
Di Balik Topeng, Seri dialog AFSC mengenai penyempitan ruang sipil selama pandemi COVID-19 
Laporan; Perbatasan yang Ditutup 

Seri ketiga dari empat webinar AFSC ‘Di Balik Topeng’ ini membahas migrasi dan militerisasi perbatasan 
di masa COVID-19. Forum dihadiri oleh 56 peserta dari seluruh dunia, dan difasilitasi dengan 
penjurubahasaan simultan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Spanyol, dan Prancis. Presentasi 
dibawakan oleh: 
 
Aung Kway Moe - Aktivis bina damai, pekerja kemanusiaan, dan aktivis HAM dari Myanmar 
 

Mohamed Omran, Pendiri & Direktur Eksekutif Pusat Dukungan Transisi Demokratis dan HAM 

Pedro Rios, Direktur Program Perbatasan AS/Meksiko, American Friends Service Committee 

Rita Robels, peneliti dan ahli migrasi di Pusat HAM Fray Matías de Córdoba 

 

Seperti apa militerisasi perbatasan di masa COVID, dan apa efeknya terhadap migran dan pengungsi?  

Dalam kaitannya dengan perbatasan dan migrasi, wacana yang dominan saat ini cenderung berkisar di 

seputar wacana “keamanan”. Kubu kanan selama ini terus mencitrakan migrasi dan perbatasan yang 

terbuka sebagai ancaman, dan kini militerisasi perbatasan kian gencar dilakukan atas dasar ketakutan 

bahwa COVID-19 akan ikut menyeberang perbatasan bersama para pendatang. Contohnya, di 

Zimbabwe, para pengungsi mendapatkan stigma dan disalahkan sebagai pihak yang membawa masuk 

COVID-19 ke negara itu. Di AS, rasisme terhadap orang-orang Asia-Amerika makin menebal, di Afrika 

Selatan telah terjadi sejumlah kasus penyerangan orang asing, dan di Kosta Rika jajak pendapat 

menunjukkan sikap xenofobis masyarakat meningkat 62%.   

 

 

Kebijakan-kebijakan perbatasan selatan di Meksiko mengklasifikasikan semua migran yang sedang 

dalam perjalanan menuju AS sebagai migran ekonomi dan mengidentifikasi kelompok ini sebagai 

risiko terbesar bagi Keamanan Nasional Meksiko. Meksiko dan AS mengadakan perjanjian 

perbatasan bersama. Pada Mei 2019, terdapat 125.000 orang yang datang dari Meksiko yang 

ditahan di AS, dan pada Januari 2020 jumlah ini bertambah 14.807 jiwa. Akan tetapi, dengan COVID-

19 sebagai alasan penutupan perbatasan, orang-orang migran dikirim ke Baja California, 

Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, dan Sonora. Banyak keluarga dan anak terpaksa tinggal di kamp-

kamp darurat, tanpa akses air, makanan, perawatan medis, dan sanitasi yang memadai. Sedikitnya 

816 migran telah diserang, diperkosa, atau dibunuh di Meksiko saat menunggu keputusan proses 

suaka mereka. 6.000 aparat Garda Nasional telah dikerahkan ke perbatasan Selatan. 

Dari presentasi Rita Robles 

http://afsc.org/office/san-diego-ca


Selama puluhan tahun, Eropa dan Amerika Serikat telah sama-sama menegakkan kebijakan yang 

mendorong negara-negara tetangga untuk menutup perbatasan mereka, demi memproteksi 

perbatasan Eropa dan Amerika Serikat. Dengan begitu, Eropa telah mendesak dan mendukung 

penerimaan pengungsi dan alokasi kamp pengungsian di Turki dan Afrika Utara, dan Amerika Serikat telah 

mendukung militerisasi perbatasan Selatan Meksiko serta perbatasan AS-Meksiko. Hal ini berujung pada 

besarnya jumlah pengungsi dan migran di negara-negara “pihak ketiga” ini, yang sekarang harus 

menghadapi penyebaran pandemi.  Kamp-kamp pengungsi dan wilayah-wilayah migran lainnya secara 

khusus rentan infeksi virus karena tingkat kepadatan populasi yang menjadikan pembatasan sosial hampir 

mustahil dilakukan, kondisi kebersihan yang buruk, dan terbatasnya akses ke layanan kesehatan. 

