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Abstrak
Hingga saat ini, satu-satunya pengaturan tentang pengungsi luar negeri di
Indonesia, hanya diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016
tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (P2LN 2016). Oleh karena
itu, para pengungsi tersebut ditampung tanpa payung hukum yang
jelas/memadai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas
penempatan pengungsi luar negeri dan idealnya penanganan pengungsi di
Indonesia. Jenis penelitian ini tergolong ke dalam Penelitian Hukum Normatif
dengan menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu conceptual approach dan
statute approach. Efektivitas penempatan pengungsi luar negeri dalam P2LN
2016 adalah tidak tercapainya tujuan dalam bentuk pemerintah daerah
kabupaten/kota menentukan tempat penampungan bagi mereka. Idealnya
penanganan pengungsi tersebut adalah pemerintah daerah kabupaten/kota
menentukan tempat penampungan bagi pengungsi. Selain itu, dibentuk aturan
dalam bentuk undang-undang. Selanjutnya, terdapat sanksi bagi
pemerintahan di daerah yang melanggarnya. Realitas pada hari ini
menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota yang tidak
menentukan tempat penampungan, tidak dikenakan sanksi apapun. Oleh
karena itu, hendaknya negara membentuk kebijakan tertulis (undang-undang)
yang secara khusus mengatur masalah pengungsi yang berasal dari luar
negeri. Dengan demikian, para pengungsi dari luar negeri ditampung dengan
dasar hukum yang jelas/memadai seperti batas waktu bagi para pengungsi
tersebut berada di Indonesia.
Kata kunci: Penempatan, Pengungsi dari Luar Negeri, Kepala Daerah

1. Pendahuluan
Pengungsi dari luar negeri membutuhkan kebijakan dari pemerintah. Selama ini,
para pengungsi tersebut diatur secara “darurat” dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian, meskipun tidak terdapat rumusan yang tegas mengenai
penampungan pengungsi dari luar negeri. Pada tanggal 31 Desember 2016, diundangkan
Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar
Negeri (selanjutnya disebut P2LN 2016) sebagai acuan terkait penampungan pengungsi
tersebut yang pada pokoknya diatur ketentuan bahwa Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim)
berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dalam menempatkan
pengungsi yang berasal dari luar negeri dari tempat ditemukannya ke tempat
penampungan. Apabila belum tersedia, maka terhadap mereka tersebut ditempatkan di
fasilitas penginapan (akomodasi) sementara.
Tempat akomodasi sementara berdasarkan kebijakan pemerintah Indonesia, yaitu
berdasarkan Pasal 24 P2LN 2016, ditetapkan oleh bupati/walikota. Selanjutnya,
berdasarkan Pasal 26 [ayat (1) dan (2)] peraturan presiden tersebut, Pemda
kabupaten/kota menentukan tempat penampungan bagi pengungsi yang harus memenuhi
kriteria antara lain dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan ibadah dan berada
pada satu wilayah kabupaten atau kota dengan Rudenim.
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Dari uraian di atas, terdapat perintah bagi Rudenim untuk berkoordinasi dengan
Pemda setempat untuk membawa dan menempatkan pengungsi. Tapi realitasnya,
Rudenim kabupaten/kota yang di daerahnya terdapat Rudenim atau berada pada satu
wilayah kabupaten/kota dengan Rudenim, seperti di Rudenim Pekanbaru, Tanjung
Pinang, Jakarta, Medan, dan Makassar, tidak menyiapkan atau belum melaksanakan hal
tersebut. Dampaknya, kegiatan penampungan masih menjadi kewenangan Rudenim
sehingga timbul permasalahan dalam hal efektivitas penempatan pengungsi di Indonesia.
Terdapat 2 (dua) rumusan masalah di dalam kajian ini, yaitu: Pertama,
bagaimanakah efektivitas penempatan pengungsi yang berasal dari luar negeri
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi
dari Luar Negeri? Kedua, bagaimanakah idealnya penanganan pengungsi yang berasal
dari luar negeri di Indonesia?

2. Studi Pustaka
Hukum adalah realitas yang memiliki makna melayani nilai hukum dan gagasan
hukum. Gagasan hukum tidak lain adalah keadilan (Raisul, 2008). Norma hukum pada
hakikatnya meramu dua dunia yang secara diametral berbeda, yakni dunia ideal
(bagaimana seharusnya, pen) dan dunia kenyataan (yang terjadi seperti apa, pen)
(Muhamad, 2013). Hukum yang dibuat, harus dilaksanakan secara efektif
Efektivitas menurut Richard M. Steers adalah sejauh mana organisasi
melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasaran. Efektivitas juga
dimaknai dengan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,
kualitas, dan waktu) telah tercapai, semakin besar persentase target yang dicapai, makin
tinggi efektivitasnya (Amran dan Mardi, 2016). Target yang dibuat terkait dengan
kebijakan yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya.
Kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan
dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku,
yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud
dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum (Sudjito, 2014). Kebijakan
pemerintah dibuat dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut: 1). Berpedoman pada
kebijakan yang lebih tinggi; 2). Konsisten dengan kebijakan yang berlaku; 3). Berorientasi
masa depan; 4). Berpedoman kepada kepentingan umum; 5). Jelas dan transparan; dan
6). Dirumuskan secara tertulis (Tim Student Center, 2017).
Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat
pemerintahan dalam arti yang luas (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang melibatkan
individu atau kelompok yang ada di luar pemerintahan. Kebijaksanaan publik dirumuskan
oleh mereka yang memiliki otoritas dalam sebuah sistem politik seperti kepala suku,
kepala desa, lurah, camat, pejabat eksekutif, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, hakim
dan hakim agung (Muhammad, 2017). Kebijakan publik dalam arti luas adalah
serangkaian keputusan yang saling terkait yang diambil oleh kelompok aktor politis
dengan sasaran tertentu dan cara mencapainya harus berada dalam kekuasaan para
aktor tersebut (Badan Kebijakan Fiskal, 2018).
3. Metodologi Penelitian
Jenis penelitian ini tergolong ke dalam Penelitian Hukum Normatif, yang
dimaksudkan untuk menjelaskan tentang tingkat harmonisasi hukum, yaitu apakah terjadi
disharmoni antar hukum positif pasca pergeseran kebijakan pemerintah dalam konteks
regulasi tempat penampungan bagi pengungsi yang notabene adalah warga negara asing
yang berasal dari luar negeri atau sebaliknya, yaitu tidak terjadi disharmoni hukum antara
hukum positif pasca pergeseran kebijakan pemerintah dalam konteks regulasi tempat
penampungan bagi para pengungsi tersebut. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif,
maksudnya adalah menjelaskan secara terperinci mengenai objek penelitian, yaitu
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Efektivitas Penempatan pengungsi luar negeri dalam Peraturan Presiden P2LN 2016 dan
konsep ideal penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia.
Menurut Morris L. Cohen, terdapat beberapa pendekatan (approach) di dalam
penelitian hukum seperti statute, conceptual, analitycal, comparative, hystorical,
philosophical, dan case (Dody, 2016), Berdasarkan hal tersebut, pendekatan dari jenis
penelitian ini adalah statute approach (pendekatan dari aspek aturan hukum) dan
conceptual approach (pendekatan dari aspek konsep atau teori hukum).
4. Hasil dan Pembahasan
Efektivitas Penempatan Pengungsi Luar Negeri dalam Peraturan Presiden Nomor
125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut
Undang-Undang Keimigrasian 2011), sama sekali tidak mengatur tentang pengungsi
asing. Di dalamnya hanya diatur ketentuan mengenai warga negara asing yang ditindak
secara administratif. Akan tetapi pada kenyataannya, sejak Indonesia merdeka sampai
saat ini, imigrasi mengurus pengungsi dari luar negeri meskipun kewenangan atas hal
tersebut tidak diatur di dalam Undang-Undang Keimigrasian 2011. Menurut penulis,
kebijakan pemerintah selama ini dalam hal menempatkan pengungsi dari luar negeri di
Rudenim belum memiliki landasan hukum yang konkrit dalam bentuk produk hukum
berupa undang-undang. Salah satu dampak negatif dari hal tersebut adalah terjadinya
kelebihan kapasitas di Rudenim.
Salah satu kebijakan yang diatur secara mendetail di dalam P2LN 2016 adalah
terkait dengan penempatan pengungsi asing (pengungsi yang berasal dari luar negeri).
Berdasarkan Pasal 26 peraturan tersebut, pada pokoknya ditegaskan bahwa terhadap
tempat penampungan bagi pengungsi asing, ditentukan oleh pemerintah daerah
kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut, telah terjadi pergeseran tentang penempatan
pengungsi dari luar negeri di Indonesia, yaitu dari semula tidak diatur di dalam hukum
positif secara rinci, kemudian diatur di dalam P2LN 2016.
