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Role United Nation High Commissioner for Refugee to Handling Refugee in 

Uganda 2016-2018 

 

Oleh: 

Syafira Amelia Stevany (145120407111033) 

Abstract 

 

ABSRACT  

 

This Research will analyze the role of United Nations High Commisioner for 

Refugee in Uganda in Sudan Selatan, Democrtic republic Congo, Burundi, Somalia, 

Rwanda, and other state 2016-2018. In 2016 Uganda be receiver state number three in 

the world. UNHCR donor donation present advance in 2016, because many refugee 

in Uganda. This research will be focusing on te role of UNHCR as an international 

organization, in which the role will be devided into three variable, those are 

Instrumen, Arena and Actor.  Those variable will be a tool to analyze the role of 

UNCR to tacle refugee in Uganda.  

 As International Organization, UNHCR has a new programe called 

Communication Program, The Education Response Plan (ERP), Gender-Based 

Violence Information Management System (GBVIMS), The new inter-agency 

Feedback, Referral and Resolution Mechanism (FRRM) and other programe called  

Rehope, SAFE, WASH  which contain UNHCR’s responses plas in host countries, 

including Uganda. In tis research, author use descriptive qualitative as a method to 

describe the roe of UNHCR to tackle refugees in Uganda.  

 

Keyword : International Organizations, Reugee, Uganda, Instrument, Arena, Actor, 

Communication Programe, GBVIMS, FRRM. 
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Peran UNITED NATION HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEE (UNHCR) 

dalam Menangani Pengungsi di Uganda Tahun 2016-2018 

Oleh: 

Syafira Amelia S (145120407111033) 

Abstraksi 

 

Skripsi ini akan menganalisa peran United High Commisioner for Refugees 

dalam menangani pengungsi dari dari Sudan Selatan, Republik demokratik  Kongo, 

Burundi, Somalia, Rwanda, dan negara lainnya tahun 2016-2018. Di 2016 Uganda 

sendiri menjadi penerima pengungsi terbesar ketiga di dunia. Pemberian dana dari 

UNHCR meningkat pada tahun 2016 di bandingkan tahun sebelumnya karena 

banyaknya pengungsi. Penelitian ini sendiri fokus kepada peran organisasi 

inteernasional, dimana peran tersebut dibagi menjadi tiga variabel yakni Instrumen, 

Arena dan Aktor. Ketiga variabel tersebut akan menjadi alat untuk menganalisa peran 

UNHCR dalam menangani pengungsi di Uganda. 

Sebagai Organisasi Internasional yang menangani pegungsi, UNCR memiliki 

beberapa program yang baru dikeluarkan di Uganda yakni Communication Program, 

The Education Response Plan (ERP), Gender-Based Violence Information 

Management System (GBVIMS), The new inter-agency Feedback, Referral and 

Resolution Mechanism (FRRM)  telah di bentuk untuk menambah sistem berbagi 

informasi yang ada di permukiman pengungsi dan juga program lainnya seperti 

Rehope, SAFE, WASH. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitain 

deskriptif untuk menggambarkan peran UNHCR dalam menangani pengungsi di 

Uganda. 

 

Kata Kunci : Organisasi Internasional, Pengungsi, Uganda, Instrumen, Aktor, 

Communication Programe, GBVIMS, FRRM. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut data dari United nation high commision for refugees arus pengungsi dunia 

pada tahun 2015 mencapai 65,3 juta orang.
1
 Dalam melakukan penanganannya tentu 

negara yang menjadi penerima pengungsi memiliki peran dalam hal perlindungan 

pengungsi, pemenuhan hak-hak pengungsi dan sebagainya. Selain adanya peran dari 

negara, peran lainnya juga diikuti oleh adanya lembaga internasional baik International 

Non Governmental Organization (INGO) maupun International Governmental 

Organization yang dapat melakukan perannya masing-masing untuk menciptakan 

kemakmuran dalam suatu sistem global.Suatu sistem global dan hal tersebut membuatnya 

dapat beriringan dengan negara.   

Salah satu bentuk IGO yang dapat berkerja sama dengan Negara adalah United nation 

high commission for refugees (UNHCR) yang  merupakan Sebuah organisasi global yang 

berdedikasi untuk menyelamatkan nyawa, melidungi hak-hak pengungsi yang tertindas 

dan membangun masa depan yang lebih bak bagi para pengungsi, masyarakat yang 

terpaksa mengungsi dan orang-orang tanpa kewarganegaraan. Kemudian tugas lainnya 

ialah menyelamatkan nyawa, melindungi hak-hak dan membangun masa depan yang 

lebih baik bagi para pengungsi, masyarakat yang terpaksa mengungsi, dan orang-orang 

tanpa kewarganegaraan.
2
  UNHCR sebagai organisasi yang paling aktif dalam menangani 

kasus pengungsi.
3
 Pada masa sekarang telah memiliki lebih dari 11.517 anggota staff. 

                                                           
1
 TheUN Refugee Agency ‘’Global Trends Forced Displacement In 2015’’ dalam 

http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html diakses pada 
01/08/2018 
2
 The UN Refugee Agency ‘’About Us’’ dalam http://www.unhcr.org/about-us.html diakses pada 01/08/2018 

3
 The UN Refugee Agency ‘’Resettlement’’ dalam http://www.unhcr.org/resettlement.html diaksespada 

01/08/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bekerja di 128 Negara dan anggarannya yang semula hanya USD $ 300.000, tumbuh 

menjadi USD $ 6.54 miliar pada tahun 2016.
4
 Dapat dikatakan bahwa sebagai Organisasi 

Internasional yang berkompeten dalam perihal pengungsi, UNHCR tentu memiliki 

prosedur pemberian bantuan dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam 

bentuk perlindungan internasional yang mana perlindungan tersebut dapat berupa 

pencegahan untuk pemulangan kembali, bantuan didalam proses mencari suaka, bantuan 

dan nasihat hukum, dapat melindungi pengungsi baik dari fisik maupun psikis, dan 

membantu para pengungsi untuk bermukim kembali.
5
  

           Pengungsi memiliki arti yakni seseorang yang melarikan diri dari suatu konflik 

bersenjata atau penganiayaan dimana mereka memiliki situasi yang begitu berbahaya 

yang tidak dapat ditolerinsi sehingga mereka memilih melintasi perbatasan nasional demi 

menari keselamatan di Negara-negara terdekat dan demikian menjadi diakui secara 

internasional dengan akses bantuan dari Negara, maupun organisasi lain. UNHCR 

membuat kesepakatan konvensi terkait pengungsi yakni konvensi 1951 dan protokol 1967 

yang mana di dalamnya juga terdapat beberapa negara-negara yang bergabung seperti 

negara kawasan Eropa, Amerika Latin dan sebagainya. Konvensi ini adalah dokumen 

hukum utama yang menjadi dasar dari pekerjaan UNHCR yang disahkan oleh 145 Negara 

pihak.
6
 Konvensi ini berisikan beberapa bab dan juga pasal yang terkait tentang 

pengungsi seperti pengertian pengungsi dari segi konvensi, pengaturan tentang status 

hukum pengungsi, pengaturan tentang pekerjaan yang memberikan penghasilan, 

pengaturan terkait kesejahteraan, pengaturan terkait tentang adanya non-diskriminasi dan 

sebagainya.
7
  

                                                           
4
 Ibid, 

5
 Wagiman,2012. Hukum Pengungsi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta Timur,hlm 188. 

6
 The UN Refugee Agency ‘’The 1951 Refugee Convention’’ dalam http://www.unhcr.org/1951-refugee-

convention.html diakses pada 22/07/2018 
7
 Ibid, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Dalam konvensi ini juga menegaskan bahwa seorang pengungsi tidak boleh 

dikembalikan ke negara di mana mereka menghadapi ancaman serius terhadap kehidupan 

atau kebebasan mereka.
8
 Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967 UNHCR berfungsi 

sebagai’’wali’’dari pengungsi. Maksud dari UNHCR sebagai wali ini sendiri adalah 

UNHCR sebagai wakil untuk memastikan bahwa hak-hak dari pengungsi di hormati, di 

lindungi, menemukan tempat yang aman di suatu negara dan diharapkan Negara, 

Masyarakat maupun mitranya dapat  bekerja sama dengan.  

             Negara yang banyak di datangi oleh pengungsi ini sendiri adalah Uganda dimana 

Uganda menjadi penerima pengungsi terbesar pertama di Afrika, pada tahun 2016 

menjadi peringkat ke lima dunia.
9
 Berikut merupakan data dari Uganda penerima 

pengungsi pertama di Afrika dan ke lima dunia pada tahun 2016 :
 

Tabel 1.Data Hosting Countries Refugee in Africa 
 

 

 

 

 

 

                                   Sumber : UNHCR  

Gambar 1.Data Hosting Countries Refugee 2015-2016 

                                                           
8
 Ibid, 

9
 The UN Agency ‘’Poorer countries host forcibly displaced report show’’dalam 

http://www.unhcr.org/news/latest/2017/2/58b001ab4/poorer-countries-host-forcibly-displaced-report-
shows.html diakses pada tanggal 06/11/2018 
https://www.weforum.org/agenda/2017/06/eighty-four-percent-of-refugees-live-in-developing-countries/ 
http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html 
http://www.unhcr.org/news/latest/2017/2/58b001ab4/poorer-countries-host-forcibly-displaced-report-
shows.html  

Country of asylum Total refugees 

Uganda 940,835 

Ethiopia 791,631 

DRC 451,956 

Kenya 451,099 

Sudan 421,466 

Chad 391,251 

Cameroon 375,415 

Tanazania 281,498 

South Sudan 262,560 

Egypt 213,530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.weforum.org/agenda/2017/06/eighty-four-percent-of-refugees-live-in-developing-countries/
http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
http://www.unhcr.org/news/latest/2017/2/58b001ab4/poorer-countries-host-forcibly-displaced-report-shows.html
http://www.unhcr.org/news/latest/2017/2/58b001ab4/poorer-countries-host-forcibly-displaced-report-shows.html


 

Sumber : UNHCR Poorer countries host forcibly displaced,report show 

 

            Kedatangan pengungsi tersebut dari tahun ke tahun semakin mengalami 

peningkatan, dimana lonjakan yang besar terdapat di tahun 2015 hingga tahun 2017 yang 

mana pada  tahun 2017 pengungsi yang mendatangi Uganda Mencapai 1.252.470, 

sebelumnya pada tahun 2016 pengungsi yang datang ke Uganda mencapai 982.786 dan 

pada tahun 2018 mencapai 1.433.709.
10

Berikut merupakan gambaran data pengungsi 

yang datang ke Uganda dari tahun 2012 hingga 2017 :
11

 

Gambar 2. Data Pengungsi yang memasuki Uganda tahun 2012 hingga 2017 

            

                                                           
10

 UNDP ‘’ Uganda Contributions to refugee protection and management’’ d alam 
http://www.ug.undp.org/content/uganda/en/home/library/SustainableInclusiveEconomicDevelopmentProgra
mme/UgandascontributiontoRefugeeProtectionandManagement.html diakses pada 11/10/2018 
11

 Ibid,  

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

2012201320142015201620172018

Number of refugees in uganda  

Number of refugees
in uganda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sumber: Geodata:UNHCR,UNCS,UBOS.Statistics provided by Government (OPM),registered in (RIMS) and 

UNHCR Field Offices.Data for 2017 provided by the Gover9nment of Uganda         

         Hingga tahun 2018, pengungsi tersebut datang dari beberapa negara yang berada di 

kawasan Afrika yakni dari Sudan Selatan (1,38 Juta), Republik demokratik  Kongo 

(300.000), Burundi (55.000), Somalia (42,867), Rwanda (17,147), dan negara lainnya 

(21.227).
12

  Di Uganda sendiri terdapat beberapa camp yang menampung pengungsi 

beberapa diantaranya yakni di Rwamwanja, Kyangwali, kyaka II, Oruchinga, Nakivale, 

Bidibidi, Adjumani, Rhino camp, Kiryanongo.
13

 Berikut merupakan data lengkap 

terbaginya pengungsi di beberapa titik kota di Uganda :
14

 

                     Gambar.5 Data pengungsi yang berada di Uganda 

 

Sumber : OPM statistics  

         Kedatangan pengungsi ke Uganda tersebut adalah untuk mendapatkan kehidupan 

yang layak selain itu pengungsi juga berpikir bahwa mereka akan diterima di Uganda 

ditambah dengan pemerintah Uganda yang tidak membantasi adanya pengungsi yang 

                                                           
12

 UNDP ‘’Uganda’s Contribution to Refugee protection and Management’’ dalam 
http://www.ug.undp.org/content/uganda/en/home/library/SustainableInclusiveEconomicDevelopmentProgramme/Ugand
ascontributiontoRefugeeProtectionandManagement.html diakses pada tanggal 19/11/2018 
13

  Unicef ‘’Cild poverty and deprivation in refugee-hosting areas’’ dalam 

https://www.unicef.org/esaro/UNICEF_Uganda_--_2018_--_Child_Poverty_and_Deprivation_in_Refugee-

Hostin....pdf diakses pada 19/11/2018 
14

 Ibid, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



datang. Uganda sendiri terkenal dengan sebutan Negara yang ramah akan pengungsi 

terbukti dengan di terimanya pengungsi yang datang ke Negara tersebut dan Uganda juga 

telah di puji oleh PBB dan Organisasi Internasional.   

            Uganda sendiri telah meratifikasi Konvensi 1951 terkait status pengungsi 

sehingga tertera hukum-hukum yang mengatur pengungsi, hak-hak jaminan yang dapat 

diperoleh oleh pengungsi dan sebagainya.
15

 Namun, banyaknya pengungsi yang datang 

tentu membuat suatu Negara mngalami kewalahan dan membutuhkan bantuan 

internasional baik dari Organisasi Internasional maupun Organisasi nasional.  

          Uganda sendiri termasuk Negara berkembang yang berpenghasilan rendah yang 

mana menurut data dari world bank ekonomi dari Uganda melambat degan rata-rata 4,5% 

dalam lima tahun hingga 2016.
16

  Negara memiliki peran untuk melindungi dan mengejar 

kepeningan nasional. Aktor-aktor lain selain negara sendiri adala organisasi internasional 

yang dapat memainkan peran dan menopang negara yang membutuhkan secara relevan. 

Karakter UNHCR sebagai IO diukir oleh struktur, praktik dan tujuannya.  

             Selain struktur dan praktiknya, tujuan yang ditetapkan PBB menginformasikan 

setiap analisis peran yang di mainkan atau yang sedang dicoba oleh UNHCR. Salah 

satunya adalah dengan mendorong kerjasama dalam memecahkan masalah social-

ekonomi, budaya dan masalah kemanusiaan.   Sebagai Organisasi internasional Untuk 

membantu menangani permasalahan pengungsi  United nation high commission for 

                                                           
15

 The UN Refugee Agency ‘’The 1951 Refugee Convention’’ diakses dalam http://www.unhcr.org/1951-
refugee-convention.html  diakses pada 22/07/2018    
16

 The World Bank ‘’Economic Review’’ dalam www.worldbank.org/en/country/uganda/overivew diakses pada 
22/07/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



refugees (UNHCR) telah melakukan upaya dengan memberikan personil atau staff di 

Uganda sebanyak  438.
17

  

             UNHCR juga memiliki 7 kantor dan 7 unit lapangan : Kantor cabang di Kampala 

(Kantor Perwakilan dan Unit Penyuluhan), Sub-kantor Mbarara (Unit lapangan Kisoro, 

unit lapangan Kyaka II, unit lapangan Nakivale, unit lapangan Nakivale, unit lapangan 

Oruchinga, unit lapangan Rwamwanja), kantor keamatan Pakelle/ Adjumani, sub kantor 

Arua, kantor lapangan Moyo, Kantor lapangan   Yumbe dan kantor lapangan Hoima 

(Field unit Kiryandogo,Field unit Kyangwali).
18

 

         Selain mengerahkan personil dan beberapa pos yang dibuat di Uganda UNHCR juga 

membantu menangani permasalahan pengungsi dengan melakukan kerjasama dan 

mendukung otoritas lokal, NGO, dan pemerintah pusat untuk meningkatkan respon 

terhadap pengungsi, mendukung proses registrasi, memberikan informasi kepada 

pengungsi, mengidentifikasi dan merujuk orang dengan kebutuan khusus ,selanjutnya 

memberikan dukungan untuk membantu meningkatkan   kondisi pemenerimaan.
19

 Untuk 

membantu mengatasi permasalah pengungsi ini sendiri data dari yang penulis peroleh 

pengeluaran tertinggi dana yang diberikan oleh UNHCR yakni sebagai berikut :
20

  

Tabel 2.Data Dana yang dikeluarkan UNHCR unutuk membantu  pengungsi hingga 

tahun 2018 

                                                           
17

UNHCR ‘’UNHCR Uganda Factsheet July 2017’’ dalam 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20Uganda%20Factsheet%20July%202017.pdf 
diakses pada 06/11/2018 
18

 Ibid, 
19

 The UN Refugee Agency ‘’Refugee sea arrivals in Greece this year approach 400.00’’ dalam ht 
tp://www.unhcr.org/news/latest/2015/10/560e63626/refugee-sea-arrivals-greece-year-approach-
400000.html pada tanggal 22/07/2018 
20

 The UN Refugee Agency ‘’UGANDA’’ dalam http://reporting.unhcr.org/node/5129 pada tanggal 06/11/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Region 

 

Pillar 1 

Refugee 

Programme 

Pillar 2 

Stateless 

Programe 

Pillar 3 

Reintegratio

n Projects 

Pillar 4 IDP 

Project 

Total 

Africa 2,294,044,

827 

26,325,415 140,538,489 296,825,89

0 

2,757,734,621 

Middle East 

and North 

Africa 

1,347,569,

186 

1,313,445 140,538,489 837,427,39

1 

2,481,510,022 

Asia and the 

Pacific 

535,065,30

1 

1,313,445 259,200,000 34,052,885 700,946,962 

Europe 841,535,14

10 

10,765,356 162,653 29,214,817 881,676,967 

Americas 175,812,56

8 

9,341,473 0 21,556,495 206,710,536 

 

GlobalProgra

mmes and 

Headquarters 

 

691,739,70

0 

 

 0 

 

0 

 

0 

 

691,739,700 

Total 

Programmed 

Activities 

5,885,766,

723 

79,358,706 500,116,901 1,255,076,4

79 

7,720,318,808 

Sumber : UNHCR Financials 

          Pada tahun 2016 dana yang diberikan UNHCR ke Uganda yang meningkat dari tahun 

tahun sebelumnya yakni tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2016 dana yang di kelurkan 

mencapai USD 302 Million, pada 2017 USD 551 Milion, dan pada tahun 2018 mencapai 

USD 449 Milion.
21

 Dapat di lihat dari besarnya dana tahun 2016-2018 mencapai USD 1.302 

Milion.
22

 UNHCR sendiri mulai memasukkan dana ke dalam Uganda mulai dari tahun 2014 

namun pemasukan dana tertinggi berada pada tahun 2016 dimana pada tahun tersebut banyak 

terdapat pengungsi yang mendatangi Uganda.     

             Dapat dikatakan pula bahwa lebih dari 50% dana UNHCR yang berada di Uganda. 

