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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengungsi menjadi salah satu isu global yang banyak dibicarakan oleh 

masyarakat internasional.Permasalahan pengungsimenjadi perhatian khusus 

dari dunia internasional karena jumlahnya terus meningkat dan telah menjadi 

isu yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat internasional. 

Timbulnya pengungsi disebabkan oleh keadaan yang memburuk dalam 

ranah politik, ekonomi, dan sosial suatu negara tersebut sehingga memaksa 

masyarakatnya untuk pergi meninggalkan negara tersebut dan mencari tempat 

berlindung yang lebih aman di negara lain,dengan alasan ingin mencari 

perlindungan serta menyelamatkan diri mereka dari bahaya yang mengancam 

fisik.Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengungsi diartikan sebagai orang 

yang mencari tempat yang aman ketika daerahnya ada bahaya yang 

mengancam.
1
Tingginya angka pengungsi yang pergi meninggalkan negaranya 

dan masuk ke negara lain secara ilegal secara langsung banyak menimbulkan 

kerugian bagi keamanan dan pertahan suatu negara tujuan para imigran 

tersebut. 

                                                             
1 Yus Badudu, Kamus Bahasa Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1994, h. 54  
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Pada dasarnya, setiap pengungsi yang mencari suaka ke negara lain berhak 

untuk mendapatkan perlindungan hukum serta keselamatan dan keamanan dari 

bahaya yang mengancam yang dijamin oleh negara tujuan. Suaka adalah 

penanugerahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang 

dari negara lain yang datang ke negara bersangkutan karena menghindari 

pengejaran atau bahaya besar.
2
 

Indonesia merupakan salah satu negara yang sering menjadi tempat transit 

bagi para imigran yang ingin mencari suaka di negara lain. Para imigran yang 

transit ke Indonesia biasanya adalah imigran yang pergi ke Australia sebagai 

tempat tujuannya.Seringnya Indonesia menjadi tempat transit bagi para 

imigran tidak terlepas dari letak Indonesia yang strategis yang diapit dua 

benua dan dua samudera.Selain itu juga, Indonesia memiliki garis pantai yang 

sangat panjang sehingga memungkinkan terbentuknya pelabuhan ilegal yang 

tidak terdeteksi oleh pemerintah Indonesia. Disisi lain, posisi geografis 

Indonesia berpotensi sebagai jalur perdangangan ilegal dan menjadi lokasi 

transit bagi para pengungsi atau pencari suaka yang ingin menuju Australia. 

Kedatangan secara ilegal ini tentu sangat merugikan Indonesia, hal ini 

dikarenakan kedatangan pengungsi ini dianggapakan mengancam ketahanan 

dan keamanan nasional.Menurut ketentuan hukum Indonesia, setiap orang 

yang masuk atau keluar Indonesia harus memiliki surat perjalanan.
3
Dari 

                                                             
2
 Ajat Sudrajat Havid, Pengungsi dalam Rangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini 

dan yang Akan Datang, Protecting Refugee, A Field Guide for NGO’s, tanpa tahun, h. 125 
3 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENERAPAN PRINSIP NON-DISCRIMINATION BAGI 
PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA

WINNER NABILLA JATYPUTRI



 
 

3 
 

ketentuan ini dapat diketahui bahwa Indonesia sesungguhnya sangat 

menentang keberadaan imigran gelap yang berdatangan ke Indonesia. 

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia belum mampu 

menangani permasalahan kemanusiaan tersebut, antara lain: 

1. Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia yang mencukupi di 

lapangan untuk melakukan patroli di seluruh wilayah perairan 

Indonesia yang sangat luas; 

2. Adanyasindikat people smuggling yang dilakukan oleh oknum 

masyarakat Indonesia sendiri seperti nelayan bahkan pihak berwenang 

sehingga dapat mengelabui kapal patroli Indonesia. 

Untuk menangani masalah pengungsi secara internasional terdapat aturan 

hukum mengenai pengungsi internasional yaitu The 1951 Convention Relating 

to the Status of Refugees, The 1967 Protokol Relating to the Status of 

Refugees, the Convention Relating to the Status of Stateless Person (1954), 

dan Convention Governing the Specific Aspects of Refugees Problems In 

Africa (1969). Konvensi-konvensi tersebut merupakan salah satu bentuk 

upaya perlindungan bagi pengungsi. 

