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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Hukum di Indonesia dan Australia

Menurut J.G. Starke, Hukum Internasional dapat dirumuskan sebagai

sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas

dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antara negara-negara satu

sama lain, yang juga meliputi : 7

1. Peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi
lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi itu masing-masing
serta hubungannya dengan negara-negara dan individu-individu.

2. Peraturan-peraturan hukum tersebut mengenai individu-individu
dan kesatuan-kesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak atau
kewajiban-kewajiban individu dan kesatuan itu merupakan
masalah peserkutuan internasional.

1. Sistem Hukum di Indonesia

Negara Indonesia sebagai bekas negara jajahan Belanda selama 3,5

abad (Abad 16 sampai 19 Masehi) menganut sistem hukum yang juga

diterapkan oleh Belanda, yaitu sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil

Law). Titik tekan dari sistem hukum ini adalah penggunaan aturan-aturan

hukum yang sifatnya tertulis. Dikatakan sebagai sistem hukum eropa

kontinental karena penggunaannya pertama kali berkembang di daerah

eropa daratan.

Sistem hukum eropa kontinental adalah suatu sistem hukum dengan

ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi secara

sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam

7 http://elib.unikom.ac.id/download.php.pdf diunduh pada tanggal 17 Juli 2013
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penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang

menganut sistem ini. Prinsip utama atau prinsip dasar sistem hukum ini

adalah bahwa hukum itu memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa

peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis

dan kodifikasi. Kepastian hukumlah yang menjadi tujuan hukum. Dalam

sistem hukum ini, terkenal suatu adagium yang berbunyi “ tidak ada hukum

selain undang-undang”. Dengan kata lain hukum selalu diidentifikasikan

dengan undang-undang.8

Secara umum sistem hukum eropa kontinental dibagi menjadi 2,

yaitu :9

1. Hukum Publik : dimana negara dianggap sebagai subyek / obyek hukum

2. Hukum Privat : dimana negara bertindak sebagai wasit dalam

persidangan / persengketaan.

2. Sistem Hukum di Australia

Sistem hukum di Australia adalah common law. Jadi, prinsip utama

dalam sistem hukum Australia adalah preseden, yang mana putusan

pengadilan sebelumnya mengikat pengadilan yang di bawahnya termasuk

fakta dan kasus hukum yang serupa.

Sistem Hukum common law merupakan sistem hukum yang mulai

bekembang di Inggris pada abad ke XI. Common law sering disebut

sebagai “Unwritten Law” (tidak tertulis), namun hal ini tidak sepenuhnya

benar sebab dalam common law juga dikenal sumber-sumber hukum yang

8 http://wikipedia.org/wiki/hukum diunduh pada tanggal 17 Juli 2013
9 http://wikipedia.org/sistem_hukum_di_dunia diunduh pada tanggal 17 Juli 2013
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tertulis (statutes). Sumber hukum dalam sistem hukum common law ialah

putusan-putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan, peraturan-peraturan tertulis

undang-undang dan peraturan administrasi negara.10

Australia merupakan negara monarki. Ratu (yang merupakan ratu

Inggris) adalah kepala Negara. Australia memiliki sistem hukum federal, di

mana kekuasaan pemerintah terbagi menjadi pemerintah federal yang

secara demokratis terpilih dengan pemerintah negara bagian atau

pemerintah teritorial. Pemerintah federal dikenal sebagai Commonwealth.

Di Australia sendiri hukum dibagi menjadi 2 bagian, yakni hukum tertulis

dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang tertuang

dalam Konstitusi negara yang terdiri dari 28 Pasal singkat, dan peraturan-

peraturan lainnya yang termasuk dalam Undang-undang. Hukum tidak

tertulis merupakan hukum yang tidak dibuat dan disahkan oleh Legislatif,

melainkan hukum yang lahir dari putusan pengadilan.11

B. Tinjauan Umum Tentang Pengungsi

1. Sejarah Pengungsi

Masalah pengungsi adalah masalah klasik, karena keberadaanya dan

terjadi dalam setiap peradaban umat manusia. Banyak contoh-contoh kasus

yang berkaitan dengan pengungsi, baik yang diceritakan dalam ajaran-

ajaran agama, maupun di dalam sejarah. Pada abad ke 17, dalam sejarah

Amerika, perpindahan penduduk dari Inggris ke Amerika dan menempati

daerah yang dikenal dengan nama “New England”, juga merupakan

10 http://wikipedia.org/wiki/hukum diunduh pada tanggal 17 Juli 2013
11 www.gats.blogspot.com/2008/12/sistem-hukum-australia diunduh pada tanggal 17 Juli 2013
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pengungsi. Perang Balkan (1912-1913) menimbulkan gelombang