Dalam perannya sebagai organisasi terbesar untuk menangani pengungsi, UNHCR 

bekerjasama dengan pemerintah Uganda untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi 

para pengungsi dan pencari suaka di Uganda dengan memastikan pendaftaran, dokumentasi, 

                                                           
21

 The UN Refugee Agency ‘’UGANDA’’ dalam http://reporting.unhcr.org/node/5129 pada tanggal 06/11/2018 
22

 The UN Refugee Agency ‘’FINANCIALS’’ dalam http://reporting.unhcr.org/financial    diakses pada tanggal 
06/11/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dan penentuan status melalui fungsi efektif.
23

 UNHCR juga akan memasukan dukungan 

hukum, layanan sosial yang didalamnya termasuk perlindungan anak, tanggapan SGBV, 

memberikan bantuan kepada orang yang rentan dan sebagainya. UNHCR juga mendukung, 

bekerjasama dan memfasilitasi pemerintah Uganda yang meluncurkan program berskala 

besar untuk memvertifikasi identitas semua pengungsi di negara tersebut.
24

  

     
 
 Selain itu UNHCR juga sigap untuk melaksanakan program-program terbaru yang belum 

pernah digunakan sebelumnya di Negara-Negara anggota lain dan baru di luncurkan di 

Uganda. Peluncurn program tersebut terdapat di bidang pendidikan, komunikasi,  dan 

kesehatan. Selain itu terdapat ratifikasi pengungsi yang telah di fasilitasi oleh UNHCR 

dimana ratifikasi tersebut merupakan proses ratifikasi terbesar dari yang pernah dilakukan 

sebelumnya. Program pertama yang dikeluarkan oleh UNHCR Kemudian program rencana 

tanggap Pendidikan untuk pengungsi dan masyarakat tuan rumah (ERP) dimna program 

tersebut merupakan program pendidikan pertama yang dikeluarkan untuk pengungsi, 

memberikan bantuan program beasiswa yakni DAFI Scholarship.  

       Terdapat juga program dalam bidang Kesehatan dan gizi dengan memfasilitasi, 

mengidentifikasi penyakit pengungsi, kekurangan nutrisi dari pengungsi dan memastikan stok 

makanan yang ada dengan bekerjasama dengan Organisasi dan pemerintah setempat. Dari 

segi Sanitasi UNHCR mencoba memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air untuk pengungsi 

dan juga pembangunan senitasi yang lebih baik dan lebih banyak. Selain itu UNHCR juga 

meluncurkan program Communication System yang merupakan program komunikasi pertama 

di Uganda, dimana dari adanya hal tersebut memudahkan untuk pengungsi mengadukan 

permasalahannya dan memudahkan pengungsi untuk melakukan komunikasi lintas batas. 

                                                           
23

 Development aid ‘’UNHCR Uganda Fact Sheet’’ dalam https://www.developmentaid.org/#!/news-
stream/post/4544/unhcr-uganda-factsheet diakses pada tanggal 22/10/2018 
24

 The UN Refugee Agency ‘’Uganda launches major refugee verication operation’’ dalam 
http://www.unhcr.org/news/latest/2018/3/5a9959444/uganda-launches-ma  jor-refugee-verification-
operation.html diakses pada 22/10/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unhcr.org/news/latest/2018/3/5a9959444/uganda-launches-ma


         UNHCR juga melakukan pemberdayaan masyarakat dan pelatihan dengan membantu 

memberikan bibit-bibit untuk ditanam dengan skala besar sehingga pengungsi dapat menjadi 

pekerja sebagai petani. Penyelaraskan penyediaan bantuan tu nai untuk pengungsi dan 

pencari suaka di Uganda tentu sangat diperlukan, yang mana UNHCR memberlakukan 

program The Cash Based Intervention  yang mana hal tersebut di  laksanakan untuk memnuhi 

kebijakan dari UNHCR yakni Cash-Based Intervantion and The Grand Bergain 

Commmitments on Cash.
25

          

          Dengan berdasarkan kepada latar belakang yang sudah dijelaskan, Peran UNHCR 

penting untuk diteliti dikarenakan dana terbesar yang dialokasikan UNHCR untuk pengungsi 

terdapat di Negara Afrika. Uganda merupakan salah satu Negara yang menerima pengungsi 

terbesar di Afrika dan UNHCR memberikan aliran dana lebih dari 50% di Uganda untuk 

membantu menangani pengungsi dan isu-isu lainnya. UNHCR juga memberikan rancangan 

program yang terbaru yang belum dilakukan sebelumnya di Negara-Negara anggota lainnya 

dan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Uganda dalam menjalankan program 

untuk pemenuhan hak pengungsi.  

          Ditambah lagi dengan kondisi infastruktur Uganda dimana Uganda yang belum 

mempuni dan membutuhkan bantuan internasional untuk menangani pengungsi dikarenakan 

perekonomian Uganda yang tidak mencukupi, kondisi cuaca Uganda yang tidak menentu 

kemudian masih banyak ditemukan fasilitas yang sangat tidak layak diberikan dan tidak 

sesuai dengan kapasitas pengungsi yang datang karena pengungsi yang datang setiap harinya 

semakin bertambah.  

                                                           
25

 The UN Refugee Agency ‘’Policy on The Cash Based-Intervention’’ dalam 
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/159474/UNHCR%2C+Policy+on+Cash-
Based+Interventions/89b1c28c-fb3e-43c1-bd3d-84dd964b566a diakses pada tanggal 22/10/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Dengan demikian Peran dari UNHCR untuk membantu menangani pengungsi yang ada 

di Uganda menjadi menarik untuk dibahas didalam penelitian ini. Sehingga didalam 

penelitian ini penulis dapat menjelaskan perananan dari UNHCR untuk menangani pengungsi 

di Uganda di tahun 2015 sampai 2018 dalam beberapa gambaran atau sumber yang penulis 

dapatkan. 

1.2 Rumusan Masalah 

         Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

Bagaimana peran United nation high commission for refugees (UNHCR) dalam menangani 

pengungsi di Uganda pada tahun 2016-2018 ? 

 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran United Nation 

high commission for refugees (UNHCR) dalam menangani pengungsi di Uganda pada 

tahun 2016-2018, serta untuk mengetahui peranan manakah yang paling kuat 

dimainkan oleh UNHCR terkait dengan studi kasus tersebut yang mana dilihat dari 

tiga peran utama bagi organisasi internasional yakni sebagai instrumen, arena dan 

aktor. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat akademik 

           Untuk menambah kajian ilmu pengetahuan dalam bidang Hubungan Internasional, 

khususnya terkait dengan peran organisasi internasional. Selain itu, untuk membantu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menambah pemahaman penulis mengenai peran United nation high commission for 

refugees (UNHCR) dalam menangani pengungsi pada tahun 2015-2018 khususnya. 

b. Manfaat praktis 

   Untuk membantu mengasah kemampuan penulis dalam menganalisa studi kasus dan 

menjelaskan peran United Nation High Commision for Refugees (UNHCR) dalam 

menangani pengungsi di Uganda  pada tahun   2016-2018 berdasarkan konsep peran 

organisasi internasional milik Clive Archer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

STUDI PUSTAKA 

 

2.1 Studi Terdahulu  

         Penelitian terdahulu yang dipilih oleh penulis pertama berjudul ‘’Designing Police : 

Interpol and The Study of Change in International Organizations’’ yang ditulis oleh Barnett 

dan Liv Coleman pada tahun 2005.
1
 Penelitian tersebut berfokus kepada Interpol sebagai 

Organisasi Internasional yang dapat terus menjalankan perannya dengan berbagai perubahan 

lingkungan yang ada di sekitar.
2
 Penelitian dari Barnett dan Coleman tersebut dengan metode 

penelitian kualitatif dan eksplanatif analisis dengan menggunakan teori dasar mengenai 

Organisasi Internasional yang dijelaskan oleh Clive Archer dan berbagai tokoh d  idalam 

studi Organisasi Internasional.
3
 

           Dua variable yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana Organisasi Internasional 

yang dapat menjalankan perannya dengan adanya perubahan dalam lingkungan yang ada di 

sekitarnya, yakni variable mengenai lingkungan di sekitarnya dan variable terkait strategi 

yang digunakan oleh Organisasi Internasional tersebut.
4
 Dari penelitian yang dibuat oleh 

Barnett dan Coleman tersebut menghasilkan bahwa didalam menghadapi perubahan 

lingkungan, Interpol sebagai Organisasi Internasional akan tetap mencari cara supaya tetap 

bisa menjalankan perannya dengan baik dan hal tersebut membuat Organisasi Internasional 

harus bisa membat strategi tersendiri untuk tetap bertahan dan terus melaksanakan perannya 

dengan baik meskipun harus menghadapi perubahan dalam lingkungan yang ada di sekitar 

                                                           
1
 Michael Barnett dan Live Coleman, 2005, ‘’Designing Police : Interpol and The Study of Change in 

International Organizations’’ dalam International Studies Quarterly Vol.49, No.4, Hal 693-619 dalam 
http://www.jstor.org/stable/3693502, diakses pada 22/07/2018 
2
 Ibid,  

3
 Ibid,  

4
 Ibid, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organisasi Internasional.
5
 Penelitian dari Barnett dan penelitian dari penulis ini memiliki 

persamaan yakni sama-sama focus kepada peran dari Organisasi Internasional. Persamaan 

selanjutnya adalah dari kerangka konseptual, yakni sama-sama menggunakan konsep 

Organisasi Internasional yang dikemukakan Clive Archer. 

         Perbedaan dari penelitian yang diangkat oleh Barnett dan Coleman dengan penelitian 

yang diangkat oleh penulis adalah penelitian dari Barnett dan Coleman lebih menganalisis 

secara eksplanatif dengan menghubungkan hubungan sebab akibat antara perubahan 

lingkungan di sekitar Organisasi Internasional dengan peran yang dijalankan oleh Organisasi 

Internasional, sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis lebih menekankan terkait 

peran Organisasi Internasional secara khusus terhadap suatu permasalahan yang muncul di 

dalam suatu Negara.  

         Dilihat dari adanya perbedaan tersebut penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat 

dikatakan lebih relevan untuk dibahas lebih lanjut dikarenakan penelitian yang diangkat oleh 

penulis lebih berfokus kepada peran Organisasi Internasional di dalam suatu Negara jadi 

dapat dikatakan bahwa penelitian penulis lebih memiliki spesifikasi kepada satu analisa unit 

aktor yakni Organisasi Internasional dan lebih menjelaskan secara rinci sesuai dengan konsep 

terkait peran Organisasi Internasional dalam melihat Organisasi Internasional dalam 

menjalankan perannya. 

        Penelitian terdahulu selanjutnya adalah penilitian yang dilakukan oleh Natalie Ann 

Cartwright pada tenggal 2013 yang berjudul ‘’The Effect Of UNHCR Operations in the 

development of Turkey’s asylum framework’’.
6
 Penelitian ini berfokus kepada Bagaimana 

peran dan praktek UNHCR dalam konteks arus pengungsi dalam skala besar yang terjadi di 

                                                           
5
 Ibid, 

6
 Natalie Ann Cartwright ,2013.the effect of unhcr Operations in the development of Turkey’s 

asylum framework.diakses dalam  

https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/44408/Natalie_Cartwright.pdf?sequence=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turki dan bagaimana operasi UNHCR telah memberikan pengaruh ke Turki untuk 

pengembangan kerangka pencari suaka di Turki dengan mengembangkan program-program 

yang telah di rancang oleh UNHCR untuk dapat memberikan hak-hak kepada pengungsi.
7
 

Pada penelitian ini untuk membantu melancarkan program-program ataupun fasilitas yang 

diberikan oleh UNHCR, Turki sebagai tuan rumah harus memberikan dukungan baik berupa 

sumber daya, dana atau apapun yang akan diperlukan untuk membantu UNHCR dalam 

melakukan perannya.  

         Penelitian dari Natalie Ann tersebut dengan metode penelitian kualitatif dan eksplanatif 

analisis dengan menggunakan konsep Intenational Aylum Law, Global Asylum law. 
8
 

Perbedaan dari penelitian yang diangkat oleh Natalie Ann dengan penelitian yang diangkat 

oleh penulis adalah terkait dengan konsep dimana Natalie Ann tidak melihat menggunakan 

konsep yang seperti penulis yakni peran organisasi internasional menurut clive archer dan 

Natalie Ann menggunakan beberapa konsep untuk melihat atau menganalisa kasus tersebut.  

       Sedangkan persamaan dari penelitian Natalie Ann dengan penulis ini sendiri sama-sama 

membahas tentang bagaimana peran dan pengaruh UNCR terhadap pencari suaka di Turki. 

Analisa yang memiliki persamaan tersebut yakni Natalie Ann menganalisis tentang 

bagaimana peran dan pengaruh UNHCR untuk menanggapi krisis pengungsi suriah di Turki 

dengan melihat dari program-program yang diberikan oleh UNHCR, Fasilitas UNHCR untuk 

memenuhi hak pengungsi dan Bagaimana UNHCR dapat menetapkan beberapa prosedur 

terkait tentang status pengungungsi yang sangat dibatasi oleh pemerintah Turki.  

        Terlihat dari adanya perbedaan tersebut penelitian yang dilakukan oleh penulis sekali 

lagi dapat dikatakan lebih relevan untuk dibahas lebih lanjut dikarenakan penelitian yang 

diangkat oleh penulis lebih berfokus kepada peran Organisasi Internasional di dalam suatu 
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Negara sesuai dengan konsep terkait peran Organisasi Internasional clive archer dengan 

menggunakan 3 yakni Instrumen, Aktor, dan Arena sebagai acuan untuk melihat Organisasi 

Internasional dalam menjalankan perannya. 

Tabel 3.Tabel Studi Terdahulu 

Peneliti 

 

Michael Barnett dan Liv 

Coleman (2005) 

Natalie Ann Cartwright 

(2013) 

Syafira Amelia S. 

(2018) 

Judul 

Penelitian 

‘’Designing Police : 

Interpol and The Study of 

Change in International 

Organizations’’ 

‘’ the effect of unhcr 

Operations in the 

development of Turkey’s 

asylum framework’’ 

 

‘’Peran UNHCR 

didalam menangani 

pengungsi di 

Uganda’’ 

Lokasi 

Penelitian 

 

 

Minnesota, Amerika 

Serikat 

Urbana , Amerika 

Serikat 

Malang, Indonesia 

 

Fokus 

Penelitian 

Interpol dan cara 

Organisasi Internaional 

bisa terus menjalankan 

perannya dengan berbagai 

perubahan di lingkungan 

sekitar Organisasi 

Internasional tersebut 

Peran dan pengaruh 

UNHCR terhadap 

pengungsi Suriah di 

Turkey untuk membantu 

dengan memberikan 

program, fasilitas yang 

sesuai dengan hak dari 

pengungsi 

 

Peran UNHCR dalam 

membantu melindungi 

dan menangani 

permasalahan 

pengungsi di Uganda 

Metode 

Penelitian 

 

Eksplanatif Analisis, 

Kualitatif, dengan 

pengambilan data sekunder 

Deskriptif Analisis, 

Kualitatif, dengan 

pengambilan data 

sekunder 

Deskriptif Analisis, 

Kualitatif, dengan 

pengambilan data 

sekunder 

Hasil 

Penelitian 

 

Organisasi Internasional 

dalam menghadapi 

perubahan di lingkungan di 

sekitarnya akan mencari 

cara dan strategi tersendiri 

untuk dapat terus 

menjalankan perannya 

dengan baik. Meskipun 

perubahan lingkungan di 

sekitar Organisasi 

Internasional akan 

mempengaruhi perubahan 

lingkungan di sekitar 

Organisasi Internasional 

akan mempengaruhi 

perubahan struktur dalam 

Organisasi Internasional, 

UNHCR  di dalam 

melakukan tanggapan 

kepada pengungsi 

Suriah di Turkey telah 

memiliki beberapa 

program dan beberapa 

fasilitas baru untuk 

pengungsi termasuk 

penentuan status 

pengungsi, pemukiman 

pengungsi, yang 

tentunya tetap dilihat 

dari segi hak-hak yang 

memang layak untuk 

pengungsi dapatkan 

UNHCR telah 

menjalankan perannya 

didalam membantu 

mengatasi 

permasalahan 

pengungsi di Uganda 

baik sebagai 

Instrument, arena dan 

sebagai actor dalam 

menjalankan perannya 

sebagai suatu 

organisasi 

Internasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



namun aka nada cara-cara 

yang ditentukan oleh 

Organisasi Internasional 

untuk terus menjalankan 

perannya 

Persamaan 1.Berfokus kepada peran 

Organisasi Internasional 

2. Menggunakan konsep 

Organisasi Internasional 

1.Berfokus kepada 

peran Organisasi 

Internasial 

2. Memiliki persamaa 

dengan membahas 

terkait dengan krisis 

pengungsi. 

-Berfokus kepada 

peran Organisasi 

Internasional. 

-Menggunakan konsep 

mengenai Organisasi 

Internasional 

-Berfokus kepada 

salah satu aktor yakni 

UNHCR sebagai 

Organisasi 

Internasional dalam 

menjalankan 

perannya. 

Perbedaan 1.Melihat adanya 

hubungan sebab akibat 

antara lingkungan di 

sekitar Organisasi 

Internasional dengan 

Organisasi Internasional 

dalam menjalankan 

perannya. 

1. Perbedaaan dilihat 

dari konsep dimana 

penulis ini 

menggunakan dua 

konsep dasar untuk 

dapat menganalisa kasus 

tersebut 

1.Lebih memiliki 

fokus untuk 

menganalisis secara 

rinci terkait tentang 

peran Organisasi 

Internasiona dengan 

menggunakan konsep 

Organisasi 

Internasional. 

2.Fokus kepada suatu 

permasalahan dan 

penanganan 

permasalahan tersebut 

dalam suatu Negara. 

 

2.2 Peran Organisasi Internasional 

           Peran Organisasi yang diawali kata ‘’Peran’’ atau ‘’role’’ menurut Cambridge 

Dictionary berarti bahwa peran merupakan posisi atau tujuan yang dimiliki oleh seseorang 

atau sesuatu didalam suatu situasi, organisasi, masyarakat atau dalam hubungan yang dimiliki 

oleh seseorang atau sesuatu tersebut.
9
 Peran sepenuhnya diidentifikasi oleh objek yang 

melakukan peran terrsebut yang juga diiringi oleh interaksi dan berisi tindakan internal. 

                                                           
9
 Cambridge University Press, 2018, Cambridge Dictionary dalam 

Https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/role diakses pada 22/07/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selanjutnya menurut Oxford Learner’s Pocket Dictionary peran diartiikan sebagi 

Kepentingan yang dijalankan oleh seseorang.
10

 Dari beberapa definisi tersebut kemudian 

dapat disimpulkan bahwa peran merupakan posisi atau tujuan yang dimiliki oleh seseorang 

atau aktor didalam suatu situasi, organisasi,masyarakat yang diiringi oleh interaksi dan 

tindakan internal yang didalamnya berisikan kepentingan yang dijalankan oleh seseorang atau 

aktor memainkan peran tersebut. 

           Sedangkan Organisasi menurut Stephen F.Robbins yakni Organisasi adalah unit sosial 

yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama, yang memiliki anggota dua 

orang atau lebih dan bekerja bersama-sama yang terkoordinasi, memiliki pola kerja tertentu 

yang terstruktur, serta didirikan untuk mencapai tujuan bersama ataupun tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya.
11

 Selanjutnya Organisasi menurut David Cherrington adalah suatu 

sistem sosial yang memiliki pola kerja yang teratur dan yang didirikan oleh manusia serta 

beranggotakan sekelompok manusia dalam rangka mencapai satu set tujuan tertentu.
12

  

            Richard Draft mendefinisikan organisasi dengan memberi tekanan kepada para 

karakter organisasi yakni organisasi adalah sebuah entitas sosisal yang berorientasi pada 

tujuan dengan suatu sistem kegiatan yang terstruktur dan memiliki batas-batas yang bisa 

teridentifikasikan.
13

 Pendefisian dari Organisasi Internasional juga diberikan oleh Selznick 

dimana organisasi Internasional merupakan suatu organisasi yang berfokus kepada suatu hal 

                                                           
10

 University of Oxford, 2008, Oxford Learnner’s Pocket Dictionary Fourth edition, Oxford: Oxford University 
Press. 
11

 Robbins, Stephen P.2000,Organizational Behaviour: Concept, Controversies and Applications Edisi 
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tertentu yang merupakan suatu bentuk institusi yang terbentuk secara formal dengan struktur 

administratif yang dibuat dengan baik untuk bisa menjalankan perannya.
14

  

           Clive Archer mendefinisikan bahwa Organisasi Internasional merupakan suatu 

instutisi yang terbentuk dalam .hubungan Internasional secara nyata, dimana Organisasi 

Internasional terbentuk dalam suatu institusi formal dengan beranggotakan beragam aktor 

baik negara, ataupun kelompok-kelompok di dalam negara.
15

 Dari beberapa pengertian 

menurut para ahli tersebut dapat disimpukan oleh penulis bahwa Organisasi Internasional 

merupakan suatu intstitusi yang beranggotakan dua orang atau lebih baik dari aktor baik, 

negara ataupun kelompok-kelompok didalam negara dan terbentuk didalam suatu struktur 

untuk mencapai tujuan bersama ataupun tujuan yang telah dibuat sebelumnya dengan begitu 

pula suatu organisasi akan dapat menjalankan perannya. 