Di Indonesia terdapat dua organisasi Internasional sekaligus yang 

menangani masalah pengungsi, yaitu United Nations High Commissioner for 

Refugees (UNHCR) danInternational Organization of Migration(IOM).Orang 

Asing yang menyatakan diri sebagai pengungsi atau pencari suaka, tidak dapat 
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dikenakan sanksi seperti imigran ilegal.
4
 Namun, mereka akan diserahkan 

kepada pihak UNHCR dan IOM dalam penanganannya hingga penempatan ke 

negara ketiga.  

UNHCR merupakan salah satu badan kemanusiaan yang didirikan oleh 

PBB, dengan adanya badan kemanusiaan ini diharapkan para korban atas 

konflik yang terjadi di lingkungan mereka mendapatkan keamanan, 

dapat mencari suaka, mendapat tempat yang aman di wilayah lain ataupun di 

negara lain. 

IOM dan UNHCR memiliki fungsi masing-masing, yang pertama yaitu 

UNHCR adalah pihak yang berhak menentukan status seseorang sebagai 

pengungsi atau bukan, sedangkan IOM tidak memiliki hak tersebut.Perbedaan 

yang kedua adalah UNHCR adalah pihak yang menentukan negara ketiga bagi 

pengungsi, sedangkan IOM menyediakan fasilitas pemulangan secara sukarela 

(Voluntary Repatration) ke negara asal pengungsi. 

Pemerintah Indonesia belum menandatangani Konvensi 1951 danProtokol 

1967 tentang pengungsi. Secara hukum, Indonesia tidak wajibmengakui 

bahkan tidak memberi perlindungan bagi pencari suaka yangberada di 

Indonesia. Namun, sebagai salah satu negara yang menerima danmeratifikasi 

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), Indonesiamengakui adanya 

hak untuk mencari suaka ke negara lain. Ini terlihat denganadanya pengakuan 

terhadap hak untuk mencari suaka dalam tata peraturanperundang-undangan 

Indonesia. Tidak ada peraturan khusus untuk menanganipengungsi dan 

                                                             
4 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tanggal 30 September 2002 Tentang Penanganan 

terhadap Orang Asing 
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pencari suaka yang datang ke Indonesia. Akan tetapi,pengaturannya 

disamakan dengan imigran ilegal yang datang ke Indonesiayang diatur dalam 

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 

tentang Penanganan Imigran Ilegal. Indonesiapun tidak mempunyai kewajiban 

dan kewenangan untuk mengambil tindakaninternasional terhadap pengungsi 

dan pencari suaka yang masuk ke Indonesia.Indonesia hanya menangani para 

imigran yang diberikan tindakanadministratif oleh petugas keimigrasian. 

Pedoman dunia Internasional mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia 

(HAM) antara lain: Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM 1948, Kovenan 

Internasional Hak Sipil dan Politik 1966, Kovenan Internasional tentang Hak-

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1966, Konvensi Internasional tentang 

Pemberantasan Segala Bentuk Rasialis dan Diskriminasi 1965, Konvensi 

Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam 

dan Tidak Manusiawi atau Merendahakan Martabat 1984, Konvensi tentang 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi bagi Perempuan 1979, dan 

Konvensi tentang Hak Anak 1989. Pembentukan norma-norma HAM 

Internasional yang telah dibuat dan diadopsi ke berbagai bentuk perjanjian 

internasional baik bilateral juga multirateral yang mengikat para pihak.  

Sebagai contoh status perlindungan pengungsi asal Rohingya di Indonesia. 

Status keberadaan dan perlindungan terhadap pengungsi eratkaitannya dengan 

HAM. Karena, setiap orang yangtelah memilih jalan untuk menjadi seorang 

pencari suaka bahkan menjadipengungsi adalah mereka-mereka yang dengan 

jelas-jelas tidak mendapatkanperlindungan yang layak dalam persoalan HAM 
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di negara asalnya. Padadasarnya Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam 

memberikanperlindungan kepada rakyatnya, akan tetapi dapat dimungkinkan 

pemerintahatau negara tidak mau atau tidak mampu dalam memberikan 

perlindungankepada warganegaranya, sehingga warganegaranya terpaksa 

harus mencariperlindungan di negara lain, mereka itulah disebut sebagai 

pencari suaka.
5
 

Penanganan awal dalam permasalahan yang terkait dengan pencari 

suakamaupun pengungsi di Indonesia merujuk pada Undang-undang Nomor 

6Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal ini karena baik secara suaka 

maupunpengungsi, mereka itu merupakan orang asing yang memasuki 

wilayahIndonesia, sehingga ketentuannya disamakan dengan orang asing lain 

yangmasuk ke Indonesia baik secara legal seperti turis, pelajar asing; 

maupunilegal, seperti penyeludupan orang.
6

 Pasal 83 ayat (1) huruf b 

UndangundangNomor 6 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pejabat imigrasi 

berwenangmenempatkan orang asing dalam Rumah Detensi Migrasi 

(RUDENIM) jika orang asing tersebut berada diwilayah Indonesia tanpa 

memiliki dokumen perjalanan
7
yang sah. 

