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Abstract : This research aims to describe the Colombian Government's efforts in dealing with 

refugees from Venezuela in 2014-2018. The research method used in this study is descriptive, 

with data sources obtained from books, journals, websites and other reliable data sources. 

Furthermore, the analysis technique used is qualitative content analysis in relation to the 

conceptual framework, the author uses concept of refugees and decision-making theory. The 

results of this study indicate that, the Colombian government's efforts in dealing with 

Venezuelan refugees by issuing policies such as the application of border mobility cards, 

special stay permits, the formation of migration special groups, administrative registration of 

Venezuelan migrants, as well as government cooperation with local and international 

organizations. This effort was made to control the flow of refugees from Venezuela to 

Colombia. 
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Pendahuluan 

Pengungsi menjadi salah satu masalah penting dalam migrasi internasional karena 

jumlahnya yang terus meningkat tiap tahunnya. Terjadinya fenomena pengungsi 

biasanya disebabkan oleh keadaan yang memburuk dalam hal ekonomi, sosial, politik, 

dan keamanan pada suatu negara tersebut sehingga mengharuskan atau memaksa 

masyarakatnya untuk meninggalkan negaranya. 

Adapun masalah pengungsi yang terjadi di kawasan Amerika Selatan yaitu Peru 

Ekuador, Chili, Brasil, Kolombia, dan Venezuela. Lalu salah satunya yang paling 

terlihat ialah karena krisis yang dialami oleh Venezuela. 

Venezuela merupakan salah satu negara yang terletak di Amerika Selatan yang 

dimana perekonomiannya sangat bergantung pada sektor minyak. Sumber pendapatan 

utamanyapun berasal dari ekspor minyak mentahnya yang juga mendanai anggaran 

pemerintah dan sebagai penyedia devisa bagi Venezuela untuk memenuhi impor  

logistik pangan (Richard A. Haggerty, 1990). 

Namun pada tahun 2014 Venezuela mengalami lonjakan inflasi yang begitu 

tinggi dan juga PDB menyusut hampir 50%, lalu ditambah lagi dengan harga minyak 

dunia turun drastis, sementara itu pendapatan utama Venezuela 95% berasal dari ekspor 

minyak. Hal ini membuat Venezuela mengalami resesi ekonomi karena 

pemerintahannya tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Kondisi 

tersebut menyebabkan warga Venezuela keluar ke negara tetangganya seperti Brazil, 

Chili, Peru, Argentina, dan Kolombia (CSIS BRIEFS). 

Jauh sebelum krisis terjadi, Kolombia telah menjadi negara tujuan utama para 

imigran Venezuela, dikarenakan sejarah yang merupakan sama-sama negara bekas 

koloni atau jajahan Spanyol. Namun pada 2014 saat krisis membuat semakin 

meningkatnya imigran Venezuela ke Kolombia. Adapun alasan lainnya yaitu karena 
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Kolombia telah meratifikasi konvensi PBB 1951 terkait status pengungsi sejak 10 

Oktober 1961 dan mengaksesi Protokol 1967 tentang status pengungsi pada 4 Meret 

1980 (UNCHR.org,2018) Kemudian Kolombia menandatangani Declaration Cartagena 

pada 22 November 1984 dan mengeluarkan Decreto 2450 yang berisi tentang penetapan 

definisi pengungsi, mendefinisikan komposisi komisi kelayakan, persyaratan dan 

permohonan suaka, dan unsur-unsur prosedur penentuan status pengungsi 

(Refworld.org,2006). 

Perekonomian Kolombia cukup baik dan stabil karena penerapan kebijakan luar 

negerinya difokuskan pada penguatan hubungan perdagangan luar negeri dan upaya 

reformasi besar-besaran dalam kerangka baru fiskal, pajak, pasar tenaga kerja serta 

peningkatan investasi asing di dalam negeri, hingga rating Kolombia mencapai 

Invesment grade (cia.gov,2018). Lalu yang menjadi komoditas utama negara ini ialah 

sektor pertambangan sebagai penghasil batu bara terbesar kedelapan di dunia dan 

penghasil minyak bumi terbesar keempat di Amerika Latin. Selain itu sektor pertanian 

juga memegang peranan penting bagi perekonomian Kolombia kerena tercatat sebagai 

negara pengekspor kopi terbesar ketiga di dunia. 

