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PENDAHULUAN
Masalah pengungsi dan pemindahan orang di dalam negeri merupakan persoalan yang paling pelik yang dihadapi
masyarakat dunia saat ini. Banyak diskusi tengah dilakukan di PBB yang terus berusaha mencari cara-cara lebih efektif untuk
melindungi dan membantu kelompok yang sangat rentan ini.
Sejumlah orang menyerukan ditingkatkannya kerja sama dan koordinasi antara lembaga pemberi bantuan, sebagian
lain menunjuk pada celah-celah dalam peraturan internasional dan menghimbau disusunnya standar-standar dalam bidang ini
lebih jauh lagi. Bagaimanapun, setiap orang setuju bahwa persoalan ini merupakan masalah multi-dimensional dan global.
Oleh karenanya setiap pendekatan dan jalan keluar harus dilakukan secara komprehensif dan menjelaskan semua aspek
permasalahan, dari penyebab eksodus massal sampai penjabaran respon yang perlu untuk menanggulangi rentang
permasalahan pengungsi, dari keadaan darurat sampai pemulangan mereka (repatriasi).
Dalam perdebatan ini beberapa fakta tetap tidak dapat diingkari. Pertama, ketika sejumlah pemindahan massal masih
mungkin untuk dicegah, tidak ada yang sukarela melakukannya. Tidak ada orang yang menyukai atau memilih menjadi
pengungsi. Menjadi pengungsi berarti lebih buruk daripada menjadi orang asing. Pengungsi berarti hidup dalam pembuangan
dan tergantung kepada orang lain untuk memperoleh kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan perumahan.
Informasi mengenai jumlah pengungsi di dunia, pembagian wilayah mereka, dan penyebab dari eksodus pada
umumnya telah ada. Secara kronologis, informasi ini menyampaikan bahwa masalah pengungsi telah mengalami perubahan
yang drastis dalam jumlah dan mutu selama lima dasawarsa terakhir.
Semenjak pembentukannya, PBB telah bekerja untuk melindungi para pengungsi di seluruh dunia. Pada 1951, saat
Kantor Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) didirikan, diperkirakan satu juta pengungsi
berada di dalam mandat UNHCR. Saat ini jumlah tersebut telah meningkat menjadi sekitar 17.5 juta pengungsi, di samping
2.5 juta pengungsi yang ditangani oleh Bantuan PBB dan Perwakilan Pekerja untuk pengungsi Palestina di Timur Tengah
(UNRWA), dan lebih dari 25 juta orang mengalami pemindahan di dalam negeri.
Pada 1951 hampir seluruh pengungsi adalah orang Eropa. Saat ini sebagian besar pengungsi berasal dari Asia dan
Afrika. Tidak seperti dahulu, pergerakan pengungsi saat ini lebih banyak terjadi dalam bentuk eksodus massal daripada
pelarian secara individual. Delapan puluh persen pengungsi saat ini adalah perempuan dan anak-anak.
Penyebab terjadinya eksodus juga telah berlipat ganda, dan sekarang termasuk karena bencana alam atau ekologi dan
kemiskinan yang amat sangat. Akibatnya, banyak pengungsi saat ini yang tidak sesuai dengan definisi dalam Konvensi
sehubungan dengan Kedudukan Pengungsi. Hal ini menyangkut korban-korban pengejaran (persecution) karena alasan ras,
agama, kewarganegaraan, anggota dari kelompok sosial atau pandangan politik tertentu.
Sistem PBB juga sangat memperhatikan meningkatnya jumlah pemindahan di dalam negeri secara massal pada tahuntahun terakhir. “Pemindahan di dalam negeri” adalah kondisi di mana orang-orang dipaksa untuk meninggalkan kediaman
mereka tetapi tetap dalam wilayah negara mereka sendiri. 1 Oleh karena masih berada di dalam wilayah negara mereka sendiri,
orang-orang ini tidak termasuk dalam sistem perlindungan untuk pengungsi saat ini. Hampir semua orang yang termasuk
dalam kategori orang yang dipindahkan di dalam negeri adalah penduduk negara berkembang, dan sebagian besar terdiri dari
perempuan dan anak-anak. Di beberapa negara, orang-orang yang dipindahkan di dalam negeri mencapai lebih dari sepuluh
persen jumlah penduduk.
Situasi pengungsi telah menjadi contoh klasik sifat saling-ketergantungan masyarakat internasional. Telah sangat
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Laporan analisa dari Sekretaris Jenderal tentang Pemindahan Orang-Orang di Dalam Negeri, dokumen E/CN.4/1992/23, hal.4.

terbukti bagaimana persoalan pengungsi satu Negara dapat membawa akibat langsung terhadap Negara lainnya. Hal ini juga
merupakan contoh saling ketergantungan antara masalah itu.
Ada hubungan yang jelas antara persoalan pengungsi dan masalah hak asasi manusia. Pelanggaran-pelanggaran
terhadap hak asasi manusia bukan hanya sebagian diantara penyebab utama eksodus massal, tetapi juga menghilangkan adanya
pilihan pemulangan secara sukarela selama hal tersebut terjadi. Pelanggaran terhadap hak kelompok minoritas dan pertikaian
antar suku makin banyak menjadi sumber eksodus massal dan pemindahan di dalam negeri.
Pengabaian hak minimum pada pengungsi dan orang-orang yang dipindahkan di dalam negeri merupakan dimensi
lain dari hubungan antara kedua masalah tersebut. Selama dalam proses mencari suaka, jumlah orang-orang yang menghadapi
upaya-upaya pembatasan, yang menyebabkan mereka tidak mempunyai akses pada wilayah yang aman, semakin bertambah.
Pada sejumlah contoh, pencari suaka dan pengungsi ditahan dan dikembalikan dengan paksa ke daerah di mana jiwa,
kemerdekaan dan keamanan mereka terancam. Beberapa di antara mereka diserang oleh kelompok bersenjata, atau
dimasukkan menjadi anggota angkatan bersenjata dan dipaksa berperang untuk salah satu pihak atau pihak lainnya dalam
pertikaian sipil. Pencari suaka dan pengungsi juga menjadi korban serbuan berdasarkan ras.
Para pengungsi mempunyai hak yang harus dihormati sebelum, selama dan setelah proses pencarian suaka.
Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan syarat yang penting untuk mencegah dan menyelesaikan masalah arus
pengungsi saat ini. Dalam sambutan yang disampaikan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi, Sadako Ogata mengatakan bahwa
“masalah pengungsi harus disampaikan kepada seluruh pemerintah dan penduduk untuk menguji komitmen mereka terhadap
hak asasi manusia”.
PBB DAN PARA PENGUNGSI
Perkembangan revolusioner dalam teknologi transportasi dan komunikasi telah mengakibatkan gelombang besar
perpindahan orang-orang, barang dan informasi melintasi batas dunia selama abad XX.
Namun, tidak semua perpindahan manusia di abad ke duapuluh dilakukan secara sukarela. Teknologi modern juga
telah membuahkan pengembangan senjata perusak massal. Sebagai akibatnya, kekerasan menjadi faktor terbesar yang
menyebabkan orang-orang terpaksa pergi meninggalkan kampung halamannya. Dua Perang Dunia dan sekitar 130 pertikaian
bersenjata sejak tahun 1945, telah membuat jutaan pemindahan massal dan eksodus di dunia.
Para perancang Piagam PBB mempunyai kenangan pahit mengenai tindak kekerasan yang merata dan penderitaan
hebat, dan mengajak para penanda tangan “… Untuk menyelamatkan generasi penerus dari bencana perang….”. Mereka
meminta PBB untuk membantu mencapai “kerja sama internasional dalam memecahkan persoalan internasional yang
bernuansa ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan,” dan untuk memajukan dan mendorong “penghormatan terhadap hak
asasi manusia dan untuk kebebasan dasar bagi semua orang tanpa pembedaan seperti ras, jenis kelamin, bahasa atau agama”.
Salah satu masalah pertama pada agenda PBB adalah nasib para pengungsi, orang-orang yang dipindahkan, orangorang tanpa kewarganegaraan dan “orang-orang yang dipulangkan,” semua yang tercerabut oleh perang dan membutuhkan
bantuan. Jelaslah bahwa hal ini merupakan persoalan internasional dan kemanusiaan.
ORGANISASI PENGUNGSI INTERNASIONAL
Dalam sidang kedua, akhir 1946, Mejelis Umum membentuk Organisasi Pengungsi Internasional (IRO). Organisasi
ini mengambil alih tugas Badan Bantuan dan Rehabilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNRRA). IRO menerima mandat
sementara untuk mendata, melindungi, menampung dan memulangkan para pengungsi.
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Para pengungsi berasal dari sekitar 30 negara – sebagian besar adalah orang-orang Eropa Timur. Sejak Juli 1947
sampai Januari 1952, IRO membantu menampung lebih dari satu juta pengungsi di dunia ketiga, memulangkan 73.000
pengungsi dan membuat rencana bagi 410.000 orang yang masih dipindahkan dalam negara mereka sendiri.
Sebagai akibat ketegangan politik pasca perang, kegiatan IRO menjadi kontroversil dan tidak cukup didanai. Hanya
18 dari 54 Negara yang memberikan sumbangan untuk anggaran organisasi ini. Padahal, biaya untuk mendanai operasi
meningkat dengan cepat, dan pada 1951 telah mencapai US$ 400 Juta.
Dengan cepat hal ini menjadi bukti bahwa tanggung jawab terhadap pengungsi membutuhkan upaya internasional
yang lebih jauh di bawah bantuan PBB itu sendiri. Akibatnya, mulai terjadi diskusi tentang pembentukan organisasi penerus
jauh sebelum mandat IRO berakhir.
KOMISI TINGGI UNTUK PENGUNGSI PBB (UNHCR)
Dalam resolusi 319A (IV) tanggal 3 Desember 1949, Majelis Umum memutuskan untuk mendirikan Kantor Komisi
Tinggi untuk Pengungsi PBB. Kantor tersebut dibentuk pada 1 Januari 1951 sebagai organ pendamping bagi Mejelis Umum,
yang pada awalnya bertugas untuk jangka waktu tiga tahun.
Sejak itu mandat dari UNHCR secara berkala diperpanjang dalam waktu 5 tahun berturut-turut, dan periode
sekarang ini berakhir pada 31 Desember 1993. UNHCR saat ini menangani lebih dari 17 juta pengungsi di seluruh dunia.
Kantor Komisi Tinggi bertempat di Jenewa, Swiss, dan mempunyai perwakilan di lebih dari 100 Negara. Pada 1991 Kantor
ini mempunyai staf sekitar 2.300 orang, dan pengeluaran secara keseluruhan di bawah program umum dan program khusus
berjumlah sekitar 865.5 juta dolar AS.
Menurut pasal 1 Statuta Kantor Komisi Tinggi, tugas utama mereka adalah memberikan perlindungan internasional
pada pengungsi, dan mencari jalan keluar yang tahan lama bagi pengungsi dengan membantu Pemerintah dalam memfasilitasi
pemulangan pengungsi dengan sukarela, atau integrasi mereka ke dalam masyarakat berkewarganegaraan baru. Fungsi Komisi
Tinggi diklasifikasikan sebagai “benar-benar non politik” serta “kemanusiaan dan sosial.”
