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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak adanya konflik dan peperangan yang dikenal dengan Perang

Dunia II (1939-1945), masalah pengungsi mulai muncul ke permukaan.

Korban pengungsi pada umumnya adalah korban dari konflik perang yang

terjadi dan menimpa negaranya. Pasca Perang Dunia II, rakyat yang

negaranya dikalahkan berbondong-bondong mencari tempat yang aman bagi

diri dan keluarganya karena merasa negaranya sudah tidak dapat melindungi

hak – hak asasinya sebagai manusia.

United Nation High Commissioner for Refugees (selanjutnya disebut

UNHCR) yang merupakan Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa

penanganan pengungsi memberikan definisi tentang pengungsi adalah:

“Setiap orang yang berada di luar negara warga negaranya atau jika ia
tidak memiliki warga negara, negara dimana dia bertempat tinggal
sebelumnya, karena ia memiliki atau pernah memiliki rasa takut akan
persekusi karena alasan ras, agama, kewarganegaraan atau pendapat politik
dan tidak dapat, atau karena suatu ketakutan, tidak bermaksud untuk
mendapatkan dirinya perlindungan dari pemerintah negara
kewarganegaraanya atau jika dia tidak memiliki kewarganegaraan, untuk
kembali ke negara dimana dia pernah bertempat tinggal sebelumnya”.1

Masalah pengungsi merupakan masalah serius yang dihadapi oleh

masyarakat internasional dimana penanggulangannya memerlukan kerjasama

masyarakat internasional secara keseluruhan. Masuknya para pengungsi ke

wilayah Indonesia yang jumlahnya cenderung meningkat dapat menimbulkan

1 www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu/pengungsi. Diunduh pada tanggal 16 Juli 2013
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gangguan kehidupan sosial, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat.2

Apalagi jika keberadaan mereka disusupi oleh kegiatan terorisme

internasional, perdagangan manusia atau kegiatan kriminal lainnya.

Pergerakan dan perpindahan manusia sebagai individu atau kelompok

akan mempunyai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif pada

individu atau kelompok penerima. Pengaruh sosial dan budaya terjadi karena

adanya interaksi di antara mereka, baik di lingkungan pendatang maupun

penerima.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB (Perserikatan

Bangsa-Bangsa) menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Hal ini terlihat dari

tujuan negara yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial3. Badan Kementerian Luar Negeri adalah pelopor penanganan

Warga Negara Asing (WNA) yang menyatakan dirinya sebagai pencari

suaka ataupun pengungsi. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi

Pengungsi 1951, namun Indonesia telah mengatur hal-hal mengenai lalu

lintas keluar masuk Warga Negara Asing melalui Departemen Imigrasi

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang

Keimigrasian dan ditunjang dengan berbagai peraturan lainnya.

Pengungsi memang perlu diperlakukan secara khusus, sebab

pengungsi atau pencari suaka tidak akan mungkin memiliki dokumen

lengkap perjalanan. Pengungsi dalam kriteria refugee merupakan orang yang

2 www.tempo.co/read/news/2012/07/06/173415266/Indonesia-Kebanjiran-Imigran-Gelap diunduh
pada tanggal 16 Juli 2013
3 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4
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meninggalkan negaranya dalam keadaan terpaksa sehingga wajar jika

mereka tidak memiliki dokumen perjalanan yang lengkap.

Dalam praktek yang terjadi di Indonesia, jika ditemukan para

pendatang yang diperkirakan merupakan pengungsi maka imigrasi atau

kepolisian akan menghubungi UNHCR untuk ditentukan statusnya apakah

sesuai dengan kriteria refugee dan berikutnya ditangani oleh UNHCR atau

jika tidak sesuai dengan kriteria refugee maka akan dipulangkan ke negara

asal atau dimasukkan ke dalam karantina refugee.4

Tidak banyak informasi yang dapat memberikan gambaran tentang

kondisi pengungsi lintas batas yang berasal dari di Indonesia. Sampai tahun

2002, tercatat sekitar 1500 jiwa pengungsi lintas batas yang mayoritas

berasal dari Asia Barat dan Selatan. UNHCR sampai saat ini mencatat 800

jiwa. Dalam berbagai pernyataan, Pemerintah Indonesia dengan tegas

menolak keberadaan mereka sehingga status mereka terus terkatung. Seperti

pengungsi asal Afghanistan yang telah berada selama satu tahun di suatu

tempat penampungan di Bogor. Mereka berada dalam kondisi yang

menyedihkan, bantuan yang mereka peroleh hanya dari UNHCR yang sangat

jauh dari cukup. Kemudian sekitar 314 jiwa pengungsi yang berada di

Lampung hingga saat ini tidak jelas keberadaannya.5

Australia yang terletak di selatan belahan bumi dan dikelilingi

samudra, merupakan tempat tujuan para pencari suaka. Sebagai salah satu

4 Wagiman, 2012, Hukum Pengungsi Internasional, Sinar Grafika , Jakarta Timur, Hal. 120.
5 www.sekitarkita.com/2001/01/kilasan-tentang-pengungsi-di-indonesia diunduh pada tanggal 16
Juli 2013
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negara yang ikut serta meratifikasi Kovensi tahun 1951, Australia telah