Namun tentunya dengan keadaan ekonomi dan potensi alam negaranya ini pula 

yang menjadikan daya tarik bagi para pengungsi untuk mendapat peluang kesejahteraan 

di negara Kolombia. Kemudian pasca krisis yang dialami Venezuela membuat jumlah 

pengungsi mengalami peningkatan drastis sehingga menjadi negara terbesar di Amerika 

Selatan yang memiliki pengungsi terbanyak pada tahun 2014-2017 mencapai 7,747,365 

akibat masuknya pengungsi Venezuela secara masif (UNCHR.org,2019). 

Dikarenakan beberapa hal tersebut Kolombia menjadi tempat tujuan utama bagi 

para pengungsi Venezuela hingga melonjak di tahun 2014-2017 diperkirakan lebih dari 

440.000 warga Venezuela yang masuk ke Kolombia sekitar 63.000 yang memiliki izin 

tinggal khusus dan memenuhi kriteria untuk dapat bekerja dan tinggal secara sah di 

Kolombia, lalu ada sekitar 500 pencari suaka yang telah terdaftar sejak 2014.  

Disamping itu pengungsi berhak untuk mendapatkan perlindungan, dan akses pelayanan 

kesehatan dan pendidikan, juga memperoleh pekerjaan. Karena setiap negara yang 

dimasuki oleh pengungsi apalagi dalam jumlah besar memiliki beban tanggungan bagi 

negaranya terutama Kolombia sebagai tuan rumah karena mereka harus membantu para 

pengungsi untuk memenuhi berbagai akses pelayanan dan bahan pokok seperti 

pelayanan kesehatan, pendidikan, sarana air, dan cadangan bahan pangan negara 

mereka. 

Tingginya angka imigran Kolombia asal Venezuela yang menyebabkan berbagai 

masalah sehingga membuat Kolombia mengeluarkan upaya maupun kebijakan guna 

menangani permasalahan ini yang juga membuat penulis tertarik untuk meneliti 

bagaimana upaya Kolombia dalam menangani pengungsi Venezuela. 
 

Kerangka Dasar Teori dan Konsep 

Pengungsi 

Pengungsi secara umum ialah seseorang atau sekelompok orang yang 

meninggalkan tempat asalnya karena terpaksa akibat adanya rasa takut akan ancaman 

yang membahayakan dirinya, maka mereka mencari perlindungan. Ada dua jenis 

pengungsi yaitu pengungsi internal dan pengungsi lintas batas negara. Menurut S. 

Prakash Sinha Pengungsi merupakan mereka yang terlibat atau terkena akibat dari 

permasalahan politik yang timbul antara negara dan warga negaranya, adanya keadaan 

yang mengharuskan orang tersebut meninggalkan negaranya atau tempat tinggalnya, 

baik secara sukarela maupun terpaksa serta tidak dimungkinkan untuk kembali ke 
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negaranya atau tempat tinggalnya karena dapat membahayakan dirinya, dan mereka 

yang meminta status sebagai pengungsi dari negara lain tanpa kewarganegaraan.(Atik 

Krustiyati, 2012) Penulis menggunakan konsep pengungsi S. Prakash Sinha untuk 

membahas pengungsi Venezuela. Faktor-faktor penyebab terjadinya migrasi diantaranya 

faktor keselamatan, yaitu ingin menyelamatkan diri dari bencana alam seperti gempa 

bumi, banjir, dan gunung meletus. Faktor keamananpun dapat menjadi pemicu 

terjadinya migrasi. Hal tersebut terjadi akibat adanya gangguan keamanan seperti 

peperangan, dan konflik antar kelompok etnis/suku. Dapat pula disebabkan oleh faktor 

politik, yaitu terjadi karena adanya perbedaan politik diantara warga suatu negara 

dengan warga lainnya. Yang terjadi akhir-akhir ini migrasi umumnya disebabkan oleh 

faktor ekonomi, yaitu ingin mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang baru. 