Dalam memenuhi fungsi perlindungan, tugas Komisi Tinggi seperti disebutkan dalam Statuta tersebut termasuk:
(a) Memajukan penyelesaian dan ratifikasi konvensi internasional untuk perlindungan pengungsi; mengawasi
pelaksanaannya, dan mengusulkan amandemen;
(b) Memajukan upaya-upaya untuk memperbaiki situasi pengungsi dan mengurangi jumlah orang yang memerlukan
perlindungan;
(c) Membantu usaha-usaha meningkatkan pemulangan sukarela, atau berasimilasi dengan masyarakat negara baru;
(d) Meningkatkan penerimaan pengungsi ke dalam wilayah Negara-negara;
(e) Memfasilitasi transfer aset para pengungsi; memperoleh informasi dari Pemerintah mengenai jumlah dan kondisi
pengungsi di dalam wilayahnya, serta hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;
(f) Memelihara hubungan erat dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah;
(g) Menggalang hubungan dengan organisasi swasta yang menangani persoalan pengungsi;
(h) Memfasilitasi koordinasi usaha-usaha swasta.
Upaya perlindungan kemudian didiversifikasikan lebih lanjut dalam tahun-tahun setelah perancangan Statuta tersebut.
HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL
Sejumlah instrumen internasional menetapkan dan menjelaskan standar-standar pokok tentang perlakuan terhadap
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pengungsi. Instrumen yang paling penting adalah Konvensi PBB tentang Kedudukan Pengungsi (1951) dan Protokol tentang
Kedudukan Pengungsi (1967).
Konvensi PBB tentang Kedudukan Pengungsi (1951)
Konvensi 1951, yang rancangannya dibuat sebagai hasil rekomendasi dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang baru
saja dibentuk, menjadi petunjuk dalam menyusun standar perlakuan terhadap pengungsi.
Dalam pasal 1, Konvensi memberikan definisi umum tentang istilah “pengungsi.” Istilah tersebut berlaku pada setiap
orang yang “sebagai akibat peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951, dan karena adanya ketakutan yang beralasan akan
dikejar-kejar atas alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial atau pandangan politik tertentu,
berada di luar negara tempat ia menjadi warganegara, dan tidak mampu, atau tidak mau, karena adanya ketakutan semacam
itu, mendapat perlindungan dari negara tersebut; atau siapa saja yang tidak memiliki kewarganegaraan dan sedang berada di
luar negara tempat ia sebelumnya bertempat tinggal, ternyata tidak mau kembali ke negara tersebut karena adanya peristiwaperistiwa semacam itu.
Konvensi menyusun standar minimum bagi perlakuan terhadap pengungsi, termasuk hak dasar mereka. Konvensi
juga menetapkan status hukum pengungsi, dan mencantumkan ketentuan-ketentuan tentang hak mereka untuk mendapatkan
pekerjaan dan kesejahteraan, mengenai surat keterangan jati diri dan dokumen perjalanan, mengenai penerapan biaya fiskal,
dan mengenai hak mereka untuk memindahkan aset miliknya ke Negara lain di mana mereka telah diterima dengan tujuan
permukiman kembali.
Konvensi melarang pengusiran dan pemulangan paksa terhadap orang-orang berstatus pengungsi. Pasal 33 Konvensi
menetapkan bahwa “tidak satupun Negara Pihak dapat mengusir atau mengembalikan (memulangkan kembali) pengungsi
dengan alasan apapun ke wilayah perbatasan di mana jiwa atau kemerdekaan mereka akan terancam karena pertimbangan ras,
agama, kewarganegaraan, anggota dari kelompok sosial atau pendapat politik tertentu.” Pasal 34 membahas persoalan
naturalisasi dan asimilasi bagi pengungsi. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan masalah hak atas akses terhadap
pengadilan, pendidikan, jaminan sosial, perumahan dan kebebasan untuk bergerak.
Protokol tentang Kedudukan Pengungsi (1967)
Konvensi 1951 hanya dapat bermanfaat bagi orang yang menjadi pengungsi akibat peristiwa yang terjadi sebelum 1
Januari 1951. Namun tahun-tahun setelah 1951 membuktikan bahwa pergerakan pengungsi tidak hanya merupakan dampak
sementara dari Perang Dunia Kedua dan keadaan pasca perang. Sepanjang tahun-tahun terakhir 1950an dan 1960an muncul
kelompok-kelompok pengungsi baru, terutama di Afrika. Para pengungsi ini membutuhkan perlindungan yang tidak dapat
diberikan pada mereka karena batas waktu yang ditetapkan oleh Konvensi 1951.
Protokol 1967 memperluas penerapan Konvensi 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.
Sampai 1 April 1992, telah ada 111 Negara yang menjadi peserta dalam Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967.
Instrumen Internasional Lainnya
Konvensi dan deklarasi lain, yang beberapa di antaranya disebutkan di bawah, berisi ketentuan-ketentuan yang
mungkin relevan dengan pengungsi.
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Konvensi Jenewa Keempat 1949 mengenai Perlindungan bagi Orang Sipil pada Waktu Perang: pasal 44 Konvensi
ini, yang dimaksudkan untuk melindungi korban-korban sipil, berkenaan dengan pengungsi dan orang-orang yang dipindahkan
di dalam negeri. Pasal 77 dari Protokol Tambahan 1977 menyatakan bahwa pengungsi dan orang-orang tanpa
kewarganegaraan harus menjadi orang-orang yang dilindungi berdasarkan bagian I dan III dari Konvensi Jenewa Ke-4.
Konvensi 1954 sehubungan dengan Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan: merumuskan istilah “orang-orang tanpa
kewarganegaraan” sebagai orang yang tidak dianggap sebagai warganegara dari suatu Negara menurut hukum yang berlaku di
wilayah tersebut. Lebih jauh hal ini menentukan standar-standar bagi perlakuan yang akan diberikan pada orang-orang tanpa
kewarganegaraan.
Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Orang Tanpa Kewarganegaraan: Negara Pihak Konvensi ini setuju
untuk menjamin kewarganegaraan seseorang yang lahir di dalam wilayahnya, karena jika tidak, orang itu tidak akan
mempunyai kewarganegaraan. Negara tersebut juga setuju, dalam situasi seperti ini, untuk tidak mencabut kewarganegaraan
seseorang apabila pencabutan itu menjadikannya tanpa kewarganegaraan. Konvensi menegaskan bahwa orang-orang atau
kelompok-kelompok tidak boleh dicabut kewarganegaraannya karena alasan ras, suku, agama atau politik.
Deklarasi PBB tentang Wilayah Suaka (1967): Deklarasi Majelis Umum PBB ini mencantumkan sejumlah prinsipprinsip dasar mengenai wilayah suaka. Dinyatakan bahwa sesungguhnya pemberian wilayah suaka “merupakan kegiatan damai
dan manusiawi, dan karenanya ia tidak boleh dianggap sebagai suatu sikap yang tidak bersahabat oleh setiap Negara lainnya.”
Deklarasi ini menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar kemanusiaan untuk tidak memulangkan kembali dan mengingatkan pasal
13 dan 14 DUHAM yang secara berturut-turut menyerukan, hak untuk meninggalkan setiap negara dan kembali ke negara
seseorang dan hak untuk mencari dan menikmati suaka.
INSTRUMEN REGIONAL
Afrika
Pertumbuhan jumlah pengungsi yang melarikan diri dari perang dan pertikaian di dalam negeri di Afrika, yang
dimulai pada 1950, menyebabkan ditetapkannya suatu perjanjian yang umumnya dianggap sebagai suatu perjanjian regional
paling komprehensif dan signifikan sehubungan dengan masalah pengungsi. Pada 10 September 1969, Organisasi Persatuan
Afrika (OAU), menetapkan Konvensi OAU yang mengatur aspek-aspek tertentu pada masalah pengungsi di Afrika.
Keutamaan Konvensi ini adalah perluasan terhadap definisi istilah pengungsi. Negara-negara di Afrika merasa bahwa “memiliki
ketakutan beralasan atas pengejaran” merupakan kriteria yang tidak cukup luas untuk mencakup seluruh situasi pengungsi di
Afrika.
Pasal 1 ayat dua Konvensi Afrika menyebutkan bahwa “istilah ‘pengungsi’ juga harus diterapkan pada setiap orang
yang oleh karena adanya serbuan dari luar, pendudukan, dominasi asing, bahkan gangguan serius terhadap ketertiban umum
yang terjadi di sebagian atau seluruh negaranya, mereka terpaksa meninggalkan lingkungan tempat tinggalnya untuk mencari
perlindungan di tempat lain di luar negara asalnya atau negara di mana ia menjadi warga negara.”
Konvensi OAU lebih sebagai pelengkap daripada sebagai salinan dari Konvensi 1951. Selain memberikan definisi
pengungsi yang luas, Konvensi OAU mengatur pula persoalan permintaan suaka (pasal II), juga berisi ketentuan-ketentuan
penting mengenai pemulangan sukarela (pasal V) dan pelarangan kegiatan-kegiatan subversif oleh para pengungsi (Pasal III).
Sampai Februari 1992 Konvensi OAU telah diratifikasi oleh 42 Negara.
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Eropa
Dewan Eropa telah menetapkan sejumlah instrumen tentang pengungsi. Beberapa di antaranya yang paling penting
adalah:
(a) Persetujuan Eropa tentang Penghapusan Visa bagi Pengungsi (1959);
(b) Resolusi 14 (1967) tentang Suaka Bagi Seseorang Dalam Bahaya Pengejaran;
(c) Persetujuan Eropa tentang Pengalihan Tanggungjawab Bagi Pengungsi (1980);
(d) Rekomendasi tentang Harmonisasi Prosedur Nasional Sehubungan Dengan Suaka (1981);
(e) Rekomendasi tentang Perlindungan Bagi Orang-Orang yang Memenuhi Kriteria Konvensi Jenewa yang Secara Resmi
Bukan Pengungsi (1984);
(f) Konvensi Dublin (1990), yang mencantumkan kriteria untuk menentukan Negara anggota mana yang bertanggungjawab
untuk mempelajari permintaan suaka, ketika peminta suaka menyampaikan permohonan suaka kepada satu Negara
anggota atau lebih.
Konvensi Eropa tentang ekstradisi dan jaminan sosial juga memuat ketentuan-ketentuan tentang pengungsi.
Instrumen lain yang dihasilkan oleh anggota negara masyarakat Eropa di sebutkan di bawah ini.
Amerika Latin
Amerika Latin memiliki tradisi panjang mengenai suaka. Perjanjian Montevideo tentang Hukum Pidana
Internasional, yang ditandatangani pada 1889, adalah instrumen regional pertama yang berhubungan dengan masalah
pengungsi. Diikuti oleh Konvensi Caracas tentang Wilayah Suaka yang ditandatangani tahun 1954, dan instrumen lainnya
tentang suaka.
Pada 1980-an pecah pertikaian sipil di Amerika Tengah yang mengakibatkan eksodus besar-besaran mendekati dua
juta orang, membawa dampak persoalan ekonomi dan sosial yang serius bagi Negara-negara tujuan gelombang besar orangorang ini.
Tahun 1984, Negara-Negara “tuan rumah” ini menetapkan Deklarasi Cartagena tentang Pengungsi yang
mencantumkan landasan hukum bagi perlakuan terhadap pengungsi dari Amerika Tengah, termasuk prinsip tidak
memulangkan (non-refoulement), perlunya mempersatukan pengungsi, dan melakukan usaha-uasha untuk membasmi penyebab
persoalan pengungsi.