Pada kenyataannya, pemerintah daerah kabupaten maupun pemerintah kota,
sampai saat ini tidak menentukan tempat penampungan bagi pengungsi asing
sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan tersebut di atas. Sedangkan pada sisi
yang lain, Rudenim, pasca ditetapkannya P2LN 2016, juga tidak lagi berfungsi sebagai
tempat penampungan bagi pengungsi dari luar negeri dan harus mengeluarkan semua
pengungsi tersebut dari Rudenim selambat-lambatnya per Desember 2018.
Hal tersebut di atas menurut penulis tidak terlepas dari fungsi Rudenim yang
sesungguhnya, yaitu sebagai tempat tinggal (penampungan) bagi imigratoir/pelanggar
keimigrasian; bukan sebagai tempat penampungan bagi pengungsi yang berasal dari luar
negeri. Dari hal ini, terjadi permasalahan hukum dalam hal pergeseran kebijakan
mengenai tempat penampungan bagi pengungsi asing yang berasal dari luar negeri di
Indonesia. Permasalahan hukum tersebut menjadi lebih serius dengan adanya fakta
bahwa per April 2018, pihak International Organization for Migration (IOM) tidak lagi
bersedia menampung pengungsi dari luar negeri di Indonesia, khususnya bagi pengungsi
dari luar negeri yang tidak teregister.
Menurut penulis, salah satu poin penting dalam aspek penanganan orang asing
yang berstatus pengungsi di Indonesia adalah diperlukannya politik hukum dalam hal
penegakan hukum terhadap pengungsi (pembentukan hukum baru atau merevisinya).
Politik hukum menurut Padmo Wahjono adalah kebijakan penyelenggara negara
tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya
mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum (Moh. Mahfud, 2010). Politik
hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku (Moh. Mahfud,
2011). Menurut penulis, telah terjadi disharmonisasi hukum dalam konteks regulasi
penanganan para pengungsi yang notabene adalah warga negara asing di Indonesia.
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Disharmonisasi hukum tersebut menurut penulis secara dominan dapat ditinjau dari dua
aspek, Pertama, disharmonisasi hukum ditinjau secara vertikal maupun disharmonisasi
hukum ditinjau secara horizontal.
Disharmonisasi hukum secara vertikal (tegak lurus) ditinjau dari aspek regulasi
penanganan para pengungsi yang notabene adalah warga negara asing di Indonesia,
menurut penulis dapat diketahui dari P2LN 2016 yang tidak menjadikan Undang-Undang
Keimigrasian 2011 sebagai salah satu dasar pertimbangan penetapan peraturan tersebut.
Perlu penulis tegaskan di sini bahwa di dalam peraturan presiden tersebut, satu-satunya
dasar hukum sebagai pertimbangan dalam pembentukannya adalah hanya merujuk pada
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
Hal tersebut di atas menurut penulis adalah hal yang lumrah (akan teapi sangat
tidak ideal) karena di dalam Undang-Undang Keimigrasian 2011, memang tidak diatur
sama sekali tentang penanganan para pengungsi yang notabene adalah orang asing di
Indonesia. Penulis memberikan apresiasi atas pembentukan peraturan presiden tersebut
di atas, akan tetapi aturan yang dimaksud untuk mengisi kekosongan hukum tersebut,
tidak dapat dibenarkan apabila melanggar asas-asas dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan. Salah satu hal yang kontradiktif dalam kebijakan tersebut
berdasarkan penelusuran penulis adalah perluasan makna dari terminologi hukum terkait
dengan apa yang menjadi fungsi Rudenim. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa
pembentukan P2LN 2016 tidak boleh melanggar asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan. Menurut beberapa ahli, yang menjadi asas-asas dari pembentukan
suatu peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.
Setidaknya terdapat (tiga) asas (adagium) dalam tata urutan peraturan perundangundangan, yaitu: 1). lex superiori derogat legi inferiori; 2). lex specialis derogate legi
generali; dan lex posteriori derogat legi priori. Menurut Abdul Ghofur Anshori: 1). Asas lex
superiori derogat legi inferiori berarti peraturan yang lebih tinggi akan melumpuhkan
peraturan yang lebih rendah. Jadi jika ada suatu peraturan yang lebih rendah
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka yang digunakan adalah peraturan
yang lebih tinggi tersebut. 2). Asas lex specialis derogate legi generali berarti pada
peraturan yang sederajat, peraturan yang lebih khusus melumpuhkan peraturan yang
umum. Jadi dalam tingkatan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur
mengenai materi yang sama, jika ada pertentangan diantara keduanya maka yang
digunakan adalah peraturan yang lebih khusus. 3). Asas lex posteriori derogat legi priori
berarti pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan
peraturan yang lama. Jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru,
secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Menurut Bagir
Manan: 1). Dalam tata urutannya, setiap kebijakan pemerintah harus memiliki dasar
hukum pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya; peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, dimana peraturan perundang-undangan yang
lebih rendah dapat dituntut untuk dibatalkan, bahkan batal demi hukum. 2). Isi atau materi
kebijakan dari pemerintah tersebut (tingkatan lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi), yang dibuat
tanpa wewenang atau melampaui wewenang, dan untuk menjaga dan menjamin prinsip
tersebut agar tidak disimpangi atau dilanggar, maka terdapat mekanisme pengujian
secara yudisial atas setiap peraturan perundang-undangan atau kebijakan maupun
tindakan pemerintah lainnya, terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
tingkatannya atau tingkat yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar (Abdul, 2006).
