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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1     Latar Belakang dan Rumusan Masalah 

Sejak 18 Desember 2010, telah  terjadi suatu fenomena revolusi di Tunisia, 

Mesir, Libya, Bahrain, Yaman, Irak, dan Suriah.
1
 Fenomena revolusi yang 

sebagian besar melanda negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika 

Utara tersebut dinamakan dengan Kebangkitan Dunia Arab atau Musim Semi 

Arab (Arab Springs) Musim Semi Arab adalah sebuah gelombang revolusi yang 

disebabkan oleh efek domino dari adanya krisis demokrasi di kawasan Timur 

Tengah dan Afrika Utara. Sebenarnya fenomena tersebut merupakan fenomena 

yang rumit dijelaskan ujung pangkalnya. Ada rangkaian peristiwa-peristiwa di 

masa lalu yang melatarbelakangi dan mempengaruhi fenomena tersebut, ada isu 

mengenai konflik politik atas aliran keagamaan, hingga isu mengenai konflik 

kepentingan geo-politik ekonomi terkait sumber daya alam, dapat menjadi 

beberapa isu yang relevan atas fenomena Musim Semi Arab tersebut. Namun,  

gelombang revolusi yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara lebih 

banyak disebabkan karena ketidakpercayaan atas rezim pemerintahan yang 

berkuasa. Ketidakpercayaan tersebut dimanifestasikan ke dalam bentuk protes, 

demonstrasi dan perlawanan yang kemudian berujung dengan terjadinya 

                                                           
1
Budiyanto, “Arab Spring: Tragedi Demokrasi Mesir”, Kompas, 2 Oktober, 2013, h. 3. 
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pemberontakan-pemberontakan yang bertujuan untuk mengakhiri kekuasaan 

rezim tersebut.
2
 

Suriah adalah salah satu negara di kawasan Asia Barat yang dipimpin oleh 

rezim Bashar Al-Assad. Bashar Al-Assad yang menggantikan ayahnya Hafez Al-

Assad, dianggap sebagai pemimpin otoriter yang membelenggu kebebasan 

demokrasi rakyat Suriah.
3
 Tumbangnya rezim otoriter di Tunisia, Mesir dan Libya 

yang sekaligus menjadikan tanda keberhasilan demokrasi dan fenomena Musim 

Semi Arab, membuat ratusan ribu rakyat Suriah pro demokrasi turun ke jalan 

untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Mereka memulainya dengan 

demonstrasi damai menuntut perubahan dan revolusi politik. Namun, aksi 

demonstrasi yang awalnya berlangsung damai tersebut berubah menjadi keributan 

saat petugas keamanan rezim Bashar Al-Assad memilih menggunakan cara 

kekerasan untuk meredam aksi tersebut.
4
 Demonstran pro demokrasi yang tidak 

terima perlakuan petugas keamanan membalas dengan aksi perlawanan dengan 

menggunakan senjata sehingga aksi yang semula berjalan damai tersebut berubah 

menjadi aksi perlawanan bersenjata.
5
  Dibawah pemerintahan Presiden Bashar Al-

Assad, rakyat Suriah berencana melakukan pemberontakan untuk mengakhiri 

                                                           
2
Ibid. 

3
“Middle East Syria Profile”, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14703995, 

25 Juni 2015, diakses pada 26 Juni 2015. 

4
“Syrian Rebel Forces Seize Major Military Base From Government”, 

http://www.theguardian.com/world/2015/jun/09/syrian-rebel-forces-seize-major-military-base-

government-forces, 9 Juni 2015, diakses pada 26 Juni 2015. 

5
Rene Pattiradjawane, “Krisis Suriah: Empat Tahun dalam Kegelapan”, Kompas, 11 

Maret, 2015, h. 9. 
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rezim Bashar Al-Assad.
6
 Pemberontakan tersebut terjadi karena adanya rasa 

ketidakpuasan dan ketidakpercayaan atas sistem pemerintahan Presiden Bashar 

Al-Assad selama ini, dan juga keinginan rakyat Suriah untuk menuntut lengsernya 

Presiden Bashar Al-Assad yang dianggap otoriter. Berbeda dengan negara di 

kawasan Timur Tengah lainnya, pemberontakan rakyat Suriah di tengah 

gelombang Musim Semi Arab dalam upaya mengakhiri rezim Bashar Al-Assad 

rupanya tidak berjalan dengan mudah. Dengan dukungan Rusia, Tiongkok dan 

Iran, rezim Bashar Al-Assad yang ingin mempertahankan kekuasaannya, 

mengupayakan segala cara untuk meredam pemberontakan yang ingin mengakhiri 

kekuasaannya, sehingga berujung dengan terjadinya konflik bersenjata di Suriah.
7
 