Definisi “pengungsi” dalam Deklarasi Cartagena serupa dengan definisi pada Konvensi OAU, termasuk “orang-orang
yang telah meninggalkan negaranya karena jiwa, keamanan dan kebebasan mereka terancam oleh tindak kekerasan, serbuan
asing, pertikaian di dalam negeri, pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia atau keadaan lainnya yang telah sangat
mengganggu ketertiban umum secara menyeluruh. (bagian III, ayat 3).
Deklarasi Cartagena tidak mengikat Negara-negara. namun demikian, hal ini dalam praktek diterapkan oleh
sejumlah Negara Amerika Latin, dan dalam beberapa kasus telah dimasukkan ke dalam perundang-undangan domestik.
HAK ASASI MANUSIA DAN PENGUNGSI
Pencari suaka dan para pengungsi mempunyai hak atas semua hak dan kebebasan dasar seperti disebutkan dalam
instruman hak asasi manusia internasional. Dengan demikian maka perlindungan bagi pengungsi harus dilihat dalam konteks
perlindungan hak asasi manusia yang lebih luas. Setelah Perang Dunia Kedua, dengan diciptakannya dua organisasi berbeda
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masing-masing untuk menangani hak asasi manusia dan pengungsi oleh Negara-negara, tidak berarti bahwa masalah-masalah
ini tidak saling berhubungan.
Tugas dari PBB dalam bidang hak asasi manusia dan tugas Komisi Tinggi untuk Pengungsi sangatlah berhubungan
dengan erat, dalam arti bahwa keduanya mempunyai tujuan yang sama yakni menjaga martabat manusia. Program hak asasi
manusia PBB ditujukan untuk menangani masalah hak perorangan dalam suatu wilayah Negara. Organisasi pengungsi didirikan
dalam rangka mengembalikan hak minimum kepada orang-orang yang telah meninggalkan Negara asalnya.
Hubungan antara hak asasi manusia dan pengungsi menimbulkan sejumlah persoalan :
Pertama, siapakah pengungsi itu dan apakah hak mereka berdasarkan hukum internasional? Apa sajakah hak mereka
sebagai pencari suaka yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai pengungsi berdasarkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967?
Bagaimana pengungsi dapat dibedakan dengan pekerja migran? Dapatkah masyarakat internasional mengingkari perlindungan
bagi mereka yang menyatakan tidak mau menerima perlindungan dari Negara asalnya?
Kemudian, apakah sebenarnya hubungan antara pelanggaran hak asasi manusia dengan pergerakan pengungsi?
Sampai sejauh manakah pelanggaran-pelanggaran tersebut menyebabkan eksodus massal? Dengan cara apa hak pengungsi
dilanggar pada proses pencarian suaka di Negara tuan rumah?
Akhirnya, apakah hubungan antara pemulangan orang dan hak asasi manusia? Dapatkan pemulangan benar-benar
dilakukan secara sukarela apabila Negara asal tidak dapat, atau tidak mempunyai keinginan untuk menjamin penghormatan
terhadap hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya bagi warganegaranya?
Hak Pengungsi
Konsep perlindungan internasional yang sekarang telah berkembang secara bertahap, saat ini ia mengimplikasikan
serangkaian tanggapan hukum dan kelembagaan. Dua fungsi utama Komisi Tinggi untuk Pengungsi adalah melindungi
pengungsi dan mencari solusi yang tahan lama terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi.
Pada pelaksanaannya, tugas dari perlindungan internasional termasuk pencegahan pemulangan kembali, bantuan
dalam memproses pencarian suaka, bantuan dan nasihat hukum, pemajuan penyelenggarakan keamanan fisik bagi pengungsi,
pemajuan dan membantu pemulangan kembali secara sukarela, dan membantu para pengungsi untuk bermukim kembali
(pasal 8 Statuta UNHCR).
Dengan demikian, fungsi perlindungan internasional mempunyai landasan hukum, dan pelaksanaannya dikuasakan
kepada Komisi Tinggi. Hak atas perlindungan, walaupun tidak dijelaskan sebagai hak yang terpisah, secara implisit terkandung
dalam Konvensi 1951 dan ketentuan-ketentuan dasarnya, khususnya prinsip untuk tidak memulangkan kembali (nonrefoulement).
Di samping itu, sejumlah hak asasi manusia yang diakui secara universal dapat langsung diterapkan pada pengungsi.
Hal ini termasuk hak untuk hidup, perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan buruk, hak atas kewarganegaraan, hak untuk
bebas bergerak, hak untuk meninggalkan setiap Negara, dan hak untuk tidak dipulangkan secara paksa.
Hak ini dikuatkan di antara hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya lainnya, bagi semua orang, warga negara
atau bukan warga negara, di dalam DUHAM, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional
tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang bersama-sama membentuk Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi
Manusia.
(a) “Tidak seorangpun dapat menjadi sasaran penangkapan yang sewenang-wenang, penahanan atau pengasingan” (Pasal 9
DUHAM);
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(b) “Setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain akibat pengejaran” (Pasal 14 DUHAM);
(c) “Setiap orang mempunyai hak atas suatu kewarganegaraan” (Pasal 15 DUHAM);
(d) “Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan bergerak, dan tinggal di dalam batas wilayah setiap Negara”. Setiap orang
mempunyai hak untuk meninggalkan setiap Negara, termasuk Negaranya sendiri, dan untuk kembali ke Negaranya.”
(Pasal 13 DUHAM dan pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik).
Tidak memulangkan orang
Tidak semua hak yang penting bagi pengungsi disebutkan secara khusus dalam Ketentuan Internasional tentang Hak
Asasi Manusia. Elemen inti dari perlindungan internasional adalah hak untuk tidak dipulangkan secara paksa atau diasingkan
pada situasi yang dapat mengancam jiwa atau kemerdekaan seseorang. Inilah prinsip tidak memulangkan kembali yang
tercantum dalam pasal 33 konvensi 1951.
Prinsip tidak memulangkan kembali ini mendapat penegasan lebih lanjut dalam pasal 3 Konvensi PBB menentang
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan lainnya, yang menyatakan
bahwa “tidak satupun Negara Pihak boleh membuang, mengembalikan (“memulangkan kembali”) atau mengekstradisi
seseorang ke Negara lain di mana terdapat alasan kuat untuk mempercayai bahwa orang tersebut akan berada dalam keadaan
bahaya menjadi sasaran penyiksaan” (ayat 1). Lebih jauh lagi, “untuk menentukan apakah terdapat alasan-alasan tersebut atau
tidak, instansi yang berwenang memperhatikan semua pertimbangan-pertimbangan yang relevan termasuk, apabila mungkin,
adanya pola tetap pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, mencolok dan terjadi secara besar-besaran” (ayat 2).
Pengungsi atau Pekerja migran?
Beberapa negara berpendapat bahwa sebagian besar pencari suaka sebenarnya bukan pengungsi, tetapi pekerja
migran. saat ini diperkirakan hanya 10 sampai 20 % pencari suaka yang diakui berstatus pengungsi di dalam Negara-negara ini.
Pergerakan pengungsi sekarang ini berbeda dengan mereka yang mengungsi pada saat setelah Perang Dunia Kedua.
Alasan-alasan untuk meninggalkan Negara mereka seringkali sangat kompleks dan tidak hanya karena pengejaran saja. Orangorang meninggalkan negaranya karena pertikaian sipil, pelanggaran berat terhadap hak asasi mereka, serbuan dan pendudukan
oleh pihak asing, kemiskinan, kelaparan, penyakit dan kekacauan ekologi. Banyak di antara mereka yang tidak termasuk
sebagai pengungsi berdasarkan definisi PBB.
Untuk dikualifikasikan sebagai pengungsi, orang tersebut harus merupakan pengungsi “politik”. Konvensi 1951
sehubungan dengan status pengungsi memberikan penegasan terhadap “kecemasan atas pengejaran” tapi tidak menjelaskan
istilah itu dengan jelas. Pasal 33 konvensi berkenaan dengan ancaman terhadap jiwa dan kebebasan seseorang “karena alasan
ras, agama, kewarganegaraan, anggota kelompok sosial atau pendapat politik tertentu.” Definisi ini diberikan dalam konteks
tahun-tahun setelah perang dan tidak berhubungan dengan sejumlah situasi pengungsi saat ini.
Akibatnya sejumlah negara, khususnya di Afrika dan Amerika Latin telah memperluas definisi istilah pengungsi. Di
banyak negara lainnya sebagian besar permohonan suaka ditolak akibat dipegang teguhnya definisi 1951 .
Dari kacamata hak asasi manusia, situasi ini menimbulkan persoalan besar. Tidak selalu mungkin untuk
membedakan dengan pasti, perbedaan antara pengungsi dan pekerja migran. Mungkin dipertanyakan bahwa bila penekanan
ditempatkan pada ancaman terhadap kehidupan dan kebebasan, sangat sedikit bedanya antara orang yang menghadapi
kematian karena elaparan kdan karena ancaman hukuman mati yang sewenang-wenang karena keyakinan politiknya.
Pertimbangan-pertimbangan ini mengesampingkan kenyataan yang ada bahwa tanpa memperdulikan apakah seseorang
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merupakan pengungsi atau pekerja migran, warga negara atau bukan, apakah mereka melarikan diri dari pengejaran,
pertikaian bersenjata, ancaman terhadap jiwa atau kemiskinan yang amat sangat, orang tersebut tetap mempunyai hak atas hak
asasi manusia minimum dan strandar minimum bagi perlakuan yang pantas diterima.
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN PENGUNGSI
Pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagai Penyebab Eksodus Massal
Sejak 1980, baik Majelis Umum PBB maupun Komisi Hak Asasi Manusia telah memusatkan perhatian pada cara-cara
untuk mencegah eksodus massal. Komisi telah memasukan persoalan hak asasi manusia dan eksodus massal dalam agenda
tahunannya dan dalam sejumlah resolusi telah ditegaskan tentang hubungan antara pelanggaran hak asasi manusia dan
pergerakan pengungsi. Pada tahun-tahun terakhir ini, Komisi juga telah mempertimbangkan keadaan yang menyedihkan pada
pemindahan di dalam negeri.
Kedua badan ini melalui berbagai resolusi, telah meminta Sekretaris Jenderal untuk mempersiapkan laporan
mengenai “Kerja sama Internasional untuk Mencegah Gelombang Baru Pengungsi.” Mereka menunjuk Pelapor Khusus untuk
meneliti persoalan hak asasi manusia dan eksodus massal, dan membentuk 17 anggota Kelompok Pakar Pemerintah dalam
Kerja sama Internasional untuk Mencegah Gelombang Baru Pengungsi.
Pelapor khusus mempresentasikan penelitiannya 2 pada sidang Komisi Hak Asasi Manusia yang ke tigapuluh delapan
pada 1982. Menurut laporan tersebut, eksodus massal tidak hanya menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan, tetapi juga
menambah beratnya beban terhadap masyarakat internasional. Dalam rangka mengubah sifat alami dari persoalan pengungsi,
tiga solusi tradisional yaitu pemulangan sukarela, penampungan lokal dan transmigrasi lokal tetap dapat digunakan, tetapi
ditambah dengan pendekatan-pendekatan lainnya.