Disharmonisasi hukum secara horizontal (mendatar) ditinjau dari aspek regulasi
penanganan para pengungsi yang notabene adalah warga negara asing di Indonesia,
menurut penulis dapat diketahui dari tidak diaturnya penanganan para pengungsi asing
tersebut di Indonesia di dalam Undang-Undang Keimigrasian 2011. Akan tetapi,
ketentuan mengenai penanganannya, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun
1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Padahal, lembaga yang berwenang melakukan
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penanganan tersebut bukan lembaga atau kementerian yang menangani persoalan luar
negeri akan tetapi kementerian yang salah satu tugas pokoknya adalah mengawasi
keberadaan orang asing di Indonesia.
Hal tersebut di atas menurut penulis adalah hal yang lumrah (meskipun tidak ideal)
karena sampai saat ini belum diaksesi/diratifikasi Konvensi Geneva Tahun 1951 dan
Protokol Tambahan Tahun 1967 sehingga tidak menempatkan pengungsi di dalam norma
hukum positif Indonesia dalam wujud undang-undang.
Mengacu pada prinsip Non Refoulement dalam hukum HAM tentang Convention
Against Torture yang dalam Pasal 3 menyebutkan seseorang tidak boleh
dikembalikan/diusir/diekstradisi ke negara asalnya apabila ada alasan yang kuat untuk
menduga bahwa orang tersebut menjadi sasaran penyiksaan sehingga dirinya berada di
dalam keadaan bahaya. Indonesia menjadi negara pilihan pengungsi dengan tujuan
misalnya ke Selandia Baru, dan lain-lain. Penanganan pengungsi di Indonesia masih
bersifat ad hoc dan belum memiliki dasar hukum. Indonesia bukan negara imigran (non
immigrant state).
Menurut Junior M. Sigalingging, setiap tahun, jumlah pencari suaka dan pengungsi
di Indonesia bertambah. Untuk itu, pemerintah Indonesia memerlukan peraturan untuk
mengatur kehidupan para pencari suaka dan pengungsi agar penanganannya tepat
sasaran. Karena terdiri berbagai suku bangsa, agama, bahasa dan wilayahnya terdiri dari
pulau-pulau, maka diberlakukan P2LN 2016, berisi tentang pengamanan, pelaksanaan
pengawasan keimigrasian, dan pendanaan sehingga penanganan terhadap pengungsi
asing memiliki dasar hukum yang tegas lagi jelas. Agar pelaksanaan pengawasan
keimigrasian terhadap pengungsi dapat terlaksana secara efektif, efisien dan terarah
maka terbitlah Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pengawasan Keimigrasian
terhadap Pengungsi dengan Nomor Registrasi: IMI-GR.03.03-1194 (yang diterbitkan pada
tahun 2017, pen) (Junior, 2018).
Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa telah terjadi disharmonisasi
hukum dalam konteks regulasi penanganan para pengungsi yang notabene adalah warga
negara asing di Indonesia. Oleh karena itu, uraian selanjutnya adalah memberikan
penjelasan konsep ideal terhadap disharmonisasi hukum dalam konteks regulasi
penanganan para pengungsi yang notabene adalah warga negara asing di Indonesia.
Konsep ideal terhadap disharmonisasi hukum tersebut, juga penulis bagi menjadi 2 (dua)
bagian, yakni konsep ideal terhadap disharmonisasi hukum secara vertikal maupun
konsep ideal terhadap disharmonisasi hukum secara horizontal.
Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang Ideal di Indonesia
Kebijakan pemerintah Indonesia menerima orang asing dengan status sebagai
pengungsi, menurut penulis adalah sesuatu hal yang sudah baik dan benar. Dengan
demikian, menurut penulis hal ini sudah ideal. Akan tetapi, karena hal tersebut
seharusnya diatur pula dengan tatanan hukum yang baik dan benar, maka dalam hal ini
penulis berpendapat bahwa tatanan tersebut untuk saat ini belum tatanan yang ideal.