Persebaran virus juga diperparah dengan kondisi-kondisi penahanan. Di berbagai fasilitas penahanan AS, 

contohnya, hal ini telah menjadi keprihatinan serius. 

 

Negara-negara penampung tidak hanya gagal mengalokasikan sumber dayanya untuk komunitas 

migran selama pandemi – karena lebih mengedepankan kepentingan warga negaranya sendiri – tetapi 

dalam beberapa kasus justru ikut memperparah keadaan. Contohnya, di Zimbabwe, rumah-rumah di 

lingkungan komunitas migran dihancurkan oleh pemerintah selama pandemi. Akibatnya, langkah 

preventif seperti “di rumah saja” mustahil diwujudkan.  Dalam banyak kasus, seperti para pengungsi 

Suriah di Yordania, program LSM-LSM yang menyalurkan bantuan bagi para pengungsi telah dihentikan 

oleh pemerintah sebagai bentuk pembatasan pergerakan manusia.  Selain itu, ketika banyak orang di 

seluruh dunia mengalami kesulitan keuangan karena hilangnya peluang kerja dan krisis ekonomi akibat 

Terdapat satu juta pengungsi Rohingya di Bangladesh. Ratusan ribu di antaranya datang, 

hingga sekarang, lewat laut dari Myanmar. Sebelum COVID-19, kondisi mereka sudah 

mengenaskan, tetapi sekarang pemerintah memutus koneksi internet, sehingga sulit untuk 

mengetahui kondisi terkininya. Kamp-kamp pengungsian padat dan sesak. Orang tidak 

memiliki masker, tidak dapat menjaga jarak, dan tanpa fasilitas sabun dan air. Mereka yang 

mencoba untuk pulang dan bersatu kembali dengan keluarganya menghadapi kondisi 

teramat sulit, dan kini tidak dapat bergerak sama sekali. 

Dari presentasi Aung Kway Moe 

Negara-negara Eropa berhasil mengontrol jalan masuk timur ke Eropa melalui perjanjian dengan 

Turki untuk menerima pengungsi yang bermigrasi melalui Libya. Pada 2016, Uni Eropa ingin 

mereplikasi model serupa dengan Mesir dan Maroko tetapi mendapat penolakan keras. Banyak 

orang migran meninggal di tempat transit, atau menghilang dari fasilitas penahanan di Libya dan 

negara-negara Arab lainnya. Mereka diperjualbelikan, menjadi sumber penghasilan bagi pelaku 

perdagangan manusia, yang secara khusus marak di Libya. Akibat COVID-19, warga sipil, pengungsi, 

dan para pencari suaka sulit bepergian, mengakses bahan dan layanan pokok, atau mencari 

pekerjaan, sementara harga bahan pangan, bahan bakar, dan sewa rumah meroket. 

Dari presentasi Mohamed Omran 



COVID-19, warga yang tidak tercatat tidak menerima secuil pun dari sedikit bantuan yang ditawarkan 

negara kepada warga negaranya.  

Jumlah aparat militer di perbatasan Timur Tengah dan wilayah-wilayah lainnya telah meningkat dan 

dikhawatirkan militerisasi perbatasan akan menjadi kenormalan baru. Penerapan langkah ini tidak 

berhenti di perbatasan saja, sebagaimana kita lihat terjadi di AS. Para agen Dinas Pengendalian Imigrasi 

dan Bea Cukai AS digunakan untuk mengontrol aksi protes di Portland – kontrol perbatasan digunakan 

untuk tujuan politik domestik. Penting diperhatikan: terdapat bias rasial dalam militerisasi perbatasan 

yang eksesif ini. Selama pandemi, AS menambah jumlah pasukan di perbatasan selatannya, tetapi tidak 

di perbatasan utara, sekalipun awalnya terdapat jauh lebih sedikit kasus COVID-19 di Meksiko 

dibandingkan Kanada.  

 

Sementara sebagian besar negara menutup perbatasannya, ada juga yang tidak, semata-mata demi 

melanjutkan deportasi migran dan pengungsi. Meksiko adalah satu dari sedikit negara-negara tersebut. 

