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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan transportasi mendorong terjadinya 

globalisasi dunia, salah satunya membawa dampak pada peningkatan mobilitas orang antar 

negara.Batas-batas negara semakin mudah dilalui dan ditembus untuk berbagai 

kepentingan kehidupan manusia. Mobilitas manusia tersebut pada dasarnya pergerakan 

penduduk antar negara baik yang bersifat menetap
1
atau bersifat sementara (non permanent). 

Pergerakan atau perpindahan penduduk antar negara dikatakan sebagai migrasi internasional 

dan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi internasional. Faktor-faktor 

penyebab terjadinya migrasi diantaranya faktor keselamatan,yaitu ingin menyelamatkan 

diri dari bencana alam seperti gempa bumi,banjir,atau gunung meletus.Faktor keamanan 

pun dapat menjadi pemicu terjadinya migrasi.Hal tersebut terjadi akibat adanya gangguan 

keamanan seperti peperangan ,dan konflik antar kelompok etnis/suku.Dapat pula 

disebabkan karena oleh faktor politik,yaitu terjadinya perbedaan politik antara warga suatu 

negara dengan warga lainnya.
2
Namun, tidak semua perpindahan penduduk di abad XX 

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. Abad XX pada akhirnya disebut juga 

sebagai abad homeless people. Dalam hukum internasional, terminologi homeless people 

mencakupi orang-orang yang tidak  mempunyai kewarganegaraan, pengungsi, dan pencari 
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 Perpindahan penduduk antar negara yang bersifat menetap terdiri dari Imigrasi, Remigrasi dan 

Emigrasi. Imigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lainnya. Remigrasi atau 
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kalah-mobilitas-penduduk/.diaksespadatanggal2 

April 2016 
2
DinamikaPendudukdanUnsur-

unsurnya,MigrasiPenduduk,Materidiunduhdarihttp://118.98.219.138/edukasinet/files/smp
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suaka.
3
 

Pengertian pengungsi itu sendiri menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai"Orang yang mencari tempat yang aman ketika daerahnya ada bahaya yang 

mengancam".
4
Pengungsian merupakan suatu bentuk perpindahan penduduk  yang 

mempunyai ciri berbeda daripada bentuk perpindahan penduduk lainnya.Ciri sedemikian 

itu membedakan pengungsidengan kategori migrant lainnya serta berpengaruh pada 

mekanisme perlindungan  yang diterapkan   kepada  mereka.
5. Perpindahan 

penduduk,baik,yang berada di wilayah negara maupun yang sudah melintasi batas 

negara,merupakan peristiwa yang telah lama ada dalam sejarah manusia dan semakin 

seringterjadi sekarang ini.
6
 

Pengungsi yang meninggalkan tempat asalnya disebabkan oleh berbagai macam 

faktor yang biasanya karena hal-hal yang dapat membahayakan nyawa pengungsi 

tersebut  apabila masih menetap di wilayah asalnya seperti perang atau penganiayaan 

atau penyiksaan. Mereka tidak mendapatkan atau tidak mau menerima perlindungan dari 

negaranya sendiri, bahkan seringkali pemerintahnya sendiri mengancam akan 

menganiaya mereka. Hal tersebut sama dengan memberikan keputusan mati bagi 

mereka, hidup sengsara di dalam bayangan kehidupan tanpa adanya sarana hidup dan 

tanpa adanya hak bagi mereka.
7
 

Apabila merujuk pada kasus-kasus konkret umumnya pengungsi atau pencari 

suaka tidak mungkin memiliki dokumen lengkap perjalanan, sebab tidak mungkin 

mereka dalam keadaan terpaksa meninggalkan negaranya terlebih dahulu mengurus visa, 

paspor, atau surat-surat lainnya. Para pengungsi umumnya tidak dibekali dengan 

dokumen perjalanan, sehingga banyak diantara mereka mengalami perlakuan sewenang-

wenang di negara tujuan mereka. Perlakuan yang umum terjadi terhadap para pengungsi 
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adalah penyiksaan, perkosaan, diskriminasi, dan juga pemulangan secara paksa.
8
 