Pelapor Khusus menyoroti banyaknya dan kompleksnya asal-usul eksodus massal. Ia juga mengidentifikasi
pelanggaran hak asasi manusia yang menyebabkan eksodus massal:
“Sangatlah jelas bahwa kecuali ditemukan cara-cara untuk menghadapi pembatasan, atau pelanggaran seketika atas hak asasi
manusia, kecuali ada pembagian sumberdaya dunia secara merata dan sesuai, lebih banyak menahan diri dan bertoleransi,
diberikannya hak bagi semua orang tanpa pertimbangan ras, agama, keanggotaan kelompok sosial atau partai politik tertentu,
hak untuk masuk – atau memiliki alternatif untuk pindah dengan tertib untuk mencari pekerjaan, kondisi kehidupan baik dan
bebas dari perselisihan – maka dunia akan terus hidup dengan persoalan eksodus massal.. Apabila tidak dikendalikan,
persoalan-persoalan ini akan makin menjadi ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas di seluruh dunia” 3
Laporan akhir dari Kelompok Pakar Pemerintah 4 juga menekankan sebab-sebab politik, ekonomi sosial dan sebabsebab alami eksodus massal yang kompleks dan seringkali saling berhubungan. Dalam rekomendasinya, Kelompok tersebut
mengusulkan kepada Majelis Umum untuk meminta Negara-negara Anggota mencegah gelombang besar pengungsi baru
dengan menghormati ketentuan-ketentuan Piagam, khususnya dengan tidak memakai ancaman dan penggunaan kekerasan,
melalui penyelesaian perselisihan secara damai, dengan pemajuan hak asasi manusia dan menahan diri untuk tidak menciptakan
keadaan yang dapat menimbulkan gelombang besar pengungsi, dengan bekerja sama satu sama lain dalam rangka mencegah
gelombang pengungsi di kemudian hari, dan dengan menghormati hukum internasional yang mengatur perlakuan terhadap
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pengungsi.
Mengikuti rekomendasi dalam laporan Pelapor Khusus, Sekretaris Jenderal membentuk Kantor Penelitian dan
Pengumpulan Informasi (ORCI) dari 1987 sampai 1991. ORCI bekerja sebagai focal point untuk melakukan tindakan
peringatan dini guna mencegah gelombang besar pengungsi baru, memantau faktor-faktor yang berhubungan dengan
gelombang pengungsi dan orang-orang yang dipindahkan di dalam negeri dan keadaan darurat sejenis, dan juga
mempersiapkan rencana terhadap tanggapan yang ada. Sekarang tugas-tugas ini dilakukan oleh Departemen Hubungan Politik
PBB.
Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari pendekatan baru dan komprehensif yang tengah
dipertimbangkan oleh masyarakat internasional untuk mencegah gelombang besar pengungsi. Pencegahan menuntut
penanganan terhadap akar permasalahan gelombang pengungsi. Saat ini perhatian telah lebih ditingkatkan pada kondisi politik
dan ekonomi dari Negara asal pengungsi, termasuk pertikaian internal dan eksternal, pelanggaran terhadap hak asasi manusia,
dan tingkat pelaksanaan pembangunan dan ekonomi. Semua masalah ini saling berhubungan. Negara-negara telah berulangkali
menegaskan bahwa hak asasi manusia bersifat saling tergantung dan tidak hanya termasuk hak sipil dan politik, tetapi termasuk
juga hak ekonomi, sosial dan budaya. Penghormatan terhadap semua hak tersebut merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk
mencapai tujuan pembangunan manusia dan menjaga martabat manusia.
Di samping tugas untuk mencegah eksodus massal, Komisi Hak Asasi Manusia pada tahun-tahun terakhir ini juga
mempertimbangkan masalah pemindahan di dalam negeri. Pada tahun 1992, perwakilan dari Sekretaris Jenderal diangkat
antara lain untuk mengumpulkan informasi tentang masalah hak asasi manusia yang berhubungan dengan orang-orang yang
dipindahkan di dalam negeri, dan mempelajari hukum dan standar hak asasi manusia, humaniter dan pengungsi yang ada,
beserta kemungkinan penerapannya terhadap orang-orang yang dipindahkan di dalam negeri. Laporan dari perwakilan
Sekretaris Jenderal dipresentasikan kepada Komisi pada tahun berikutnya dalam sidang ke empat puluh sembilan. 5
Laporan tersebut membuat rekomendasi perlu dibentuknya suatu mekanisme yang komprehensif dalam sistem
internasional untuk menangani persoalan orang-orang dalam pemindahan, dengan menyadari bahwa aspek-aspek hak asasi
manusia pada masalah ini berpapasan dengan dimensi kemanusiaan, politik dan ekonomi. Salah satu tugas penting dari
mekanisme di atas adalah untuk memantau situasi-situasi tersebut dengan tujuan mendeteksi tanda-tanda awal dari
pemindahan. Sistem peringatan dini ini dapat menjadi langkah awal dalam proses koordinasi untuk memperbaiki penderitaan
orang-orang yang dipindahkan dan mencegah pemindahan berikutnya.
Pelanggaran Hak Pengungsi
Saat ini masyarakat internasional telah mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia merupakan sebab utama dari
eksodus massal. Sementara terus dilakukan usaha-usaha untuk memberi bantuan pada sumber permasalahan, perhatian beralih
pada kesulitan yang dihadapi pencari suaka setelah mereka meninggalkan Negara asalnya. Tiga masalah dalam hal ini telah
menimbulkan keperihatinan. Pertama, kecenderungan untuk menutup pintu terhadap pencari suaka. Kedua, sehubungan
dengan pelanggaran terhadap hak minimum pencari suaka selama proses permohonan suaka dan juga setelah seseorang diakui
berstatus pengungsi. Tidak adanya toleransi, adanya rasialisme, xenophobia (ketakutan pada orang asing), agresi, ketegangan
dan pertikaian nasional dan etnis telah meningkat di sejumlah tempat dan mempengaruhi banyak kelompok, khususnya
pencari suaka dan pengungsi. Masalah yang ketiga adalah terus berlangsungnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia di
Negara asal, dan adanya kebutuhan untuk mengatasi masalah pelanggaran tersebut sebelum pengungsi dapat dipulangkan
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secara sukarela.
Upaya Pembatasan
Kecenderungan untuk menutup pintu terhadap pencari suaka semakin bertambah. Beberapa Pemerintah, karena
menghadapi gelombang pencari suaka, pekerja migran dan pendatang ilegal, telah memperkenalkan upaya-upaya pembatasan
yang menghalangi akses masuk kedalam wilayah mereka. Upaya-upaya ini termasuk rumit dan mahal proses permohonan visa,
bagi warganegara dari sejumlah Negara, dan penjatuhan denda terhadap perusahaan penerbangan pembawa penumpang asing
yang tidak memiliki dokumen.
Perlakuan Buruk terhadap Pencari Suaka
Pada beberapa kasus, standar perlakuan minimum terhadap pencari suaka tidak dihormati. Prosedur penentuan
pengungsi yang tidak sesuai, dan pemulangan kembali di pelabuhan udara dan wilayah perbatasan, menyebabkan masalah besar
bagi sejumlah pencari suaka. Terkadang, pemulangan kembali dilakukan dalam bentuk yang tidak manusiawi seperti
pemulangan dengan paksa terhadap pencari suaka ke Negara asalnya di mana jiwa, kemerdekaan dan keamanan mereka dapat
terancam. Bahkan perahu pencari suaka pernah didorong kembali ke laut supaya mereka mati karena kelaparan atau menjadi
sasaran yang mudah bagi ikan hiu atau perompak, ketika mereka mencoba mendarat pada suatu pantai.
Contoh lain mengenai perlakuan buruk termasuk serangan fisik, penahanan terhadap pencari suaka dalam waktu
yang panjang dan tanpa alasan yang sah, dan prosedur interogasi yang kasar. Pemerintah dapat pula gagal untuk memberikan
perlindungan yang layak bagi pencari suaka dan pengungsi, sehingga dengan demikian mengekspos mereka pada bahaya
serangan rasis dan xenophobia.
Pengingkaran terhadap Hak Pencari Suaka
Persoalan pencari suaka tidak selesai pada saat mereka akhirnya dapat menyeberangi perbatasan dan melampaui
tahap pertama pencarian suaka, yang seperti disebutkan di atas, sering termasuk periode penahanan dan/atau proses
interogasi. Ketika permohonan suaka mereka sedang diproses dan bahkan setelah status mereka sebagai pengungsi telah
ditentukan, mereka mungkin saja menghadapi sejumlah pembatasan dan halangan.
Dalam beberapa contoh, pengungsi dibatasi dalam suatu kamp, dan akses pada pengadilan dan bantuan hukum
ditolak. Lebih jauh lagi, pengungsi mungkin tidak dapat memperoleh pekerjaan, memiliki usaha atau membeli tanah.
Kenyataannya, pada banyak kasus di mana pengungsi tidak dipulangkan dengan paksa, mereka mungkin merasa dipaksa pergi
karena buruknya keadaan hidup mereka di Negara tuan rumah.
Pelanggaran terhadap Hak untuk Hidup, Hak atas Kemerdekaan dan Keamanan
Pada beberapa tempat, para pengungsi secara rutin menjadi sasaran pengejaran dan penganiayaan. Banyak yang
meninggal dalam serangan militer atau serangan bersenjata pada kamp atau penampungan pengungsi. Pemuda dan anak kecil
sering dimasukkan ke dalam gerombolan bersenjata dan gerilya, dan dipaksa bertempur dalam perang saudara.
Serangan terhadap kamp pengungsi telah dikutuk dalam sejumlah resolusi Majelis Umum PBB. Komisi Hak Asasi
Manusia juga telah memperhatikan kasus-kasus tertentu seperti penyerangan terhadap kamp pengungsi Palestina di Libanon,
dan serangan pada perbatasan Thailand-Kamboja. Pengungsi perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling
rentan. Konvensi Hak Anak (1992) membuat ketentuan khusus untuk memberikan “perlindungan yang tepat dan bantuan

12

kemanusiaan” (pasal 22) kepada pengungsi anak-anak. Perempuan merupakan kelompok terbesar pengungsi dunia. Mereka
sangat sering menjadi sasaran kekerasan fisik dan seksual di negara tempat mengungsi.
Pengungsi dan Serbuan Rasial atau Xenophobia
Terdapat tanda-tanda meningkatnya serangan hebat terhadap pengungsi dan pencari suaka pada tahun-tahun
terakhir. Saat ini para pengungsi di sejumlah Negara di mana fenomena tersebut telah mencapai jumlah yang besar, hidup
dalam keadaan penuh ketakutan akan serangan dan ancaman fisik terhadap jiwa dan keamanan mereka.
Sebagai kelompok pendatang yang paling rentan, pengungsi seringkali menjadi sasaran utama kebencian rasial.
Perdebatan politik pada beberapa Negara cenderung mengaburkan semua masalah yang berhubungan dengan pendatang asing.
Pencari suaka, pengungsi, pekerja migran, imigran dan pekerja musiman seringkali disatukan sebagai pendatang asing.
Muncul tiga konsekuensi karena terjadinya hal ini. Pertama, prinsip perlindungan dan untuk tidak memulangkan
kembali yang harusnya diterapkan pada pengungsi, telah berulangkali dilanggar. Kedua, jumlah insiden kekerasan yang
dilakukan terhadap pengungsi semakin meningkat. Ketiga, masalah pengungsi mulai dilihat sebagai masalah politik daripada
masalah kemanusiaan, dan hubungan antara kebijakan imigrasi dan kebijakan pengungsi mulai kabur.
Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Pemulangan Sukarela
Hubungan final antara persoalan hak asasi manusia dan pengungsi terdapat dalam masalah solusi yang bertahan lama.
Pasal 1 ayat C dari Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa status pengungsi adalah tidak permanen, dan tidak disebutkan satu
per satu tentang keadaan di mana Konvensi tidak lagi berlaku.
Pengasingan bukan merupakan solusi kemanusiaan yang tahan lama atau benar bagi pengungsi. Pengasingan, dalam
bentuk pemaksaan untuk berpisah dari kampung halaman, hanya menghentikannya untuk sementara waktu. Walaupun
demikian, pemulangan kembali hanya dapat dilakukan dan bersifat manusiawi manakala ia dilaksanakan secara sukarela, dan
dengan memperhatikan penghormatan atas hak asasi pengungsi.
Selama pelanggaran hak asasi manusia tetap terjadi di Negara asal, diragukan apakah ada pengungsi yang
memutuskan untuk kembali dengan sukarela. Oleh sebab itu, perbaikan penghormatan dan pemajuan terhadap semua jenis
hak asasi manusia, dan penghentian pertikaian dengan kekerasan di Negara asal merupakan syarat yang dibutuhkan untuk
pemulangan pengungsi secara sukarela.
KESIMPULAN
Masyarakat internasional terus dihadapkan pada persoalan pengungsi. Walaupun Negara penerima pengungsi harus
menjaga kesepakatan mereka untuk memberi perlindungan bagi pengungsi dan mendorong toleransi terhadap perbedaan,
Negara asal pengungsi memiliki tugas untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya eksodus massal
penduduk mereka.
Pada waktu yang sama dunia juga perlu untuk mencapai kesepakatan tentang cara--cara yang paling baik untuk
mencegah gelombang baru pengungsi. Akar penyebab keadaan ini harus diteliti lebih jauh dan kemudian diperbaiki. Apabila
kemiskinan merupakan sebab utama dari gelombang pengungsi, maka dapat ditemukan beberapa solusi melalui bantuan
pembangunan atau bimbingan teknis. Apabila pelanggaran terhadap hak asasi manusia menjadi alasan yang menyebabkan
terjadinya eksodus massal, solusinya terdapat pada pemantauan yang terus menerus oleh badan-badan Perserikatan BangsaBangsa, tindakan masyarakat internasional yang mengutuk pelanggaran-pelanggaran dan menunjuk Pelapor Khusus untuk
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meneliti situasi-situasi tertentu dan membuat saran-saran. Apabila pertikaian dengan kekerasan menjadi penyebab gelombang
pengungsi, maka solusinya dapat ditemukan pada diplomasi untuk mencegahnya, dengan mengangkat pihak ketiga untuk
menjadi penengah, sebagai cara untuk menyelesaikan pertikaian dan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum humaniter.
Namun dalam keadaan apa pun, masyarakat internasional harus siap menghadapi persoalan tersebut. Dalam hal ini, sistem
peringatan dini yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal PBB mempunyai nilai yang sangat besar. Sistem ini dapat memainkan
peranan penting untuk memperkirakan situasi yang mana yang tampaknya akan menyebabkan pengungsian dalam jumlah
besar. Respons luas yang terkoordinir dan sistematis akan selalu menjadi cara yang paling efektif dalam menangani keadaan
darurat.
Suatu tantangan baru muncul dengan terjadinya pemindahan orang di dalam negeri, yakni orang-orang yang tidak
dapat menyeberangi perbatasan dan mencapai wilayah di mana mereka dapat memperoleh perlindungan dan bimbingan yang
sangat mereka butuhkan. Diperkirakan, di dunia terdapat 24 juta orang lebih yang dipindahkan di dalam negeri. Kondisi
sebagian besar dari mereka sangat tersiksa, karena sering dipaksa untuk tetap tinggal dalam zona perang, kekurangan
makanan, dan tidak mempunyai akses pada air bersih atau persediaan obat-obatan. Pemindahan di dalam negeri mungkin
merupakan tantangan terbesar bagi masyarakat internasional pada tahun-tahun mendatang.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAMPIRAN 1
Konvensi tentang Kedudukan Pengungsi
Ditetapkan pada 28 Juli 1951 oleh Konperensi Perwakilan Negara tentang Kedudukan Pengungsi dan Orang-orang Tanpa
Kewarganegaraan yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi Majelis Umum 429 (V) tanggal 14 Desember
1950
Mulai berlaku tanggal 22 April 1954, sesuai dengan pasal 43
PEMBUKAAN
Negara-negara yang melakukan Perjanjian
Mempertimbangkan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atas
persetujuan Majelis Umum tanggal 10 Desember 1948, telah menegaskan tentang prinsip bahwa umat manusia harus dapat
menikmati hak dan kebebasan dasar tanpa diskriminasi.
Mempertimbangkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sejumlah kesempatan telah memberikan perhatian besar
bagi pengungsi, dan berusaha keras memastikan pelaksanaan seluas mungkin hak dan kebebasan dasar ini bagi pengungsi.
Mempertimbangkan bahwa dibutuhkan untuk mengubah dan menyatukan persetujuan internasional yang ada
sehubungan dengan kedudukan pengungsi dan untuk memperluas ruang lingkup dan perlindungan yang diberikan oleh
instrumen-instrumen tersebut dengan cara melakukan persetujuan baru.
Mempertimbangkan bahwa pemberian suaka dapat sangat membebani Negara-negara tertentu, dan bahwa solusi yang
memuaskan terhadap permasalahan yang telah diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki lingkup dan sifat internasional,
oleh karenanya tidak dapat diselesaikan tanpa kerja sama internasional.
Menyatakan keinginan agar semua Negara, karena menyadari sifat kemanusiaan dan sosial dari masalah pengungsi,
akan melakukan tindakan apa pun yang ada dalam kekuasaannya untuk mencegah masalah ini menjadi penyebab ketegangan
antar negara-negara,
Memperhatikan bahwa Komisi Tinggi untuk Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa telah diberi tanggungjawab untuk
mengawasi konvensi-konvensi internasional yang memberikan perlindungan pada pengungsi, dan mengakui bahwa upayaupaya koordinasi yang efektif yang diambil untuk menangani masalah ini akan sangat tergantung pada kerja sama Negaranegara dengan Komisi Tinggi,
Telah menyepakati sebagai berikut:
BAB I
KETENTUAN UMUM
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Pasal 1
Definisi Istilah “Pengungsi”
A. Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “pengungsi” berlaku bagi setiap orang yang:
(1) Telah dianggap sebagai pengungsi berdasarkan Ketetapan 12 Mei 1926 dan 30 Juni 1928 atau berdasarkan
Konvensi-Konvensi 28 Oktober 1933 dan 10 Februari 1938, Protokol 14 September 1939, atau Konstitusi tentang Organisasi
Pengungsi Internasional;
Keputusan-keputusan mengenai tidak-dipenuhinya-persyaratan yang diambil oleh Organisasi Pengungsi
Internasional selama masa jabatannya, tidak boleh mencegah pemberian status pengungsi terhadap orang-orang yang
memenuhi persyaratan ayat 2 pada bagian ini;
(2) Akibat peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951, dan didasarkan pada adanya rasa takut yang cukup
beralasan akan pengejaran karena alasan ras, agama, kewarganegaraan, anggota kelompok sosial atau politik tertentu, sehingga
seseorang berada di luar Negara di mana ia menjadi warganegara, dan tidak dapat, atau tidak mau – karena rasa takut tersebut
– untuk mendapat perlindungan dari Negara tersebut; atau orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan sedang
berada di luar Negara yang merupakan lingkungan tempat tinggal sebelumnya akibat kejadian-kejadian tersebut, tidak dapat,
atau tidak ingin kembali pulang karena rasa takut tersebut.
Dalam kasus seseorang yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan, istilah “Negara di mana ia menjadi
warganegara” dapat berarti setiap Negara di mana ia menjadi warganegara, dan seseorang tidak dapat dianggap tidak
mendapatkan perlindungan dari Negara di mana ia menjadi warganegara, apabila tanpa alasan yang sah yang didasarkan pada
rasa takut yang beralasan, orang tersebut belum menyerahkan dirinya untuk mendapat perlindungan dari salah satu Negara di
mana ia menjadi warga negara.
B.

(1) Yang dimaksud Konvensi ini dengan kata-kata “peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951” dalam

pasal 1, bagian A, harus dipahami dalam arti (a) “peristiwa yang terjadi di Eropa sebelum 1 Januari 1951”; atau (b) “peristiwa
yang terjadi di Eropa atau di mana saja sebelum 1 Januari 1951”; dan setiap Negara Pihak harus membuat pernyataan pada saat
menandatangani, meratifikasi atau menerimanya, yang menjelaskan arti mana yang dapat diterapkan untuk memenuhi
kewajiban berdasarkan Konvensi ini.
(2) Setiap Negara Pihak yang telah menetapkan pilihan (a) setiap waktu dapat memperluas kewajibannya dengan
menetapkan pilihan (b) dengan cara menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
C. Konvensi ini tidak lagi berlaku terhadap tiap orang yang termasuk dalam bagian A apabila:
(1) Orang tersebut dengan sukarela menarik kembali penyerahan dirinya dari perlindungan yang diberikan Negara
di mana ia menjadi warganegara; atau
(2) Setelah kehilangan kewarganegaraannya, orang tersebut memperolehnya kembali dengan sukarela; atau
(3) Orang tersebut telah memperoleh kewarganegaraan baru, dan mendapat perlindungan dari Negara barunya;
atau
(4) Orang tersebut dengan sukarela membangun kembali dirinya dalam Negara yang ditinggalkannya atau di luar
Negara di mana ia tetap mempunyai rasa takut akan dikejar-kejar; atau
(5) Orang tersebut tidak dapat lagi terus menolak untuk meletakkan dirinya di bawah perlindungan dari Negara di
mana ia menjadi warga negara, karena keadaan yang berhubungan dengan penggolongan dirinya sebagai pengungsi tidak lagi
berlangsung.
Ayat ini tidak berlaku bagi pengungsi yang termasuk di dalam bagian A(1) pasal ini, yang dapat memberikan alasan
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kuat yang muncul akibat pengejaran sebelumnya, untuk menolak dilindungi oleh Negara di mana ia menjadi warga negara;
(6) Orang-orang tanpa kewarganegaraan, yang karena tidak ada lagi keadaan yang menyebabkan dirinya diakui
sebagai seorang pengungsi, dapat kembali ke negara di mana ia tadinya bertempat tinggal;
Ayat ini tidak berlaku bagi seorang pengungsi yang termasuk dalam bagian A (1) pasal ini, yang dapat mengajukan
alasan-alasan yang kuat yang timbul dari pengejaran sebelumnya untuk menolak kembali ke Negara di mana ia tadinya
bertempat tinggal.
D.

Konvensi ini tidak berlaku bagi orang-orang yang sedang menerima perlindungan dari badan-badan atau

perwakilan-perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa selain Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi.
Bila perlindungan atau bantuan tersebut dihentikan karena alasan-alasan apa pun, tanpa orang-orang tersebut
mempunyai posisi yang benar-benar sesuai dengan resolusi-resolusi yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan BangsaBangsa, mereka harus ipso facto mempunyai hak untuk mendapat manfaat dari Konvensi ini.