pengungsian ke bagian tenggara Eropa. Arus pengungsi ini terus berlanjut

sampai Perang Dunia I. Pengungsi dari Rusia sebanyak 1,5 Juta orang,

sebagai akibat dari Revolusi Rusia pada tahun 1921. Merka mengungsi ke

negara-negara lain di Eropa. Pengungsi Yahudi Jerman di tahun 1933

sebagai akibat dari bangkitnya faham Nazi di Jerman.12

Kerawanan  sosial, ekonomi, dan politik, dalam negeri di negara-

negara di kawasan tertentu seperti Afrika, Amerika Latin, ataupun kawasan

Asia bagian tenggara, terutama kawasan Indo-China menjurus kepada

peruncingan bersenjata, terutama yang bersifat non-internasional. Pada

abad ke 20 terjadi arus pengungsi yang berasal dari Indo-Cina, seperti

pengungsi Vietnam, Laos, Kamboja yang banyak mencari perlindungan ke

Amerika pada waktu rezim komunis mengambil kekuasaan di negara-

negara itu. Manusia perahu merupakan bentuk pengungsi awal abad ke 20

yang lahir di kawasan Asia Tenggara. Selain itu penduduk Kuba

mengungsi yang ke Amerika pada waktu Revolusi tahun 1959 yang

membawa Fidel Castro memegang tampuk kekuasaan di negara-negara itu.

Pengungsi Arab Palestina sebagai akibat diakuinya keberadaan negara

Israel tahun 1948, pengungsi Punjab, Orang India Delhi, dan orang

Pakistan di tahun 1947. thaun 1971 tidak kurang dari 10 juta pengungsi dari

Bangladesh ke India yang terjadi setelah meningkatnya ketegangan antara

Pakistan Barat dan Pakistan Timur (sekarang Bangladesh). Pengungsi

12 Achmad Romsan, dkk. 2003. Pengantar Hukum Pengungsi Internsional, Bandung : Sanic
Offset, hal 55-56)
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Afrika pada pertengahan taun 1960-an terjadi perang saudara yang

memisahkan Salvador dan Guatemala mengajukan permohonan suaka

(asylum) ke Amerika Serikat. Pengungsi Bosnia dan Kroasia dari Eks

Yugoslavia sejak tahun 1992 sampai tahun 1995.

Menurut pendapat Penulis, pengungsi sudah ada sejak dahulu kala.

Penyebab mereka mengungsi pun terjadi karena hal yang masih sederhana

tidak seperti akhir-akhir ini yang disebabkan oleh banyak faktor, begitu

juga permasalahan yang terjadi pada pengungsi. Dengan semakin

banyaknya faktor penyebab dan permasalahan yang terjadi pada pengungsi

maka sangat dibutuhkan pemahaman lebih dalam mengenai penanganan

pengungsi.

2. Pengertian Pengungsi dalam Instrumen Internasional

Instrumen Internasional disini adalah Statute of the office of the

United Nations High Commissioner for Refugees, yang dikenal dengan

sebutan Statuta UNHCR tanggal 14 Desember 1950 ; Convention on the

Status of Refugees, tanggal 25 Juli 1951 dan mulai diberlakukan tanggal 22

April 1954, dan Protocol Relating to the Status of Refugees of 31 January

1967, dan mulai diberlakukan tanggal 4 Oktober 1967, dan UN Declaration

on Territorial Asylum of 1967.

a. Menurut Statuta UNHCR

Instrumen ini disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-

Bangsa, dalam Resolusi 428 (V), bulan Desember 1959. United Nations

High Commissioner for Refugees (Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-
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Bangsa untuk Urusan Pengungsi) di bentuk pada bulan Januari Tahun

1951. UNHCR memberikan pengertian pengungsi dengan menggunakan

dua istilah, yatiu pengungsi mandat dan pengungsi statuta. Istilah yang

dipergunakan ini bukan istilah yuridis, melainkan alasan praktis atau

kemudahan saja. Pengertian istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengungsi Mandat adalah orang-orang yang diakui statusnya sebagai

pengungsi oleh UNHCR sesuai dengan fungsi, wewenang atau

mandat yang ditetapkan oleh statuta UNHCR.