Disebutkan dalam hukum pengungsi internasional kata pengungsi juga dikenal 

dengan istilah-istilah seperti migran ekonomi, pengungsi sur place, pengungsi statute, 

pengungsi perang, pengungsi mandat, pengungsi dalam negeri, dan orang tanpa 

kewarganegaraan. Maka dari penjelasan sebelumnya dimana masuknya pengungsi asal 

Venezuela disebabkan oleh alasan ekonomi atau mendapatkan kehidupan yang layak 

sehingga mereka termasuk dalam golongan migran ekonomi. 

Salah satu perlindungan yang paling mendasar dari penanganan pengungsi 

adalah pengungsi dapat menikmati perlindungan dari pemulangan yang sewenang- 

wenang ke negara dimana menghadapi resiko penganiayaan. Prinsip ini dikenal dengan 

prinsip non-refoulement dan seringkali hal ini disebut dengan tonggak dari perlindungan 

internasional terhadap pengungsi. Hak ini secara khusus dijelaskan dalam Pasal 33 ayat 

(1) dari Konvensi tahun 1951, yaitu: “Tidak satupun dari negara-negara yang 

mengadakan perjanjian akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan 

cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana kehidupan atau kebebasan akan 

terancam oleh karena suku, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial 

tertentu atau pendapat politiknya”. 

Prinsip non-refoulement oleh beberapa ahli hukum internasional dikategorikan 

sebagai ius cogens, dimana ius cogens dapat diartikan sebagai suatu norma dasar hukum 

internasional. Norma dasar hukum internasional menurut Konvensi Wina 1969 yaitu 

suatu norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional sebagai suatu 

norma yang tidak boleh dilanggar dan hanya bisa diubah oleh norma dasar hukum 

internasional baru yang sama sifatnya. Oleh karena tersebut, prinsip non refoulement 

harus tetap diterapkan di suatu negara dimana pengungsi mencari perlindungan, 

walaupun negara tersebut bukan merupakan negara peserta penandatanganan Konvensi 

Tahun 1951. 

 
Teori Pengambilan Keputusan (Decision Making Theory) 

Proses pembuatan keputusan atau kebijakan merupakan proses mengenai 

implementasi dari batasan dan aturan-aturan yang dirancang untuk mencapai suatu 

tujuan. Begitupun dengan upaya yang dilakukan Kolombia dalam menangani pengungsi 

asal Venezuela.William D. Coplin menggunakan analisis pendekatan rasionalitas 

dimana pendekatan rasionalitas menekankan bahwa Negara merupakan aktor untuk 

mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan nasional itu mereka lakukan dengan 

mengkalkulasikan secara rasional aspek dalam kancah politik global.  Kemudian 

Graham T. Allison membagi teori pembuatan kebijakan menjadi tiga model,  yaitu 

model I: Rational Policy, model II: Organizational Process, dan model III: 

Bureaucratic Politics (Graham T. Allison,1999). 
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Pada model I: Rational Policy, atau yang disebut model aktor rasional, argumen 

utamanya adalah pemerintah sebagai instrumen pembuat kebijakan diangggap sebagai 

individu yang memiliki nalar dan pemikiran yang rasional dalam menentukan atau 

merubah kebijakan yang ada. Nalar dan pemikiran tersebut didasarkan pada alternatif- 

alternatif dan fakta-fakta lapangan yang terjadi, sehingga memunculkan kebijakan yang 

memang rasional, meskipun kebijakan tersebut terkesan menyimpang atau menyalahi 

norma yang berlaku dalam sistem internasional sekalipun. Kebijakan yang dihasilkan 

memang tidak lepas dari yang namanya kepentingan, maka tidak mustahil jika segala 

alternatif-alternatif pemikiran diciptakan akan agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat 

tercapai. 

Model ini menekankan pemerintah secara keseluruhan sebagai decision maker, 

dan alternatif-alternatif kebijakan yang ada juga didasarkan pada konsep cost and 

benefits yang dimiliki oleh negara tersebut. Cost and benefits yang dimiliki tiap 

alternatif kebijakan menentukan tingkat keberhasilan tercapainya kepentingan nasional. 

Sehingga pada akhirnya pemerintah akan memiih kebijakan yang sesuai dengan 

kepentingan nasional. 

