
SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 125TAHUN 2016

TENTANG

PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasel 27 ayat (21

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan

Luar Negeri, perlu menefapkan Peraturan Presiden tentang

Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

IndonesiaTahun 1945;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang

Hubungan Luar Negeri (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG

PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI.

PENANGANAN

BAB I
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut
Pengungsi adalah orang asing yang berada di wil,ayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena
ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan
ras, suku, agafrta', kebangsaan, keanggotaan kelompok
sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta
tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya
dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau
status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui
Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.

2. Pemulangan Sukarela adalah kegiatan memulangkan
Pengungsi ke negara asal Pengungsi secara sukarela.

3. Notifikasi Kekonsuleran adalah komunikasi resmi yang
disampaikan oleh menteri yang menyelenggaralan urusan
pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politjk
luar negeri kepada perwakilan negara asing atau sebaliknya
yang berisi pemberitahuan tentang warga negara asing yang
bermasalah atau meninggal.

4. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan
kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan
mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat
dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi
membahayakan manusia.

5. Menteri adalah menteri yang mengoordinasikan urusan
pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

6. Rumah. . .



6.

7.

(1)

(2)
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Rumah Detensi Imigrasi adalah unit kerja di lingkungan
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang hukum dan hak asasi manusia yang
melaksanakan urusan pendetensian orang asing.

Kantor Imigrasi adalah unit keq'a di lingkungan
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang hukum dan hak asasi ranusia yang
melaksanakan urusan keimigrasian.

Pasal 2

Penanganan Pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama
antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-
Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di
Indonesia dan/atau organisasi internasional.

Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan organisasi intemasional di bidang urusan
migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki
pe{anjian dengan pemerintah pusat.

Penanganan

Pasal 3

Pengungsi memperhatikan ketentuan
internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Penanganan Pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri.

(2) Koordinasi sebagqimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam rangka perumusan kebijakan, meliputi:

a. Penemuan;

b. Penampungan;

c. Pengamanan . . .
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c. Pengamanan; dan

d. Pengawasan keimigrasian.

(3) Dalam perumusan kebiiakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik
luar negeri menyampa.ikan pertimbangan kepada Menteri.

BAB II

PENEMUAN

Pasal 5

Penemuan Pengungsi dalam keadaan darurat di perairan
wilayah Indonesia dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh
lembaga yang menyelen urusan di bidang Pencarian
dan Pertolongan.

Pasal 6

Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian

dan Pertolongan melaksanalan operasi Pencarian dan
Pertolongan terhadap kapal yang diduga berisi Pengungsi yang

melakukan panggilan darurat,

Pasal 7

Operasi Pencarian dan Pertolongan sebrgaimena dimaksud
dalam Pasal 6 dapat melibatkan instansi terkait, meliputi:

a. Tentara Nasional Indonesia;

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perhubungan;

d. lembaga. , .
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lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keamanan dan keselamatan laut atau yang disebut
dengan nama Badan Keamanan L€.ut; atau
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait
lainnya yang melaksanakan tugas di perairan wilayah
Indonesia.

Pasal 8

Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yutg
menemukan Pengungsi dalam keadaan darurat
berkoordinasi dengan lembega yang menyelenggarakan
urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

Masyarakat yang menemukan' Pengungsi dalam keadaan
darurat melaporkan kepada lembaga
menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian
Pertolongan.

Pasal 9

Pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat segera
dilakukan tindakan berupa:

a. memindahkan Pengungsi ke kapal penolong jika kapal akan
tenggelam;

b. membawa ke pelabuhan atau daratan terdekat jika aspek
keselamatan nyawa Pengungsi dalam keadaan terancam;

c. mengidentilikasi Pengungsi yang membutuhkan bantuan
medis gawat darurat;

d. menyerahkan orang asing yang diduga Pengungsi kepada
Rumah Detensi Imigrasi di pelabuhan atau daratan
terdekat.

(1)

(21

yang

dan

Pasal 1O;
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Pasal 10

Dalam hal di pelabuhan atau daratan terdekat belum terdapat
Rumah Detensi Imigrasi sebagoim6rr" dimaksud dalam Pasal 9
huruf d, penyerahan Pengungsi dilakukan kepada Kantor
Imigrasi di wilayah setempat.

Pasal 11

Dalam hal di pelabuhan atau daratan terdekat belum terdapat
Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf d dan Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, penyerahan Pengungsi dilakukan kepada Kepolisian
Negara Republik Indonesia setempat.

Pasal 12

Kantor Imigrasi selagaim€ul4 dimaksud dalam Pasal 1O dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerima
penyerahan Pengungsi segera menghubungi Rumah Detensi
Imigrasi di wilayah kerjanya untuk menyerahkan Pengungsi.

Pasal 13

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf d,
Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dituangkan dalam berita
acara.

(2) Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pendataan
melalui pemeriksaan:

a. dokumen peq'alanan;

b. status keimigrasian; dan

c. identitas.

(3) Dalam . . .