2. Pengungsi Statuta adalah orang-orang yang berada di wilayah negara-

negara pihak pada Konvensi 1951 (setelah mulai berlakunya

konvensi ini sejak tanggal 22 April 1954) dan/atau Protokol 1967

(sesudah mulai berlakunya Protokol ini sejak 4 Oktober 1967).

Jadi antara kedua istilah ini hanya dipakai untuk membedakan

antara pengungsi sebelum konvensi 1951 dengan pengungsi menurut

Konvensi 1951. Kedua kelompok yang dalam instrumen-instrumen

internasional masuk dalam kategori pengungsi yang dapat mendapat

perlindungan UNHCR.

b. Menurut Konvensi tahun 1951 tentang status pengungsi

Menurut Konvensi Tahun 1951 pengungsi adalah :13

“ As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to
well founded fear of being persecuted for reasons of race, religion,
nationality, membership of a particular sosial group or political
opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing
to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that

13 Konvensi Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi (The 1951 Convention Relating Status of
Refugees)
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country ; or who, no having a nationality and being outside the country
of his former habitual residence as a result of such events, is unable or,
owing to such fear, is unwilling to return to it “

Jadi Pengungsi adalah orang-orang yang berada diluar negaranya

dan terpaksa meninggalkan negara mereka karena adanya peristiwa yang

terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951 dan adanya rasa takut yang

sangat akan persekusi karena ras, agama, kebangsaaan, keanggotaan

pada kelompok sosial tertentu ataupun karena pendapat politik yang

dianut mereka. Bagi yang tidak memiliki warga negara, mereka yang

berada diluar negara dimana mereka bertempat tinggal sebelumnya,

sebagai akibat dari suatu peristiwa, dan tidak dapat, atau karena adanya

rasa takut yang sedemikian rupa dan tidak bermaksud untuk kembali ke

negara tersebut.

c. Menurut Protokol tanggal 31 Januari 1967 tentang Status
Pengungsi

Pengertian pengungsi terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Protokol

tanggal 31 Januari 1967 tentang Status Pengungsi, yaitu :14

“for the purpose of the present Protocol, the term “Refugee” shall,
except as regards the application of paragraph 3 of this article, mean
any person within the definition of Article 1 of the Convention as if the
words “ As a result of events occurring before 1 January 1951 and ... “
and the words” ... a result of such events ; in Article 1 A (2) were
committed “.

“... dikarenakan ketakutan yang beralasan akan menerima penganiyaan
karena alasan ras, agama, kebangsaan, kenaggotaanya di dalam
kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya, berada di luar
negaranya dan tidak dapat, dikarenakan ketakutan tersebut, atau tidak

14 Protokol Tahun 1967 Tentang Status Pengungsi (The 1967 Protocol Relating Status of
Refugees)
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ingin untuk memperoleh perlindungan dari negara tersebut; atau
seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar
Negara tempatnya menetap sebagai akibat dari peristiwa tertentu, tidak
dapat, atau dikarenakan ketakutannya tersebut, tidak ingin kembali ke
negaranya”.

Jadi, pengertian pengungsi menurut Konvensi 1951 dengan

protokol 1967 itu berbeda. Perbedaan pengertian pengungsi disini

membedakan pengungsi antara pengungsi sebelum tahun 1951 dengan

pengungsi sesudah 1951.

d. Menurut Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1967
Tentang Asilium Teritorial

Dalam Deklarasi Suaka Territorial tahun 1967 ini memperluas

efektifitas perlindungan internasional terhadap para pengungsi yang

dimaksudkan untuk mengembangkan instrumen hukum internasional

untuk para pengungsi dan juga untuk memastikan bahwa mereka

diperlakukan khusus yang berkaitan dengan hak untuk bekerja, jaminan

sosial, serta akses terhadap dokumen perjalanan.

Pengertian pengungsi menurut Deklarasi Suaka Territorial tahun

1967 adalah setiap orang yang meninggalkan negaranya, termasuk

mendapatkan perlakuan yang sewajarnya, dan pemulangan ke

negaranya.

Penulis berpendapat bahwa instrumen-instrumen tersebut sudah

memberikan penjelasan yang mudah dipahami mengenai pengertian

pengungsi. Menurut Penulis pengertian menurut instrumen-instrumen di

atas saling melengkapi dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Contohnya seperti Protokol 1967 memperluas penerapan Konvensi
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Pengungsi 1951 dengan menambahkan situasi “pengungsi baru”, yakni

orang-orang yang walaupun memenuhi definisi Konvensi mengenai

pengungsi, akan tetapi mereka menjadi pengungsi akibat peristiwa yang

terjadi setelah 1 Januari 1951.