Pada model II: Organizational Process, yang biasa juga disebut Model 

Organisasi, memiliki argumen utama bahwa kebijakan merupakan hasil yang dicapai 

melalui proses organisasi. Penulis mengartikannya bahwa kebijakan sebuah negara juga 

bisa berbentuk instasi pemerintah yang memiliki bidang dan kajian yang sama dengan 

isu yang muncul. Sehingga tingkat konsentrasi pembuatan kebijakan hanya terfokus 

pada satu institusi pemerintah tersebut, dan meminimalisir campur tangan sektor-sektor 

lain dalam pembuatan kebijakan sebuah negara. 

Institusi yang berwenang memiliki tujuan berdasarkan program yang diusung 

oleh institusi pemerintah tersebut. Tujuan tersebut menjadi pertimbangan dalam hal 

pembuatan alternatif-alternatif kebijakan. Sehingga ketika instasi tersebut memiliki 

banyak program maka akan muncul ketidakkonsistenan dalam tujuan yang ingin dicapai 

oleh instansi tersebut. Proses pembuatan kebijakannya terstruktur berdasarkan Standart 

Operational Procedurs yang dimiliki oleh instansi tersebut. 

Pada Model III: Bureaucratic Politic, atau yang disebut dengan model politik 

birokrasi. Model politik birokrasi ini merupakan hasil dari proses politik. Proses politik 

disini diartikan sebagai proses interaksi dari decision maker yakni pemerintah dengan 

aktor-aktor non-negara lainnya, seperti NGO, INGO, MNC, dan individu. Jadi 

kebijakan bukan merupakan hasil perumusan alternatif-alternatif kebijakan yang 

dilakukan oleh pemerintah, namun lebih ke hasil koalisi, kesepakan, dan persaingan 

yang pertama dengan aktor-aktor non negara lainnya. 

Pembuatan keputusan dapat diartikan sebagai tindakan memilih berbagai 

kemungkinan alternatif yang ada untuk kesinambungan kehidupan sebuah negara. 

Sebagaimana permasalahan yang terjadi di Kolombia akibat pengungsi yang masuk 

secara terus menerus ke negaranya maka diperlukan kebijakan atau upaya dari 

pemerintah Kolombia untuk menanganinya. 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang 

digunakan menggunakan data sekunder. Serta metode pengumpulan data yang 
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digunakan secara komprehensif dalam penelitian ini menggunakan library research. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara metode kualitatif yaitu penelitian 

yang menghubungkan data yang satu dengan yang lainnya dan memiliki hubungan 

saling keterkaitan yang dianggap mendukung permasalahan yang diteliti. 

 
Hasil dan Pembahasan 

Upaya-upaya pemerintah Kolombia dalam menangani pengungsi asal Venezuela 

tahun 2014-2018 

 Dikarenakan masuknya pengungsi Venezuela yang tidak dapat dikontrol pada daerah-

daerah perbatasan maka pemerintah Kolombia merespon dengan mengambil kebijakan yang 

didasarkan pada model I, Rational policy dan model II, Organizational Process diantaranya, 

yaitu: 

1. Pemberlakuan Kartu Mobilitas Perbatasan sebagai Fasilitasi Migrasi ke 

Kolombia 

Pemerintah Kolombia membuat pemberlakuan Kartu mobilitas perbatasan 

Migration Card for Border Transit (MCBT) atau Border Mobility Card (BMC) ini 

berlaku mulai 13 Agustus 2016 hingga 8 Februari 2018 ketika pemerintah Kolombia 

memutuskan untuk menangguhkan penerbitannya karena masalah dengan dokumen 

palsu dan kebutuhan untuk menciptakan mekanisme migrasi yang lebih aman dan 

berjangka panjang, sebanyak 1.624.915 kartu diterbitkan. Pada 27 November 2018, 

pemerintah memberlakukan kembali BMC tersebut.(RMRP Venezuela.pdf, 2019). Hal 

ini dimaksudkan untuk mencegah warga Venezuela masuk ke Kolombia melalui jalan 

setapak yang tidak diatur dan illegal yang juga membahayakan diri mereka karena 

rawan akan kejahatan, pelecehan, dan bahaya. 