            Dari dua pengertian diatas yakni ‘’Peran’’ dan ‘’Organisasi Internasional’’ dapat 

disimpulkan bahwa Peran Organisasi Internasional adalah suatu posisi yang dimiliki oleh 

seseorang atau aktor yang berada didalam suatu institusi baik dari aktor baik negara ataupun 

kelompok-kelompok didalam negara yang terbentuk didalam suatu struktur dan diiringi oleh 

interaksi dan tindakan internal didalamnya yang berisikan kepentingan untuk mencapai 

tujuan bersama. Dengan begitu suatu organisasi internasional dapat menjalankan perannya 

sesuai dengan yang diinginkan. Menurut Andre H. Pareira Peran organisasi internasional 

memiliki tiga variabel tersendiri yakni problem solving, international building dan global 

arranggement. Ketiga variabel tersebut memiliki indikator yang sama secara keseluruhan 

yaitu menjelaskan bagaimana organisasi internasional berperan sebagai fasilitator, inisiator, 

mediator, rekonsiliator, serta determinator. Dalam segi fasilitator, organisasi internasional 

memiliki peran sebagai penyedia sarana pertemuan antar negara-negara anggotanya dan 
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berperan untuk membentuk pertemuan antar anggoatanya. Dari segi inisiator, organisasi 

internasional berperan sebagai pioneer dilaksanakannya suatu kebijakan yang terkait oleh 

suatu isu yang akan di bahas dalam forum para anggotanya. Sedangkan dari segi mediator, 

organisasi internasional berperan sebagai penengah apabila terjadi suatu clash antar 

anggotanya.  

             Dan yang terakhir dilihat dari segi rekonsiliator, organisasi internasional dapat 

berperan sebagai penyelesai masalah anggotanya yang memiliki selisih satu sama lain. Dari 

segi determinator, organisasi internasional dapat berperan sebagai penentu apakah suatu 

kebijakan dapat dijalankan atau tidak.
16

 

        Peran organisasi internasional didalam buku yang berjudul Adminstrasi dan Organisasi 

Internasional, Teuku May Rudy menjelaskan bahwa setiap organisasi internasional dibentuk 

untuk melaksanakan peran-peran dan fungsi sesuai dengan tujuan dari pembentukan 

organisasi. Teuku May Rudy memaparkan bahwa organisasi memiliki beberapa peran yakni 

sebagai berikut :
17

 

1. Wadah atau forum untuk mengadakan kerja sama untuk mengurangi konflik. 

2. Sebagai sarana untuk perundingan yang akan menghasilkan keputusan yang 

bermanfaat untuk negara-negara anggotanya. 

3. Sebagai lembaga mandiri yang melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan 

organisasi internasional tersebut. 

             Selanjutnya Peran Organisasi Internasional menurut Le Roy Bannet merujuk kepada 

variabel peran organisasi internasional sebagai sarana untuk kerja sama antar negara, tempat 

untuk menghasilkan keputusan bersama, sebagai mekanisme administratif dalam upaya 
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mewujudkan keputusan menjadi program, sebagai penyedia saluran komunikasi antar 

pemerintah. Dari segi sarana untuk kerja sama, memiliki indikator yakni terjadinya kerja 

sama antara anggota organisasi internasional. Organisasi internasional dapat berperan sebagai 

wadah terjadinya kerja sama antar angggota didaalam berbagai sektor.  

            Selanjutnya terdapat indikator menghasilkan keputusan bersama, yang berarti 

organisasi internasional dapat berfungsi sebagai wadah konsensus antar anggotanya dalam 

melihat mengenai isu yang menjadi perhatian para anggota. Kemudian dari segi mewujudkan 

program, yakni terbentuknya program dari organisasi internasional yang di buat berdasarkan 

keputusan antar anggotanya. Terakhir merupakan segi penyedia komunikasi, organisasi 

internasional memiliki peran dalam terjalinnya komunikasi antar negara anggota yang 

seringkali bertemu dalam pertemuan-pertemuan organisasi tersebut.
18

 

         Untuk menganalisa semakin dalam terkait dengan peran Organisasi Internasional, Clive 

Archer dalam bukunya yang berjudul International Organizations menjelaskan mengenai 

adanya konsep mengenai peran Organisasi Internasional dengan melihat adanya tiga peran 

penting yang bias dijalankan oleh Organisasi Internasional, yakni instrument, arena dan 

actor.
19

 Penulis memilih untuk menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Clive Archer 

karena merupakan yang paling menjelaskan mengenai konsep peran itu sendiri. Dimana tiga 

peran penting yang dijalankan oleh Organisasi Internasional tersebut akan dijelaskan lebih 

sebagai berikut. 

2.2.1.1 Insrument  

         Hal ini berbicara mengenai peran Organisasi Internasional sebagai alat atau instrument 

yang digunakan oleh anggota-anggota yang tergabung di dalamnya untuk mencapai tujuan 
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masing-masing anggota dengan bergabung ke dalam suatu Organisasi Internasional, atau 

dengan kata lain Organisasi Internasional dibentuk untuk mencapai tujuan yang dibawa oleh 

masing-masing anggota dalam Organisasi Internasional tersebut.
20

 Terdapat dua variabel 

yang berisi dua indikator di dalamnya, yakni common vision and mission. Dalam kasus ini 

kesamaan Visi dan Misi antara Uganda dengan UNHCR dalam kasus pengungsi ini adalah 

bahwa kedua aktor yang terlibat memiliki fokus yang sama. 

           Instrument dalam peran organisasi internasional menurut Clive Archer merupakan 

bagaimana organisasi internasional berperan sebagai framework kebijakan suatu Negara, hal 

tersebut dapat dilihat dari bagaiamana negara-negara menggunakan organisasi intersional 

sebagai ‘’patokan’’ demi bagaimana suatu kebijakan akan terlaksana di suatu negara.  

        Secara umum organisasi internasional berperan demi bagaimana Negara dapat mencapai 

tujuan politiknya menggunakan suatu instrument yakni dengan adanya organisasi 

internasional. Instrumen peran organisasi internasional memiliki tiga faktor yakni dari 

bagaimana organisasi internasional dapat menjadi instrument tujuan politik suatu Negara, 

menjadi instrument untuk menyamakan paradigma suatu isu, dan menjadi instrument untuk 

menyamakan belief yang dimiliki oleh berbagai Negara.
21

  

          Instrumen dalam hal ini juga menjelaskan peran Organisasi Internasional sebagai alat 

untuk menyamakan tujuan serta pandangan berbagai anggota di dalam Organisai 

Internasioanl dalam melihat suatu permasalahan menjadi suatu permasalahan yang penting 

untuk diperhatikan dan sesuai dengan tujuan yang dibawa oleh masing-masing anggota dalam 

Organisasi Internasional tersebut.
22
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            Indikator berikutnya adalah Influence Policy Implementation, yakni bahwa dalam 

pembuatan kebijakan tekait perlindungan terhadap pengungsi dilandasi dengan konvensi 

UHCR melalui jalan ratifikasi. Peraturan ini datang karena memang UNHCR mampu untuk 

mempengaruhi kebijakan pemerintah Uganda untuk memperhatikan isu pengungsi sebagai 

isu yang penting.  

            Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Organisasi Internasional dalam 

menjalankan perannya sebagai instrument dalam hal ini bisa dilihat dengan menjadi alat bagi 

anggota-anggotanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dibawa oleh anggotanya 

dengan menyamakan pandangan terhadap suatu permasalahan yang muncul. 

2.2.1.2 Arena                      

Arena ini sendiri berbicara mengenai peran Organisasi Internasional yang menjadi 

tempat atau forum untuk para anggoata yang tergabung didalam Organisasi Internasional 

untuk dapat melakukan dan melaksanakan berbagai tindakan masing-masing anggota dengan 

kepentingan yang dibawa oleh masing-masing anggota, dimana Organisasi Internasional 

dalam hal ini dapat menjadi tempat untuk membicarakan sesuatu dengan berdiskusi, atau 

untuk bekerjasama dengan suatu tujuan tertentu atau bahkan dapat menjadi tempat 

ketidaksetujuan muncul di dalam Organisasi Internasional.
23

  

Dalam arena tersebut Organisasi Internasional juga dapat menjadi  tempat atau wadah 

dimana sebuah kebijakan Internasional dikerluarkan sebagai upaya untuk menangani 

permasalahan yang muncul antar Negara-negara sehingga hal tersebut membawanya ke 

dalam keadaan yang urgensi dan patut untuk dibahas yang kemudian didiskusikan didalam 

organisasi internasional tersebut.
24
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Serta organisasi internasional mampu menjembatani komunikasi antara negara 

anggota maupun aktor dalam suatu forum
25

. Dalam berperan seringkali organisasi 

internasional memainkan dua peran sekaligus yakni memberikan sarana atas kerjasama 

diantara negara anggota-anggota dan aktor non state sembari memainkan perannya sebagai 

instrumen bagi negara anggota-anggotanya yang mana sesuai dengan peran pertama 

sebelumnya. 

2.21.3 Actor  

 Actor ini sendiri terkait tentang peran Organisasi Internasional sebagai actor yang 

berdiri sendiri dalam Sistem Internasional, dimana Organisasi internasional dapat 

menentukan keputusan yang akan diambil dengan sendirinya sebagai actor yang memiliki 

wewenang untuk bertindak sesuai dengan didirikannya Organisasi Internasional tersebut 

sebagai salah satu actor dalam Sistem Internasional.
26

  

Didalamnya Archer juga menjelaskan bahwa didalam menjalankan perannya sebagai 

actor, Organisasi Internasional juga dapat melakukan berbagai keputusannya sendiri didalam 

menanggapi atau merespon suatu permasalahan yang muncul.
27

 Organisasi internasional juga 

dapat  menerapkan keputusan ataupun kebijakan yang memang harus dipatuhi oleh Negara 

anggotanya, dan sebagai pioneer untuk membentuk kebijakan yang dapat diterapkan oleh 

Negara yang berdaulat. 

Lalu indikator lain yang menunjukkan bagaimana  peran organisasi internasional 

adalah dari bagaimana organisasi internasional menjadi suatu relasi berkembangnya anggota 

ataupun yang terlibat didalam isu yang telah dibicarakan.Organisasi internasional juga dapat 

berperan untuk menjalin relasi diantara anggota supaya antara Negara maupun pihak yang 
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terlibat dapat menjalin kerjasama untuk kedepannya. sebagai aktor organisasi internasional 

mampu memberikan aksi/tindakan dan gesture kepada negara anggota ataupun aktor lainnya. 

Dalam hal ini menurut Clive Archer, identitas organisasi internasional sebagai aktor yang 

independen akan menghasilkan suatu tindakan yang mana diambil secara mandiri dan akan 

menunjukkan bahwa organisasi internasional adalah aktor dalam dunia politik
28

. Dan yang 

terakhir adalah bagaimana organisasi internasional dapat menjadi pioneer untuk membuat 

kebijakan yang dapat diterapkan di suatu Negara, hal ini berguna untuk mengatur perilaku 

Negara maupun mencapai tujuuan yang dimiliki oleh organisasi internasional tersebut.
29

  

2.3 Definisi Operasional  

       Penulis menggunakan konsep tentang Peran Organisasi Internasional yang diangkat oleh 

Clive Archer yakni dengan menggunakan tiga variable yaitu instrumen, arena dan actor 

untuk menganalisa peran UNHCR didalam upaya membantu penanganan pegungsi di Uganda 

pada tahun 2015-2018. 

        Didalam pengoperasionalisasinya, instrument berbicara terkait dengan UNHCR sebagai 

Organisasi Internasional yang dijadikan alat bagi anggota-anggotanya yang terdiri dari 

berbagai Negara di dunia untuk mencapai tujuannya yakni memberikan perlindungan dan 

mengatasi permasalahan pengungsi yang berada di dunia salah satunya adalah pengungsi 

yang berada di Uganda.  

       UNHCR itu sendiri juga dapat berberan sebagai alat bagi anggotanya untuk dapat 

menyamakan visi misi terhadap adanya pemebrian hak pengungsi terkait dengan adanya  

pengungsi ini sendiri merupakan suatu permasalahan yang perlu untuk ditangani demi 

menjaga atau melindungi pengungsi yang mengalami keti. 
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        Selanjutnya, sebagai arena dapat dijelaskan terkait tentang UNHCR sebagai Organisasi 

Internasional yang menjalankan perannya sebagai tempat atau forum bagi Negara-negara 

anggotanya untuk membahas terkait permasalahan yang muncul, yakni Permasalahan 

pengungsi yang semakin banyak berdatangan di Uganda serta tempat terbentuknya Kebijakan 

Internasional untuk menangani permasalahan Pengungsi yang ada di Uganda. dalam hal ini 

actor berbicara terkait dengan UNHCR sebagai Organisasi Internasional menjalankan 

perannya sebagai aktor yang bisa berdiri sendiri dengan membawa tujuan UNHCR sebagai 

Organisasi Internasional dengan tujuan untuk memberi perlindungan , membantu dan 

mengatasi pengungsi dan juga mengambil keputusan untuk memperbaiki suatu keadaan yang 

ada. 

2.4 Operasionalisasi Konsep 

      Operasionalisasi dari konsep yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yakni 

Konsep Peran Organisasi Internasional oleh Clive Archer ini apat dilihat melalui tabel yakni 

sebagai berikut : 

Tabel 4. Tabel Operasionalisasi Konsep 

             Peran Organisasi Internasional Menurut Clive Archer 

Variabel Indikator Operasionalisasi 

Instrument Ada kesamaan Visi 

dan Misi antara 

Organisasi 

Internasional dan 

negara 

Kesamaan visi dan misi Uganda- UNHCR 

dalam memenuhi hak pengungsi yang juga di 

atur oleh hukum di Uganda. 

 Ada kebijakan dari 

Organisasi 

Internasional yang 

Peran dalam dukungan pembuatan program-

program yang terdapat di Uganda dan 

ratifikasi konvensi UNHCR oleh pemerintah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



digunakan dalam 

penanganan sebuah 

isu 

Uganda. 

Arena Sebagai penyedia 

forum untuk 

menyelesaikan isu 

UNHCR membentuk suatu forum kerjasama 

bersama dengan Organisasi Internasional 

maupun Nasional, Pemerintah dan lembaga 

swadaya masyarakat di Uganda untuk 

menangani permasalahan pengungsi 

 Sebagai sarana 

masuknya kerjasama 

dengan mitra kerja 

dimana memiliki 

fokus pada isu yang 

sama/ Channels of 

contact and 

communication 

between actor 

UNHCR sebagai oranisasi internasional yang 

berfokus kepada perlindungan pengungsi 

mampu menjebantani diskusi, kolaborasi dan 

kerjasama yang terbentuk antara actor state 

dan non state di Uganda untuk menangani 

permasalahan pengungsi 

Actor Sebagai lembaga yang 

membuat kebijakan 

atau regulasi 

UNHCR sebagai organisasi internasional 

yang berfokus pada penanganan pengungsi 

khususnya mengajak dan meyakinkan kepada 

aktor state dan non state di Uganda mengenai 

ide, norma dan prinsip terkait dengan 

permaslahan pengungsi 

 Sebagai pihak yang 

menjalankan 

kebijakan dan regulasi 

yang telah disepakati 

bersama 

1. UNHCR bertindak sebagai information 

gatherer, penganalisa data yang 

terkumpul, komunikator, serta 

memberikan gambaran terkait penanganan 

dan perlindungan pengungsi di Uganda. 

UNHCR mampu memberikan rancangan 

regulasi atau hukum maupun kebijakan 

yang terkait untuk menangani Pengungsi 

2. UNHCR  bekerja sama dengan berbagai 

aktor baik state dan non state, 

mengimplementasi program kerjasama, 

dan mengkoordinasi berbagai aktor 

tersebut untuk menangani permasalahan 

pengungsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Tingginya persentase pengungsi hingga mencapai 982.786  pada tahun 2016 

dan mencapai 1.252.470 pada tahun 2017 yang datang dari Negara tetangga 

kawasan Afrika  yang membuat Uganda memerlukan bantuan internasional 

untuk menangani ,membantu memberikan bantuan terkait permasalahan 

penumpukan pengungsi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

                

 

    

 

 

 

 

 

 

2.6 Argumen Utama 

       Argumen utama dari penelitian yang dilakukan oleh penulis disini terkait tentang 

bagaimana peran UNHCR didalam mengupayakan dan membantu penangananan pengungsi 

dengan mempertimbangkan hak-hak yang seharusnya di peroleh oleh pengungsi di Uganda 

pada tahun 2016  sampai tahun 2018. UNHCR  telah menjalankan perannya yaitu 

UNHCR Organisasi terbesar didalam menangani pengungsi 

memberikan bantuan dengan dana yaknii U$ 1,269,785,900 untuk 

pengungsi yang berada di Uganda dan membuat forum kejasama 

yang menghasilkan beberapa program 

 

Bagaimana peran United Nation High Commision for refugees 

(UNHCR) pada pengungsi tahun 2016-2018 ? 

 

UNHCR dalam menjalankan tugasnya mengatasi krisis pengungsi ini memiliki 

peran sebagai instrumen yang memiliki wewenang dan fokus dalam isu pekerja 

anak, sebagai Arepembentuk wadah untuk diskusi dan mencari solusi pada isu 

pekerja anak  bagi seluruh anggota dan sebagai pelaksana langsung dalam 

bentuk dukungan dan program 

Konsep peran Organisasi Internasional Clive Archer : 

- Instrumen  

- Arena  

- Aktor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sebagai instrument dimana UNHCR  berperan dalam penanaman nilai pada anggotanya 

terkait isu yang dianggap penting dan menjadi alat yang digunakan untuk dapat menyatukan 

visi dan misi pada anggotanya terkait isu pengungsi. 

        Selanjutnya sebagai arena yakni sebagai forum atau wadah bagi Negara anggotanya agar 

dapat membicarakan serta melakukan pertemuan atau rapat untuk membahas terkait 

permasalahan krisis pengungsi di Uganda sehingga dengan begitu dapat ditemukan suatu 

kerjasama untuk menangani permasalahan tersebut,dan yang  terakhir adalah sebagai aktor 

yakni sebagai organisasi internasional yang berfokus pada penanganan pengungsi kususnya 

mengajak dan meyakinkan aktor state dan non state terkait ide, norma, dan sebagainya 

dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan pengungsi. Selain itu UNHCR juga bertindak 

sebaga Information gatherer, penganalisa data, komnikator, serta memberikan gambaran, 

kebijakan, hukum dan lain-lain terkait penanganan dan perlindungan pengungsi di Uganda 

yang dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai aktor baik state maupun non 

state. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

    3.1 Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah penelitian deskriptif 

kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang dilakukan melalui analisa 

yang kemudian dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai fenomena ataupun 

kenyataan sosial.
1
 penelitian ini sendiri bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat 

suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tetentu atau untuk menentukan frekuensi atau 

penyebaran suatu gejala satu dengan gejala lainnya yang berhubungan dalam masyarakat. 

Menurut Mayer dan Greenwood penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang 

semata-mata mengacu kepada identifikasi sifat-sifat yang membedakan karakteriktik 

sekelompok manusia, benda atau peristiwa.
2
   

3.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian digunakan untuk membatasi agar penelitian tidak  terlalu 

luas. Dalam sub-bab ini Penulis memiliki pembatan ruang lingkup yakni penulis hanya akan 

membahas terkait pengungsi di Uganda pada tahun 2016-2018 dan hanya membahas 

menggunakan Peran Organisasi Internasional saja tanpa mengarah kepada konsep yang lain. 

Konsep tersebut hanya ditekankan tentunya kepada Uganda bukan kepada negara-negara 

kawasan Afrika lainnya. disini tentu pembatasan ruang lingkup ini sendiri membantu 

memudahkan penulis untuk melakukan seleksi data  dikarenakan disini bahan yang akan 

dibahas lebih spesifik. 

