

tinggi antara pengungsi dengan masyarakat, sehingga muncul kasus pengungsi berpacaran atau 

menikah dengan WNI. Ancaman sosial lain adalah pengungsi tidur di tepi jalan akibat menolak 

dipindahkan ke rusun Puspa Agro karena fasilitas yang ada dianggap kurang memadai. 

Demi menangani masalah pengungsian di Sidoarjo, diperlukan strategi untuk mendapatkan akses 

dan kendali terhadap sumber daya pengungsi untuk mengatasi ancaman-ancaman yang 

ditimbulkan oleh pengungsi. Strategi yang digunakan oleh Rudenim Surabaya sebagai aktor 

negara adalah menempatkan pengungsi di Sidoarjo yang merupakan wilayah berkembang, 

memusatkan pengungsi di tempat-tempat pengungsian formal, yaitu rusun Puspa Agro dan Green 

Bamboo Inn, serta bekerja sama dengan jaringan advokasi transnasional melalui JRS. Selain itu, 

peneliti menemukan beberapa strategi lain yang diterapkan oleh Rudenim Surabaya, yaitu bekerja 

sama dengan Polresta Sidoarjo untuk pengawasan administrasi dan keamanan terhadap para 

pengungsi, serta mengundang media untuk berkunjung ke Rudenim Surabaya. Strategi-strategi 

tersebut menunjukkan keseriusan Indonesia sebagai negara transit untuk membantu mengatasi 

masalah pengungsian global meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. 

Dalam upaya untuk mengatasi masalah pengungsian, pemerintah Indonesia dibantu oleh UNHCR 

dan IOM sebagai aktor internasional. Strategi yang digunakan oleh UNHCR untuk mendapatkan 

akses dan kendali terhadap sumber daya pengungsi adalah melakukan pertukaran sumber daya 

intelektual dengan Kantor Imigrasi dan rudenim berupa informasi mengenai keberadaan pencari 

suaka di Indonesia. Strategi lain yang digunakan oleh UNHCR adalah melaksanakan proses RSD 

kepada para pencari suaka untuk menentukan individu-individu yang berhak mendapatkan status 

pengungsi, serta memberikan pelatihan kewirausahaan bersama dengan ILO kepada para 

pengungsi muda. Sementara itu, strategi IOM untuk mendapatkan akses dan kendali terhadap 

sumber daya pengungsi adalah memberikan pelatihan keterampilan kepada para pengungsi di 

Rudenim Surabaya. 

Masyarakat Sidoarjo sebagai aktor lokal juga memiliki strategi untuk mendapatkan akses dan 

kendali terhadap sumber daya pengungsi. Strategi yang dilakukan adalah menikah dengan 



 

pengungsi, melakukan aktivitas jual beli dengan pengungsi, serta menyewakan rumah kepada 

pengungsi. Menikah dengan pengungsi menjadi cara masyarakat untuk turut mendapatkan manfaat 

dari tunjangan bulanan yang diberikan oleh IOM kepada pengungsi. Dengan demikian, meskipun 

pernikahan antara WNI dengan pengungsi menjadi ancaman sosial, namun di sisi lain hal tersebut 

menjadi strategi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya pengungsi. Sementara itu, kegiatan 

ekonomi berupa aktivitas jual beli di pasar dan warung di sekitar tempat pengungsian serta 

menyewakan rumah menjadi cara masyarakat Sidoarjo untuk mendapatkan keuntungan dari aset 

ekonomi yang dibawa oleh pengungsi. 
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