Kolombia mengusulkan pembuatan dokumen perjalanan yang awalnya disebut 

Migration Card for Border Transit (MCBT) dan kemudian disebut Border Mobility 

Card (BMC) yang akan ditunjukkan di pos-pos imigrasi. Dokumen ini memungkinkan 

warga Venezuela yang tinggal di dekat perbatasan untuk memasuki Kolombia dalam 

waktu singkat dengan batasan perjalanan ke luar wilayah perbatasan dan batas masa 

berlaku BMC ialah 1 tahun  sejak masa diterbitkannya. 

Kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang semakin memburuk di Venezuela 

memperdalam krisis kemanusiaan dan meningkatkan jumlah orang yang ingin 

beremigrasi secara permanen. Berbagai sumber menunjukan bahwa Kolombia sebagai 

tujuan utama mereka. Pada 2017, IOM melaporkan 1.642.442 warga Venezuela tinggal 

di luar negeri, 600.000 di antaranya berada di Kolombia. Amerika Serikat menampung 

jumlah migran terbesar kedua dengan total 290.224. Pada Oktober 2018, jumlah migran 

secara global meningkat menjadi lebih dari tiga juta, dengan 1.032.016 di antaranya 

tinggal di Kolombia Inter Agency Group on Mixed Migration Flows. Selain itu, lebih 

dari 250.000 warga Kolombia telah kembali ke negara asalnya dari Venezuela. 

Diperkirakan bahwa lebih dari 700.000 warga Venezuela telah melintasi perbatasan 

Kolombia ke negara-negara tetangga di wilayah tersebut (RMRP Venezuela.pdf, 2019).  

Diketahui keluar masuknya warga Venezuela yang melintasi perbatasan ke kolombia 

dan kemudian kembali biasanya membawa makanan, obat-obatan, perlengkapan mandi, 

dan kebutuhan lainnya. 

Pemerintah Kolombia membuat dokumen perjalanan lintas batas negara yang 

disebut dengan Border Mobility Card (BMC) sebagai fasilitasi yang memungkinkan 

warga Venezuela yang tinggal didekat perbatasan untuk memasuki Kolombia dengan 

batasan waktu maksimal 7 hari. Kemudian jika terdapat orang yang menyalahgunakan 
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BMC ini maka orang tersebut harus meninggalkan wilayah Kolombia dan kartunya akan 

dibatalkan. 

2. Pemberian Izin Tinggal Khusus dari Resolution no.5797 

Pada Juli 2017 Kementrian Luar Negeri Kolombia mengeluarkan Resolution no.5797, 

yaitu Izin tinggal khusus/ Permiso Especial de Permanencia (PEP), atau Special Stay 

Permit (SSP) yang memungkinkan warga Venezuela untuk tinggal di negara itu hingga 

dua tahun. Juga dapat mendaftar dalam kegiatan hukum seperti belajar atau bekerja dan 

untuk mengakses layanan kelembagaan yang sama misalnya pendidikan dan kesehatan 

yang tersedia untuk warga negara Kolombia (Reliefweb.int,2020). 

Mengingat skala arus migrasi yang begitu deras, pemerintah Kolombia seperti 

pemerintah lain di kawasan Amerika latin, menciptakan segudang mekanisme non- 

suaka legal untuk memberikan izin tinggal sementara atau permanen, pekerjaan, dan 

visa kemanusiaan kepada migran Venezuela. Untuk mendapatkan PEP, individu harus 

berada di wilayah Kolombia per 28 Juli 2017 dan telah memasuki negara dengan paspor 

melalui pos pemeriksaan resmi, tidak memiliki catatan kriminal, dan tidak memiliki 

perintah pengusiran atau deportasi yang tertunda. PEP diterbitkan secara gratis melalui 

Internet hingga 31 Oktober 2017. PEP telah dikerahkan tiga kali, yaitu: Juli 2017 

mengatur 68.875 migran; Februari 2018 111.708 migran; dan Agustus 2018 442.462 

sampai sengan Desember 2018. Masa berlaku PEP ialah 90 hari dan masih dapat 

diperpanjang untuk periode yang sama namun tidak melebihi jangka waktu 2 tahun. 