3. Pengertian Hukum Pengungsi Internasional

Hukum Pengungsi Internasional sering disingkat dengan Hukum

pengungsi yang merupakan cabang dari Hukum Hak Asasi Manusia sama

seperti Hukum Humaniter Internasional. Kedua bidang ilmu hukum yang

terakhir ini sama-sama menekankan kepada perlindungan manusia dalam

situasi-situasi yang khusus, seperti pertikaian. Pertanyaan yang mendasar

adalah; “Apa itu Hukum Pengungsi”. Sebagai sebuah cabang dari ilmu

hukum yang baru lahir dan masih berusia sangat muda, tentu saja definisi

yang dikemukakan belum dapat memberikan kepuasan kepada setiap

orang. Walaupun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa Hukum

Pengungsi adalah suatu bidang ilmu hukum yang mengatur segaga hal

tentang pengungsi. Hukum Pengungsi Internasional itu adalah sekumpulan

peraturan yang diwujudkan dalam beberapa instrumen-instrumen

internasional dan regional yang mengatur tentang standar baku perlakuan

terhadap para pengungsi.15

15Erdina, F, 2009. Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata di Republik
Demokratik Kongo Menurut Hukum Pengungsi Internasional. Skripsi . Universitas Sebelas Maret
Surakarta
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4. Istilah-Istilah yang Berkaitan dengan Pengungsi

Berikut merupakan beberapa istilah-istilah mengenai pengungsi

antara lain sebagai berikut :16

a) Migran Ekonomi

Migran Ekonomi adalah orang-orang yang mencari pekerjaan atau

penghidupan yang layak (karena pertimbangan ekonomi) meninggalkan

negaranya untuk bertempat tinggal dimanapun.

b) Pengungsi Sur Place

Pengungsi Sur Place adalah orang-orang yang tidak termasuk

kategori pengungsi sewaktu dia tinggal di negaranya, tetapi kemudian

menjadi pengungsi dikarenakan keadaan yang terjadi di negara asalnya

selama dia tidak ada.

c) Pengungsi Statuta

Pengungsi Statuta adalah orang-orang yang memenuhi kriteria

sebagai pengungsi menurut Instrumen-Instrumen Internasional sebelum

tahun 1951. Istilah ini hanya dipakai untuk membedakan antara

“pengungsi sebelum konvensi 1951” dengan “Pengungsi menurut

konvensi 1951”.

d) Pengungsi Perang

Pengungsi Perang adalah mereka yang terpaksa mereka yang

terpaksa meninggalkan Negara asalnya akibat pertikaian bersenjata yang

bersifat Internasional atau nasional yang tidak dianggap pengungsi biasa

16 Achmad Romsan, Opcit, hal (29-31)
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menurut Konvensi 1951 atau Protokol 1967. Pengungsi jenis ini

mendapat perlindungan menurut instrumen internasional yang lain,

yakni Konvensi Jenewa 1949.

e) Pengungsi Mandat

Mandat dipergunakan untuk menunjuk orang-orang yang diakui

statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR sesuai dengan fungsi,

wewenang, atau mandat yang ditetapkan oleh Statuta UNHCR. Istilah

pengungsi mandat dipergunakan terhadap para pengungsi yang berada di

bawah kewenangan atau mandat UNHCR, seperti :

i. Orang-orang yang ditakuti sebagai pengungsi oleh UNHCR,

dimanapun mereka berada, sebelum berlakunya Konvensi 1951 pada

22 April 1954 dan/sebelum berlakunya Protokol 1967 pada 4 Oktober

1967,

ii. Orang-orang yang diakui sebagai Pengungsi oleh UNHCR yang

berada di luar Negara-negara Pihak pada Konvensi 1951 (sesudah

mulai berlakunya Konvensi 1951 sejak 22 April 1954) dan/atau

protokol 1967 (sesudah mulai berlakunya protokol ini sejak 4 Oktober

1967).