Selama kurun waktu 4 tahun konflik bersenjata di Suriah telah terjadi, 

namun tidak ada tanda-tanda konflik akan berakhir.
8
 Bahkan, konflik yang semula 

hanya melibatkan pihak oposisi melawan rezim Bashar Al-Assad kini menjadi 

konflik internal yang melibatkan banyak pihak. Ada konflik pihak oposisi 

melawan rezim Bashar Al-Assad, konflik antar fraksi oposisi, dan konflik antara 

pihak oposisi melawan kelompok garis keras. Munculnya kelompok ekstremis 

Negara Islam di Irak dan Suriah makin memperburuk keadaaan di Suriah.
9
 

Konflik yang terjadi membuat Suriah, yang merupakan negeri yang dikenal negeri 

yang menjunjung tinggi persatuan agama dan etnis, kini menjadi negeri yang 

                                                           
6
Ibid. 

7
Samsul Hadi, “Empat Tahun Krisis Suriah: Depresi Massal dan Musnahnya Satu 

Generasi”, Kompas, 15 Maret, 2015, h. 4. 

8
Rene Pattiradjawane, Loc. Cit. 

9
Ibid. 
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makin sektarian dengan pandangan mengenai agama dan etnis yang terpecah 

belah ke dalam golongan maupun kepentingan kelompok.
10

 Suriah telah berubah 

menjadi tanah pengusiran bagi rakyatnya sendiri. Kekacauan yang diakibatkan 

oleh konflik tersebut mengakibatkan lebih dari 220.000 orang tewas, dengan 

sekitar 1 juta orang yang telibat dalam konflik bersenjata mengalami luka, jumlah 

tersebut adalah jumlah sebagian korban dari total penduduk sebelum konflik, 

yakni 23 juta jiwa.
11

 Selain itu, hampir 4 juta orang dengan terpaksa melarikan 

diri dari Suriah, meninggalkan negara mereka, untuk mencari perlindungan.
12

 

Dari perspektif hak asasi manusia, asylum seekers, refugees dan internally 

displaced persons dapat digolongkan sebagai golongan yang membutuhkan 

perlindungan khusus. Hal tersebut dikarenakan karena mereka lebih rentan 

menjadi objek serangan pelaku pelanggaran hak asasi manusia dibandingkan 

penduduk yang tidak melakukan perpindahan tempat, baik di dalam maupun di 

luar negaranya.
13

 

Perpindahan dapat dilakukan secara sukarela atau paksaan dan hal itu dapat 

terjadi baik di dalam batas wilayah negaranya sendiri maupun melintasi batas 

wilayah negaranya. Terdapat beberapa pembedaan terhadap golongan yang 

                                                           
10

Ibid. 

11
Ibid.  

12
Ibid. 

13
Walter Kälin dan Jorg Künzli, The Law of International Human Right Protection, 

Oxford University Press, 2009, h. 487. 
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memerlukan perlindungan-perlindungan khusus. Golongan tersebut dibedakan ke 

dalam 4 kelompok:
 14

 

(1) those who leave their homes voluntarily for economic, family related, 

or other reasons to settle elsewhere within their country; (2) migrants, 

those who move to another country for the same reasons; (3) internally 

displaced persons (often called „IDPs‟), those who are forced to leave 

their homes to seek refuge in another part of their own country; and (4) 

refugees, those who are forced to seek protection against persecution by 

fleeing abroad. 

Penjelasan di dalam kelompok pertama dan kedua pada dasarnya mendefinisikan 

perpindahan sekelompok orang dengan karakteristik yang sama, yaitu 

perpindahan tersebut dilakukan karena motif ekonomi, ingin memperbaiki 

perekonomian dan kesejahteraan, mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih 

baik, atau alasan pribadi lain. Namun, di dalam penjelasan pada kelompok ketiga 

dan keempat terdapat perbedaan. 