E.

Konvensi ini tidak berlaku bagi orang yang oleh petugas berwenang di Negara di mana orang tersebut

tinggal, diakui mempunyai hak dan kewajiban sehubungan dengan kewarganegaraan yang dimilikinya dari negara tersebut.
F.

Ketentuan-ketentuan Konvensi ini tidak berlaku bagi orang-orang dalam hal terdapat alasan-alasan kuat

untuk mempertimbangkan bahwa:
(a) Orang tersebut telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap
kemanusiaan, seperti dijelaskan dalam instrumen internasional yang dirancang untuk membuat ketentuan-ketentuan mengenai
kejahatan-kejahatan ini;
(b) Orang tersebut telah melakukan kejahatan serius yang bukan merupakan kejahatan politik di luar Negara
pengungsian sebelum ia diakui sebagai pengungsi di Negara tersebut.
(c) Orang tersebut telah dinyatakan bersalah karena tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip
Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pasal 2
Kewajiban-Kewajiban umum
Setiap pengungsi mempunyai kewajiban pada Negara di mana ia tinggal, yang menghendaki khususnya bahwa ia
mematuhi hukum-hukum dan peraturan-peraturan dan juga upaya-upaya yang dilakukan untuk memelihara ketertiban umum.
Pasal 3
Non Diskriminatif
Negara-negara Pihak harus menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini kepada para pengungsi tanpa diskriminasi
seperti ras, agama atau Negara asal.
Pasal 4
Agama
Negara-negara Pihak harus memberikan kepada pengungsi yang berada dalam wilayahnya, perlakuan yang
setidaknya sama baiknya dengan perlakuan terhadap warganegaranya sendiri dalam hal kebebasan untuk menjalankan agama
mereka dan kebebasan mengenai pendidikan agama bagi anak-anak mereka.
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Pasal 5
Hak yang Diberikan Terpisah dari Konvensi Ini
Tidak satu pun ketentuan yang ada dalam Konvensi ini dapat dianggap merugikan hak dan tunjangan yang diberikan
oleh Negara Pihak kepada pengungsi yang terpisah dari Konvensi ini
Pasal 6
Istilah “Dalam Keadaan yang Sama”
Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “dalam keadaan yang sama” mengimplikaskan bahwa setiap persyaratan (termasuk
persyaratan seperti hal lamanya tinggal dan kondisi tempat singgah atau tempat tinggal), yang harus dipenuhi oleh seseorang
untuk memperoleh hak tersebut apabila ia bukan seorang pengungsi, harus dipenuhinya, kecuali apabila persyaratan itu karena
sifatnya tidak mungkin dipenuhi si pengungsi.
Pasal 7
Pembebasan dari Resiprositas
1. Kecuali apabila Konvensi ini memuat ketentuan-ketentuan yang lebih baik, Negara Pihak harus memberikan
perlakuan yang sama kepada pengungsi seperti diberikan kepada orang asing umumnya.
2. Setelah tinggal selama tiga tahun, seluruh pengungsi harus memperoleh pembebasan dari resiprositas legislatif
dalam wilayah Negara Pihak.
3. Setiap Negara Pihak harus terus memberikan hak dan manfaat yang telah menjadi hak mereka kepada pengungsi,
ketika tidak ada resiprositas, pada tanggal mulai berlakunya Konvensi ini bagi Negara tersebut.
4. Setiap Negara Pihak harus mempertimbangkan dengan baik, pada saat tidak ada resiprositas, kemungkinan untuk
memberikan hak dan manfaat di luar apa yang telah menjadi hak mereka menurut ayat 2 dan 3 kepada para pengungsi, dan
untuk meningkatkan pembebasan dari resiprositas kepada pengungsi yang tidak memenuhi syarat seperti yang diberikan dalam
ayat 2 dan 3.
5. Ketentuan ayat 2 dan 3 diterapkan baik terhadap hak dan manfaat seperti dimaksud dalam pasal 13, 18, 19 ,21
dan 22 Konvensi ini, maupun terhadap hak dan manfaat yang tidak diberikan dalam Konvensi ini.
Pasal 8
Pembebasan dari Upaya-Upaya yang Luar Biasa
Sehubungan dengan upaya-upaya luar biasa yang mungkin dilakukan terhadap orang, milik atau kepentingan
warganegara dari suatu Negara asing, Negara Pihak tidak boleh menerapkan upaya-upaya tersebut kepada pengungsi yang
sebelumnya adalah warganegara dari Negara tersebut semata-mata karena kewarganegaraannya. Negara Pihak yang
berdasarkan undang-undang mereka, tidak dapat menerapkan prinsip-prinsip umum seperti dinyatakan dalam pasal ini, dalam
hal yang tepat, harus menjamin pembebasan semacam ini demi kebaikan para pengungsi tersebut.
Pasal 9
Upaya-Upaya Sementara
Tidak satupun ketentuan dalam Konvensi ini dapat mencegah Negara Pihak pada waktu perang atau keadaan
luarbiasa dan hebat lainnya, untuk melakukan upaya-upaya sementara yang dianggap penting bagi keamanan negara, terhadap
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orang tertentu, selama keputusan mengenai apakah orang itu memang benar-benar pengungsi masih dipertimbangkan oleh
Negara Pihak tersebut, dan bahwa diteruskannya upaya tersebut dalam kasus ini masih diperlukan demi kepentingan
keamanan negara.
Pasal 10
Bertempat Tinggal secara Tetap
1. Apabila pengungsi telah dipindahkan dengan paksa selama Perang Dunia Kedua dan dipindahkan ke dalam
wilayah Negara Pihak dan tinggal di sana, maka jangka waktu dilakukannya persinggahan tersebut harus dianggap telah
menjadikannya sebagai penghuni yang sah di dalam wilayah tersebut.
2. Apabila pengungsi telah dipindahkan dengan paksa selama Perang Dunia Kedua dan ditempatkan ke dalam
wilayah Negara Pihak Perjanjian, dan sebelum tanggal berlakunya Konvensi ini telah kembali ke sana dengan maksud untuk
bertempat tinggal, maka jangka waktu tinggalnya sebelum dan setelah pemindahan paksa semacam itu harus dianggap sebagai
suatu jangka waktu tinggal yang tidak terputus-putus, untuk tujuan apapun yang mensyaratkan jangka waktu yang tidak
terputus-putus
Pasal 11
Pelaut Pengungsi
Dalam hal pengungsi bekerja secara reguler sebagai anggota kru kapal laut yang mengibarkan bendera Negara Pihak,
Negara tersebut harus memberikan pertimbangan yang baik terhadap bertempat tinggalnya mereka dalam wilayahnya dan
dalam pengeluaran dokumen perjalanan mereka atau izin masuk sementara ke wilayah mereka, dengan maksud untuk
membantu berdiamnya mereka di Negara lain.
BAB II
STATUS YURIDIS
Pasal 12
Status Pribadi
1. Status pribadi pengungsi harus diatur oleh hukum pada Negara tempat ia berdomisili, atau apabila ia tidak
mempunyai domisili, oleh hukum pada Negara di mana ia bertempat tinggal.
2. Hak yang sebelumnya telah diperoleh oleh pengungsi dan tanggungannya mengenai status pribadi, khususnya hak
sehubungan dengan perkawinan, harus dihormati oleh Negara Pihak, namun tetap tunduk, apabila diperlukan, pada formalitas
yang disyaratkan oleh Negara tersebut, bahwa hak tersebut merupakan salah satu hak yang mungkin telah diakui oleh Negara
tersebut apabila ia bukan seorang pengungsi.
Pasal 13
Harta Bergerak dan Tidak Bergerak
Negara Pihak harus memberikan perlakuan yang sebaik mungkin kepada pengungsi, setiap saat, tidak kurang
baiknya dari apa yang diberikan kepada orang asing umumnya dalam keadaan yang sama, sehubungan dengan perolehan harta
bergerak dan tidak bergerak dan hak lain mengenai hal tersebut, dan mendapatkan pinjaman dan perjanjian lain sehubungan
dengan harta bergerak dan tidak bergerak.
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Pasal 14
Hak Kesenian dan Hak Milik Intelektual
Dalam hal perlindungan terhadap hak milik intelektual, seperti hak cipta, rancangan atau bentuk, merk usaha, nama
usaha, dan hak atas karya tulis, seni dan ilmiah, maka kepada pengungsi di Negara di mana ia telah bertempat tinggal harus
diberikan suatu perlindungan yang sama seperti yang diberikan kepada warga negara dari Negara tersebut. Dalam wilayah
setiap Negara Pihak, pengungsi harus diberi perlindungan yang sama seperti yang diberikan kepada warganegaranya di wilayah
Negara yang telah menjadi tempat tinggalnya tersebut.
Pasal 15
Hak untuk Berserikat
Dalam hal pembentukan perkumpulan non-politik dan nirlaba dan serikat pekerja, Negara Pihak harus memberikan
kepada pengungsi yang tinggal dalam wilayahnya secara sah, suatu perlakuan terbaik seperti yang diberikan kepada
warganegara asing dalam kondisi yang sama.
Pasal 16
Akses pada Pengadilan
1. Seorang pengungsi harus mempunyai akses yang bebas pada pengadilan hukum dalam wilayah setiap Negara
Pihak.
2. Dalam Negara Pihak yang telah menjadi tempat tinggalnya, seorang pengungsi harus memperoleh perlakuan yang
sama seperti perlakuan kepada warganegara dari Negara Pihak, dalam hal akses pada pengadilan, termasuk bantuan hukum
dan pembebasan dari cautio judicatum solvi.
3. Dalam masalah seperti dimaksud pada ayat 2 di Negara selain Negara di mana ia telah bertempat tinggal, seorang
pengungsi harus diberi suatu jaminan perlakuan yang diberikan kepada warga negara dari Negara di mana ia bertempat tinggal.
BAGIAN III
PEKERJAAN YANG MENGUNTUNGKAN
Pasal 17
Pekerjaan dengan Upah
1. Negara Pihak harus memberikan kepada pengungsi yang tinggal dalam wilayahnya secara sah, suatu perlakuan
yang terbaik seperti yang diberikan kepada warganegara asing dalam kondisi yang sama, mengenai hak untuk melakukan
pekerjaan dengan upah.
2. Dalam segala hal, upaya-upaya pembatasan yang dikenakan kepada orang asing atau pekerja asing untuk
melindungi bursa pekerja nasional, tidak berlaku bagi pengungsi yang telah dibebaskan dari pembatasan ini pada saat mulai
berlakunya Konvensi ini bagi Negara Pihak yang berkepentingan, atau yang telah memenuhi syarat-syarat berikut ini:
(a) Yang bersangkutan telah tinggal selama tiga tahun penuh di dalam Negara tersebut;
(b) Orang tersebut memiliki pasangan yang berkewarganegaraan Negara di mana ia bertempat tinggal. Seorang pengungsi
tidak dapat meminta untuk menggunakan ketentuan ini apabila ia meninggalkan pasangannya;
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(c) Orang tersebut mempunyai satu anak atau lebih yang berkewarganegaraan Negara di mana ia bertempat tinggal.