3.3 Teknik Pengumpulan data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan kepustakaan dan 

dokumen.Teknik pengumpulan data ini sendiri  dilakukan  dengan mencari data-data dari 
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kepustakaan buku, informasi-informasi berdasarkan penelaah literature atau referensi baik 

yang bersumber dari artikel-artikel, surat kabar, jurnal, internet maupun catatan-catatan 

penting mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh 

penulis. Penulis memilih untuk menggunakan Teknik pengumpulan data melalui studi 

kepustakaan dan dokumen karena mengingat pertimbangan dari efisiensi dan keterjangkauan 

peneliti terhadap obyek penelitian. 

 

3.4 Teknis analisis data  

 Analisis data yang bertujuan untuk menyusun data didalam cara yang bermakna 

sehingga dapat dipahami. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan teknik analisis kualitatif. Analisa kualitatif ini sendiri menurut Miles dan Hubermen 

merupakan data yang berwujud dengan kata-kata bukan rangkaian kata dimana data tersebut 

dikumpulkan dalam berbagai macam cara yakni observasi, wawancara dan sebagainya 

 yang selanjutnya dirangkai dan disusun ke dalam teks secara lebih luas dan 

berlandaskan kukuh serta memuat penjelasan terkait proses-proses yang terjadi sehingga 

dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menil ai sebab akibat dalam 

lingkup pemikiran seseorang, dan memperoleh penjelasan yang banyak, dapat membimbing 

kita untuk memperoleh penjelasan yang banyak  dan bermanfaat.
3
 Terdapat tiga langkah 

menurut Miles dan Huberman untuk melakukan  analisa data yakni :
4
 

1. Reduksi data (Data Reduction) 

Merupakan kegiatan menggolongkan,mengarahkan, membuang data yang tidak perlu 

atau merangkum kembali dengan mimilih hal-hal yang pokok. Reduksi data ini 

sendiri akan berlanjut setelah melakukan penelitian lapangan, hingga sampai laporan 

akhir lengkap tersusun. 

                                                           
3
 Miles,M.B and Huberman,M.A.1984.Qualitative Data Analysis.London : Sage Publication 

4
 Ibid,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Penyajian data (data display)  

      Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun sehingga dari 

adanya informasi tersebut dapat memberikan kemungkinan adanya pola-pola yang 

bermakna sehingga dari hal tersebut dapat dilakukan penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

3. Penarikan kesimpulan/ Verifikasi (conclutions) 

       Penarikan kesimpulan Penarikan kesimpulan berdasarlan temuan dan melakukan 

verifikasi data. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti 

baru yang mendukung. Dari awal yakni permulaan pengumpulan data, seseorang yang 

melakukan analisa kualitatif kemudian mengartikan benda-benda, memberikan 

penjelasan, alur sebab-akibat dan proposisi. Dengan demikian adanya hal-hal tersebut 

membuat ppeneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan 

tersebut dengan lancer, terbuka dan skeptis, kesimpulan yang semula sudah 

disediakan dan belum jelas kemudian akan meningkat lebih rinci dan mengakar 

dengan kokoh. 

Analisis data didalam penelitian ini didasarkan kepada beberapa teori/konsep yang tentunya 

sesuai dengan tujuan penelitian. Yakni didalam penelitian ini menggunakan konsep Peran 

Organisasi Internasional yang mana diharapkan dari adanya konsep tersebut penulis akan 

dapat melakukan analisa sesuai dengan tujuan.Disini analisis akan dilakukan berdasarkan 

logika induktif yang bergerak dari hal kusus atau spesifik,ke arah suatu temuan yang bersifat 

umum yang akan muncul lewat analisis yang digunakan. 

 

3.5 Sistematika Penulisan 

Bab I  : Pendahuluan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Merupakan Bab yang menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah. Yang 

mana disertakan juga tentang manfaat dan tujuan dari penelitian 

Bab II  : Kajian Pustaka 

 Dalam Bab ini,dijelaskan mengnenai adanya penelitian terdahulu dan perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sera disini juga 

menjelaskan definisi Operasional, definisi Konseptual dan juga kerangka berpikir. 

Bab III :  Metode Penelitian 

 Dalam Bab ini dibahas mengenai jenis penelitian, ruang lingkup daari penelitian agar 

penelitian tidak meluas , teknik pengumpulan data data, teknik analisis data dan juga 

sistematika dari penulisan data ini sendiri. 

BAB IV : PEMBAHASAN  

 Didalam bab ini akan dibahas mengenai beberapa pembahasan terkait permasalahan 

yang akan penulis jabarkan serta didalam bab ini juga penulis akan menganalisa berdasarkan 

konsep yang ada. 

BAB V : Penutup 

 Didalam bab ini tentu berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa dair Efektivitas 

penerimaan migan Suriah di Jerman menggunakan 2 konsep yakni Konsep keadilan global 

dan juga konsep keamanan manusia. 

Daftar Pustaka 

 Didalam daftar pustaka ini berisikan mengenai judul-judul buku, jurnal , berita , 

artikel-artikel yang tentunya terkait dengan laporan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

UNITED NATION HIGH COMMISSIONER FOR REFUUGEES (UNHCR) SEBAGAI 

INSTRUMEN DALAM MENANGANI PENGUNGSI DI UGANDA  

 

            Dalam bab ini, penulis akan memberikan penjelasan terkait analisa peran organisasi 

internasional yaitu UNHCR dalam menangani permasalahan krisis pengungsi di Uganda, 

setelah pada bab sebelumnya, penulis juga telah memberikan penjelasan terkait dengan 

gambaran umum jumlah pengungsi di uganda, kondisi pengungsi di uganda, sejarah UNHCR 

dan kerjasama UNHCR dengan pemerintah maupun organisasi internasional lainnya. 

             Penulis mengambil jangka waktu 2016 hingga 2018 dimana pada jangka waktu 

tersebut UNHCR memulai kerjasamanya dengan Uganda melalui beberapa program yang 

telah penulis jelaskan pada latar belakang masalah.  Sehubungan dengan latar belakang 

masalah yang telah di jelaskan bahwa Uganda yang memberlakukan open-door policy dengan 

menerima kedatangan pengungsi dan tidak membatasinya sehingga hal tersebut menjadikan 

Uganda sebagai Negara penerima pengungsi terbesar bahkan pada tahun 2017 pengungsi 

yang datang mencapai 1.252.470 orang yang membuat Uganda menjadi Negara ke 3 di dunia 

dan menjadi peringkat pertama di Uganda.   

Banyaknya pengungsi yang datang membuat keadaan Uganda  menjadi mmerlukan 

bantuan international disusul dengan perekonomian Uganda yang tidak memadai untuk 

memberikan fasilitas untuk melindungi pengungsi dan memberikan hak dasar untuk 

pengungsi. UNHCR sebagai organisasi besar yang menangani pengungsi menjadi terdorong 

untuk dapat berkerja sama dengan pemerintah, organisasi internasional, organisasi nasional 

atau aktor lainnya melalui program kerjasama. Bahkan untuk melakukan bantuan tersebut 

UNHCR sendiri mengeluarkan dana yang besar dan meluncurkan program-program baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



secaara besar di Uganda sehingga membuat penelitian ini menjadi lebih menarik untuk di 

teliti. 

          Selain itu sesuai dengan penjabaran atas kerangka pemikiran bahwa peran organisasi 

internasional dimana penulis menggunakan UNHCR  dalam menangani krisis pengungsi di 

Uganda dapat terlihat melalui tiga peran utama yaitu sebagai instrument, arena dan aktor. 

Peran organisasi internasional sebagai instrument yakni terdapat common vision and mission. 

Dalam kasus ini kesamaan Visi dan Misi antara Uganda dengan UNHCR terkait isu 

pengungsi ini adalah bahwa kedua aktor yang terlibat memiliki fokus yang sama. Kemudian 

sebagai instrument dilihat dengan adanya negara yang kebijakan dari organisasi internasional 

yang akan digunakan untuk menangani sebuah isu dimana kebijakan ataupun aturan tersebut 

sudah diratifikasi oleh suatu Negara. Pembuatan kebijakan tekait perlindungan terhadap 

pengungsi dilandasi dengan konvensi UHCR melalui jalan ratifikasi. 

Selanjutnya terdapat peran organisasi internasional sebagai arena yakni organisasi 

internasional yang mampu Sebagai penyedia forum untuk menyelesaikan isu dan sebagai 

penyedia forum tersebut organisasi internasional melakukan kerjasama bersama dengan 

Organisasi Internasional maupun Nasional, Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat 

untuk menangani suatu permasalahan. Sebagai Arena, Organisasi Internasional menjadi 

sarana untuk masuknya kerjasama dengan mitra kerja dimana memiliki fokus pada isu yang 

sama mampu    menjebantani diskusi, kolaborasi dan kerjasama yang terbentuk antara actor 

state dan non state untuk menangani permasalahan yang ada. 

Kemudian yang terakhir Peran organisasi internasional sebagai aktor yang mana 

organisasi internasional sebagai lembaga yang mampu membuat kebijakan mengenai ide, 

norma dan prinsip terkait dengan permasalahan pengungsi.Selain itu Organisasi Internasional 

juga sebagai pihak yang menjalankan kebijakan dan regulasi atau regulasi  untuk memberikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



keyakinan terkait nilai, ide dan norma kepada berbagai aktor serta mampu memberikan aksi 

seperti mengumpulkan informasi, data, dengan bekerja sama dengan berbagai aktor baik state 

dan non state, mengimplementasi program kerjasama, dan mengkoordinasi berbagai aktor 

tersebut untuk menangani permasalahan. 

Untuk dapat memberikan pemahaman secara rinci dan spesifik, penulis akan 

memberikan penjelasan serta penjabaran secaara
 

rinci berdasarkan tiga sub bab yang 

menjelaskan ketiga peran organisasi internas  ional sesuai dengan penjelasan diatas. 

         Peran organisasi internasional sebagai instrument didalam hal ini dapat dikatakan 

bahwa Uganda sebagai Negara anggota dari UNHCR menggunakan organisasi internasional 

ini untuk dapat mampu mewujudkan tujuannya yakni menangani permasalahan terkait 

dengan pengungsi melalui beberapa kerjasama yang dilakukan oleh para aktor state dan non 

state agar dapat menyelaraskan tindakan dan tujuan antara aktor tersebut.   

           Seperti yang kita ketahui dan yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa UNHCR 

merupakan sebuah organisasi global yang berdedikasi untuk menyelamatkan nyawa, 

melindungi hak dan membangun masa depan yang lebih baik bagi para pengungsi, 

masyarakat yang terpaksa memilih untuk mengungsi dan orang-orang tanpa 

kewarganegaraan.
1
 UNHCR sendiri bekerja untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki 

hak untuk mencari suaka dan menumakn perlindungan yang aman, berhak untuk melarikan 

diri dari kekerasan, penganiayaan, perang atau bencana di negara tempat mereka tinggal.
2
 

        Untuk dapat mewujudkan tujuan dari organisasi ini sendiri, UNHCR tentu memberikan 

bantuan berupa tenaga ahli kepada negara-negara yang memerlukan bantuannya untuk 

penanganan permasalahan terkait dengan isu pengungsi. UNHCR sendiri telah berkomitmen 

                                                           
1
 The UN Agency ‘’about us’’ dalam https://www.unhcr.org/about-us.html  diakses pada tanggal 04/12/2018 

2
 Ibid,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



untuk pentingnya melakukan evaluasi dan perannya dalam mendukung akuntabilitas 

organisasi, pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan dari kinerja UNHCR dalam 

menangani perlindungan, bantuan dan solusi kebutuhan pengungsi, orang tanpa 

kewarganegaraan, IDPs dan sebagainya.
3
 

       Dalam melakukan praktiknya di Uganda terkait dengan penanganan permasalahan krisis 

pengungsi yang ada di Uganda, UNHCR membantu memberikan tenaga dan mendukung 

adanya pengetahuan, adanya pertukaran informasi baik kepada organisasi internasional/lokal 

di Uganda maupun instansi pemerintah, pendidikan, kesehatan maupun penelitian. Dengan 

adanya permasalahan krisis pengungsi yang merupakan salah satu permasalahan penting bagi 

Uganda yang membutuhkan UNHCR agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan 

pengungsi dengan memberikan fasilitas yang layak untuk pengungsi.Selain itu, Uganda yang 

telah meratifikasi konvensi yang dimiliki oleh UNHCR yakni 1951 Convention , 1954 

Convention, and 1967 Protocol yang berhubungan dengan status pengungsi. 

          The refugees Act yang dibentuk oleh Uganda merupakan salah satu regulasi yang 

berkembang setelah Uganda meratifikasi konvensi UNHCR.
4
 Menurut Clive Archer bahwa 

organisasi internasional tidak jarang menjadi alat untuk mencapai tujuan bagi negara 

anggotanya. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa UNHCR merupakan sebuah 

alat bagi negara anggotanya yaitu Uganda untuk mampu menangani permasalahan krisis 

pengungsi yakni sebagai berikut. 

4.1 Visi Misi UNHCR dan Uganda dalam penanganan pengungsi di Uganda 

                                                           
3
The UN Refugee Agency ‘’evaluation and research’’ dalam  https://www.unhcr.org/evaluation-and-

research.html diakses pada tanggal 04/12/2018 
4
Redaksi Judicary ‘’ The Refugee Act 2006’’ 

http://www.judiciary.go.ug/files/downloads/Act%20No.%2021of%202006%20Refugees%20Act2006.pdf 
diakses pada tanggal 04/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Peran UNHCR sebagai instruman dimaksutkan bahwa Uganda sebagai salah satu 

Negara anggota UNHCR menggunakan organisasi ini sebagai suatu alat untuk mencapati 

suatu tujuan melalui tindakan yang sejalan supaya apa yang mereka inginkan ataupun 

targetkan dapat tercapai. Adanya permasalahan krisis pengungsi di Uganda dapat dikatakan 

bahwa hal tersebut akan sesuai dengan tujuan politik dari Uganda yakni untuk mengatasi 

fenomena pekerja anak tersebut. UNHCR yang merupakan organisasi terbesar yang 

menangani pengungsi akan diperlukan oleh Uganda untuk mencapai tujuan tersebut.  

         Peran UNHCR sangat diperlukan karena sebagai organisasi internasional yang memiliki 

kewajiban untuk membantu anggotanya dalam mencapai tujuan. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa UNHCR sebagai Instrumen akan memberikan pengaruh terhadap salah satu 

bentuk politik Uganda yakni terbentuknya konvensi di Uganda terkait dengan pengungsi 

yang di keluarkan pada tahun 2006 yakni The refugees Act 2006. meluncurkan kebijakan 

yakni  The Health Sector Integrated Refugee Response Plan (HSIRRP)  dan Biometric 

Verification of Refugee di  Uganda. 

        UNHCR  sendiri telah diberikan mandate oleh PBB untuk mempin dan mengoordinasi 

aksi internasional untuk perlindungan pengungsi di seluruh dunia dimana tujuan utama dari 

UNHCR ialah melindungi hak dan kesejahteraan pengungsi. Dalam upayanya untuk 

mencapai tujuan tersebut, UNHC telah berusaha untuk memastikan bahwa setiap orang akan 

dapat menggunakan hak untuk mencari suaka dan menemukan tempat perlindungan yang 

aman di Negara lain dan akan kembali ke asalnya dengan sukarela. UNHCR akan mencaari 

solusiuntuk membantu para pengungsi sehingga dapat kembali ke negara mereka ataupun 

menetap secara permanen di negara tempat mereka mengungsi. Upaya tersebut telah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



diamanatkan melalui statute organisasi, konvensi terkait status pengungsi dan protokol 

pengungsi.
5
  

              UNHCR sendiri memiliki visi dan misi yakni berupaya untuk mengurangi situasi 

pemindahan paksa dengan mendorong negara dan lembaga lain untuk menciptakan kondisi 

yang aman untuk perlindungan hak asasi manusia dan penyelesaian sengketa secara damai.   

Dalam tujuannya mengejar tujuan yang sama, UNHCR akan aktif berupaya untuk 

mengkonsolidasikan reintegrasi pengungsi yang kembali di negara asal mereka, dengan 

demikian mencegah terulangnya krisis pengungsi.
6
  

         UNHCR adalah organisasi yang tidak memihak, menawarkan perlindungan dan bantuan 

kepada para pengungsi dan orang lain atas dasar kebutuhan mereka terlepas dari ras, agama, 

pendapat politik atau jenis kelamin mereka. dalam semua kegiatannya, UNHCR telah 

memberikan dana untuk memperhatikan kebutuhan anak-anak dan berusaha untuk 

mempromosikan persamaan hak perempuan dan anak perempuan.
7
  

             Dalam upayanya untuk melindungi pengungsi dan mempromosikan solusi untuk 

permasalahan mereka, UNHCR bekerjasama dengan pemerintah, organisi regional, 

organisasi internasional maupun LSM. UNHCR telah memiliki komitmen terhadap prinsip 

partisipasi, yang percaya bahwa pengungsi dan oran lain yang mendapat manfaat dari 

kegiatan organisasi seharusnya beronsultasi untuk mendapatkan keputusan yang akan 

membawa pengaruh ke kehidupan mereka.  Berdasarkan kegiatannya atas nama pengungsi, 

UNHCR juga berupaya untuk mempromosikan tujuan dan prinsip-prinsip piagam PBB yakni 

menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan 

antar bangsa dn mendorong peng hormatan terhadap hak asasi manusia dan kebabasan dasar. 

                                                           
5
The UN Refugee Agency ‘’Mission Stateent’’ dalam  https://www.unhcr.org/search?query=vission diakses 

pada 14/05/2019 
6
 Ibid, 

7
 Ibid, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beberapa hal yang   sudah di sebutkan tersebut tentunya akan diterapkan kedalam Negara 

anggota lainnya termasuk di Uganda.  

            Uganda sendiri telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi terkait pengungsi status 

pengungsi tahun 1951 dan protocol pengungsi tahun 1967. Berdasarkan nilai yang di bawa 

oleh UNHCR tersbut. Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya terkait tentang pengertian 

instrument dalam teori Clive Archer, organisasi internasional juga berperan dalam 

menyamakan paradigm terkait dengan masalah-masalah tertentu.  

             Dalam hal tersebut, UNHCR tentu juga memiliki paradigma pada tanggal 19 

september 2016 UNHCR mengadakan petemuan KTT dengan 193 Negara dengan 

mengeluarkan Deklarasi New York untuk Pengungsi dan Migran (Resolusi 71/1). Deklarasi 

tersebut dibuat dengan tujuan untuk memperbaiki cara masyarakat internasional merespon 

tentang pergerakan pengungsi  yang besar-besaran dimana pada tahun 2015 pengungsi sudah 

mencapai 244 juta orang.
8
                 

             Sebagai Instrumen, Adanya konvensi yang dikeluarkan oleh Uganda yang sejalan 

dengan regulasi antara konvensi UNHCR menandakan bahwa untuk memberikan atau 

menentukan status pengungsi perlu melalui beberapa tahap sehingga pengungsi mendapatkan 

hak-hak yang sesuai dengan seharusnya di dapatkan. Mengartikan dan menyamakan tidak 

adanya diskriminasi kepada pengungsi, memberikan pekerjaan, pendidikan dan 

menyamarakatakan terhadap pendidikan masyarkat setempat. Aturan-aturan tersebut sama 

halnya dengan konvensi yang sudah dikelurkan oleh UNHCR sehingga Uganda dan UNHCR 

ini sendiri memiliki pandangan atau fokus yang sama terhadap pengungsi dan aturan yang 

digunakan untuk melindungi pengungsi.  

                                                           
8
The UN Refugee Agency ‘’Resolutin adopt by the General Assembly on 19 September 2016’’ dalam 

https://www.unhcr.org/events/conferences/57e39d987/new-york-declaration-refugees-migrants.html pada 
tanggal 5/05/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Terdapat komitmen yang kuat yang berlaku sama bagi pengungsi dan migran 

terdapat pada topic rasisme, xenophobia dan perdagangan manusia. Deklarasi New York juga 

menetapkan landasan untuk tindakan lebih lanjut terkait tentang perbaikan situasi pengungsi 

dan migran dengan menerapkan Global Compacts yakni menerapkan situasi pengungsi yang 

aman, tertib dan migrasi reluger yang akan diadopsi pada akhir 2018. Negara-Negara juga 

telah berjanji untuk mempertimbangkan pengembangan prinsip-prinsip panduan yang tidak 

mengikat bagi para migran yang berada di situasi yang rentan. 