Pengungsi mandat adalah seorang yang memenuhi kriteria statuta

UNHCR, sebagai pengungsi dan oleh karenanya mendapat

perlindungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, baik yang bersangkutan

berada di dalam atau di luar Negara Peserta Konvensi 1951 atau

Protokol 1967.
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Pengertian lain pengungsi mandat adalah seseorang yang

mengklaim dirinya pencari suaka sebagai pengungsi atau bukan, yang

diberi status, diberi kartu identitas kepada mereka yang telah

dinyatakan sebaga pengungsi, dan dilakukan terhadap mereka seperti

pencegahan penahanan, pengusiran, atau pemaksaan deportasi

pengungsi ke tempat wilayah pengungsi yang sedang terjadi persekusi.

f) Pengungsi Dalam Negeri (Pengungsi Internal)

Pengungsi Dalam Negeri (Pengungsi Internal) adalah orang-orang

atau kelompok orang yang dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau

meninggalkan rumah, tempat tinggal mereka, terutama sebagai akibat

dari, atau dalam rangka menghindarkan diri dari dampak-dampak

konflik bersenjata, situasi rawan yang ditandai dengan maraknya tindak

kekerasan secara umum, pelanggaran hak-hak manusia, bencana alam,

atau bencana akibat ulah manusia dan tidak melewati batas Negara yang

diakui secara Internasional.

Pengertian lain dari Pengungsi internal adalah orang atau

kelompok orang yang dipaksa atau diharuskan meninggalkan tempat

tinggal mereka terutama sebagai akibat atau disebabkan konflik

bersenjata, dalam situasi terjadi pelanggaran, pelanggaran hak asasi

manusia atau peristiwa alam atau karena perbuatan manusia, dan tidak

menyebrang perbatasan negara yang diakui secara internasional.
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g) Orang – Orang tanpa warga Negara

Orang-orang tanpa warga negara adalah setiap orang baik sejak

kelahiran atau akibat perubahan di dalam Negara asalnya menjadi tanpa

kewarganegaraan. Upaya internasional dalam rangka mengurangi

Orang-orang tanpa warga negara sudah ada yaitu melalui “The

Convention on the Reduction of Statelessnes (1961)”. Salah satu bentuk

perubahan yang terjadi dalam suatu Negara yang dapat menyebabkan

seseorang atau sekelompok orang kehilangan kewarganegaraan adalah

peristiwa succession of state atau suksesi negara. Ian Brownlie

menyatakan bahwa: “ State succession arises when there is a definitive

replacement of sovereignity over a fiven territory in conformity with

international law”. Untuk menghindari seseorang kehilangan

kewarganegaraan dalam peristiwa suksesi negara, Resolusi Majelis

Umum 55/153 mengenai “Nationally of natural persons in relation to

the succession of States” dalam Pasal 1 yaitu :

“Every individual who, on the date of the succession of states, had the
nationality of the predecessor State, irrespective of the mode of
acquistion of that nationality, has the right to the nationality at least one
of the State concered ....”

Berdasarkan resolusi ini, maka setiap orang yang pada saat terjadi

suksesi negara, berkewarganegaraan dari negara lama memiliki hak atas

kewarganegaraan dari salah satu Negara yang tersangkut. Maksudnya

orang yang bersangkutan dapat memilih kewarganegaraanya baik dari

negara lama atau Negara pengganti. Pilihan ini, tentunya untuk
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menghindari agar seseorang tidak kehilangan kewarganegaraan dan akan

menjadi seseorang yang tanpa warga negara.

C. Sumber Hukum Pengungsi Internasional

1. Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun
1967 Tentang Status Pengungsi

Antara Konvensi Tentang status Pengungsi Tahun 1951 dan

Protokol tahun 1967 tentang status pengungsi mengandung 3 ketentuan,

antara lain sebagai berikut :

a. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan definisi siapa saja yang

tidak termasuk dalam pengeritan pengungsi

b. Ketenttuan yang mengatur tentang status hukum pengungsi termasuk

hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengungsi di negara dimana mereka

menetap.

c. Ketentuan  lain yang berkaitan dengan penerapan instrumen pengungsi

baik dari sudut prosedur administratif maupun diplomatik.

2. Instrumen Lain yang Mendukung

a. The Convention Relating to the Status of Stateless Persons (1954) yang

mengatur tentang orang-orang yang tidak memiliki warga negara.

b. The Convention on the Reduction of  Statelesness (1961) mengatur

tentang pengurangan terhadap jumlah orang-orang yang tidak memiliki

warga negara pihak denagn memberikan status kewarganegaraan

terhadap anak-anak mereka yang lahir di negara itu.
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c. The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civillian

Persons in Time of War (1949) mengatur tentang perlindungan terhadap

penduduk sipil pada waktu perang.

d. The 1967 United Nations Declaration on Territorial Asylum (1967)

bertujuan memelihara perdamaian dan keamanan Internasional,

mengembangkan hubungan persabahatan antar bangsa-bangsa dan untuk

menyelesaikan masalah-masalah internasional dalam bidang ekonomi,

sosial, budaya atau yang bersifat kemanusiaan.

