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BAB V
Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, penulis menarik

kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian

pada Penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Proses penanganan pengungsi Internasional di Indonesia dan Australia

memiliki persamaan dan perbedaan. Baik atau buruknya suatu negara

dalam menangani masalah pengungsi internasional berpengaruh pada citra

negara tersebut di muka dunia dalam hal Hak Asasi Manusia. Sama halnya

dengan yang dilakukan oleh negara Indonesia dan Australia. Peraturan

mengenai penanganan pengungsi di Indonesia terdapat dalam Pasal 28 G

UUD 1945, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia, Undang-Undang No 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar

Negeri, serta Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Tahun 2010 Tentang

Penanganan Imigran Ilegal. Di Australia sebagai salah satu negara peserta

Konvensi 1951 dan Protokol 1967, maka Australia dalam hal penanganan

pengungsi yang masuk ke negaranya menggunakan aturan yang terdapat di

Konvensi 1951 dan  Protokol 1967.

2. Perlindungan hukum terhadap Pengungsi Internasional di Australia

memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada Pengungsi

Internasional. Hal tersebut dikarenakan peraturan di Australia lebih

memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pengungsi. Dalam

hukum Australia diatur dengan jelas bahwa pengungsi memiliki hak yang
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sama seperti warga negara dalam pendidikan, tempat tinggal, kebebasan

mendapatkan pekerjaan dan lainnya. Tetapi berbeda di Indonesia yang

tidak mengatur hal tersebut dan menyerahkan seluruh penanganan

pengungsi pada perwakilan UNHCR yang ada di Indonesia.

B. Keterbatasan

Dalam menyusun penelitian dalam skripsi ini, Penulis menemui beberapa

kendala, antara lain :

1. Keterbatasan bahasa, dimana terdapat istilah-istilah yang dikenal pada

ketentuan negara lain, namun tidak dikenal dalam ketentuan negara kita.

Terdapat pula istilah-istilah sama namun mengandung pengertian yang

berbeda, demikian sebaliknya istilah yang berbeda tetapi mengandung

pengertian yang sama. Hal tersebut cukup menjadi kendala bagi Penulis

dalam melakukan penelitian ini.

2. Keterbatasan waktu, dimana penelitian ini menggunakan metode

perbandingan hukum dilakukan dengan memperbandingkan ketentuan

hukum nasional di Indonesia dan Australia. Penulis harus menyediakan

waktu lebih untuk mempelajari ketentuan hukum nasional negara

Australia.

3. Keterbatasan pustaka, dimana buku-buku yang membahas tentang negara

Australia cukup sulit ditemukan pada tempat Penulis melakukan

penelitian.
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C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian sebagai jawaban atas

permasalahan yang diteliti, maka peneliti memberikan saran kepada seluruh

pihak terkait sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Negara Indonesia, disarankan agar:

a. Melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol

1967 tentang Pengungsi yang saat ini belum diratifikasi;

b. Setiap pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia diperlakukan

secara wajar dan ditangani sebaik-baiknya serta tidak disamakan

dengan pelaku kriminal karena pengungsi bukanlah pelaku kriminal.

2. Kepada Pemerintah Negara Australia, disarankan agar:

a. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan efektifitas

penanganan pengungsi;

b. Memperjuangkan Hak Asasi Manusia terutama bagi para pengungsi di

muka dunia agar negara lain dapat mengikuti jejak negara Australia

sebagai negara penerima suaka.
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