          The Health Sector Integrated Refugee Response Plan (HSIRRP) yang dibuat setelah 

pemerintah Uganda berkomitmen terhadap Deklarasi pengungsi dan Migran New York, yang 

diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2016.
9
 Diadopsi pula 

karena Global Compact on Refugees yang mendesak masyarakat  untuk berdiri bersama atau 

melakukan solidaritas dengan pengungsi karena mereka menjadi tuan rumah sehingga 

diperlukan adanya masyaakat yang juga ikut menjaga pengungsi. 

             The Health Sector Integrated Refugee Response Plan (HSIRRP) untuk memastikan 

akses yang adil dan terkoordinasi dengan baik ke layanan kesehatan bagi para pengungsi dan 

masyarakat tuan rumah.
10

 Rencana tersebut merupakan hal penting yang mengkonfirmasikan 

pendekatan perintis Uganda dan peran utama dalam membentuk cara masyarakat 

internasional menanggapi gerakan pengungsi dalam skala besar.  

            HSIRRP akan menyediakan layanan kesehatan yang akan ditingkatkan untuk 1,1 juta 

pengungsi dan lebih dari 7 juta orang di Uganda dengan biaya  keseluruhan lebih dari 100 

juta USD per tahun. HSRIIP dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan para pengungsi dan 

masyarakat di tuan rumah dan memastikan akses layanan kesehatan yang berkualitas baik 

                                                           
9
 Ibid,  

10
 Ministry of health in Uganda ‘’Health Sector Integrated Refugee Response in Uganda’’ dalam 

https://health.go.ug/content/health-sector-integrated-refugee-response-plan diakses pada 22/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



melalui peningkatan penempatan staf di daerah yang menampung pengungsi hingga 95% dari 

norma-norma yang sudah ada. Selain itu 50% pusat kesehatan masyarakat pada tingkat II, 

akan lebih ditingkatkan menjadi pusat kesehatan tingkat III.
11

  Demikian pula terkait tentang 

akses untuk obat-obatan dan pesediaan kesehatan yang memadai akan didistribusikan ke 

masing-masing kabupaten menggunakan saluran distribusi nasional. 

Kementreian Kesehatan juga nantinya akan ikut memproses pengembangan dan 

penetapan biaya selama 5 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi 

pengungsi dan masyarakat tuan rumah.HSIRRP mengadvokasi untuk pembiayaan yang dapat 

diprediksi dan nantinya diharapkan akan berjangka panjang atau berkelanjutan.  

           Respons tersebut berfokus kepada peningkatan akses ke layanan kesehatan serta 

memastikan akses yang adil dan terkoordinasi dengan baik untuk layanan ini oleh para 

pengungsi dan masyarakat setempat. hal tersebut juga ditujukan untuk melalui rencana 

respons pengungsi yang ditujukan untuk meningkatkan akses ke layanan bagi para pengungsi 

dan masyarakat tuan rumah. Dengan adanya hal tersebut terlihat pula bahwa pemerintah 

Uganda maupun UNHCR memiliki tujuan yang sama  dan “Uganda memimpin jalan bagi 

pendekatan inovatif dengan pengembangan dan peluncuran rencana respons pendidikan bagi 

para pengungsi, masyarakat lokal dan sektor kesehatan juga melakukan hal yang sama.
12

    

       Selain itu Uganda juga mengeluarkan Biometric Verification of Refugee yang telah di 

setujui Uganda setelah adanya saran dari UNHCR. Program tersebut merupakan program 

yang dibuat untuk memperbaiki data-data pengungsi atau penentuan status pengungsi.
 13

 

proses pendaftaran baru ini akan memastikan bahwa ribuan pengungsi yang tiba setiap hari di 
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 Ibid, 
12

 Office of the Prime Minister’’RM Ruganda Launches Health Sector Integrated Refugee Response Plan’’  
dalam https://opm.go.ug/2019/01/25/__trashed/ diakses pada 04/04/2019 
13

 The UN Refugee Agency’’ Uganda start verifivation biometric on refugee’’ dalam 
https://www.unhcr.org/news/briefing/2018/3/5a9914ce4/uganda-starts-biometric-verification-refugees.html 
diakses pada 16/05/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uganda menerima bantuan yang menjadi hak mereka. Secara total, hampir 1,1 juta pengungsi 

diverifikasi dan terdaftar secara biometrik dari populasi target 1,4 juta pengungsi. hal tersebut 

telah mewakili 75% populasi yang mencari suaka di Uganda sebelum tanggal mulai verifikasi 

pada Maret 2018.
14

  Dengan adanya kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa UNHCR 

memiliki konstribusi untuk melakukan ratifikasi pengungsi sehingga pengungsi dapat di 

seleksi sesuai dengan datanya yang nantinya dengan adanya hal tersebut pengungsi akan 

mendapatkan hak sesuai  dengan aturan yang ada. UNHCR sebagai organisasi internasional 

yang berfokus dalam pengungsi telah memiliki pengeruh terhadap adanya krisis pengungsi 

yang terjadi di Uganda. Di sisi lain, Uganda sebagai anggota juga telah melakukan UNHCR 

sebagai instrument, sehingga dengan peran tersebut dapat diharapkan akan mengatasi adanya 

krisis pengungsi yang belum mendapatkan hak sesuai dengan yang sepantasnya di dapatkan. 

             Dapat dikatakan pada intinya bahwa UNHCR dan Uganda memiliki tujuan yang 

sama yakni menangani permaslahan pengungsi dengan memberikan hak-hak yang merata 

sesuai dengan aturan-aturan yang ada. pemenuhan hak bagi pengungsi sangat diperlukan 

dikarenakan biasanya pengungi belum mendapatkan hak sesuai yang memang harus mereka 

dapatkan.  

          Banyaknya pengungsi telah membuat beberapa permaslahan muncul yakni 

permasalahan kesehatan. tingkat kematian rata-rata untuk pemukiman pengungsi di Uganda 

pada akhir oktober 2016 adalah 0,1 kematian per 1000 penduduk tiap bulannya, sementara 

untuk anak di bawah 5 tahun adalah 0,2 kematian per 1000 penduduk tiap bulannya dan anga 

kematian bayi adalah 10,5 kematian per 1000 penduduk tiap bulannya.
15
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          Penyebab utama adanya kematian tersebut adalah berasal dari malaria 37%, infeksi 

saluran pernafasan 19%, cacingan 6%, infeksi kulit, diare, penyakit mata dan faktor penting 

nya adalah kekurangan gizi. Tingkat kekurangan gizi akut ini sendiri bervariasi dari 

permukiman ke pemukiman dengan Rhino camp yang menduduki posisi tertinggi dari Global 

Acute Malnutrition (GAM) sebesar 14,2% yang di klasifikasikan sebagai kekurangan gizi 

akut tertinggi menurut WHO yang selanjutnya disusul oleh Adjumani 9,6%, Kiryadongo 

8,2%, Bidibidi 7,6 dan lobule 7,5%.
16

 Selain kota-kota tersebut di klasifikasikan atau dapat 

dikatan diterima dengan rata-rata di bawah 5%.  Selain itu terdapat pula status gizi anak pada 

tahun 2016 dimana dapat dikatakan malnutrisi akut serius atau kekurangan gizi serius yang 

mencapai 39,8% di Rwamwanja, Kyangwali 39,6%, Kyaka II 35,7%, Orucinga 34,2%, 

sedangakan Nakivale 23,0% dan selain camp tersebut dapat di katakan aman.
17

  

         Permasalahan kesehatan lain yakni permasalahan gangguan jiwa atau stress akibat 

trauma yang terjadi di Negara mereka sebelumnya. Selain itu terrdapat pula beberapa virus 

yang banyak di temui seperti  di pengungsian Kyangwali yakni sebanyak 668 terdapati 

teserang Korela. Adanya penumpukan pengungsi juga telah menyebabkan kurangnya 

fasilitas-fasilitas untuk menangani kesehatan para pengungsi dimana kapasitas yang di 

sediakan yang terserang korela dengan banyaknya pengungsi yang ada.
18

  

         Tindakan kekerasan yang biasa ditemukan tindakan kekerasan seksual berbasis Gender 

(SGBV) yang merupakan salah satu permasalahan cukup serius dan menjadi prioritas dalam 

operasi pengungsi di Uganda. Tindakan SGBV ini sendiri di wujudkan dalam berbagai 

bentuk termasuk pemerkosaan, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, 

pernikahan dini secara paksa, pelecehan dan lain sebagainya karena itulah SGBV ini menjadi 
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tindakan yang dianggap serius.
19

 Sejak Januari 2016 lebih dari 2.867 perempuan dan 227 

lelaki telah dilaporkan terkait dengan kasus SGBV dimana 20% diantaranya adalah anak-

anak dibawah umur dan masih berusia 18 tahun.
20

   

            Adanya tindakan SGBV ini sendiri pada tahun 2017 paling banyak terdapat di 

penampungan Arua yakni di Arua sebanyak 1524, Bidi-bidi 845, Kisoro 339, Lamwo 333, 

Adjumani 312, Nakivale 285, Palorinya 281, kiryantlogo 252, rwamanja 223, kyangwali 215, 

Kyaka II 154, kampala 142 dan tempat penampungan lainnya.
21

 Masih banyaknya tingkat 

SGBV ini sendiri dikarenakan kurangnya ruangan atau fasilitas tempat tinggal yang aman dan 

memadai, akses ke pendidikan yang terbatas dan juga kurangnya keterampilan maupun 

edukasi terkait permasalahan tersebut. Adanya hal tersebut mengakibatkan kehamilan awal 

dan alkoholisme, peluang mata penceharian yang terbatas, adanya transaksional seks demi 

kelangungan hidup dan lain sebagainya.    

          Selain itu Pada tahun 2016 pengungsi hanya mendapatkan air di bawah standart global 

yakni 15 liter per orang per yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yakni mencuci, 

memasak dan lain sebagainya.
22

 Untuk memperoleh air bersih pengungsi harus menunggu 

anturan atau berjalan jauh untuk mendapatkannya. Sedangkan untuk senitasi, fasilitas yang di 

berikan ini sendiri tidak merata dimana terdapat camp harinya pengungsian yang memiliki 
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sanitasi yang lebih buruk dari camp lainnya. Misalnya di pengungsi daerah Kampala dan 

daerah-daerah west nile sangat buruk dibandingkan dengan daerah south west.
23

  

           Menurut laporan Klasifikasi Keamanan Pangan Terpadu (IPC) tingkat untuk 

memperoleh makanan menurun dari 83 persen pada bulan Juli 2016 menjadi 69 persen pada 

Januari 2017.
24

 Meneurut IPC Keamanan pangan di seluruh negeri memburuk dengan berada 

di tahap 2 (tingkat kerawanan pangan).Masih terdapat puluhan juta orang yang mengalami 

ketidakamanan pangan akut di berbagai titik pengungsian.
25

  

            Masih terdapat ketidakmerataan distribusi makanan misalnya pada daerah 

pengungsian yang mudah di akses atau di Bidi-bidi persediaan makanan lebih besar, teratur 

dan tepat waktu, sebaliknya pada pengungsi di tempat lain (kamp badak, pingirinya, 

Nakivale, Rwamanja) memiliki sedikit stok makanan karena tertundanya pasokan makanan.
26

  

Pemerintah Uganda sendiri memiliki rencana bahwa beberapa pengungsi di beberapa 

camp akan diberikan sebidang tanah untuk dapat di tanami yang akan di anggap sebagai mata 

penceharian dimana mata penceharian ini sendiri penting untuk para pengungsi bertahan 

hidup selain mengharapkan bantuan Internasional dan untuk memenuhi kebutuhan yang 

mendesak. 

Tekanan tersebut membuat Uganda membutuhkan lebih dari sekedar dukungan moral 

untuk mempertahankan tanggapan pengungsinya. Meskipun tingkat pertumbuhan PDB 

melayang sekitar 6 persen per tahun dalam beberapa tahun terakhir, Uganda tetap merupakan 

negara yang sangat miskin, berada di peringkat ke-163 dari 188 negara dalam Indeks 
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Pembangunan Manusia.
27

 Survei Rumah Tangga Nasional 2016 menemukan bahwa 60 

persen tenaga kerja Uganda aktif di sektor informal dan hanya melaporkan tingkat partisipasi 

angkatan kerja 40,7 persen untuk kaum muda. Dengan tingkat kelahiran sekitar enam 

kelahiran per wanita, menurut Bank Dunia, ekonomi Uganda sedang berjuang untuk tumbuh 

dan memformalkan cukup cepat untuk mengakomodasi perubahan demografis ini. 

Banyak dari kemiskinan kronis Uganda terkonsentrasi di distrik-distrik yang 

menampung pengungsi di utara, di mana infrastruktur di bawah standar dan investasi rendah 

mengisolasi populasi ini dari pertumbuhan industri dan ekonomi di tempat lain di negara 

itu.Di utara, di mana pertanian subsisten tersebar luas, pola banjir dan kekeringan yang tak 

terduga terus-menerus menantang mata pencaharian yang bergantung pada panen yang 

sukses. 

            Karena adanya penumpukan pengungsi tersebut membuat tanah pembagian tanah 

semakin di perkecil dimana yang awalnya pengungsi mendapatkan 100x100 meter per rumah 

tangga menjadi 50x50 meter per rumah tangga.
28

  Hal tersebut di perburuk dengan adanya 

kondisi cuaca atau perubahan iklim, kurangnya alat, teknologi inovatif untuk membuat 

pertanian berkelanjutan.
29

  

             Meskipun pengungsi diberikan sebidang tanah untuk dapat menambah jatah makanan 

dengan produksi mereka sendiri namun mereka tetap bergantung kepada jatah makanan yang 

diberikan dikarenakan pembagian tanah yang tidak merata dan juga kondisi tanah yang tidak 

subur.   Keadaan semakin di perparah dengan adanya kekeringan yang melanda Uganda sejak 
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tahun 2016 yang mengakibatkan lahan pertanian menjadi kering sehingga pasokan makanan 

menjadi berkurang.  

        Terakhir yakni di bidang pendidikan dimana meningkat pesatnya kedatangan pengungsi 

tersebut memberikan tekanan yang signifikan terhadap respon pendidikan dimana anak-anak 

usia sekolah mewakili setidaknya 50 persen dari pengungsi. Beberapa kamp di kawasan 

Uganda masih terdapat pendidi kan yang buruk dimana dari banyaknya anak yang harus 

menerima pendidikan, hanya separuhnya saja yang mendapatkan pendidikan baik formal 

maupun informal.
30

   

         Salah satunya di Rhino Camp yang hanya 6% dari anak sekolah menengah yang dapat 

mengakses pendidikan menengah pada tahun 2018.
31

 Sementara di daerah-daerah lain seperti 

daerah pengungsian di bagian Uganda barat, anak-anak terpaksa untuk melakukan perjalanan 

jauh untuk dapat bersekolah hingga 10km.  

         Di pengungsian Navikale merupakan satu-satunya sekolah menengah yang ada  yang 

dapat memenuhi kebutuhan belajar 11 persen dari populasi sekolah menengah (1.217 yang 

terdaftar dari 11.400) pada tahun 2017.
32

 Di kawasan West Nile dan South West Setidaknya 

tujuh sepuluh pengungsi (77%) di permukiman pengungsi tidak menyelesaikan sekolah dasar 

dan juga lebih dari 20 persen tidak memiliki pendidikan formal apa pun.
33

 

         Hal tersebut dikarenakan oleh adanya kekurangan fasilitas pendidikan termasuk ruang 

kelas, furniture, penyediaan materi, terbatasnya jumlah guru yang berkualitas dan hal tersebut 

mengakibatkan anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan karena cenderung terkena 
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eksploitasi, pelecehan dan terhadap tingkah laku .
34

Adanya fasilitas yang kurang memadai 

sehingga membuat anak tidak mendapatkan pendidikan sepenuhnya tentu membawa dampak 

tersendiri bagi anak-anak yang tidak bersekolah.  

         Dampaknya sendiri antara lain anak-anak yang tidak bersekolah cenderung terkena 

eksploitasi, pelecehan seksual dan tindak tingkah laku kekerasan lainnya. Kekerasan seksual 

juga masih banyak ditemukan yakni kekerasan pada anak usia dini da banyak sekali 

ditemukan pernikahan dini dikarenakan paksaan atau adanya kondisi hamil diluar nikah.
35

 

Tidak adanya pendidikan yang di terima oleh pengungsi membuat pengungsi tidak memiliki 

keterampilan dasar untuk berkompetisi di pasar tenaga kerja walaupun ada kebijakan non-

diskriminatif tentang pekerjaan.
36

 Sebagian besar pengungsi tidak memiliki keterampilan 

untuk memulai dan mengelola bisnis yang menghasilkan pendapatan atau mencari pekerjaan, 

sedikit  pengungsi yang dapat mengakses beberapa pusat pelatihan kerja yang ada. Pada 
2017

, 

hanya 10 persen pengungsi memperoleh kredit mikro untuk memulai bisnis dari mekanisme 

kredit informal.
37

 Dengan adanya permasalahan tersebut yang membuat UNHCR sebagai 

organisasi internasional terbesar terkait pengungsi akan digunakan sebagai alat bagi Uganda 

untuk menimalisir dan menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan aturan yang 

sudah di tetapkan. 

4.2 Kebijakan dari Organisasi Internasional yang digunakan dalam penanganan 

sebuah isu 
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        Seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa organisasi internasional 

memiliki peran dalam menyamakan paradigm terkait suatu  permasalahan dengan diliat 

melalui visi misi yang sejalan. Namun, selain adanya visi misi yang sejalan, terdapat 

kebijakan dari organisasi internasional yang digunakan untuk menangani sebuah melalui 

ratifikasi konvensi terkait dengan status pengungsi. Kemudian organisasi internasional dapat 

berperan sebagai instrument khususnya dalam mengimplementasikan kebijakan di Negara 

tersebut. Dapat kita lihat bahwa tujuan dari Uganda sendiri adalah untuk memberikan hak-

hak pengungsi yang sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan.  

Intervensi di bawah HSIRRP untuk komunitas tuan rumah pengungsi didasarkan pada 

komitmen internasional, regional dan nasional, terutama Deklarasi New York untuk 

Pengungsi dan Migran dan Kerangka Respons Pengungsi yang komprehensif. 

Pengembangan HSIRRP dipimpin oleh pemerintah dan mengikuti proses konsultatif 

partisipatif dan transparan dengan partisipasi kuat dari mitra pembangunan. Akan dibutuhkan 

waktu, upaya dan komtmen dari tim yang kuat untuk melakukan kerjasama membuat konsep 

rencana untuk pencarian literatur terkait, dan konsultasi berkelanjutan dengan berbagai 

pemangku kepentingan termasuk UNHCR. 

            Selain itu Pemerintah Uganda juga mewujudkannya melalui kebijakan dengan 

mengeluarkan Biometric Verification Refugee hal tersebut lantas merupakan bentuk nyata 

dari adanya ratifikasi Uganda terhadap konvensi UNHCR dan menjadi respon terhadap 

konvensi yang telah di buat oleh UNHCR. Selain itu dari adanya hal tersebut meunjukkan 

bahwa peran UNHCR yang mampu menanamkan paradigm dan nilai-nilai terkait fenomena 

pengungsi di dalamnya.  

 Mendukung Biometric Verification Refugee UNHCR yang pada November 2018, 

UNHCR dan badan PBB telah mendukung pemerintah Uganda dengan meluncurkan program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biometric Verification of Refugee di  Uganda.
38

 Program tersebut merupakan program yang 

dibuat untuk me     mperbaiki data-data pengungsi atau penentuan status pengungsi. Sebelum 

meluncurkan program tersebut UNHCR telah melakukan latihan bersama dengan mitranya, 

yang akan memperluas latihan verifikasi biometrik, mengerahkan lebih dari 400 staf 

tambahan ke lebih dari 30 lokasi yang mencakup lebih dari 800 kilometer.
39

  

Latihan verifikasi tersebut diharapkan akan memastikan bahwa para pengungsi dan 

pencari suaka secara akurat dapat berada pada sistem pendaftaran dan membantu Pemerintah 

Uganda untuk meningkatkan keakuratan data. Ini akan memastikan bahwa sumber daya dan 

layanan yang disediakan oleh UNHCR dan mitranya akan sesuai dengan yang di inginkan. 