D. Peraturan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Pengungsi
Internasional di Indonesia

Pengertian pengungsi menurut Departemen Tenaga Kerja dan

Transmigrasi (Depnakertrans) adalah orang yang dipaksa untuk keluar dari

rumah atau wilayah yang merupakan tempat mereka tinggal, mencari nafkah,

berkeluarga dan lain-lain. 17

Pengungsi menurut Undang-Undang No 24 tahun 2007 Tentang

Penanggulangan Bencana adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa

atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum

pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

Pengertian pengungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia akar

kata pengungsi adalah ‘ungsi’ dan kata kerjanya adalah ‘mengungsi’, yaitu

17 www.ferryefendi.blogspot.com/2007/12/konsep-pengungsi.html diunduh pada tanggal 17 Juli
2013
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pergi mengungsi (menyingkir) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke

tempat yang memberikan rasa aman).18

Sedangkan dalam Ensiklopedia Indonesia pengungsi adalah seseorang

atau sekelompok orang yang meninggalkan suatu wilayah guna menghindari

suatu bencana atau musibah. Bencana ini dapat berbentuk banjir, tanah

longsor, tsunami, dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh alam. Dapat pula

bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia secara langsung. Misalnya

perang, kebocoran nuklir, dan ledakan bom.19

Dasar Hukum untuk perlindungan hukum Pengungsi Internasional di

Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pasal 28 G Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi Negara Indonesia UUD 1945 secara tidak langsung juga

memberikan perlindungan hukum terhadap setiap orang, yang berarti

termasuk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang berada di Negara

Indonesia.

Hal Tersebut tertuang dalam Pasal 28 G ayat 2 UUD 1945 yang

menyatakan :

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka
politik dari negara lain”.

18 Sri Badini Amidjoyo, Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa
1951, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia, RI),2004, hal. 6
19 www.wikipedia.org/wiki/Pengungsi diunduh pada tanggal 17 Juli 2013

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



26

Pasal di atas mengatakan bahwa “setiap orang berhak bebas dari

penyiksaan....”, yang artinya bahwa warga negara asing yang datang ke

Indonesia dengan status mengungsi, berhak mendapatkan suaka politik

dari negara kita. Hal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh

Tuhan Yang Maha Pencipta atau hak-hak yang bersifat kodrati. Oleh

karena itu, tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapa mencabutnya.

Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling

fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak

dasar inilah lahir Hak Asasi Manusia lainnya atau tanpa kedua hak ini hak

asasi manusia lainnya akan sulit ditegakkan.20

Pasal 4 Undang - Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia dengan jelas menerangkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan

hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran

dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk

diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh

siapapun.

20 H. Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Cet.4, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm.146
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Selain Pasal 4, perlindungan hukum terhadap pengungsi juga dapat

dilihat dari Pasal 5 Ayat 1 dan 2 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, yaitu :

Ayat 1 : “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak

menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai

dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum”.

Ayat 2 : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan

perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan

perlakuan yang sama di depan hukum”.

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar
Negeri

Dalam Undang - Undang No 37 tahun 1999 tentang Hubungan luar

negeri, peraturan tentang masalah pengungsi dapat kita temui pada Pasal

25 sampai 27.

Pasal 25 Ayat 1 menyebutkan :

“Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan
Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri”.

Pasal 26 menyebutkan :

“Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan nasional serta dengan memperhatikan
hukum, kebiasaan dan praktek internasional”.

Pasal 27 menyebutkan :

“ Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri
dengan memperhatikan pertimbangan Menteri”.
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4. Peraturan Direktur Jendral Imigrasi tahun 2010 Tentang Penanganan

Imigran Ilegal

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Direkur Jendral Imigrasi Nomor IMI-

1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal

menerangkan bahwa imigran ilegal adalah orang asing yang masuk

dan/atau berada di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 3 ayat

1  Peraturan Direkur Jendral Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun

2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang menerangkan bahwa,

Imigran ilegal dapat tidak dipermasalahkan status izin tinggalnya selama

berada di Indonesia dalam hal :

a. Telah memperoleh Attestation Letter atau surat keterangan sebagai

pencari suaka dari UNHCR ; atau

b. Berstatus sebagai pengungsi dari UNHCR.

Selain dari kedua hal di atas, imigran ilegal yang tidak memenuhi

syarat maka wajib dilaporkan kepada Direktur Jendral Imigrasi dan

dikenakan tindakan keimigrasian.