3. Negara Pihak harus memberikan pertimbangan yang simpatik untuk mengasimilasikan hak semua pengungsi
mengenai pekerjaan dengan upah kepada warganegaranya dan terutama kepada pengungsi yang telah memasuki wilayah
mereka, untuk mencari program penerimaan pekerja atau berdasarkan skema imigrasi.
Pasal 18
Pekerja Mandiri
Negara Pihak harus memberikan kepada pengungsi yang berada dalam wilayahnya secara sah, suatu perlakuan yang
sebaik mungkin, setiap saat, tidak kurang baiknya seperti yang diberikan kepada warganegara asing dalam kondisi yang sama,
berkenaan dengan haknya sendiri dalam bidang pertanian, industri, karya seni, perdagangan, dan untuk mendirikan
perusahaan dagang dan industri
Pasal 19
Profesi Liberal
1. Setiap Negara Pihak harus memberikan kepada pengungsi yang tinggal dalam wilayahnya secara sah yang
memegang ijasah yang diakui oleh petugas yang berwenang pada Negara tersebut, dan yang berhasrat melakukan profesi
liberal, suatu perlakuan yang sebaik mungkin setiap saat, tidak kurang baiknya seperti yang diberikan kepada warganegara
asing dalam kondisi yang sama.
2. Negara Pihak harus melakukan usaha yang terbaik sesuai dengan hukum dan konstitusi mereka, untuk mengatur
permukiman pengungsi semacam itu di dalam wilayahnya, selain dari wilayah metropolitan, yang menjadi tanggung jawab
negara ini dalam hal hubungan-hubungan internasionalnya.
BAGIAN IV
KESEJAHTERAAN
Pasal 20
Pembagian Terbatas
Dalam hal adanya sistem pembagian terbatas (akan bahan pokok) yang berlaku untuk penduduk umum dan yang
mengatur distribusi produk-produk yang jumlahnya terbatas, pengungsi harus diperlakukan sama dengan warga negara
lainnya.
Pasal 21
Perumahan
Sehubungan dengan perumahan, sejauh masalah ini diatur oleh hukum dan peraturan atau yang harus dikontrol oleh
pejabat publik, Negara-negara Pihak harus memberikan kepada pengungsi yang secara sah berada dalam wilayahnya, perlakuan
yang sebaik mungkin, dan dalam hal apa pun, tidak kurang menguntungkannya daripada yang diberikan pada orang asing
secara umum dalam kondisi yang sama.
Pasal 22
Pendidikan Publik
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1. Negara Pihak harus memberikan kepada pengungsi perlakuan yang sama dengan yang diberikan kepada
warganegaranya dalam hal pendidikan dasar.
2. Negara Pihak harus memberikan kepada pengungsi, perlakuan yang sebaik mungkin, dan dalam hal apapun, tidak
kurang menguntungkannya daripada apa yang diberikan pada orang asing secara umum pada kondisi yang sama, sehubungan
dengan pendidikan selain pendidikan dasar, khususnya berkenaan dengan akses pada pendidikan, pengakuan ijazah, diploma
dan gelar dari sekolah asing, pengurangan uang sekolah dan biaya lain, serta pemberian beasiswa.
Pasal 23
Bantuan Publik
Negara Pihak harus memberikan kepada pengungsi yang berada secara sah dalam wilayahnya, perlakuan yang sama
berkenaan dengan bantuan dan sumbangan publik sebagaimana yang diberikan pada warganegara mereka.
Pasal 24
Peraturan Perburuhan dan Jaminan Sosial
1. Negara-negara Pihak harus memberikan kepada pengungsi yang berada secara sah dalam wilayahnya, perlakuan
yang sana seperti yang diberikan pada warganegaranya, dalam hal-hal sebagai berikut:
(a) Sepanjang hal-hal ini diatur oleh hukum atau peraturan, atau tunduk pada pengawasan pejabat administratif: pembayaran
gaji, termasuk tunjangan keluarga apabila ia merupakan bagian dari gaji, jam kerja, pengaturan kerja lembur, cuti dengan
bayaran, pembatasan kerja rumah, usia minimum untuk bekerja, magang dan pelatihan, pekerjaan bagi perempuan dan
orang muda, dan penikmatan manfaat dari collective bargaining;
(b) Jaminan sosial (ketentuan hukum yang bersangkutan dengan kecelakaan kerja, penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan,
kehamilan, sakit, cacat, usia lanjut, kematian, pengangguran, tanggungjawab keluarga, dan hal-hal lain yang dicakup
dalam jaminan sosial berdasarkan hukum dan peraturan nasional yang ada), tunduk pada pembatasan-pembatasan sebagai
berikut:
(i) Pengaturan yang tepat untuk mempertahankan hak yang telah diperoleh dan hak untuk memperolehnya;
(ii) Hukum dan peraturan nasional dari Negara tempat tinggalnya seseorang dapat menentukan pengaturan khusus
mengenai tunjangan atau bagian tunjangan yang dapat dibayarkan semata-mata dari dana masyarakat, dan mengenai
tunjangan yang dibayarkan pada orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk menyumbang sebagaimana
ditentukan bagi pemberian pensiun yang normal.
2. Hak atas kompensasi atas meninggalnya seorang pengungsi akibat kecelakaan kerja atau penyakit yang diakibatkan
oleh pekerjaan, tidak boleh dikurangi oleh adanya kenyataan bahwa tempat tinggal orang yang berhak tersebut berada di luar
wilayah Negara Pihak.
3. Negara-negara Pihak harus memberikan kepada pengungsi, perluasan manfaat perjanjian yang mereka buat, atau
yang akan dibuat mereka di masa mendatang, mengenai kelangsungan hak atau hak yang telah diperoleh dalam proses
mendapatkan jaminan sosial, dan hanya dibatasi oleh persyaratan yang berlaku pada warganegara dari Negara penandatanganan
perjanjian yang bersangkutan.
4. Negara-negara Pihak akan mempertimbangkan dengan baik untuk memberikan kepada pengungsi sebanyak
mungkin manfaat dari perjanjian-perjanjian yang serupa, yang sewaktu-waktu dapat berlaku di antara Negara Pihak dan
Negara yang bukan Pihak.
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Bab V
Upaya-Upaya Administratif
Pasal 25
Bantuan Administratif
(1) Apabila pelaksanaan suatu hak oleh seorang pengungsi biasanya akan memerlukan bantuan instansi-instansi
negara asing yang kepadanya ia tidak dapat mengajukannya, Negara-negara Pihak di mana pengungsi itu bertempat tinggal
akan mengatur agar bantuan termaksud diberikan kepadanya oleh instansi-instansinya sendiri atau oleh suatu instansi
internasional.
(2) Instansi atau instansi-instansi sebagaimana disebut dalam ayat 1 akan menyampaikan atau di bawah
pengawasannya membuat disampaikannya dokumen-dokumen atau sertifikasi-sertifikasi yang baisanya disampaikan kepada
orang-orang asing oleh atau melalui instansi-instansi nasional.
(3) Dokumen-dokumen atau sertifikasi-sertifikasi yang disampaikan demikian akan berlaku sebagai pengganti
dokumen-dokumen resmi yang disampaikan kepada orang-orang asing oleh atau melalui instansi-instansi nasional Negaranegara Pihak, dan akan dipercaya kesahannya apabila tidak terdapat bukti sebaliknya.
(4) Tergantung pada perlakuan khusus yang mungkin diberikan kepada orang-orang miskin, biaya-biaya dapat
dipungut bagi pelayanan sebagaimana disebut dalam Pasal ini, namun biaya-biaya termaksud harus moderat dan sebanding
dengan biaya-biaya yang dibebankan pada warga negara untuk pelayanan sejenis.
(5) Ketentuan-ketentuan Pasal ini tidak akan mengurangi arti Pasal 27 dan Pasal 28.
Pasal 26
Kebebasan Berpindah Tempat
Tiap Negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang berada secara sah di wilayahnya hak untuk
memilih tempat tinggal mereka dan untuk berpindah tempat secara bebas dalam wilayahnya, sesuai dengan peraturanperaturan yang berlaku bagi orang-orang asing umumnya dalam keadaan yang sama.
Pasal 27
Surat Identitas
Negara-negara Pihak akan mengeluarkan surat-surat identitas untuk tiap pengungsi di wilayahnya yang tidak
memiliki dokumen perjalanan yang berlaku.
Pasal 28
Dokumen Perjalanan
(1) Negara-negara Pihak akan mengeluarkan untuk para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayahnya, dokumnedokumen perjalanan untuk maksud bepergian ke luar wilayahnya, kecuali apabila alasan-alasan keamanan nasional atau
ketertiban umum yang memaksa mengharuskan lain, dan ketentuan-ketentuan Skedul yang terlampir pada Konvensi ini akan
berlaku bagi dokumen-dokumen termaksud. Negara-negara Pihak dapat mengeluarkan dokumen perjalanan termaksud untuk
tiap pengungsi lain yang berada di wilayahnya; Negara-negara Pihak terutama akan mempertimbangkan secara simpatik
dikeluarkannya dokumen perjalanan termaksud untuk para pengungsi yang berada di dalam wilayahnya yang tidak dapat
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memperoleh dokumen perjalanan dari negara tempat tinggal mereka yang sah.
(2) Dokumen-dokumen perjalanan yang dikeluarkan untuk pengungsi berdasarkan persetujuan-persetujuan
internasional sebelumnya oleh pihak-pihak pada persetujuan-persetujuan internasional tersebut akan diakui dan diperlakukan
oleh Negara-negara Pihak secara sama seakan-akan dokumen-dokumen perjalanan itu telah dikeluarkan berdasarkan Pasal ini.
Pasal 29
Pungutan Fiskal
(1) Negara-negara Pihak tidak akan membebankan pada para pengungsi bea-bea, pungutan-pungutan atau pajakpajak, apa pun deskripsinya, yang lain atau yang lebih tinggi daripada bea-bea, pungutan-pungutan atau pajak-pajak yang
dikenakan pada warga negara dalam keadaan yang sama.
(2) Tiada suatu ketentuan pun dalam ayat di atas yang akan menghalangi pemberlakuan pada para pengungsi undangundang dan peraturan-peraturan mengenai pungutan-pungutan yang berkenaan dengan pengeluaran dokumen-dokumen
administratif termasuk surat-surat identitas untuk orang-orang asing.
Pasal 30
Pemindahan Aset
(1) Suatu Negara Pihak, sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturannya, akan mengijinkan para
pengungsi untuk memindahkan aset yang telah mereka bawa ke dalam wilayah Negara Pihak tersebut ke negara lain di mana
mereka telah diterima masuk untuk maksud-maksud tertentu.
(2) Suatu Negara Pihak akan mempertimbangkan secara simpatik permintaan para pengungsi untuk memperoleh ijin
bagi pemindahan aset di mana pun aset itu berada dan yang perlu bagi pemukiman mereka di negara lain di mana mereka telah
diterima masuk.
Pasal 31
Pengungsi yang Berada secara Tidak Sah di Negara Pengungsian
(1) Negara-negara Pihak tidak akan mengenakan hukuman pada para pengungsi, karena masuk atau keberadaannya
secara tidak sah, yang datang langsung dari wilayah di mana hidup atau kebebasannya terancam dalam arti Pasal 1, masuk ek
atau berada di wilayah Negara-negara Pihak tanpa ijin, asalkan mereka segera melaporkan diri kepada instansi-instansi
setempat dan menunjukkan alasan yang layak atas masuk atau keberadaan mereka secara tidak sah itu.