menempatkan masalah pengungsi tersebut dalam agenda acara di Parlemen

di bawah kendali langsung Department of Immigration and Ethnic Affairs

serta menyediakan anggaran tersendiri bagi penanganan dan penampungan

pengungsi. Pada sejumlah kasus, Australia terbukti telah menerima dan

memberikan suaka bagi para pengungsi di seluruh dunia yang melarikan diri

ke wilayah Australia sejak akhir Perang Dunia II.6

Sejumlah kasus penanganan pengungsi yang jauh dari kata wajar

banyak ditemui di Indonesia. Jalur yang ditempuh oleh para pengungsi untuk

memasuki wilayah Indonesia umumnya melalui 2 jalur, yaitu Jalur Barat (

Medan, Jambi, Kepulauan Riau, Lampung) sedangkan Rute jalur timur

melalui Bau-Bau Sulawesi Tenggara. Salah satu kasus yang cukup heboh di

Indonesia adalah Pengungsi Rohingya Myamnar di Kota Medan. Hingga saat

ini, para  pengungsi di tempatkan di Lokasi penampungan pasar III Jalan

Jamin Ginting Medan. Banyaknya Rakyat Myamnar yang kabur diakibatkan

oleh perang saudara yang terjadi di Negara tersebut dan menyebabkan

banyaknya korban jiwa, sehingga rakyat yang merasa jiwanya terancam

mengungsi ke tempat dimana mereka bisa mendapatkan perlindungan.

Tujuan utama para pengungsi adalah negara Australia dan New Zealand

yang berada di sebelah selatan Indonesia, sebagaimana kita tahu bahwa

kedua negara tersebut meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi. Para

pengungsi dari Myanmar merasa seperti ditelantarkan dan tidak dipedulikan

6 Wagiman, op cit , Hal. 158
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oleh perwakilan UNHCR di kota Medan. Pengakuan salah satu pengungsi

Myanmar, mereka sudah mengadu ke Perwakilan UNHCR Medan, tetapi

tidak ada tanggapan. Mereka mengaku para pengungsi dari Myanmar sudah

berada di tempat pengungsian selama 2 sampai 4 tahun. Hal ini jelas

memprihatinkan.7 Kasus lainnya ketika 434 orang yang sedang ada di tengah

laut ditolong oleh kapal “Tampa” yang berbendera Norwegia memaksa kapal

tersebut untuk mengantar mereka ke Pulau Christmas yang termasuk wilayah

Australia. Penumpang kapal tersebut sebagian besar berasal dari negara

Afganistan dan sisanya dari Pakistan dan Sri langka, mengklaim bahwa

mereka adalah pelarian politik sehingga meminta suaka kepada Australia.

Tetapi negara Australia pada saat itu menolak karena menganggap bahwa ke

434 orang tersebut bukanlah merupakan pengungsi yang ditentukan

Konvensi tahun 1951, tetapi hanya orang-orang yang ingin memperbaiki

nasib kehidupannya yang tidak didapatkan di negara asalnya. Hal ini akan

berdampak negatif bagi pengungsi-pengungsi lainnya yang ingin mencari

suaka ke Australia, salah satunya pengesahan status pengungsi akan

dipersulit.8

Berdasarkan uraian kasus-kasus di atas mencerminkan bahwa

perlindungan hukum terhadap pengungsi di Indonesia dan Australia masih

minim. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penulis tertarik melakukan

kajian hukum dengan judul “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

7 www.iyaa.com/berita/regional/sumatera/2529864_1195.html diunduh pada tanggal 16 Juli 2013
8 Wagiman, op cit, Hal. 156-157
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PENGUNGSI INTERNASIONAL DI NEGARA INDONESIA DAN

AUSTRALIA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat

dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, antara lain sebagai

berikut :

1. Bagaimana proses penanganan Pengungsi Internasional di Indonesia dan

Australia?

2. Hukum Negara manakah yang lebih memberikan Perlindungan Hukum

bagi Pengungsi Internasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, tujuan yang ingin

dicapai oleh peneliti antara lain :

1. Untuk mengetahui Bagaimana proses penanganan Pengungsi

Internasional di Indonesia dan Australia.

2. Untuk mengetahui Hukum Negara manakah yang lebih memberikan

Perlindungan Hukum bagi Pengungsi Internasional

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis antara lain sebagai

berikut :

1. Manfaat Teoritis
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Penelitian ini memiliki manfaat sebagai bahan atau data informasi

di bidang hukum bagi kalangan akademisi untuk mengetahui masalah

pengungsi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini untuk bahan masukan kepada aparat

yang terkait untuk dapat meningkatkan kualitas terhadap  penanganan

pengungsi.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan diuraikan dengan struktur penulisan sebagai

berikut :

1. Bab I membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan

Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan serta Metode Penelitian

2. Bab II membahas tentang bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan

Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Internasional di Indonesia dan

Australia yang diambil dari buku, pendapat ahli hukum, artikel-artikel

terkait dan sebagainya.

3. Bab III membahas tentang metode penelitian yang digunakan seperti jenis

penelitian, jenis data, tekhnik pengumpulan data dan metode analisis data.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelititan

Jenis penelititan yang akan digunakan oleh peneliti adalah

Penelitan Normatif, yang artinya dilakukan dengan cara mempelajari

buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan
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yang menunjang dan berhubungan dengan topik yang ditetapkan.

Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat

teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data hukum sekunder, yatiu data

hukum yang diperoleh dengan melakukan penelitian literatur, yaitu

melakukan penelitian atas pendapat dan pemikiran para ahli hukum yang

dituangkan dalam literatur hukum, karya tulis ilmiah bidang hukum serta

bentuk-bentuk tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang

diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian

ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan

untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap

peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan pakar hukum,

bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh lalu diolah kemudian dianalisis secara

kualitatif yaitu dilakukan dengan menggambarkan data yang dihasilkan

dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan. Dari analisis data tersebut

dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara

berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum. Kemudian
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selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat

mem berikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

Wewin Calvian, Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Internasional di Negara Indonesia dan Australia, 2013
UIB Repository©2012