Terdapat 3 (tiga) asas atau prinsip atas kebijakan pemerintah yang dibuat secara
tertulis dengan konsekuensi hukum dapat dituntut untuk dibatalkan, bahkan batal demi
hukum atau setidak-tidaknya diuji, sebab dianggap bertentangan dengan asas
pembentukan peraturan perundang-undangan.
Secara prinsipil, untuk menuangkan pertimbangan-alas hukum (legal reasoning)
diperlukan sistematika konstruksi berpikir sesuai dengan fungsi peraturan dan
standarisasi cara kerja hukum yang berlaku atau yang sering dipraktikkan oleh badanbadan institusi peradilan sesuai predikat dan hierarki hukum, di antaranya adalah sebagai
berikut: Peraturan hukum umum (lex generalis); Peraturan hukum khusus (lex specialis);
Peraturan hukum berderajat sama yang dibuat terdahulu (lex superiori); dan Peraturan
hukum berderajat sama yang dibuat belakangan (lex posteriori) (H.F. Abraham, 2011).
Menurut penulis, idealnya, di dalam Undang-Undang Keimigrasian 2011, diatur
tentang penanganan para pengungsi sehingga surat edaran terkait penanganan para
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pengungsi tersebut memiliki dasar hukum pembentukan yang jelas secara vertikal.
Dengan demikian, kementerian mengatur rumah tangganya sendiri tanpa mendapatkan
perintah atau aturan dari kementerian lainnya. Selanjutnya, penanganan pengungsi
(orang asing) yang berasal dari luar negeri di Indonesia adalah pemerintahan di daerah
harus menentukan tempat pengungsi dan terdapat sanksi hukum apabila hal tersebut
tidak dilaksanakan yang semua ketentuan itu dibuat dalam bentuk undang-undang.
Pada saat ini, regulasi atau aturan mengenai kewajiban pemerintah daerah
kabupaten/kota dalam hal penampungan pengungsi sudah tidak terbantahkan lagi
berdasarkan Pasal 26 ayat (1) P2LN 2016, yang menegaskan bahwa: “Pemerintah
daerah kabupaten/kota menentukan tempat penampungan bagi pengungsi”. Akan tetapi,
menurut penulis, seharusnya di dalam undang-undang sebagai dasar pertimbangan
pembentukan P2LN 2016 tersebut, diatur sanksi bagi pemerintahan daerah yang tidak
mau atau tidak mampu melaksanakan ketentuan pasal yang dimaksud. Dengan demikian,
aturan tersebut menjadi hal yang sangat layak untuk diterapkan.
Realitas pada hari ini menunjukkan bahwa lembaga pemerintahan di daerah yang
tidak menentukan tempat penampungan bagi orang asing (pengungsi) yang berasal dari
luar negeri, tidak dikenakan sanksi apapun. Salah satu contoh, di Kota Pekanbaru,
Pemerintah Kota Pekanbaru walaupun sudah merespon surat dari Rudenim Pekanbaru,
akan tetapi apa yang diinginkan oleh Rudenim Pekanbaru dalam konteks tempat
penampungan bagi pengungsi asing, belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Pekanbaru.
5. Kesimpulan
Hingga saat ini, satu-satunya pengaturan tentang pengungsi luar negeri di
Indonesia, hanya diatur di dalam P2LN 2016. Secara substantif, tidak tercapai apa yang
diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (1) P2LN 2016, yaitu: “Pemerintah daerah
kabupaten/kota menentukan tempat penampungan bagi Pengungsi”. Secara legal formal,
P2LN 2016 adalah instrumen pengatur bagi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999
tentang Hubungan Luar Negeri. Secara konstitutif, P2LN 2016 menjadi wilayah kerjanya
pemerintah untuk kemaslahatan setiap umat di muka bumi. Efektivitas Penempatan
pengungsi luar negeri dalam P2LN 2016 adalah tidak tercapainya tujuan dalam bentuk
pemerintah daerah kabupaten/kota menentukan tempat penampungan bagi pengungsi
meskipun pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menangani para pengungsi luar
negeri atas dasar kemanusiaan sesuai DUHAM. Idealnya penanganan pengungsi dari
luar negeri di Indonesia adalah pemerintah daerah kabupaten/kota menentukan tempat
penampungan bagi pengungsi. Dengan demikian, Indonesia perlu membentuk aturan
penanganan pengungsi dari luar negeri tersebut dalam bentuk undang-undang dan dalam
undang-undang tersebut juga diatur sanksi bagi pemerintah daerah yang melanggarnya.
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