(2) Negara-negara Pihak tidak akan mengenakan pembatasan-pembatasan terhadap perpindahan para pengungsi
termaksud kecuali pembatasan-pembatasan yang perlu dan pembatasan-pembatasan demikian hanya akan diberlakukan sampai
status mereka di negara itu disahkan atau mereka mendapat ijin masuk ke negara lain. Negara-negara Pihak akan memberi
waktu yang layak dan segala kemudahan yang perlu kepada para pengungsi tersebut untuk mendapat ijin masuk ke negara lain.
Pasal 32
Pengusiran
(1) Negara-negara Pihak tidak akan mengusir pengungsi yang berada secara tidak sah di wilayahnya kecuali karena
alasan-alasan keamanan nasional atau ketertiban umum.
(2) Pengusiran pengungsi demikian hanya akan dilakukan sebagai pelaksanaan suatu keputusan yang dicapai sesuai
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dengan proses hukum yang semestinya. Kecuali apabila alasan-alasan keamanan nasional yang bersifat memaksa mengharuskan
lain, pengungsi itu akan diijinkan menyampaikan bukti untuk membersihkan dirinya, serta untuk mengajukan banding kepada,
dan untuk maksud itu diwakili di depan, instansi yang berwenang atau seorang atau orang-orang yang khusus ditunjuk oleh
instansi yang berwenang.
(3) Negara-negara Pihak akan memberikan kepada pengungsi tersebut jangka waktu yang layak untuk
mengupayakan diterima masuknya secara sah ke negara lain dalam jangka waktu yang diberikan itu. Negara-negara Pihak
mencadangkan haknya untuk menerapkan dalam jangka waktu tersebut tindakan-tindakan internal yang dianggap perlu.
Pasal 33
Larangan Pengusiran atau Pengembalian (“Refoulement”)
(1) Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (“refouler”) pengunsgi dengan cara apa pun ke
perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada
kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.
(2) Namun, keuntungan ketentuan ini tidak boleh diklaim oleh pengungsi di mana terdapat alasan-alasan yang layak
untuk menganggapnya sebagai bahaya terhadap keamanan negara di mana ia berada atau, karena telah dijatuhi hukuman oleh
putusan hakim yang bersifat final atas tindak pidana sangat berat, ia merupakan bahaya bagi masyarakat negara lain.
Pasal 34
Pewarganegaraan
Negara-negara Pihak sejauh mungkin akan memudahkan asimilasi dan pewarganegaraan para pengungsi. Negaranegara Pihak terutama akan melakukan segala upaya untuk mempercepat proses pewarganegaraan itu dan untuk mengurangi
sejauh mungkin pungutan-pungutan dan biaya-biaya proses termaksud.
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LAMPIRAN 2
Protokol 1967 sehubungan dengan Kedudukan Pengungsi
Protokol ini ditandatangani berdasarkan persetujuan Dewan Ekonomi dan Sosial dalam resolusi 1186 (XLI) tanggal 18 November 1966
dan ditandatangani oleh Majelis Umum dalam resolusi 2198 (XXI) tanggal 16 Desember 1966. Dalam resolusi yang sama
Majelis Umum meminta Sekretaris Jenderal untuk mengirimkan naskah Protokol kepada Negara-negara seperti yang disebut pada
pasal V, dengan maksud membuat mereka menyetujui Protokol tersebut.
MULAI BERLAKU : 4 Oktober 1967, sesuai dengan pasal VIII
Negara-negara Pihak Protokol ini,
Mempertimbangkan bahwa Konvensi Sehubungan dengan Kedudukan Pengungsi telah selesai di Jenewa pada 28 Juli
1951 (untuk selanjutnya disebut sebagai Konvensi) hanya mencakup orang-orang yang telah menjadi pengungsi akibat
peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951.
Mempertimbangkan bahwa pengungsian baru telah meningkat sejak Konvensi ditetapkan dan bahwa masalah
pengungsi tersebut tidak termasuk dalam lingkup Konvensi.
Mempertimbangkan bahwa terdapat keinginan yang serius akan persamaan status yang dapat dinikmati oleh seluruh
pengungsi yang termasuk dalam definisi Konvensi terlepas dari batas tanggal 1 Januari 1951,
Telah menyetujui sebagai berikut:
Pasal I
Ketentuan Umum
1. Negara Pihak berjanji untuk menerapkan pasal 2 sampai 34 di dalam Konvensi kepada pengungsi seperti
dirumuskan di bawah ini.
2. Menurut Protokol ini, istilah “pengungsi” harus, kecuali dalam hal penerapan ayat 3 pasal ini, berarti setiap orang
yang termasuk dalam definisi pasal 1 Konvensi seakan-akan istilah “akibat peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari
1951 dan…” dan istilah “…akibat peristiwa-peristiwa tersebut”, dalam pasal 1 A (2) dihilangkan.
3. Protokol ini harus diterapkan oleh Negara-negara Pihak sejak saat ini tanpa mengenal batas-batas wilayah, kecuali
deklarasi-deklarasi yang dibuat oleh Negara telah menjadi Pihak pada Konvensi sesuai dengan Pasal 1 B (1) (a) Konvensi,
kecuali diperluas berdasarkan pasal 1 B (2) di atas, harus juga diterapkan berdasarkan Protokol ini.
Pasal II
Kerja Sama Pejabat Nasional Dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa
1. Negara Pihak ini berjanji untuk bekerja sama dengan kantor Komisi Tinggi Peserikatan Bangs-Bangsa untuk
Pengungsi, atau setiap perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya yang mungkin menggantikannya, di dalam
melaksanakan tugas-tugas ini, dan khususnya harus memfasilitasi tugasnya untuk membimbing penerapan ketentuan-ketentuan
dari Protokol ini.
2. Dalam rangka membantu Kantor Komisi Tinggi atau setiap perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya yang
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mungkin menggantikannya, untuk membuat laporan kepada organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berwenang NegaraNegara Pihak ini berjanji untuk memberikan kepada mereka informasi dan data statistik yang diminta, dalam bentuk yang
tepat, mengenai:
(a) Keadaan para pengungsi;
(b) Penerapan Protokol ini;
(c) Hukum, peraturan dan dekrit-dekrit yang sedang atau akan berlaku sehubungan dengan pengungsi.
Pasal III
Informasi Tentang Undang-Undang Nasional
Negara Pihak ini harus mengkomunikasikan dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukumhukum dan peraturan yang mungkin akan mereka tetapkan untuk memastikan penerapan Protokol ini.
Pasal IV
Penyelesaian Sengketa
Setiap sengketa antara Negara Pihak ini yang berhubungan dengan interpretasi dan penerapannya dan yang tidak
dapat diselesaikan dengan cara lain, harus menyerahkan pada Sidang Pengadilan Internasional berdasarkan permintaan salah
satu pihak yang bersengketa.
Pasal V
Aksesi
Protokol ini harus terbuka bagi aksesi atas nama seluruh Negara Pihak dan setiap Negara Anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa lainnya atau setiap anggota perwakilan khusus atau atas undangan untuk melakukan aksesi yang mungkin
disampaikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Aksesi akan dihasilkan oleh jumlah instrumen aksesi dengan
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pasal VI
Klausul Federal
Dalam hal Negara Federal atau Negara bukan-kesatuan, harus diterapkan ketentuan-ketentuan berikut:
(a) Dalam hal pasal-pasal Konvensi akan diterapkan sesuai dengan pasal 1 ayat 1 dari Protokol ini yang termasuk
dalam jurisdiksi legislatif dari instansi legislatif federal, kewajiban-kewajiban Pemerintah Federal dalam hal ini harus sama
dengan Negara-negara Pihak yang bukan Negara Federal;
(b) Dalam hal pasal-pasal Konvensi akan diterapkan sesuai dengan pasal 1 ayat 1 dari Protokol ini yang termasuk
dalam jurisdiksi legislatif dari Negara bagian, propinsi-propinsi atau daerah-daerah yang berdasarkan sisitim konstitusi
federasi, tidak dibebani untuk melakukan tindakan legislatif, Pemerintah Federal harus mengajukan pasal-pasal tersebut
dengan rekomendasi yang bermanfaat untuk diketahui oleh instansi yang tepat pada Negara, propinsi dan daerah-daerah pada
waktu yang sedini mungkin;
(c) Negara Federal yang menjadi Pihak Protokol ini, atas permintaan setiap Negara Pihak lainnya yang disampaikan
melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus memberikan suatu pernyataan mengenai hukum dan praktekpraktek federasi dan negara bagiannya tentang setiap peraturan khusus dari Konvensi yang akan diterapkan sesuai dengan pasal
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1 ayat 1 Protokol ini yang memperlihatkan sampai sejauh mana ketentuan tersebut telah diterapkan melalui tindakan legislatif
atau tindakan lainnya.
Pasal VII
Persyaratan dan Deklarasi-Deklarasi
1. Pada saat dilakukan penambahan, setiap Negara dapat membuat persyaratan-persyaratan mengenai pasal IV
Protokol ini dan mengenai penerapan sesuai pasal 1 Protokol ini terhadap setiap ketentuan Konvensi selain yang tercantum
dalam pasal 1, 3, 4, 16 (1) dan 33 tersebut, asalkan persyaratan tersebut tidak diperluas kepada pengungsi terhadap siapa
Konvensi ini berlaku apabila persyaratan tersebut dilaksanakan oleh Negara Pihak Konvensi ini.
2. Persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh Negara Pihak sesuai dengan pasal 42 tersebut, kecuali dicabut, harus
dapat diterapkan sehubungan dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan Protokol ini.
3. Setiap Negara yang membuat persyaratan-persyaratan sesuai dengan ayat 1 pasal ini dapat setiap saat mencabut
persyaratan dengan menyampaikan pemberitahuan mengenai masalah tersebut kepada Majelis Umum Perserikatan BangsaBangsa.
4. Deklarasi-Deklarasi yang dibuat Negara Pihak berdasarkan pasal 40 ayat 1 dan 2 Konvensi yang menyetujui
Protokol ini.
Pasal VIII
Mulai Berlakunya Protokol
1. Protokol ini harus mulai berlaku pada hari penyimpanan keenam instrumen tambahan.
2. Bagi setiap Negara yang memberikan persetujuan setelah penyimpanan keenam instrumen tambahan, Protokol
harus mulai diberlakukan pada tanggal penyimpanan keenam instrumen tambahan oleh negara yang bersangkutan
Pasal IX
Penarikan Diri
1. Setiap Negara Pihak dapat menarik diri dari Protokol ini sewaktu-waktu melalui pemberitahuan yang
disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Penarikan diri dari Protokol ini mulai berlaku bagi Negara Pihak yang bersangkutan satu tahun setelah tanggal
diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretari Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pasal X
Pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahu Negara-negara yang dimaksud dalam pasal 5 di
atas mengenai tanggal mulai berlakunya penambahan, persyaratan dan penarikan kembali persyaratan, dan penarikan diri dari
Protokol ini, dan mengenai pernyataan dan pemberitahuan terkait.
Pasal XI
Penyimpanan pada arsip Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa
Suatu salinan Protokol ini yang naskahnya dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol sama-sama
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otentik, yang ditandatangani oleh Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus disimpan pada arsip Sekretariat
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal kemudian akan mengirimkan salinan resminya kepada semua negara anggota
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kepada Negara-negara lain yang dimaksud dalam pasal V di atas.
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