                                                             
5Farah Ramafitri, 2011, Perlindungan Pengungsi Asal Srilanka Di Indonesia Berdasarkan 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Dan Urgensi Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, 
Fakultas Hukum UGM, hlm, 44. 

6Tamia Ayu Dian Faniati, 2012, Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis Yang Tidak 
Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar, Fakultas Hukum UI, hlm. 
79. 

7Pasal 1 angka 13 UU Nomor 6 Tahun 2011, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 
dokumen perjalanan adalah: Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang 
dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi Internasional lainnya untuk 
melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya 
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Pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk 

menentukanseseorang atau kelompok orang sebagai pengungsi atau bukan, 

kewenangantersebut ada pada UNHCR sebagai lembaga yang menangani 

masalahpengungsi. Mereka yang belum diidentifikasi statusnya oleh UNHCR 

akanditempatkan di ruang detensi, sedangkan bagi mereka yang dinyatakan 

bukansebagai kategori pencari suaka ataupun pengungsi oleh UNHCR akan 

segeradi deportasi.
8
 

Dari persoalan-persoalan mengenai banyaknya pengungsiyang berada di 

Indonesia inilah penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai perlindungan 

hukum bagi pengungsi di Indonesia.Sehingga penulis tertarik untuk meneliti 

persoalan mengenai Penerapan Prinsip Non-Discrimination bagi Pengungsi 

Rohingya di Indonesia. 

 

1.2Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk perlindungan pengungsi menurut hukum internasional  

2. Bagaimana kesesuain praktek penanganan Pengungsi Rohingya oleh 

Pemerintah Indonesia dengan hukum internasional yang berlaku 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

 

                                                             
8Op. Cit., Lihat Tamia Ayu Dian Faniati, 2012, hlm. 80. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peranan Pemerintah Indonesia serta kerjasamanya 

dengan Organisasi Internasional dalam menangani permasalahan 

Pengungsi Rohingya di Indonesia;  

2. Untuk mengetahui faktor kedatangan Pengungsi Rohingya dan pengungsi 

internasional lainnya ke Indonesia; 

3. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan 

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 

 

 

Manfaat penelitian ini adalah:  

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk menambah khazanah ilmu hukum 

internasional dengan topik mengenai penanganan pengungsi.  

2. Manfaat praktis, yaitu untuk memberikan kontribusi dalam pemberian 

informasi mengenai keberadaan Pengungsi Rohingnya dan Vietnamese 

Boat People di Indonesia 

 

 

1.4 Metode Penelitian 

 

A. Tipe Penelitian  

Pembuatan penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, 

yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan masalah untuk mengkaji 
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konsep-konsep dan hubungan dari berbagai ketentuan yang mengatur 

permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi pengungsi menurut 

ketentun hukum internasional. 

 

B. Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan 

yang dilakukan dengan menelaah ketentuan undang-undang, 

ketentuan-ketentuan dalam konvesi, perjanjian-perjanjian internasional 

yang mengikat melalui proses hukum kebiasaan internasional yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang dibahas;
9
 

b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)adalah pendekatan yang 

dilakukan dengan beranjak dari pandangan dan doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum internasional mengeni perlindungan 

pengungsi.
10

 

 

C. Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum yang dipakai pegungsi dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer terdiri dari ketentuan hukum nasional maupun 

internasional terkait dengan bentuk perlindungan pengungsi, antara 

                                                             
9
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

2010, h. 9  
10Ibid. 
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lain: Convention Relating to the Status of Refugees 1951, Universal 

Declaration of Human Right 1948,International Covenant on Civil and 

Political Rights 1966, International Covenant on Economic, Sosial, 

and Culture 1966, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang 

Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 

tentang Pengawasan Orang Asing dan Tinakan Keimigrasian. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder terdiri dari referensi yang diperoleh dari buku-

buku yang yang terkait dengan tema perlindungan pengungsi yang 

menjadi tema penulisan skripsi ini. 

3. Bahan Hukum Tambahan 

Bahan hukum tambahan terdiri dari putusan Mahkamah Internasional, 

Resolusi Majelis Umum, serta putusan lain dalam beberapa kasus. 

Selain itu referensi lain berasal dari jurnal hukum, makalah, dan 

informasi melalui media cetak dan media elektronik. 
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