Pengungsian merupakan suatu bentuk perpindahan penduduk yang mempunyai 

ciri berbeda daripada bentuk perpindahan penduduk lainnya. Ciri yang sedemikian itu 

membedakan pengungsi dengan kategori migran lainnya serta berpengaruh terhadap 

mekanisme perlindungan yang diterapkan kepada mereka.
9
 Perpindahan penduduk, baik, 

yang berada di wilayah negara maupun yang sudah melintasi batas negara, merupakan 

peristiwa yang telah lama ada dalam sejarah manusia dan semakin sering terjadi 

sekarang ini.
10

 Dari sudut pandang negara penerima, arus pengungsian selain merupakan 

masalah kemanusiaan juga berdampak pada bidang keamanan, ekonomi dan 

keseimbangan sosial politik di negara tempat ia mengungsi.
11

 Masalah internal di suatu 

negara dan berkurangnya bantuan internasional bagi para pengungsi mengakibatkan 

semakin banyak negara menutup perbatasannya dari gelombang pengungsi dalam jumlah 

yang besar.
12

 

Adanya Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No.428(V)yang 

meminta kepada negara-negara didunia untuk bekerjasama dengan United Nations High 

Commissionerfor Refugees atau disebut dengan UNHCR dengan cara menjadi peserta 

konvensi, membuat perjanjian-perjanjian khusus dengan UNHCR dan membantu beberapa 

kegiatan UNHCR lainnya.
13

UNHCR adalah lembaga internasional yang diberi mandat 

untuk memberikan perlindungan internasional dan solusi yang permanen terhadap para 

pengungsi dengan jalan membantu  pemerintah-pemerintah,   pelaku-pelaku   lain   

ataupun   organisasi-organisasi   terkait   memberikan   fasilitas   pemulangan   

(repatriation)   ataupun   penempatan   para pengungsi.
14

 

Secara faktual terjadinya pengusiran terhadap para pengungsi, baik oleh negara 

yang telah menjadi pihak pada Konvensi 1951 maupun negara-negara yang belum 
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menjadi pihak pada Konvensi tersebut, telah meningkatkan penderitaan pengungsi 

menjadi semakin berkepanjangan. Beberapa Negara Pihak pada Konvensi 1951 bahkan 

mengusir para pengungsi dengan alasan para pengungsi tersebut mengancam keamanan 

nasional atau mengganggu ketertiban umum di negara tersebut.
15

 

Di benua Eropa, benua yang didengung-dengungkan sebagai tempat negara-

negara beradab, tidak jarang ditemukan ada negara yang memperlakukan atau membuat 

pembauran antara pengungsi dan imigran gelap. Di Perancis misalnya, pemerintah 

mengeluarkan kebijakan yakni menyapu bersih semua pendatang dari kota Calais, kota 

yang dianggap penuh masalah dengan para pendatang gelap. Polisi membongkar kamp- 

kamp dan mencegah para pendatang mendirikan tenda, bahkan mereka mengambil 

selimut atau benda-benda lainya lalu membuangnya tanpa melihat dan mencari tahu 

terlebih dahulu bahwa diantara para pendatang yang diusir juga terdapat pencari suaka 

dan mereka berhak menunggu keputusan atas permohonan suaka mereka di Perancis 
16

 

Kapal Petugas Imigrasi Australia telah mengusir manusia perahu yang 

merupakan pengungsi Bangladesh, Myanmar, dan Sri Langka dengan membayar kapten 

kapal dan sebesar 5000 dollar Australia untuk membawa perahu ke perairan Indonesia.
17

 

Pengungsi Rohingya yang terpaksa harus meninggalkan negaranya Myanmar, harus 

mendapatkan perlakuan kasar dan pemulangan secara paksa oleh pemerintah Thailand 

ketika mereka berusaha mencari perlindungan. Pemerintah Thailand telah mengirim 

pulang secara paksa sekitar 1.300 pengungsi muslim Rohingya ke negara asal mereka, 

Myanmar
18

 