Pasal 5 Peraturan Direkur Jendral Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05

tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal menyebutkan bahwa :

1. Dalam hal imigran ilegal memperoleh Attestation Letter atau Surat
Keterangan sebagai pencari suaka atau sebagai seseorang yang berada
di bawah perlindungan UNHCR atau mendapatkan status pengungsi
dari UNHCR yang tidak berkedudukan di Indonesia, dikenakan
Tindakan Keimigrasian.

2. Dalam hal imigran ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena
alasan tertentu tidak dapat dikenakan tindakan keimigrasian, untuk
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dikoordinasikan dengan organisasi internasional yang menangani
masalah pengungsian dan/atau UNHCR

Pasal 6 :

“Segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat tinggal dan biaya hidup
imigran ilegal selama dalam proses atau berada di bawah perlindungan
UNHCR, tidak menjadi beban/tanggungan Kantor Imigrasi, Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, atau Direktorat Jenderal
Imigrasi”.

E. Peraturan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Pengungsi
Internasional di Australia

1. Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967

Australia merupakan salah satu negara yang menjadi bagian dari

terciptanya Konvensi Pengungsi 1951. Hal ini didasarkan pada

pemahaman bahwa negara mereka akan melindungi pengungsi di wilayah

mereka atau bekerja sama dengan negara lain untuk mencari solusi jangka

panjang bagi mereka (integrasi lokal, repatriasi sukarela, dan pemukiman).

Sebagaimana dinyatakan berulang kali dalam kesimpulan Komite

Eksekutif UNHCR dan tercantum dalam Pasal 33 Kovensi Pengungsi

1951 dan Protokol 1967, negara tersebut harus memastikan minimal

bahwa pencari suaka akan diterima, menikmati perlindungan yang efektif

terhadap refoulment (pengusiran kembali pengungsi), memiliki akses ke

prosedur suaka yang adil dan efektif, dan akan diperlakukan sesuai dengan

pengungsi internasional dan hukum hak asasi manusia.

Sebagai Negara yang merupakan salah satu peserta Konvensi

Pengungsi 1951, maka Australia dalam hal penanganan dan perlindungan

hukum pengungsi mengacu kepada Konvensi Pengungsi 1951 dan
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Protokol 1967. Australia memiliki kewenganan untuk menentukan apakah

seseorang atau sekelompok orang yang meminta status pengungsi diakui

sebagai pengungsi.

Dalam Pasal 1 Konvensi dan Protokol menjelaskan bahwa

seseorang dikatakan pengungsi apabila :

1. Berada di luar negaranya

2. Memiliki ketakutan beralasan penganiayaan

3. Karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan tertentu kelompok

sosial dan pendapat politik

4. Karena ketakutan tersebut tidak mendapatkan perlindungan dari

negaranya

Dalam Bab IV Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967

membahas tentang Kesejahteraan Pengungsi (Welfare) yang terdiri dari 5

Pasal (Pasal 21-24) yang masing-masing secara garis besar menjelaskan

bahwa :

- Pasal 20 mengenai Penjatahan kebutuhan umum para pengungsi harus

sama dengan warga negara

- Pasal 21 mengenai tempat tinggal pengungsi yang harus diberikan

secara sah di wilayah mereka dan diberlakukan sama seperti orang

asing pada umumnya di negara mereka

- Pasal 22 mengenai pendidikan yang mengharuskan negara peserta

untuk memberikan pendidikan dasar kepada pengungsi, hingga ijazah

maupun beasiswa seperti warga negara asing pada umumnya
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- Pasal 23 mengenai Bantuan Umum yang mewajibkan negara peserta

memberikan bantuan umum seperti yang diberlakukan kepada warga

negaranya.

- Pasal 24 mengenai perburuan dan jaminan sosial yang mengharuskan

negara peserta untuk memberikan jaminan sosial kepada pengungsi

yang bekerja sebagai buruh sesuai dengan peraturan perundang-

undangan masing-masing negara diberlakukan sama seperti kepada

warga negaranya.

Selain dari kelima Pasal yang telah disebutkan diatas mengenai

kesejahteraan para pengungsi, Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol

1967 juga mengatur beberapa hal mengenai tindakan adminisratif yang

wajib dipatuhi negara peserta konvensi yang tertuang dalam Pasal-

Pasal di bawah ini:

Pasal 26 Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 menerangkan :

“ Each Contracting State shall accord to refugees lawfully in its
territory the right to choose their place of resience to move freely
within its territory, subject to any regulations applicable to aliens
generally in the same circumtances.”