Internally displaced persons (IDP‟s) adalah sekelompok orang yang karena 

suatu keadaan, dipaksa meninggalkan atau  terpaksa melarikan diri dari rumah 

atau tempat tinggal mereka ke lokasi yang aman, namun tetap berada di batas 

wilayah negara mereka.
15

 Keadaan tersebut dapat berupa keadaan yang 

disebabkan oleh alam (natural disaster), contohnya: bencana alam, maupun 

keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan manusia (human made disaster), 

contohnya: konflik bersenjata, pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan 

demikian, tidak seperti pengungsi, internally displaced persons tetap berada di 

dalam batas wilayah negeri sendiri, sehingga pengaturan perlindungan terhadap 

                                                           
14

Ibid. 

15
Ibid. 
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pengungsi internal harus berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam hukum 

nasional di negara asal dan dilakukan pula oleh negara asal mereka.
16

 Oleh karena 

itu, ketentuan perlindungan internasional tidak diberlakukan atas mereka. Hal ini 

menjelaskan perbedaan hukum yang mendasar dalam prosedur penanganan 

internally displaced persons dan refugees. Pengaturan mengenai internally 

displaced persons telah diatur tersendiri di dalam Guilding Principles on Internal 

Displacement yang dirancang dan disahkan oleh Komisi Perserikatan Bangsa 

Bangsa untuk Hak Asasi Manusia pada tahun 1988.
17

 

Terdapat juga golongan lain yang disebut sebagai pencari suaka (asylum 

seekers), yaitu seseorang atau sekelompok orang karena alasan tertentu, 

meninggalkan tempat tinggal atau negara mereka untuk mencari suaka
18

 ke tempat 

yang dapat memberi jaminan suaka kepada mereka. Alasan tersebut dapat berupa 

alasan politis, alasan perlakuan diskriminatif, dan alasan ekonomi.  

J.G.Starke berpendapat bahwa suaka teritorial yang diberikan kepada 

pencari suaka dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu:  

(a) suaka politik‟, misalnya untuk apa yang disebut dengan „para 

pembangkang‟ (defectors); (b) „suaka pengungsi‟, untuk para pengungsi 

dengan alasan yang benar-benar karena ketakutan terhadap penyiksaan di 

negaranya sendiri; dan (c) „suaka umum‟, yaitu bagi orang-orang yang 

                                                           
16

Ibid. 

17
Guilding Principles on Internal Displacement. 

18
Didalam bukunya J.G Strake menjelaskan bahwa suaka dapat merupakan suaka 

teritorial (atau intern), yaitu suaka yang diberikan suatu negara di wilayahnya; atau dapat juga 

suaka ekstra-teritorial, yaitu suaka yang diberikan untuk dan yang terkait dengan kedutaan, 

gedung-gedung konsuler, markas besar internasional dan kapal-kapal perang kepada pengungsi 

dari penguasa mereka. Menurut hemat penulis, pencari suaka (asylum seekers) hanya mencari 

suaka yang menurut pendapat J.G.Starke disebut dengan suaka teritorial. 
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melarikan diri dari negaranya untuk mencari perbaikan ekonomi, tetapi 

tidak memiliki status sebagai para imigran.
19

 

Pengungsi (refugees) adalah sekelompok orang yang meninggalkan tempat 

tinggalnya atau negaranya dengan alasan adanya ketakutan yang terbukti dapat 

mengancam kehidupan dan keselamatan sebagai akibat dari adanya perlakuan 

diskriminatif terkait dengan faktor kesukuan, keagamaan, kewarganegaraan, 

karakteristik gender, keanggotaan kelompok, dan pendapat politik yang 

dianutnya.
20

 Mereka meninggalkan tempat tinggal atau negaranya untuk 

menyelamatkan diri karena mereka merasa negara sebagai suatu entitas harusnya 

melindungi mereka, tidak mampu atau tidak ingin menjalankan kewajiban 

tersebut. 

Dunia internasional telah memiliki suatu badan yang khusus untuk 

menanggani permasalahan terkait dengan pengungsi, yaitu Komisariat Tinggi 

Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Urusan Pengungsi (United Nation High 

Commissioner for Refugees). Badan yang didirikan pada tanggal 14 Desember 

1950 oleh Perserikatan Bangsa Bangsa ini mempunyai tugas untuk membantu 

memberi bantuan medis, keamanan, tempat berlindung, suplai bahan-bahan 

makanan kepada pengungsi, sampai mereka mempunyai tempat yang aman untuk 

hidup. Badan tersebut berkewajiban untuk tetap memenuhi hak-hak para 

pengungsi, disamping membantu pengungsi untuk kembali ke negara asalnya atau 

                                                           
19

J.G.Starke, Pengantar Hukum Internasional: Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, 2008, h. 

