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ABSTRAK 

Pengungsi merupakan salah satu subyek yang harus dilindungi dalam Hak 
Asasi Manusia secara internasional. Jumlah pengungsi di dunia makin tahun 
makin bertambah.Indonesia sebagai negara strategis sering dijadikan sebagai 
negara transit oleh para imigran (seseorang disebut imigran ketika belum 
mendapatkan status pengungsi). Indonesia bukan merupakan negara yang 
meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 serta tidak ada aturan 
dalam hukum nasional yang mengatur tentang pengungsi secara khusus sehingga 
tidak bisa secara penuh memberikan perlindungan dan perlakuan kepada para 
pengungsi. 

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengkaji pengaturan 
Hukum Internasional yang berkenaan dengan bentuk perlindungan bagi pengungsi 
serta mengkaji tindakan lebih lanjut yang harus diambil oleh pemerintah 
Indonesia sebagai negara non-penandatangan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 
1967 serta upaya pemerintah Indonesia dalam mengisi kekosongan hukum di 
Indonesia mengenai perlindungan pengungsi. Penelitian ini dilakukan melalui tiga 
pendekatan yakni “statute approach”, “conceptual approach” dan “comparative 
approach”. Disamping itu, peneliti juga melakukan interview atau wawancara 
dengan beberapa narasumber untuk membantu memaparkan kajian yang 
dihasilkan pada tulisan ini. 

Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa pengaturan Hukum 
Internasional mengenai  perlindungan hukum bagi Pengungsi yang diatur dalam 
Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 serta Konvensi lain yang sudah 
menjadi Hukum Kebiasaan Internasional. Bentuk perlindungan terhadap 
pengungsi di Indonesia hanya sebatas aturan yang ada dalam perundang-undangan 
nasional serta beberapa prinsip dalam Hukum Kebiasaan Internasional.Untuk 
keperluan perlindungan bagi pengungsi perlu ditambahkan dengan cara 
menambahkan beberapa pasal yang ada di dalam Konvensi dan Protokol ini sesuai 
dengan keadaan yang ada saat ini mengingat kondisi dan keadaan pengungsi saat 
ini berubah. Dalam mengoptimalkan perlindungan bagi pengungsi di Indonesia, 
pemerintah Indonesia harus segera meratifikasi kedua aturan ini dengan 
mereservasi atau ikut serta bergabung dalam organisasi internasional atau 
membentuk kerjasama di bidang pengungsi seperti yang dilakukan Thailand. 
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