 Pemerintah Uganda sendiri telah meratifikasi 1951 Convention relating to the status 

of Refugees and 1967 Protocol ( Join to as the 1951 Convention) pada tanggal 27 September 

1976.
40

 Negara yang telah melakukan ratifikasi diharapkan Negara pihak pada persetujuan 

akan memberikan kepada para pengungsi perlakuan yang sama seperti dengan peraturan yang 

diberikan. Setiap Negara pihak yang memiliki persetujuan akan terus memberikan kepada 

para pengungsi hak dan manfaat sesuai dengan aturan yang ditetapkan pada konvensi ini. 

Selain hak yang sesuai hal tersebut juga digunaka sebagai timbal balik kepada pengungsi 

yang tidak memenuhi persyaratan yang sesuai.  

          Negara wilayah harus memberikan perlakuan yang sama seperti yang diberikan kepada 

warga negara.Konvensi ini sendiri juga membahas tentang bantuan administrasi, Pengungsi 

juga memiliki kebebasan didalam bertindak sesuai dengan peraturan yg ditetapkan.Kerjasama 

disini juga sangat diperlukan dimana Negara pihak pada persetujuan juga berjanji untuk 
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melakukan kerjasama dengan kantor komisarit tinggi PBB untuk pengungsi atau UNHCR, 

maupun lembaga lain dari PBB yang dapat menggantikan dalam menjalankan fungsinya dan 

harus secara khusus memfasilitasi tugasnya mengawasi penerapan ketentuan dari konvensi 

ini. Komisaris tersebut juga akan menyediakan informasi dan data statistic terkait dengan 

kondisi pengungsi, pelaksanaan konvensi, hukum, peraturan dan keputusan yang berlaku 

yang tentunya berkaitan dengan pengungsi. 

            Inti dari prinsip tersebut adalah Pengertian dasar pengungsi, penentuan status hukum 

pengungsi, hak dan kewajiban yang harus di dapatkan oleh pengungsi di negara penerima 

pengungsi. Dengan adanya protokol 1967 ini sendiri dharapkan bahwa UNHCR akan mampu 

untuk melakukan implementasi dengan melakukan tugasnya, melakukan pengawasan sesuai 

dengan hukum yang berlaku dan melakukan kerjasama dengan negara yang sudah 

meratifikasi protokol dan salah satu Negaranya adalah Uganda.  

 UNHCR sebagai Instrumen yang dapat melakukan Influencce Policy Implementation 

melalui jalan ratifikasi dengan adnaya ratifikasi oleh pemerintah Uganda tersebut dapat 

dikatakan bahwa UNHCR mampu untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Uganda untuk 

memperhatikan isu pengungsi sebagai isu yang penting.  

          Uganda melakukan ratifikasi konvensi pengungsi sendiri dikarenakan memang Uganda 

merupakan salah satu negara yang banyak diminati oleh pengungsi sehingga sangat 

diperlukan adanya bantuan hukum untuk dapat memberikan hak dan kewajiban sesuai dengan 

yang harus di dapatkan maupun di tetapkan. Selain itu adanya ratifikasi tersebut juga 

membuat Uganda dapat bekerjasama dengan UNHCR untuk melakukan penanganan terhadap 

permaslahan pengungi dan bagaimana UNHCR sebagai organisasi terbesar untuk pengungsi 

dapat membantu  untuk mengimplementasikan aturan-aturan tersebut disusul dengan 

banyaknya pengungsi yang ada di Uganda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Untuk dapat mengimplementasikan hak-hak dari pengungsi tersebut tentu UNHCR 

sebagai organisasi terbesar untuk pengungsi akan bekerjasama dengan Negara peratifikasi 

yakni Uganda. Tidak terpungkiri bahwa hal tersebut  membutuhkan biaya yang tidak sedikit 

disusul dengan membludaknya pengungsi yang datang di Uganda pada tahun 2015. Ratifikasi 

Konvensi yang dilakukan oleh Uganda juga terkait tentang   bagaimana Uganda dan UNHCR 

dapat mengimplementasikan konvensi tersebut apalagi terkait dengan financial atau biaya 

yang tentunya sangat dibutuhkan  untuk dapat memenuhi aturan-aturan yang telah di 

tentukan. Untuk membantu pengungsi sendiri UNHCR pada tahun 2016 hingga 2018 telah 

mengeluarkan dana sebesar 1,269,785,900.
41

    

Tentunya dana tersebut di peroleh dari Negara-negara dominan, seperti Amerika 

Serikat yang telah menjadi pendonor terbesar untuk UNHCR. Total donor dari Amerika 

Serikat sendiri hingga pada tahun 2016 hingga 2018 mencapai 4,600 Million USD.
42

 Selain 

dari Negara Amerika Serikat, pendonor terbesar disusul dari Germany yang dari tahun 2016 

sampai 2016 mencapai  1.265 Million USD dan dari Uni Eropa dari tahun 2016 hingga 2018 

mencapai 1.190 Milion USD.
43

 

 Adanya ratifikasi tersebut tentunya sangat membantu Uganda apalagi disusul dengan 

UNHCR yang akan mendesak semua Negara untuk melakukan ratifikasi Konvensi dengan 

tujuan untuk memberikan hak dan kewajiban sesuai dengan yang pengungsi dapatkan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa UNHCR dan Uganda dapat berjalan beriringan 

untuk dapat memenuhi hak yang memang sudah sepantasnya didapatkan pengungsi. Hal 

tersebut dibantu dengan adanya aturan-aturan atau pasal-pasal yang sudah ditetapkan 
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 The UN Refugee Agency ‘’FINANCIALS’’ dalam http://reporting.unhcr.org/financial    diakses pada tanggal 
06/11/2018 
42

 Ibid, 
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sehingga memudahkan untuk menetapkan jika ada ketidaktaatan baik dari pengungsi maupun 

dari Negara penerima pengungsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

UNITED NATION HIGH COMMISSIONER FOR REFUUGEES (UNHCR) SEBAGAI 

ARENS DALAM MENANGANI PENGUNGSI DI UGANDA  

   

       Selanjutnya, Clive Archer dalam bukunya menjelaskan tentang peran Organisasi 

internasional sebagai arena. Peran organisasi internasional sebagai arena dalam hal ini dapat 

dipahami bahwa UNHCR  Sebagai penyedia forum untuk menyelesaikan isu dan Sebagai 

sarana masuknya kerjasama dengan mitra kerja dimana memiliki fokus pada isu yang sama 

yang terbentuk dalam proyek kerjasama diantara para aktor untuk menangani permasalahan 

pengungsi di Uganda.
1
 Sehingga dapat dikatakan bahwa Forum disini dibuat atas 

dasarpermasalahan yang sama dimana anggota yang terlibat juga memiliki kepentingan yang 

sama terhadap mpermasalahan tertentu.  

 Kemudian forum yang disediakan oleh organisasi bersama dengan Negara-negara 

anggota tersebut, akan membahas mengenai agenda serta isu-isu internasional yang sedang 

dihadapi, yang kemudian menghasilkan keputusan sebagai hasil dari diplomasi dapat 

berbentuk resolusi maupun konvensi.
2
 Peran UNHCR sebagai arena disini yakni UNHCR 

sebagai organisasi internasional menyediakan forum-forum internasional yang memiliki 

keterkaitan tentunya dengan penanganan permasalahan pengungsi di Uganda, tidak hanya di 

Uganda namun di Negara-negara lainnya yang juga memiliki permasalahan serupa.                                                                                                                        

5.1 Sebagai Penyedia Forum untuk Menyelesaikan Isu 

Sebagai Arena, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa organisasi 

internasional sebagai arena salah satu indikatornya adalah sebagai penyedia forum 
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 Op.cit.Clive Archer : International Organizations 

2
 Ibid, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



internasional yang membahas terakait pengungsi. UNHCR akan membahas isu pengungsi 

baik dari level global maupun regional. Untuk dapat membahas dan menangapi permasalahan 

pengungsi tersebut tentunya diperlukan adanya pertemuan sehingga dapat memudahkan 

UNHCR dalam membantu Negara angotanya dalam memecahkan permasalahan khususnya 

permasalahan krisis pengungsi yang berada di Uganda.  

UNHCR membentuk suatu forum untuk berdiskusi. Forum tersebut berupa pertemuan 

atau rapat yang dilakukan untuk bekerjasama dengan pemerintah, kementrian, organisasi 

internasional maupun organisasi nasiona. Adanya forum berdiskusi tersebut diharapkan akan 

dapat menyelesaikan menyelesaikan suatu isu yakni terkait dengan isu pengungsi. Dalam hal 

tersebut bentuk forum yang tercipta adalah antara UNHCR dengan pemerintah Uganda dan 

menteri-menteri yang memiliki bidang dan kepentingan yang sama dalam permasalahan 

pengungsi, yang mkemudian turut mengikut sertakan Pemerintah Provinsi, dan beberapa 

aktor non state lainnya seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Uganda. 

Pada Februari 2016, UNHCR berperan sebagai ketua Aliansi untuk menyatukan 

pemerintah tuan rumah, pendonor, badan-badan pbb, organisasi masyarakat, sector swasta, 

lembaga keungangan internasional dan akademik, maupun lembaga lainnya.
3
 Pada tanggal 9 

dan 10 Februari 2016, UNHCR mulai mengadakan pertemuan tahunan yang disebut dengan 

Aliance Solutions. Pemerintah Uganda dan UNHCR mendirikan Compreensive Refugee 

Response Framework.
4
 CRRF sendiri mengadakan pertemuan untuk menyatukan aktor-aktor 

kemanusiaan dan pembangunan, pemerintah dan otoritas lokal, pengungsi dan sector swasta 

untuk terlibat dan memberikan panduan terkait dengan urusan pengungsi.
5
 CRRF 

                                                           
3
 Operational Portal Refugee Situation ‘’Protection-Uganda’’ dalam https://data2.unhcr.org/en/working-

group/155?sv=0&geo=0 diakses pada 16 Apri 2019 
4
 Ibid, 

5 CRRF Global Digital Portal ‘’Uganda’’ dalam http://www.globalcrrf.org/crrf_country/uga/ diakses pada 16 

April 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mendokumentasikan pembelajaran dari konteks pengungsi Uganda untuk menginformasikan 

inisiatif pengungsi. 

CRRF akan memberikan kebijakan over-aching dan kerangka koordinasi, memandu 

semua aspek respons pengungsi di Uganda. Terdapat beberapa pilar untuk melakukan 

response terhadap pengungsi yakni 1. Penerimaan dan hakl, 2. Respon darurat dan 

kebutuuhan yang berkelanjutan, 3. Ketahanan dan kemandirian, 4. Solusi yang akan di 

perluas dan, 5. Secara Sukarela. 
6
    

          Dari penjelasan diatas terdapat salah satu poin penting bahwa pembentukan CRRF 

akan membawakan kemudahan bagi UNHCR yang melakukan diskusi dengan aktor lainnya 

sehingga dari adanya hal tersebut akan menghasilkan suatu rencana untuk mempermudah 

proses pemantauan pengungsi dan permasalahan pengungsi. Untuk memulai implementasi 

kerangka kerja yang ambisius ini dan memperoleh dukungan internasional, pemerintah 

Uganda dan UNHCR menyelenggarakan Pertemuan Solidaritas tentang Pengungsi pada Juni 

2017. Dari bayaknya hadiriin yang ada di KTT yang diselenggarakan di New york dan 

dihadiri oleh 193 negara. Secara total, Solidaritas KTT berhasil mengumpulkan $ 350 juta 

dari yang diperlukan yakni $ 2 miliar yang diminta dalam janji. Meskipun Eropa menyerukan 

kontribusi dari donor nontradisional, China menjanjikan hanya $ 500.000 dan kontribusi 

sektor swasta terbesar berjumlah $ 1 juta dari perusahaan telekomunikasi Afrika. Sementara 

itu, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya masih menyumbang 82 persen dari komitmen. 
7
 

          Dari adanya penjelasan terkait forum diatas, dapat dilihat bahwa UNHCR sebagai salah 

satu organisasi internasional tidak hanya bertindak sendiri dalam mengatasi permasalahan 

pengungsi. UNHCR telah bekerjasama dengan Negara-negara anggota dan internasional, 

nasional, lokal dan mitra lainnya untuk mengimplementasikan kerangka kerja respon 

                                                           
6
 Ibid,  

7 Coggio Tessa ‘’Can Uganda’s Breakthrough Regugee-Hosting Model Be Sustained? ‘’ dalam 
https://www.migrationpolicy.org/article/can-ugandas-breakthrough-refugee-hosting-model-be-

sustained pada 07/05/2019 
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pengungsi komprehensif dalam berbagai situasi pengungsi. Hal tersebut dapat dipilih 

berdasarkan sejumlah faktor yang relevan termasuk perjanjian dan keterlibatan aktif dari 

negara penerima, potensi kemajuan, ketersediaan yang beragam, representasi dari konteks 

operasional yang berbeda baik dari situasi darurat, maupun situasi yang tidak kunjung selesai 

atau berlarut-larut. 

         Pertemuan selanjutnya dilakukan pada tahun 12 Oktober 2017 yang di fasilitasi oleh 

UNHCR ,pertemuan kelompok pengarah CRRF pertama menetapkan stuktur tata kelola 

CRRF di Uganda dengan mengadopsi TOR untuk kelompok pengarah CRRF dan tata kelola 

secretariat CRRF.
8
 Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 35 peserta, termasuk perwakilan dari 

pemerintah, NGO maupun INGO, perwakilan pengungsi yang menjadi tuan rumah distrik 

dan PBB. 

Pertemuan tersebut membahas terkait tentang mengharuskan perubahan dalam 

pendekatan untuk memastikan kebarhasilan dari Uganda dengan modal yang berkelanjutan.
9
 

Kemudian untuk menambahkan bahwa untuk adanya aspek pembangunan berkelanjutan 

yakni seperti adanya perkerjaan kemanusiaan yang diberikan oleh pengungsi, diperlukan 

adanya intrvensi pembangunan, dan harus diberikan energy, sumber daya. dibawah CRRF 

untuk meminta semua yang hadir di pertemuan untuk menekankan hal yang sama sehingga 

diharapkan para peserta dapat menyeruakan di seluruh dunia.   

Hal tersebut dilakukan karena Uganda dan UNCHR ingin mempromosikan model 

kemanusiaan-pendekatan pembangunan dari  Uganda sebagai pengelolaan krisis pengungsi 

ke seluruh dunia. Masalah yang juga di bahas adalah penggunaan bantuan berbasis uang tunai 

sebagai permasalahan nyata yang akan membutuhkan diskusi lebih lanjut, Sementara transfer 

                                                           
8
 CRRF Uganda ‘’Report CRRF Steering Group Meeting 12

th
 October 2017’’ dalam 

https://www.globalcrrf.org/wp-content/uploads/2018/10/CRRF-STEERING-GROUP-Meeting-Report-
12-Oct-2017-FINAL.pdf diakses pada 16 April 2019 
9
 Ibid, 
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tunai dan membantu pengungsi untuk mengakses barang-barang, namun menteri menekankan 

bahwa ada juga resiko bantuan berbasis uang tunai ini mendatangkan efek samping yang 

tidak selamanya positif.  

Contohnya yakni bahwa uang tunai dapat menyebabkan pengungsi menganggur dan 

jatuh ke dalam kebiasaan buruk (minum minuman keras). Dalam menanggapi hal tersebut, 

diperlukan diskusi yang mendalam namun hasil sementara pada pertemuan tersbeut adalah 

bantuan berbasis uang tunai harus menguntungkan semua, termasuk masyarakat tuan rumah 

maupun pengungsi, karena hal tersebut akan meningkatkan potensi pengembangan 

masyarakat.  

Hasil dari pertemuan tersebut adalah mengatakan bahwa  pemerintah Uganda dan 

peserta pertemuan, semuanya setuju untuk mempertahankan komitmen mereka pada CRRF 

mereka sekarang harus secara kolektif memikirkan caranya untuk membuat bekerja untuk 

memastikan bahwa semua orang akan memiliki pandangan yang sama,  bahasa yang sama. 

Penting bagi aktor yang terlibat memiliki tujuan di arah yang sama dengan begitu diharapkan 

adanya rasa saling percaya antara pemerintah, donor dan semua mitra.  

Adanya hal tersebut diharapkan agar yang terlibat dalam pertemuan maupun 

pertemuannya menjadi efisian yang akan mengarah kepada kesuksesan dari agenda-agenda 

lainnya. CRRF juga membuat suatu rancangan guna untuk memandu penerapan kerangka 

kerja di Uganda dan disahkan pada pertemuan kedua pada Januari 2018.
10

 Pada pertemuan 

berikutnya yakni April 2018, sebuah keputusan dibuat untuk memperkuat kepemilikan lokal 

CRRF melalui keputusan untuk menunjuk kementerian pemerintah daerah sebagai ketua 

                                                           
10

 CRRF Global Digital Portal ‘’Uganda’’ dalam http://www.globalcrrf.org/crrf_country/uga/ diakses pada 16 
April 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bersama kelompok pengarah bersama dengan kantor perdana menteri. Pertemuan tersebut 

menghasilkan bahwa kelompok pengarah bersama kantor perdana menteri.
11

  

Kelompok Pengarah sepakat untuk mengoptimalkan koordinasi di tingkat lokal, 

dalam kerangka kerja yang ada dan tanpa mengurangi efektivitas (misalnya, dengan 

mengintegrasikan kelompok kerja sektor pengungsi (RCM) dalam kelompok kerja sektor 

pembangunan, sehingga dapat memperluas koordinasi dan arus komunikasi) . Mereka juga 

sepakat untuk fokus pada sektor air sebagai prioritas berikutnya. 

         kelompok pengarah sepakat untuk mengoptimakan koordinasi tingkat lokal dalam 

kerangka kerja yang ada dan tanpa mengurangi efektivitas (Misalnya, dengan cara 

mengintegrasikan kelompok kerja setor pengungsi (RCM) didalam kelompok kerja sector 

pembangunan, sehingga dapat memperluas koordinasi serta komunikasi terkait dengan 

pengungsi). Kemudian pertemuan tersebut juga menghasilkan kesepakatan bahwa mereka 

akan focus pada sector air sebagai priorittas berikunya yang juga akan di bahas pada 

pertemuan 27 Juni dan 17 Oktober 2018.  

             Selanjutnya  Pertemuan di lakukan Oleh UNHCR dengan National Refugee 

Proteciton Working Group (NRPWG) yang mengadakan pertemuan pada 12 Juli 2018 di 

Kantor Caband UNHCR-Kampala. Perteman tersebut dipimpin oleh Douglas Assimwe, 

Koordinator perlindungan utama OPM dan diketuai bersama oleh Margaret Atieno, 

UNHCR.
12

 Agenda pertemuan tersebut difokuskan kepada Adopsi Term Of Reference (TOR) 

untuk kelompok kerja perlindungan pengungsi Nasional. Pembaruan utama dan komunikasi 

oleh  mitra/ Sub-kelompok kerja.  
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 Ibid, 
12  The UN Refugee Agency ‘’Minuters : 2nd National Refugee Protection Working Group Meting 12 

July 2018’’ dalam https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66276 diakses pada tanggal 16 

April 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pertemuan Kelompok Kerja Perlindungan Pengungsi Nasional (NRPWG) bulanan 

diadakan untuk Pengembangan strategi advokasi untuk NRPWG, membentuk Strategi Solusi 

Multi Mitra (MYMPSS) 2016-2020, yang telah dibahas dan menghasilkan pembentukan 

Kelompok Penasihat Perlindungan. Kelompok penasihat ditujukan untuk bekerja pembukaan 

perlindungan untuk setiap rencana terpadu pengungsi baru di operasi Uganda, seperti 

Teleconference yang diadakan antara UNHCR dengan pengungsi di Uganda.  