Dalam hal ini Penulis terjemahkan secara bebasa dapat diartikan

sebagai berikut :

“ Setiap Negara Peserta wajib memberika kepada pengungsi secara
sah di wilayahnya hak untuk memilih tempat tinggal mereka, untuk
bergerak bebas dalam wilayahnya, tunduk pada peraturan yang
berlaku untuk orang asing pada umumnya dalam situasi yang sama”.

Pasal 31 ayat 1 berbunyi :

“Negara peserta tidak akan menjatuhkan hukuman kepada pengungsi
yang masuk secara ilegal, yang datang langsung dari suatu wilayah di
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mana kehidupan atau kebebasan mereka terancam yang tercantum
dalam Pasal 1, masuk atau hadir di wilayah mereka tanpa izin, asalkan
mereka menampilkan diri tanpa penundaan kepada pihak berwenang
dan menunjukan hasil yang baik karena masuk secara ilegal”.

Pasal 33 berbunyi :

1. No Contracting State shall expel or return (refouler) a refugee in
any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life
or freedom would be threatened on account of his race,
religion,nationality, membership of a particular social group or
political opinion.

2. The benefit of the present provisions may not, however, be claimed
by a refugee whom there are reasonable grounds for regarding as a
danger to the security of the country in which he is, or who, having
been convicted by a final judgment of a particulary serious crime,
constitutes a danger to the community of that country.

Yang dalam Bahasa Indonesia berarti :

1. Negara Peserta tidak diperbolehkan untuk mengusir atau
mengembalikan (memulangkan kembali) pengungsi dengan cara
apapun ke wilayah perbatasan di mana kehidupan atau
kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan,
keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik.

2. Manfaat dari ketentuan ini mungkin tidak, bagaimanapun, diklaim
oleh seorang pengungsi yang ada alasan yang kuat untuk
menganggap sebagai bahaya bagi keamanan negara di mana dia,
atau siapa, yang telah divonis oleh pengadilan terakhir dari
khususnya kejahatan serius, merupakan bahaya bagi masyarakat
negara itu.

2. Ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
oleh Australia yaitu Schedule 2 of Human Rights and Equal Oppurtinity
Commission Act 1986

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

merupakan konvensi yang mengatur mengenai hak-hak dari warga negara

dan politik. Australia sudah meratifikasi ICCPR yang tertuang dalam

Schedule 2 of Human Rights and Equal Oppurtinity Commission Act 1986

sejak tahun 1980 menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan.
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Pasal 1 ayat 1 ICCPR  menjelaskan :

“ Setiap orang behak untuk menentukan nasib mereka sendiri. Dengan
hak tersebut mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas
untuk membangun ekonomi, pembangunan sosial dan budaya”.

Pasal 6 ICCPR menjelaskan :

“ Setiap orang memiliki hak yang melekat untuk hidup. Hak ini harus
dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat secara sewenang-
wenang dicabut hak hidupnya”.

F. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, kehadiran hukum dalam masyarakat

diantaranya adalah untuk mengadakan integrasi dan koordinasi kepentingan-

kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain. Oleh karena itu, koordinasi

yang harus dilakukan oleh hukum adalah dengan cara membatasi dan

melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Perlindungan terhadap

kepentingan-kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara

membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan

seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk

bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.21

Sarana perlindungan hukum (rechsbescherming) menurut Philipus

Hadjon dapat ditinjau dari dua (2) hal yaitu:22

1. Perlindungan hukum secara preventif dapat ditempuh dengan dua (2)

sarana yakni:

21 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti), hlm. 53

22 Philipus Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Cet. I, Ed. Khusus, (Surabaya:
Peradaban, 2007), hlm 3-5
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a. Perlindungan hukum secara preventif melalui sarana peraturan

perundang-undangan.

b. Perlindungan hukum secara preventif melalui sarana Perjanjian.

2. Perlindungan hukum secara represif yakni memperoleh perlindungan

hukum dengan menempuh jalur Peradilan Umum ataupun daya paksa.

Menurut Philipus Hadjon, dalam merumuskan prinsip-prinsip

perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, landasan pijak yang digunakan

adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Konsepsi

perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-

konsep rechtsstaat dan “the rule of law”. Konsep pengakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya dan konsep rechsstaat dan

“the rule of law” menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan

perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam wadah

rechtsstaat atau “the rule of law”. Sebagai kerangka pikir dengan landasan

pijak pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia

adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat

manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang

berdasarkan Pancasila.
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