3. Pembentukan Kelompok Khusus Migran Sebagai Lembaga Keamanan di 

Kolombia 

Pada 8 februari 2018 presiden Kolombia membentuk Kelompok Migrasi Khusus 

antar lembaga yang disebut dengan Grupo Especial Migratorio (GEM) atau Migration 

Special Group (MSG) untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh masuknya 

migran. GEM terdiri dari Polisi Nasional Kolombia, Migrasi Kolombia, badan 

kesejahteraan keluarga resmi, dan Direktorat Pajak dan Bea Cukai Nasional. Badan ini 

dibentuk untuk memastikan bahwa status migrasi orang-orang yang masuk ke Kolombia 

terdaftar di Kantor Ombudsman dan Kantor Catatan Sipil, selain itu GEM dibentuk  

guna menghentikan penyelundupan barang secara ilegal, menjamin perlindungan bagi 

anak di bawah umur, dan kontrol keramaian di tempat umum ( icbf.gov.co,2018). 

Berikut salah satu hasil dari kinerja GEM yang dilaporkan pada bulan maret 

2018 terdapat lebih dari 130 orang terverifikasi, 20 tempat hiburan malam dan 15 

migran gelap di sebuah hotel di kota Montería pada operasi pertamanya di ibu kota dari 

departemen Cordoba. Selama akhir pekan lalu, Pejabat Migrasi Kolombia di perusahaan 

anggota Polisi Nasional, ICBF dan DIAN, turun ke jalan perusahaan komersial dan 

hotel di Monteria, untuk memverifikasi status imigrasi warga asing yang hadir di kota. 

Di akhir operasi, Polri melakukan penyegelan dua malam sementara itu Migración 

Kolombia melakukan tindakan administratif terhadap pemilik asrama juga tempat 

tinggal 15 migran gelap berkebangsaan Venezuela tersebut empat dari mereka di bawah 

umur yang diserahkan kepada Lembaga Kesejahteraan Keluarga Kolombia untuk 

pemulihan hak-hak mereka. Dengan cara ini dan mengikuti arahan Presiden Kolombia 

Kelompok Migrasi Khusus (GEM) terus mengartikulasikan di berbagai wilayah negara 

untuk membangun migrasi yang tertib dan aman serta menguntungkan negara, 

rakyatnya, dan pengunjungnya (Migracioncolombia.gov.co,2018). 
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Pembentukan kelompok khusus migran merupakan sebuah upaya dari 

pemerintah Kolombia di bidang keamanan. GEM dibentuk untuk mengatasi 

permasalahan masuknya para migran gelap di Kolombia agar terdaftar dan 

meminimalisir kegiatan-kegiatan illegal yang disebabkan oleh migran gelap Venezuela. 

4. Pendaftaran Administratif Migran Venezuela berdasarkan Dekrit 542/2018 

Pada Maret 2018, presiden mengeluarkan Dekrit 542 tahun 2018 yaitu tentang 

pembuatan Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) atau Registri 

Administratif Migran Venezuela Pendaftaran Administratif Migran Venezuela di 

Kolombia adalah upaya yang dilakukan pemerintah Kolombian guna memperluas 

informasi mengenai migrasi Venezuela di negara negara tersebut (Reliefweb.int,2019). 

Informasi yang dikumpulkan akan digunakan sebagai dukungan untuk perumusan dan 

desain kebijakan bantuan kemanusiaan yang komprehensif sehingga penawaran layanan 

dibuat dengan informasi yang paling akurat. Informasi yang terkandung dalam RAMV 

akan dirahasiakan dan tidak boleh digunakan untuk menjatuhkan sanksi kepada 

penduduk yang terdaftar, seperti denda, deportasi atau pengusiran dalam bentuk apa 

pun. 
 

RAMV ini tidak memberikan jenis status imigrasi juga bukan merupakan 

otorisasi untuk tinggal atau mengatur. RAMV tidak menggantikan dokumen perjalanan, 

tidak menghasilkan hak sipil atau politik, atau akses ke rencana atau program sosial atau 

jaminan lain yang berbeda dari yang disediakan dalam penawaran institusional entitas 

Negara, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. 