476. 

20
Pasal 1 Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951. 
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membantu mencarikan negara ketiga (negara penerima suaka), sehingga mereka 

dapat memiliki kehidupan yang aman dari perlakuan diskriminatif.  

Menurut Perserikatan Bangsa Bangsa, jumlah pengungsi yang memasuki 

negara-negara maju meningkat hampir seperempat lebih besar dari tahun 2013, 

yakni menjadi 330.700 orang.
21

 Adanya gelombang jumlah pengungsi tersebut 

banyak disebabkan oleh konflik berkepanjangan yang terjadi di Irak, Afghanistan, 

Suriah serta konflik masalah diskriminasi etnis di sejumlah negara lain. Hal yang 

lebih memprihatinkan, dalam upaya mencari tempat perlindungan, ada lebih dari 

4.722 pengungsi yang tewas di laut. Sebanyak 3.419 orang diantaranya tewas saat 

melintasi Laut Tengah.
22

 United Nation High Commissioner for Refugees atau 

biasa disingkat UNHCR mencatat terjadi peningkatan yang signifikan terkait 

jumlah pengungsi, yang diperkirakan merupakan angka tertinggi sejak Perang 

Dunia II. Hingga akhir tahun lalu terdapat 51,2 juta pengungsi di dunia. Dari total 

51,2 juta pengungsi, sebanyak 16,7 juta diantaranya pengungsi lintas negara. 

Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Hak Asasi Manusia, Zeid 

Ra‟ad, mengecam negara-negara kaya karena mengabaikan gelombang besar 

migrasi global dan efek yang ditimbulkan.
23

 Salah satu permasalahan pengungsi 

yang tengah menyita perhatian masyarakat internasional saat ini adalah adanya 

gelombang pengungsi yang berasal dari negara Suriah. Pengungsi Suriah terpaksa 

                                                           
21

B.Josie Susilo Hardianto, “Perlu Berpihak pada Pengungsi”, Kompas, 28 Desember, 

2014, h. 5. 

22
Ibid. 

23
Ibid. 
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meninggalkan negara mereka untuk mencari tempat perlindungan, sehingga  

permasalahan tersebut membuat Suriah sebagai suatu entitas negara, tidak dapat 

menjalankan kewajiban dasarnya sebagai suatu negara, yakni pemberian 

perlindungan terhadap warga negara. Pada pertengahan tahun 2014, jumlah 

pengungsi Suriah masih sekitar 3 juta orang. Kini, pengungsi Suriah berjumlah 

seperempat dari total 13 juta pengungsi di dunia yang ditangani Komisi Tinggi 

Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Urusan Pengungsi. Jumlah pengungsi tersebut 

yang tertinggi sejak tahun 1996.
24

 Pengungsi asal Suriah menyelamatkan diri ke 

negara-negara tetangga Suriah, seperti Lebanon, Irak, Jordania, dan Turki. 

Amnesti Internasional menyebutkan, Jordania, Lebanon, dan Turki menampung 

lebih dari 1,5 juta pengungsi.
25

 Menurut UNHCR, dengan jumlah pengungsi asal 

Suriah sebanyak 257 orang per 1.000 penduduk, Lebanon menjadi negara dengan 

kepadatan pengungsi tertinggi pada pertengahan 2014. Jordania berada di urutan 

kedua.
26

 

Persoalan pengungsi adalah merupakan persoalan yang kompleks. 

Dibutuhkan kerjasama antar negara terutama negara-negara besar, beserta seluruh 

masyarakat dunia untuk menggerakkan  kesadaran dan kepedulian akan 

pentingnya permasalahan pengungsi. Lebih dari 20 kelompok hak asasi manusia 

                                                           
24

Mustafa Rahman, “Jumlah Pengungsi Suriah Melonjak Pesat”, Kompas, 8 Januari, 

2015, h. 8. 