Hal tersebut digunakan untuk memantau pergerakan pengungsi / pengungsi Sudan 

Selatan yang melintasi perbatasan Sudan Selatan dan Uganda untuk memudahkan proyeksi 

dan perencanaan. Perencanaan maupun proyek tersebut dilakukan di kantor wilayah 

perbatasan di Uganda untuk mengadakan pertemuan rutin bilateral. Ringkasan permasalahan 

utama yang dibahas dalam rekomendasi poin diskusi tersebut adalah penerapan TOR 

Referensi untuk kelompok kerja, draf kerangka acuan NPRWG ditinjau dan disahkan. 
13

 

Peserta menyarankan bahwa ToR #9 tentang advokasi public tentang isu-isu 

pengungsi untuk memasukkan pembangunan dari strategi advokasi yang akan memperkuat 

dan merampingkan pendekatan, teknik advokasi dan pesan perlindungan untuk audiens yang 

ditargetkan.
14

 Strategi advokasi akan disusun kolaborasi dengan aktor-aktor perlindungan dan 

berdasarkan kepada pelrindungan multi-tahun Uganda dan solusi srategis.  

          Para anggota menyetujui adanya pertemuan NRPWG di minggu terakhir setiap 

bulannya untuk menyelaraaskan pertemuan dengan kelompok perlindungan/ sub-kerja 

lapang.
15

 Dalam pertemuan tersebut UNHCR memberikan presentasi singkat terkait 

permasalahan utama yang berasal dari Sub-regional untuk permasalahan pengungsi, pada 
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akhir April-Mei 2017. Peserta memiliki kesempatan untuk berbagi komentar tentang isu-isu 

perlindungan utama untuk menghasilkan suatu solusi.
16

 Solusi tersebut adalah bahwa 

UNHCR dengan anggota Sub-WG akan melakukan, meninjau dan bekerja bersama untuk 

mengatasi permaslahan dan kesenjangan perlindungan yang diidentifikasi. UNHCR juga akan 

mensirkulasi kembali salinan catatan ringkas secara rinci. 

Pertemuan Kelompok Kerja Perlindungan Pengungsi Nasional (NRPWG) bulanan 

diadakan untuk Pengembangan strategi advokasi untuk NRPWG, membentuk Strategi Solusi 

Multi Mitra (MYMPSS) 2016-2020, yang telah dibahas dan menghasilkan pembentukan 

Kelompok Penasihat Perlindungan.
17

 Kelompok penasihat ditujukan untuk bekerja 

pembukaan perlindungan untuk setiap rencana terpadu pengungsi baru di operasi Uganda, 

seperti Teleconference yang diadakan antara UNHCR dengan pengungsi di Uganda. Hal 

tersebut digunakan untuk memantau pergerakan pengungsi / pengungsi Sudan Selatan yang 

melintasi perbatasan Sudan Selatan dan Uganda untuk memudahkan proyeksi dan 

perencanaan. Perencanaan maupun proyek tersebut dilakukan di kantor wilayah perbatasan di 

Uganda untuk mengadakan pertemuan rutin bilateral.  

Pada Oktober 2018 UNHCR mengadakan pertemuan di Uganda dengan platform 

forum koordinasi (KCCA), InterAid Uganda (IAU), Polisi Uganda, OPM dan palang merah 

Uganda untuk menangani kasus perlindungan tenda di gerbang kantor UNHCR dan rujukan 

dari pemukiman pengungsi .
18

 Pertemuan atau rapat tersebut biasanya dilakukan secara rutin 

yakni setiap bulan untuk mengembangkan dan menegakkan tindakan tegas terkait dengan 

pengungsi maupun masyarkat yang mengalami eksploitasi maupun pelecehan sosial.  

                                                           
16

 The UN Refugee Agency ‘’UNHCR Monthly protection update urban protection october2018’’ dalam 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/67169.pdf pad 16 April 2018 
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 The UN Refugee Agency ‘’UNHCR Monthly protection update urban protection october2018’’ dalam 
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         Untuk dapat memperluas pengetahuan mengenai kekerassan seksual, SGBV, Staf 

perlindungan SGBV UNHCR telah menyediakan tiga pelatihan khusus untuk anggota yang 

nantinya mereka akan terjun langsung untuk menyampaikannya ke masyarakat maupun 

epngungsi yang berada pada camp-camp di Uganda. Konten pelatihan trsebut termasuk, 

konsekueni, respon Multi-sektoral, prinsip-pinsip panduan SGBV, Empat pendekatan utama 

(pendekatan Survivo-centered, Pendekatan AGD sensitive,Pendekatan dan komunitas 

berbasis hak), konsep jenis kelamin, jenis SGBV, Pencegahan penyalahgunaan maupun 

eksploitasi seksual, yang terakhir prinsip-prinsp konvensi tentang hak-hak anak. 

              Dengan demikian strategi kegiatan pencegahan dan respon SGBV sedang 

diupayakan dalam kerja sama erat dengan baddan-baan PBB, mitra LSM dan pemerintah 

Uganda. UNHCR bekerja unutk meningkatkan akses ke kualitas layanan yang terkait dengan 

SGBV termasuk menyediakan lingkungan yang aman untuk wanita dan anak perempuan 

melalui komunikasi massa, komunitas mobilisasi dan pembentukan pusat sumber daya 

perempuan dengan mengadakan konseling, meningkatkan jangkauan kepada para pengungsi 

melalui kegiatan seluler untuk memastikan identifakisi keamanan, memperkuat layanan 

khusus yang ada untuk orang yang sudah mengalami SGBV seperti psikososial, medis dan 

layanan hukum yang berpusat pada korban, mempromosikan keterlibatan pria baik dewasa 

maupun anak-anak untuk ikut dalam respon dan pencegahan SGBV.
19

   

         Pada 16-17 Oktober 2018, telah dilakukan pertemuan pertama forum penasihat 

pengungsi (RAF) yang menyatukan lebbih dari 70 pemimpin pengungsi dan perwakilan 

pemuda dari semua permukiman. hal tersebut merupakan hal yang pertama kali dilakukan 

oleh pengungsi yang berkumpul di tingkat nasional. Kelompok tersebut memutuskan pesan-

pesan untuk disampaikan pada pengaah CRRF pada tanggal 18 Oktober dan memilih dua 
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 The UN Refugee Agency ‘’UNHCR monthly Protection Update Sexual and Gender Based violence (SGBV) 
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perwakilan yakni 1 laki-laki dan 1 perempuan yang akan mewakili suara pengungsi pada 

pertemuan tersebut.  

 Pada November 2018, Pertemuan dilakukan oleh UNHCR dengan OPM Arua dengan 

mitra lainnya untuk meninjau dan memvalidasi pedoman pemilihan pengungsi, dalam 

persiapan untuk pemilihan dewan kesejahteraan pengungsi (RWC) di Rhino 

Camp.Dikembangkan bersama oleh UNHCR dan OPM, pedoman tersebut bertujuan untuk 

membuat sistem struktur untuk memproses pemilihan kepemimpinan pengungsi di 

permukiman Arua serta merepresentasi kelompok-kelompok minoritas dan perempuan. 

Dalam merealisasikan hal tersebut, UNHCR mengadakan pelatihan partisipasi dan 

kepemimpinan perempuan di permukiman yang bertujuan untuk mengatasi norma-norma dan 

praktik budaya yang membatasi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.  

Pelatihan yang diberikan terkait dengan konsep dasar gender serta keterampila 

kepemimpinan. Latihan penilaian partisipatif dilakukan di pemukiman di Barat Daya, Arua, 

dan Kampala, melibatkan wanita, pria, anak lelaki dan anak perempuan serta informan kunci 

untuk mengidentifikasi risiko, kebutuhan dan prioritas perlindungan, kemampuan mereka, 

dan solusi. Temuan akan dibagikan begitu tersedia dan akan menginformasikan perencanaan 

dan implementasi pada 2019. 

            Yang terpenting adalah memperkuat kemitraan kunci dengan badan-badan PBB, 

LSM, Pemerintah dan masyarakat setempat untuk memperkuat pencegahan, tanggapan untuk 

mekanisme koordinasi SGBV. Selanjutnya penerapan SASA merupakan pendekatan the Zero 

Tolerence Village Alliance (ZTVA) untuk mengurangi resiko SGBV yang berada di 

pemukiman pengungsi.
20
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         Menggunakan pemograman terintegrasi untuk hal yang paling utama dalam pencegahan 

dan respons SGBV di semua sektor khususnya perlindungan, WASH dan perlindungan anak, 

Di urban UNHCR dan InterAid Uganda  terus berkontribusi pada pencegaan SGBV melalui 

stategi multii-sektoral. Sangat diperlukan kolaborasi yang lebih kuat dengan beberapa 

organisasi seperti JRS, RLP, CEDOVIP, ACTV dan ActionAid Uganda yang menyediakan 

layanan yang terhubung ke SGBV di Kampala dengan layanan pendanaan mereka sendiri 

selain itu juga pelatihan SGBV/ GBV IMS untuk staf mitra diadakan di berbagai lokasi di 

permukiman Rwamwanja, Ntoroko dan Kyaka II.
21

 

           Di Kampala, Utusan khusus UNHCR mengahadiri pertemuan tingkat menteri yakni 

Intergovernmental Authority on Development (IGAD) tentang Migrasi dan kemudian 

bertemu dengan  menteri yang mengurusi bantuan, kesiapsiagaan dan pengungsi di Uganda 

yakni on Hilary Onek. Pada pertemuan yang dilakukan tanggal 12 November tersebut 

tersebut  tim UNHCR menguraikan tentang perlunya KTT Regional terkait dengan mobilisasi 

sumbe daya untuk memfokuskan kembali perhatian pada apa yang disebutnya ‘’A Forgotten 

Music’’. 
22

 

          Selain itu Utusan Khusus UNHCR bertemu dengan Duta Besar Somalia untuk Uganda, 

Sayid Ahmed Sheikh Dahir, serta para pemimpin pengungsi Somalia. Yang terakhir ini 

berbagi pengalaman mereka sebagai pengungsi perkotaan di Kampala, menyoroti kebutuhan 

untuk pemberdayaan perempuan, kurangnya akses ke layanan di kota, dan meningkatnya 

jumlah pemuda dari komunitas yang berusaha mencapai Eropa melalui rute berbahaya di 

Afrika Utara dan Mediterania. Duta Besar Affey meyakinkan para pengungsi bahwa ia akan 

                                                           
21

  
22
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menggunakan perannya untuk memastikan suara mereka didengar oleh UNHCR dan 

masyarakat internasional.
23

 

 Dengan adanya beberapa pertemuan yang dilakukan oleh UNHCR dengan pemerintah 

Uganda maupun dengan organisasi lainnya dapat kita simpulkan bahwa UNHCR sebagai 

Organisasi besar untuk pengungsi, UNHCR sudah melakukan atau menjembatani adanya 

pertemuan, memfasilitasi pertemuan-pertemuan serta memberikan solusi terkait dengan 

tinjauan-tinjauan atau program-program yang masih belum terlaksana dengan baik. Adanya 

pertemuan-pertemuan tersebut tentunya akan membawa dampak terhadap aktor yang turut 

serta dalam mengatasi permaslahan pengungsi di Uganda. 

Dalam pelaksanaan setiap forum tersebut, UNHCR serta merta menggunakan asas 

tripate yang mana dalam forum adanya perwakilan dari Pemerintah, organisasi internasional, 

nasional serta masyarakat. Hal tersebut didasari agar adanya penyelarasan pandangan, dengan 

tujuan untuk meninjau setiap program yang akan terlaksana, serta memberikan kesempatan 

kepada tiap-tiap perwakilan tersebut untuk menyampaikan pendapat serta saran kepada 

perwakilan lainnya dalam suatu permasalahan.  Dengan demikian, pelaksanaan forumnya di 

Uganda dalam permasalahan pengungsi, UNHCR selalu mengikutsertakan perwakilan dari 

Pemerintah, masyarakat, Organisasi internasional dan perwakilan dari LSM (Lembaga 

Swadaya Masyarakat).    

5.2 Sarana masuknya kerjasama dengan mitra kerja yang memiliki fokus pada isu yang 

sama 

 Berdasarkan forum-forum yang telah dilakukan dan dijelaskan sebelumnya, salah satu 

dari indikasi peran organisasi internasional sebagai arena adalah sebagai sarana masuknya 

kerjasama dengan mitra kerja yang memiliki focus pada isu yang sama. Dalam hal ini, 

                                                           
23

 Ibid, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNHCR mampu menjembatani dikusi, kolaborasi dan kerjasama yang terbentuk antara aktor 

state dan non state di Uganda untuk menangani permasalahan pengungsi. Dalam program 

maupun proyek kerjasama yang dilakukan oleh UNHCR dan pemerintah Uganda, UNHCR 

mampu untuk menjadi aktor yang menjembatani Pemerintah, ataupun dengan mitra lainnya 

dengan beberapa tindakan.  

Terdapat program The Education Response Plan (ERP) yang merupakan program dari 

UNHCR dengan Kementerian peendidikan dan Olahraga yang juga bekerjasama dengan 

LSM. Education Response Plan (ERP) merupakan program pertama diseluruh dunia yang 

diluncurkan untuk mewakili langkah kebijakan yang sangat besar bagi pendidikan pengungsi 

secara global.
24

 ERP sendiri merupakan program yang baru diluncurkan pada tahun 2018 dan 

rencananya dalam pengimplementasikan program tersebut dibuat pada tanggal 2017 hingga 

2020.
25

  

Rencana tersebut diharapkan merupakan suatu rencana yang tepat untuk bagaimana 

mengatasi krisis di mana lebih dari setengah juta anak tidak bersekolah. 57% anak-anak 

pengungsi di Uganda sekitar 353.000 dan 34% anak-anak lokal di distrik-distrik yang 

menampung pengungsi sekitar 171.000 yang tidak memiliki akses pendidikan. 
26

 

ERP telah dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Olahraga, dengan 

dukungan dari donor internasional, badan-badan PBB dan organisasi pembangunan di 

Uganda. bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran di semua bentuk 

pendidikan di 12 distrik yang menampung pengungsi di Uganda, melalui kegiatan termasuk 
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untuk membangun ruang kelas baru maupun  memperbaiki yang sudah ada untuk membuat 

sekolah lebih aman dan lebih mudah di akses.  

Menyediakan bahan-bahan penting seperti buku pelajaran, meja dan alat tulis, 

Mengatasi kesenjangan guru dan kapasitas untuk memberikan pendidikan yang berkualitas 

bagi para pengungsi dan pelajar setempat, Memperkuat sistem pendidikan tingkat nasional 

dan kabupaten untuk pemberian layanan yang efektif dan berkelanjutan.  Menghasilkan 

remaja yang lebih tua yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan, melalui Program 

Pendidikan Akselerasi dan pelatihan kejuruan danMengujicobakan inovasi dalam 

pendidikan.
27

 

Untuk mengimplementasikan hal tersebut tentunya memerlukan biaya dan untuk 

mendapatkan biaya tersebut Pendanaan untuk rencana tersebut akan disediakan melalui 

berbagai saluran dari UNHCR, Negara lain maupun Organisasi lainnya. Seiring berjalannya 

waktu tentunya pendanaan donor harus menjadi semakin selaras di belakang rencana itu dan 

Pemantauan, evaluasi yang tinggi juga akan dimasukkan ke dalam rencana ini, untuk 

memandu implementasi dan memungkinkan untuk proses prioritas kegiatan. Rencana 

tersebut telah mengalami revisi baru-baru ini atas komponen pra-primernya, sebuah proses 

yang dipimpin oleh UNHCR dan UNICEF dengan MoES. Setelah persetujuan Menteri 

Pendidikan dan Olahraga, peluncuran Rencana diantisipasi akan diadakan pada bulan 

September 2018.  

UNHCR juga ikut memimpin pertemuan-pertemuan Kelompok Kerja Darurat 

Pendidikan bulanan dengan MoES untuk memperkuat akses dan kualitas layanan pendidikan 

bagi anak-anak dan remaja pengungsi maupun masyarakat setempat. UNHCR 
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mengimplementasikan kegiatan baik secara langsung maupun melalui mitra. 

pengimplementasian tersebut berapa mendukung Kantor Pendidikan Kabupaten dalam 

implementasi strategi seperti sistem shift ganda untuk memenuhi permintaan tinggi pada 

layanan pendidikan, melakukan pelatihan dan remunerasi guru, mendukung guru pada 

komunitas Tuan Rumah untuk membantu mengelola ukuran ruang kelas yang besar. 

Selanjutnya juga mendukung anak-anak pengungsi dengan kesulitan bahasa, 

mengatur, merevitalisasi mekanisme tata kelola sekolah seperti Asosiasi Guru Induk di 

sekolah-sekolah Pemukiman yang memainkan peran penting dalam memperkuat kepemilikan 

masyarakat atas dan kualitas pendidikan anak-anaknya. UNHCR melalui para mitra juga 

mendukung pengembangan profesional guru untuk guru-guru komunitas pengungsi dan tuan 

rumah pada aspek-aspek seperti teknik pengajaran di kelas multi-kelas dan ukuran besar, 

disiplin positif, kesejahteraan psikososial guru dan anak-anak.
28

 Lingkaran Pengajaran dan 

jaringan dukungan sebaya adalah intervensi dukungan positif bagi guru untuk membantu 

memotivasi, meningkatkan kapasitas dan menghubungkan mereka. 
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BAB VI 

UNITED NATION HIGH COMMISSIONER FOR REFUUGEES (UNHCR) SEBAGAI 

AKTOR DALAM MENANGANI PENGUNGSI DI UGANDA  

 

Dalam bukunya, Clive Archer menyebutkan bahwa salah satu peran organisasi 

lainnya adalah berpean sebagai aktor. Peran organisasi internasional sebagai aktor dalam hal 

ini dapat dipahami bahwa ILO mampu bertindak Sebagai lembaga yang membuat kebijakan 

atau regulasi dimana mampu menyampaikan suatu pandangan, norma, nilai dan ide secara 

universal terhadap suatu isu serta  Sebagai pihak yang menjalankan kebijakan dan regulasi 

yang telah disepakati bersama yakni seperti melakukan monitoring, advokasi maupun 

tindakan lainnya baik secara individual maupun bekerjasama dengan aktor.  

Tentunya keputusan tersebut dibuat dengan tujuan untuk menangani permasalahan 

bersama yang dimiliki oleh negara anggta. Sehingga, jika suatu negara merasa tidak mampu 

untuk menlakukan penyelesaian permasalahan yang ada, maka organisasi internasional akan 

membantu melalui pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan. 

6.1 Lembaga yang membuat kebijakan atau regulasi yang akan diterapkan pada 

Negara Anggota 

UNHCR sebagai organisasi internasional yang berfokus pada penanganan pengungsi 

akan menerapkan keputusan ataupun kebijakan yang memang harus dipatuhi oleh Negara 

anggotanya, dan sebagai pioneer untuk membentuk kebijakan yang dapat diterapkan oleh 

Negara yang berdaulat. 

Untuk dapat mengoperasionalkan program-program yang telah dibentuk tentu 

didalamnya membutukan  dana atupun donor internasional baik dari Negara, Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Internasional, LSM, maupun masyarkat internasional. Untuk mencukupi hal tersebut, 

UNHCR membuat suatu kebijakan yang juga diterapkan di Uganda yakni Cash Based 

Intervention Policy. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan tentang intervensi berbasis 

uang dan strategi untuk pelembagaan intervensi berbasis uang tunai di UNHCR (2016-2020) 

yang mengatur tentang komitmen dan tujuan organisasi untuk penggunan bantuan tunai yang 

akan di perluas.
1
 

 Adanya hal tersebut diharapkan bahwa kebutuhan dasar pengungsi akan lebih dapat 

dijangkau, dilindungi, lebih efisien dan efekti. Kemudian dengan adanya penerapan CBI ini 

sendiri diharapkan akan mencakup terkait kebutuhan dasar,  pendidikan,  tempat tinggal,  

kesehatan dan mata pencaharian pengugsi.
2
 UNHCR telah memperluas pemrograman 

berbasis uang tunai dari $ 325 juta pada tahun 2015 menjadi $ 688 juta pada tahun 2016, 

dimana bantuan tersebutmelebihi bantuan didalam bentuk barang. Pada tahun-tahun 

sebelumnya, CBI juga telah meningkat baik dalam skala dan ruang lingkupnya.  Untuk dapat 

melakukan peran CBI di seluruh Uganda, tentunya diperlukan perencanaan 

operasional,sistem manajemen organisasi, membangun kapasitas, infrastruktur dan kemitraan 

yang diperluakan di semua tingkatan untuk mempunyai kas yang terintegrasi dari Intervensi 

UNHCR, pencapaian diperkirakan hingga tahun 2020. 