Pendaftaran administratif migran Venezuela merupakan upaya administrasi dari 

presiden Kolombia dengan mengeluarkan Dekrit 542 tahun 2018. Kebijakan ini dibuat 

untuk mendata serta mengumpulkan informasi secara keseluruhan warga Venezuela 

yang berada di Kolombia. Hal ini dilakukan guna membantu perumusan dan desain 

kebijakan bantuan kemanusiaan agar lebih komprehensif. 

5. Kerjasama Pemerintah Dengan Organisasi Lokal dan Internasional 

Skala dan kompleksitas langkah-langkah ini juga ditambah dengan fakta bahwa 

negara Kolombia secara tradisional tidak menerima pengungsi dan migran dalam 

jumlah besar telah menciptakan tantangan yang cukup besar tetapi juga ditanggapi 

dengan baik oleh pihak berwenang. Pemerintah Kolombia telah mengambil langkah- 

langkah yang baik untuk menanggapi situasi tersebut dan telah meminta mitra 

kemanusiaan serta komunitas internasional untuk mendukung upayanya. 

Adanya organisasi lokal dan internasional juga memiliki peran dalam 

penanganan pengungsi asal Venezuela di Kolombia. Adapun organisasi-organisasi lokal 

dan internasional yang telah berkontribusi dalam permasalahan ini, diantaranya: 

Norwegian Refugee Council (NRC), Food and Agriculture Organization (FAO), United 

Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Federation of Red 

Cross (IFRC), Action Against Hunger (AAH), World Vision International (WVI), 

International Committee of the Red Cross (ICRC), World Food Program (WFP), Save 

the Children (SC), United Nations International Children's Emergency Fund 

(UNICEF), Aldeas Infantiles SOS (AISC), Colombian Red Cross (CRC), International 
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Organization for Migration (IOM), UN Women (UNW), Pan American Health 

Organization / World Health Organization (PAHO/WHO), United Nations Fund for 

Population Activities (UNFPA) (Sayarainternational.com,2019). 

Upaya tersebut berkisar dari tanggap darurat hingga kemanusiaan, kebutuhan 

dasar dan perlindungan, serta tindakan untuk mendorong integrasi, kohesi sosial, dan 

penguatan kapasitas pemerintah. Pada tahun 2018, pengungsi dan migran dari 

Venezuela dan komunitas tuan rumah telah diberikan bantuan penting, termasuk 

bantuan makanan dan pemulihan produksi pertanian, perlengkapan kebersihan, 

vaksinasi, transportasi kemanusiaan, dan bantuan di pusat transit. Puluhan ribu warga 

Venezuela telah menerima orientasi individu selama dan setelah RAMV dan penerbitan 

PEP. Titik Perhatian dan Orientasi, klinik hukum, ruang ramah anak, dan fasilitas 

sekolah sementara didirikan di seluruh negeri serta jutaan orang Kolombia telah 

dijangkau melalui kampanye anti diskriminasi / anti xenofobia. 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kolombia untuk perlindungan terhadap 

pengungi Venezuela di Kolombia diantaranya melalui palang merah Kolombia dan 

pertahanan sipil Kolombia, seperti pengiriman makanan ringan dan minum, pemindahan 

pasien, konsultasi medis dan pertolongan pertama, penyuluhan kesehatan, pengiriman 

perlengkapan makanan, perawatan, dan sarana sanitasi, perlengkapan tidur, dukungan 

psikososial. 

Anggota dari platform koordinasi nasional Inter Agency Mixed Migration Flows 

Group (GIFMM), dipimpin oleh Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi. UNHCR dan 

International Organization for Migration (IOM) dan terdiri dari 38 Badan-badan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Non-Pemerintah (LSM) dan Gerakan 

Palang Merah, telah meningkatkan operasi untuk menanggapi meningkatnya kebutuhan 

pengungsi dan migran dari Venezuela termasuk pengungsi Kolombia yang kembali, 

serta komunitas tuan rumah, dan berusaha untuk mendukung dan melengkapi tanggapan 

Negara (UNCHR.ORG,2019). 