25
B.Josie Susilo Hardianto, Loc.Cit. 

26
Mustafa Rahman, Loc.Cit. 
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mengeluarkan permintaan bersama kepada komunitas internasional untuk 

mengambil tanggung jawab atas penderitaan warga sipil Suriah. Dalam laporan 

yang berjudul „Suriah yang Gagal‟, organisasi-organisasi itu mengkritik negara-

negara besar karena tidak menerapkan serangkaian resolusi Dewan Keamanan 

Perserikatan Bangsa Bangsa terkait konflik di Suriah.
27

 

Antonio Guterres, komisioner UNHCR mengatakan, sepanjang komunitas 

internasional tidak juga dapat menemukan solusi politik untuk konflik tersebut, 

dunia akan menghadapi konsekuensi persoalan kemanusiaan, seperti semakin 

banyaknya jumlah pengungsi.
28

 Meningkatnya jumlah pengungsi menunjukkan 

bahwa kemampuan dan kerjasama masyarakat internasional dalam menangani 

persoalan-persoalan antar elemen masyarakat internasional, khususnya terkait 

dalam permasalahan kemanusiaan masih terbatas, sehingga kedepannya mutlak 

diperlukan peranan yang signifikan dari masyarakat internasional terhadap 

permasalahan pengungsi tersebut. 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis menetapkan 

rumusan masalah, antara lain: 

1. Apa bentuk perlindungan terhadap pengungsi menurut hukum 

internasional? 

                                                           
27

“PBB Gagal Atasi Krisis Suriah”, Kompas, 13 Maret, 2015, h. 8. 

28
Mustafa Rahman, Loc.Cit. 
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2. Apa peran masyarakat internasional dalam penanganan pengungsi 

Suriah? 

1.3    Tujuan Penulisan 

Tujuan umum penulisan penelitian ini adalah sebagai suatu studi analisis 

mengenai masalah penanganan dan perlindungan terhadap pengungsi akibat 

konflik di Suriah. 

Sedangkan tujuan khusus dari penulisan penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaturan ukum internasional yang mengatur 

mengenai dan terkait dengan perlindungan pengungsi dan mengetahui 

bentuk-bentuk perlindungan terhadap pengungsi, 

2. Untuk mengetahui status orang-orang dari Suriah yang melakukan 

perpindahan untuk mencari perlindungan dan menjelaskan peran 

masyarakat internasional terhadap pengungsi Suriah. 

1.4  Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan 

menggunakan tipologi, pendekatan masalah dan pengambilan sumber bahan 

hukum sebagai berikut: 

1.4.1 Tipe Penelitian 
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Penelitian skripsi ini merupakan tipe penelitian yang bersifat normatif. 

Menurut Peter Mahmud Marzuki
29

 bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu 

proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam 

kaitannya dengan skripsi penulis, skripsi penulis menggunakan pendekatan 

masalah untuk mengkaji konsep-konsep dan hubungan dari berbagai ketentuan 

yang mengatur perlindungan hukum bagi pengungsi di dalam ruang lingkup 

hukum internasional. 

1.4.2 Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang dipakai dalam pembuatan atau penulisan skripsi ini 

menggunakan beberapa pendekatan: 

a. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan 

terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan kemudian dikaitkan 

dengan kaidah-kaidah hukum dan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam 

permasalahan. Pendekatan perundang-undangan adalah suatu metode yang 

mengkaji dan menelaah hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-

undangan.
 30

 

b. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan konseptual dimana 

pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

                                                           
29

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, 2005, h. 47. 

30
Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., h. 137. 
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yang berkembang dalam ilmu hukum internasional mengenai perlindungan 

pengungsi yang terkait dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis.
31

 

1.4.3 Sumber Bahan Hukum 

Terdapat 2 macam sumber bahan hukum di dalam penulisan skripsi ini, 

yakni data primer dan data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan 

hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang terdiri dari 

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau putusan hakim.
32

 Bahan hukum 

primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain bahan hukum yang 

berasal dari peraturan, ketentuan dan konvensi internasional yang berlaku. 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder berupa publikasi 

mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi 

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-

komentar atas putusan pengadilan.
33

 Bahan hukum sekunder yang digunakan 

dalam penulisan skripsi ini antara lain meliputi literatur buku-buku, majalah, 

artikel media cetak, jurnal hukum, dan informasi dari media internet dalam 

membahas permasalahan yang dikaji. 

 

 

 

                                                           
31

Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., h. 95. 

32
Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., h. 181. 

33
Ibid. 
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