 Implementasi Kebijakan ini sendiri tentunya membutuhkan komitmen bersama baik 

dengan Negara tuan rumah yakni Uganda maupun dengan Organisasi lainnya.  Senior 

Executive Team (SET), yakni Komisaris tinggi, Wakil tinggi komisaris dan Asisten 

Komisaris, wajib dalam kepemimpinan mereka sesuai tugas masing-masing yakni dengan 
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melakukan pengawasan, manajemen dan akuntabilitas dukungan memprioritaskan 

pelembagaan CBI di UNHCR sebagaimana diatur dalam Kebijakan ini.
3
  

 Penerbitan kartu dilakukan secara instan dengan pembukaan rekening dalam 

penyelesaian pengungsi dan karena hal tersebut pengungsi tidak harus menunggu berhari-hari 

untuk mendapatkan kartu mereka. Sebelum pendaftaran, semua pengungsi dikenakan 

verifikasi BIMS dengan menggunakan peralatan yang disediakan untuk memastikan identitas 

mereka.  

           Rekening tersebut merupakan rekening bank reguler yang sepenuhnya dimiliki oleh 

pengungsi yang membawa semua hak hukum yang sama dengan warga negara Uganda, 

Setiap akun termasuk penyediaan MasterCard dapat digunakan di semua terminal bank yakni 

agen bank, kartu ATM dan ruang perbankan, kartu bank dapat digunakan untuk transaksi 

lokal dan internasional lainnya diluar jaringan Equity bank. Penarikan tunai dari semua ATM 

yang  memiliki masterCard,  pembelian online dan pembayaraan kartu di Pint of Sales (POS) 

lokal dan Internasional.
4
  

            Sejalan dengan strategi UNHCR untuk CBI dalam operasinya, UNHCR di Uganda di 

bawah kebijakan CBI melakukan multi-purpose cash grant (MPG)  dan menemukan 

bebarapa pokok utama yakni pengungsi dengan rumah tangga yang banyak penghuninya 

memiliki kelebihan tidak aman pangan dibandingkan dengan rumah tangga yang kecil, 

Semua orang bersepakat untuk menggunakan bantuan ini dan tidak ada yang tidak bersepakat 

untuk menggunakan pemakaian bantuan tersebut, Kegiatan juga menghasilkan pendapatan 

informal seperti pekerja harian ditemukan menjadi sumber utama pendapatan atau dukungan 

rumah tangga namun pendapatan tersebut juga diperoleh dari tabungan dan pejualan bantuan 
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kemanusiaan seperti makanan dan NFI.
5
 Lebih dari 95% rumah tangga dapat mengakses 

barang-barang di pasar dengan kualitas dan kuantitas sesuai yang diinginkan dan lain 

sebagainya. 

        Laporan pencairan yang dihasilkan oleh Bank Ekuitas menunjukkan semua akun 

berhasil dikreditkan. Setiap penerima menerima setara dengan UGX 400.000 atau USD 105 

untuk satu kuartal (tiga bulan) yang dipindahkan langsung ke rekening bank mereka.
6
 Jumlah 

total transfer kebutuhan pengungsi dihitung dari Minimum Expenditure Basket (MEB) yakni 

35 USD perbulan. Secara internal UNHCR menetapkan pengeluaran minimum untuk 

kebutuhan dasar pengungsi namun belum termasuk makanan dan barang) membuat referensi 

pedoman umum untuk menentukan MEB.
7
  

       Penarikan tunai dilakukan dengan melalui enam agen jaringan bank Ekuitas yang dilatih 

dan dilengkapi oleh bank sebelum pencairan dana kepada penerima atau pengungsi yang akan 

menggunakannya. Sudah Sebanyak 69% penerima telah menarik 100% dari dana mereka, 

sisanya yakni 31% penerima telah menarik rata-rata 96% dari hak mereka yakni mencairkan 

uang tunai mereka. Setengah dari mereka telah menarik uang tunai mereka 2 kali semntara 

7% tidak menarik uang mereka karena adanya permasalahan dengan kartu mereka yang 

kemudian diselesaikan oleh pemberi layanan keuangan.
8
 

 Dari hasil tersebut juga didapatkan rekomendasi dari pentingnya sensitiasi rumah 

tangga tentang pentingnya pengambilan keputusan bersama tentang penggunaan uang tunai 

adalah penting untuk meminimalkan atau menghilangkan terjadinya ketidaksepakatan di 

antara rumah tangga yang selanjutnya dapat pendorong Kekerasan Berbasis Gender (GBV) di 
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antara orang yang menjadi perhatian (PoC).
9
 Meningkatkan akses rumah tangga ke kredit 

mikro melalui program inklusi keuangan telah diungkapkan sebagai jalur utama yang dapat 

mengarahkan PoCs keuangan yang telah diuangkap sebagai jalur utama yang dapat mengarah 

ke PoCs ke solusi berkelanjutan karena hasilnya menunjukkan efek yang sangat kuat dari 

kredit mikro pada ketahanan pangan. 

            Dari 254 rumah tangga pengungsi yang diidentifikasi untuk mengikuti program  tunai 

multiguna, 111 (95%, CI 7) rumah tangga di pilih secara acak untuk melakukan partisipasi 

dalam survei dasar. Alokasi sampel yang dipilih ditentukan dengan menggunakan 

probabilitas proposional untuk ukuran (PPS) di antaranya dengan populasi pengungsi lainnya 

yang berada di Rwanda, Burundi dan Kongo yang juga dijadikan sebagai daftar dari PSN 

yang ada.
10

  

              Adanya Kebijakan dari UNHCR yang diterapkan untuk pengungsi Uganda dapat 

dikatakan sebagai panduan bagi Uganda untuk dapat menerapkannya di Negaranya dengan 

tujuan untuk dapat membantu memuhi kebutuhan-kebutuhan dasar pengungsi karena dengan 

banyaknya pengungsi yang ada tentu membuat kebutuhan-kebutuhan dasar termasuk dana 

sangat dibutuhkan oleh pengungsi. UNHCR sebagai aktor, telah mengembangkan cara untuk 

dapat memenuhi kebutuhan pengungsi  yang utama yakni kebutuhan terkait dengan dana 

yang akan di peroleh. 

6.2 Pihak yang menjalankan Kebijakan dan regulasi yang telah disepakati bersama 

         UNHCR mampu untuk bertindak sebagai information gatherer, penganalisa data yang 

terkumpul, komunikator, serta memberikan gambaran terkait untuk menangani permasalahan 
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pengungsi. UNHCR mampu memberikan rancangan regulasi terkait untuk menangani 

permasalahan pengungsi. Selain itu, UNHCR juga mampu untuk bekerja sama dengan 

berbagai aktor baik state dan non state untuk memberikan capacity building kepada seluruh 

masyarakat Uganda, mengimplementasi program kerjasama, dan mengkoordinasi berbagai 

aktor tersebut untuk menangani permasalahan pengungsi di Uganda. Dari hasil yang sudah 

ditetukan dengan adanya beberapa pertemuan yang telah dilakukan di Comprehensive Refuge 

Response Framework (CRRF) oleh UNHCR, Pemerintah Uganda, dan LSM setempat 

menyatakan untuk pemberian layanan sosial yang inklusif dan pemberdayaan social ekonomi 

bagi para pengungsi dan komunitas setempat.  Pada akhir tahun 2018 UNHCR, Badan 

pengungsi PBB, Kantor Perdana menteri dan lembaga mitra meluncurkan Communication 

System untuk para penugnsi dan pencari suaka di Uganda.  

          Sebelum diluncurkan, pada tanggal 18 oktober 2018 program tersebut  tersebut akan 

diujicobakan di permukiman Nakivale dan Kiryandongo terlebih dahulu sebelum akhirnya 

diluncurkan ke semua permukiman pengungsi di Uganda pada akhir tahun ini. Comunication 

System tersebut merupakan suatu program yang dibentuk dengan tujuan untuk 

memungkinakan UNHCR, Pemerintah Uganda dan LSM kemanusiaan lainnya untuk secara 

efektif mengelola dan memberikan umpan balik atas keluhan, pertanyaan, juga pengaduan 

yang diterima dari para pengungsi dan pencaari suaka serta memberikan tanggapan yang 

tepat waktu terhadap apa yang pengungsi keluhkan. 
11

  

             Terdapat Gender-Based Violence Information Management System (GBVIMS) 

dimana program tersebut dibuat dengan tujuan untuk memungkinkan mereka yang 

menyediakan layanan kepada penyintas GBV yang secara efektif dan aman telah 
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mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan berbagi data untuk adanya SGBV yang ada. 

GBVIMS sendiri meliputi alat klasasifikasi GBV  yang sudah terstandarisasi untuk 

mengklasifikasikan insiden GBV, selanjutanya terapat Formulir Asupan dan penilaian awal 

yakni dengan memastikan bahwa semua pelaku GBV yang menggunakan formulir 

pemasukan standar umum dalam format yang konsisten,  Incident recorder yakni database 

excel yang dirancang untuk menyederhanakan dan meningkatkan pengumpulan, kompilasi 

dan analisis data, dan terakhir Templat Protokol berbagi informasi antar-lembaga yakni 

menyediakan kerangka kerja untuk membandu pembuatan protokol berbagi informasi khusus 

berdasarkan prinsip pedoman tentang berbagi data GBV yang aman.
12

 

           Pada Januari-Agustus 2018 UNHCR bersama World Bank dengan LSM dan mitra 

lainnya telah melakukan pertemuan unutk mebahas atau melakukan diskusi diikuti tentang 

bagaimana meningkatkan sinergi antara kedua penilaian, untuk memberi informasi yang 

memadai tentang proses pemrograma Sexual and Gender Based Violence (SGBV) di daerah-

daerah yang menampung pengungsi untuk para pengungsi dan komunitas tuan rumah.  

            Pembahasan dilanjutkan dengan sesi-sesi kesadaran SGBV, yang bertujuan untuk 

memastikan partisipasi pengungsi dalam pencegahan dan tanggapan berbasis masyarakat 

terhadap SGBV, dan untuk meningkatkan kesadaran tentang hal tersebut. Sebanyak 413 sesi 

seperti itu menargetkan 21.553 audiensi dari berbagai tingkat komunitas pengungsi 

dilakukan, sehingga jumlah sesi tersebut diadakan sejak awal tahun ini hingga 2064 dan 

mencapai 117.877 pengungsi.
13

 

Peserta kemudian memberikan perspektif mereka tentang penyebab utama SGBV 

yang meliputi: kemalasan, ketidakseimbangan kekuatan, penyalahgunaan alkohol, pernikahan 
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dini, angka putus sekolah menengah (juga dikaitkan dengan peluang terbatas untuk 

pendidikan pasca sekolah dasar yang pada gilirannya berkontribusi pada pernikahan dini),  

kemiskinan,  jarak jauh ke sekolah-sekolah yang secara negatif memengaruhi keselamatan 

dan retensi sekolah terutama bagi anak perempuan, kurangnya dukungan materi skolastik 

untuk keluarga yang dikepalai anak-anak,  pencahayaan yang tidak memadai, dan 

ketidaktahuan tentang risiko yang terkait dengan pernikahan dini.
14

  

Selanjutnya juga keterlibatan laki-laki, partisipasi perempuan dalam pengambilan 

keputusan, kesempatan yang tersedia untuk pendidikan setalah lulus sekolah dasar, dan 

keterlibatan yang berarti bagi kaum muda dan peluang mata pencaharian sebagai beberapa 

cara yang bisa efektif dalam memerangi SGBV. Di Bidibidi, untuk melengkapi upaya 

sensitisasi, jalur rujukan SGBV telah disebarluaskan secara masif selama periode tersebut 

dengan papan iklan, plang yang dipasang, brosur dan poster dicetak dan dibagikan. Upaya 

akan terus dilakukan untuk memperkuat dialog bersama ini dan juga bertindak berdasarkan 

perspektif yang diberikan oleh masyarakat.
15

 Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan 

ekonomi sebagai alat dan respon SGBV, program mata pencaharian yang diarusutamakan 

untuk para wanita yang rentan. Pelatihan VSLA dilakukan selama lima hari dengan 

menargetkan perwakilan dari keloompok Wanita dan Remaja. 

UNHCR memiliki program Water, Sanitation and hygiene (WASH) yang pada tahun 

2016 telah di realisasikan di Uganda. Saat ini, ada lebih dari 30 mitra WASH yang bekerja di 

pengungsian operasi di Uganda. di bawah kepemimpinan UNHCR, pelaku sektor WASH 

bertujuan untuk memastikan bahwa para pengungsi dan masyarkat lokal di daerah-daerah 

yang menampung pengungsi di Uganda memiliki akses yang aman untuk memperoleh 
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layanan air, sanitasi dan kebersihan dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Untuk 

dapat memenuhi kebutuhan air minimum bagi para pengungsi dan penduduk setempat di 

daerah-daerah ini,aktor kemanusiaan akan perlu menyediakan sekitar 21.997m water air per 

hari (berdasarkan standar UNHCR 15-20 liter / orang / hari). 

 Pada pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan oleh UNHCR dengan pemerintah 

maupun dengan organisasi internasional, ataupun LSM, pertemuan tersebut akan 

menghasilkan suatu program baru untuk  memenuhi hak pengungsi. Pada Pertemuan antara 

UNHCR, Pemerintah Uganda, dengan World bank maupun dari sector swasta lainnya. Dalam 

Pertemuan tersebut adalah ReHoPE yang memiliki tujuan dan berfungsi sebagai jembatan 

untuk pendekatan kemanusiaan dan pembangunan. Selain itu adanya ReHoPE diharapkan 

akan memberikan gambaran maupun dasar untuk mengembangkan pemograman, prinsip, 

kerangka kerjasama dan alat di antara beragam pemangku kepentingan termasuk pemerintah 

Uganda, UNHCR, bank dunia, aktor kemanusian maupun pembangunan dan sector swasta.
16

  

Kemudian program tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yakni adalah 

ReHoPE yang memliki kekuatan, ketahanan lembaga yang dapat memberikan layanan yang 

sesuai, dapat diakses, hemat biaya dan terjangkau bagi seumua orang di kota yang 

menampung pengungsi dengan cara membangun ketahanan dan kemandirian di antara para 

pengungsi dan masyarakat tuan rumah. 
17

 

Strategi ReHope sendiri lebih mengarah kepada mengeksplorasi             peluang yang 

menguntungkan keduanya yakni pengungsi dan komunitas tuan rumah dengan menjembatani 
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kesenjangan antara mereka.
18

  Selain itu adalah untuk memperluas peluang ekonomi dan 

mata pencaharian berkelanjutan dengan berfokus kepada perempuan dan para anak muda, 

engatasi degradasi lingkungan pada daerah-daerah yang menampung pengungsi. Untuk dapat 

memastikan program tersebut tentunya ReHoPE juga berupaya untuk memrperkuat 

kolaborasi dengan pemerintah, aktor kemanusiaan, aktor pembangunan, akademisi dan sector 

swasta. 

Pada Mei 2017, beberapa inisiatif telah dibuat unutk mendukung ReHoPE yakni 

UNHCR yang bekerjasama dengan kemitraan public-swasta antara kantor perdana menteri 

Pemerintah Uganda, Pemerintah Daerah Distrik Kobako, ACAV (Organisasi Masyarakat 

sipil) dan Kato EcoFarming (perusahan swasta) telah berhasil utnuk memberikan pelatihan 

teknik pertanian modern dan akses yang lebih mudah bagi pengungsi untuk memenuhi 

kebutuhannya bagi 7.500 rumah tangga masyarakat pengungsi dan masyarakat setemepat.
19

 

Selanjutnya UNHCR-OPM-WFP untuk kemandirian sebuah proyek multi tahun di 

permukiman pengungsi Rwamwanja dan Kyangwali untuk memberikan dukungan 

komprehensif dalam pertanian dan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan non 

pertanian kepada 3.500 rumah tangga baik dari pengungsi maupun masyarakat yang 

bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pangan, meningkatkan keanekaragaman pangan 

dan meningkatkan kemandirian dan ketahanan.
20

 

 Untuk dapat memudahkan memberikan tanggapan tersebut, The new inter-agency 

Feedback, Referral and Resolution Mechanism (FRRM)  telah di bentuk untuk menambah 

sistem berbagi informasi yang ada di permukiman pengungsi dan menyediakan saluran 

komunikasi yang aman, dapat diakses dan dapat diandalkan bagi para pengungsi dan pencari 
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suaka. 
21

 Untuk pertama kalinya di Uganda FRRM juga akan memasukkan pembentukan 

pusat panggilan terpusat dengan saluran bantuan lintas batas Negara yang tidak di pungut 

biaya atau bebas pulsa antar lembaga untuk dapat berkomunikasi dengan baik.
22

 Selain itu 

juga disediakan meja perlindungan, kotak saran/pengaduan, struktur masyarakat dan 

komunikasi langung dengan para pengungsi.  

 Dalam programnya tersebut dapat kita lihat bahwa sering mingkat pesatnya jumlah 

pengungsi tentu akan menuntut atau memerlukan pendekatan baru untuk menjangkau 

banyaknya pengungsi tersebut dan mengatasi banyaknya permasalahan yang dihadapi setiap 

harinya. Program tersebut merupakan program yang tepat untuk dapat membantu pengungsi 

mengadukan apa tindakan kekerasan, kurangnya kebutuhan atau apapun yang menyulitkan 

mereka.  

             Pada Juni 2018, UNHCR telah berkoordinasi dengan UNDP, FAO dan WFP untuk 

bekerja sama dengan Kantor Perdana Menteri (OPM), yang  juga telah meluncurkan 

Kelompok Kerja Energi dan Lingkungan untuk Pengungsi dan Host Pemberdayaan Penduduk 

(WorkGrEEn untuk ReHoPE).
23

 Program WorkGreen ini sendiri bertujuan untuk 

mengembangkan pemograman bersama antar sector untuk menjembatani respon kemanusiaan 

dan pembangunan. Selian itu juga adanya program ini dapat mengubah masyarakat di daerah-

daerah penerima pengungsi menjadi masyarakat yang berkelanjutan dan kuat dengan kondisi 

lingkungan, sosial dan ekonomi yang berkembang pesat. 

 UNHCR  juga menerapkan program SAFE yang mulai di terapkan di Uganda. SAFE 

sendiri merupakan program yang direncanakan untuk memperoleh akases aman untuk bahan 

bakar dan energi.  Dengan memiliki focus awal pada kebutuhan energy dalam situasi kamp, 
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terutama untuk memasak dan peneangan di malam hari. Program tersebut merupakan suatu 

langkah inisiatif antar lembaga global yang berfokus untuk mendukung akses yang 

berkelanjutan dan aman ke energy yang sesuai yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-

hari seperti memasak, penerangan dan memberikan daya bagi populasi yang terkena dampak 

dalam konteks kemanusiaan. Program tersebut akan memberikan pendekatan lintas sektoral 

untuk perencanaan energi.   

         Dari adanya program-program yang telah dibuat oleh UNHCR, dapat dikatakan  bahwa 

UNHCR sebagai aktor dapat menjadi komunikator, serta memberikan gamban dengan 

mengeluarkan rancangan program yang dibuat untuk pengungsi. Dalam program tersebut 

tentunya tidak luput dari kerjama bekerja sama dengan berbagai aktor baik state dan non state 

untuk memberikan capacity building kepada seluruh masyarakat Uganda, mengimplementasi 

program kerjasama, dan mengkoordinasi berbagai aktor tersebut untuk menangani 

permasalahan pengungsi di Uganda. 
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