Sebagai hasil dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kolombia ini, 

Parlemen Eropa mencatat dalam resolusi mosi bersama tahun 2018 bahwa Pemerintah 

nasional dan Kolombia bekerja dengan cara yang terpuji untuk memberikan pemenuh 

hak asasi manusia, seperti pendidikan dasar dan layanan kesehatan dasar, kepada 

mereka yang melarikan diri dari Venezuela, terlepas dari status mereka. 

Upaya kerjasama pemerintah dengan organisasi lokal dan internasional ini 

merupakan langkah awal pemerintah Kolombia untuk membantu dan mendukung 

penanganan permasalahannya terkait masuknya pengungsi asal Venezuela. Hal ini 

termasuk dalam penerapan proses birokrasi yaitu hasil dari proses politik  sebagai 

proses interaksi dari decision maker yakni pemerintah dengan organisasi-organisasi 

lokal dan internasional. Meskipun upaya ini tidak sepenuhnya menjawab permasalahan 

dan tujuan para pengungsi. 

Kesimpulan 

Krisis pengungsi yang terjadi di Kolombia meningkat sejak tahun 2014 akibat 

masuknya warga Venezuela secara besar-besaran ke negaranya karena Venezuela 

sedang mengalami krisis ekonomi yang tentunya berdampak pada kesejahteraan dan 
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keamanan warganya. Maka dari itu untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan aman 

mereka mengungsi kenegara tetangganya yaitu Kolombia. 

Kemudian menimbulkan beban bagi Kolombia dimana negaranya harus mampu 

memenuhi kebutuhan para pengungsi Venezuela dan juga warganya serta menjaga 

kestabilitasan sosial, ekonomi, maupun keamanan di Kolombia. Maka dari itu 

Pemerintah Kolombia melakukan upaya-upaya untuk menangani permasalahan tersebut 

yang berupa kebijakan-kebijakan, seperti Pemberlakuan Migration Card for Border 

Transit (MCBT) atau Border Mobility Card (BMC) mulai 13 Agustus 2016 hingga 8 

Februari 2018. Hal ini dilakukan untuk mencegah warga Venezuela masuk ke Kolombia 

melalui jalan setapak yang tidak teratur, juga membahayakan hidup mereka dan rentan 

terhadap pelecehan dan bahaya lainnya; Pemerintah Kolombia membuat Permiso 

Especial de Permanencia (PEP), atau Special Stay Permit (SSP) pada bulan juli 2017. 

Kebijakan ini memungkinkan warga Venezuela untuk tinggal di negara itu hingga dua 

tahun, mendaftar dalam kegiatan hukum seperti belajar atau bekerja , dan untuk 

mengakses layanan kelembagaan yang sama misalnya pendidikan dan kesehatan yang 

tersedia untuk warga negara Kolombia. 

Lalu pemerintah Kolombia membentuk Group Especial Migratorio (GEM) atau 

Migration Special Group (MSG) yang merupakan unit khusus manajemen perbatasan 

tingkat tinggi untuk mengkoordinasikan tindakan pada krisis migrasi di tingkat nasional 

maupun internasional. Pada bulan maret 2018 pemerintah Kolombia mengumumkan 

Penciptaan Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) dengan tujuan 

mendata dan mengumpulkan informasi para migran untuk mensubsidi pengembangan 

kebijakan publik. RAMV diadakan sebagai usaha untuk bertanggungjawab pada warga 

Venezuela yang tinggal di negara tersebut yang memiliki paspor, visa, BMC, PEP atau 

tanpa dokumentasi apa pun. 

Adapun upaya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Kolombia dengan 

organisasi lokal dan internasional untuk membantu meringankan permasalahan warga 

Venezuela di Kolombia melalui palang merah Kolombia dan pertahanan  sipil 

Kolombia, seperti pengiriman makanan ringan dan minum, pemindahan pasien, 

konsultasi medis dan pertolongan pertama, penyuluhan kesehatan, pengiriman 

perlengkapan makanan, perawatan, dan sarana sanitasi, perlengkapan tidur, dukungan 

psikososial. Serta bantuan-bantuan kemanuasiaan dari organisasi lokal dan internasional 

yang telah berkontribusi dalam permasalahan ini. 
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