Mereka mempercepat pelaksanaan kebijakan-kebijakan deportasi, atau membiarkan orang terlantar di 

perbatasan sehingga mereka akan “memilih” untuk kembali ke negara asalnya. Dengan kondisi yang kian 

parah di berbagai area pengungsi dan migran, orang melakukan “swa-deportasi”, yang berarti memilih 

untuk kembali ke tempat asalnya karena kondisi di negara-negara penampungan justru lebih parah. Hal 

ini terjadi di Myanmar, Somalia, dan Kenya.  

 

Yang dapat diperbuat lembaga masyarakat sipil: 

Pandemi global ini membuka sebuah kesempatan. Orang menjadi sadar bahwa harus ada tanggap darurat 

yang holistik untuk memenuhi kebutuhan yang timbul karena pandemi – tanggap darurat yang 

mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan, serta yang memperhatikan kebutuhan semua 

segmen masyarakat. Pandemi ini akan terus menyebar jika tidak ada respons yang mempertimbangkan 

semua unsur ini – sebuah pendekatan holistik yang telah lama disuarakan oleh lembaga masyarakat 

sipil. Kita perlu melakukan analisis pemangku kepentingan untuk menemukenali pihak-pihak yang dapat 

diajak bekerja bersama.   

Trump terus menggelontorkan jutaan dolar ke program perluasan tembok perbatasan; dana 

tersebut sepatutnya digunakan justru untuk menangani COVID-19 dengan cara manusiawi. 

Selain itu, para agen Patroli Perbatasan terbiasa menggunakan kekerasan terhadap migran 

dan anggota komunitas perbatasan telah melakukan penangkapan di area-area di luar 

yurisdiksi mereka atas dasar pelanggaran non-keimigrasian.  Patroli Perbatasan diizinkan 

untuk melakukan penembakan hingga ke wilayah Meksiko, dan tidak dimintai 

pertanggungjawaban atas korban yang mereka tewaskan. Trump mengancam akan 

mengerahkan Patroli Perbatasan untuk menekan aksi-aksi protes di berbagai kota di seluruh 

AS. 
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Wacana yang diedarkan oleh media arus utama adalah wacana xenofobis, dan karena mesin media 

biasanya berbahan bakar kapital, kita tidak bisa mengharapkannya berubah. Salah satu alternatifnya 

adalah dengan membentuk observatorium media regional yang mengamati status komunitas pengungsi 

dan migran secara regional (tidak hanya lokal), mewartakan cerita mereka, dan mencari cara untuk 

merespons kebutuhan mereka secara kolektif.  

Ada juga kesempatan advokasi dengan berbagai badan regional seperti Uni Afrika, Uni Eropa, ECOWAS, 

dll. Kita harus memandang semua upaya seputar perbatasan dan migrasi sebagai persoalan regional, 

dan tidak membatasi diri pada perbatasan itu saja.  

Terakhir, ada banyak hal yang dapat dipelajari dari komunitas-komunitas migran sendiri. Komunitas-

komunitas ini seringnya telah belajar, karena terpaksa, untuk mengorganisasikan struktur perawatan 

komunitasnya sendiri. Sebagai contoh, kamp pengungsi Shuefat di Yerusalem Timur membuat fasilitas 

isolasinya sendiri untuk orang-orang yang perlu dikarantina. Terdapat pula contoh struktur berbagi 

makanan, pendidikan komunal, dan banyak struktur serupa lainnya. Karena negara mengalami krisis 

ekonomi serius, komunitas-komunitas migran dan pengungsi yang telah membuat aneka struktur 

internal yang tidak bergantung pada negara ini mungkin dapat membantu memandu komunitas 

lainnya.  

 

 

Alat dan sumber daya: 

Fighting COVID-19, Building Peace – a civil society perspective. What Local Peacebuilders Say about 

COVID-19, Civic Space, Fragility and Drivers of Conflict: https://bit.ly/2CRwGsE 

Making a Community Action Net (work): organising in the times of COVID-19: 

https://www.openglobalrights.org/organising-in-the-times-of-COVID-19/  

https://bit.ly/2CRwGsE
https://www.openglobalrights.org/organising-in-the-times-of-COVID-19/