Tindakan yang dilakukan oleh suatu negara mengusir pengungsi adalah tindakan 

nyata akan pelanggaran hukum internasional yang melarang mengirim kembali 

pengungsi dan pencari suaka ke tempat dimana mereka dapat menghadapi bahaya dan 

penganiayaan. Prinsip ini  umumnya disebut sebagai prinsip non refoulement yang 

tersurat jelas dalam Pasal 32 dan 33 Konvensi 1951. Makna utama dari prinsip non 

refoulement adalah tidak boleh ada negara yang mengembalikan atau mengirim 

                                                           
15

 Jus Yustinar, Penerapan Prinsip Non Refoulement di Indonesia, Pustaka Perjanjian Iternasional, Volume 3 

September-Desember Tahun 2011 
16

http://nasional.kompas.com/read/2015/06/17/18304331/Kalla.Sebut.Australia.Langgar.Konvensi.PBB.kare

na.Kembalikan.Pengungsi.ke.Indonesia, Diakkses 15 April 2017 
17

Wagiman. Op Cit., Hlm 143 
18

 Thailand Telah Deportasi 1300 Pengungsi Rohingya. SINDOnews.com , Diakses 15 April 2015 

http://nasional.kompas.com/read/2015/06/17/18304331/Kalla.Sebut.Australia.Langgar.Konvensi.PBB.karena.Kembalikan.Pengungsi.ke.Indonesia
http://nasional.kompas.com/read/2015/06/17/18304331/Kalla.Sebut.Australia.Langgar.Konvensi.PBB.karena.Kembalikan.Pengungsi.ke.Indonesia


5 
 

pengungsi atau pencari suaka ke suatu wilayah tempat kehidupan dan keselamatan 

pengungsi atau pencari suaka tersebut terancam
19

 Penegasan prinsip non refoulement 

juga ada di dalam Pasal VII ayat (1) Protokol 1977.  

Penangan pengungsi oleh pemerintah Indonesia berkerjasama dengan UNHCR 

tahun 1976 atas dasar kemanusiaan menyediakan Pulau Galang Kepulauan Riau dijadikan 

tempat penampungan 250 ribu pengungsi korban perang Vietnam. Hingga tahun 2014, 

terdapat 10.116 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar oleh UNHCR di Indonesia, 

dimana 6.286 orang merupakan pencari suaka dan 3.830 orang merupakan pengungsi. 

Dari jumlah tersebut, terdapat 7.910 laki-laki dan 2.206 perempuan. Di antara pengungsi 

dan pencari suaka yang terdaftar, terdapat 2.507 anak-anak dimana 798 di antaranya 

merupakan anak-anak tanpa pendamping. Afghanistan, Myanmar, Sri Lanka, Pakistan, 

Iran, dan Irak merupakan negara-negara asal utama para pengungsi dan pencari suaka 

yang terdapat di Indonesia.20Para imigran, pencari suaka, dan pengungsi yang datang dari 

Aljazair, Afghanistan, Iran, Cina, Sri Lanka hingga yang baru-baru ini yaitu Pengungsi 

Rohingya yang berasal dari Myanmar dan Bangladesh. 

Walaupun demikian sampai saat ini Indonesia secara yuridis belum mempunyai 

dasar hukum untuk mernerapkan prinsip non refoulement, karena Indonesia belum 

meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan di dalam hukum nasional belum 

mengatur secara eksplisit tentang prinsip non refoulement. Peraturan penanganan 

pemberian pengungsi luar negeri  merupakan kewenangan presiden sesuai dengan 

amanatUndang Undang tentang Hubungan Luar Negeri Nomo 37 Tahun 1999 dan secara 

implisit diatur di dalam Undang Undang Imigrasi. Tahun 2016 pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penangan Pengungsi Luar Negeri. 

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas maka peneltian dengan judul “Kebijakan 

Penerapan Prinsip Non Refoulement Di Indonesia Dalam Rangka Memberikan 

Perlindungan Terhadap Pengungsi” 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah kebijakan hukum penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia sudah sesuai 

dengan prinsip Non Refoulement ? 

2. Bagaimana imlementasi  Penerapan Prinsip Non Refoulement dalam rangka 

Penanganan dan Perlin-dungan Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia  ? 

3. Mengapa Indonesia belum melakukan kebijakan pengesahan (ratifikasi) terhadap 

Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan pokok yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjawab 

permasalahan-permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu untuk memahami dan 

menganalisis kebijakan hukum yang berkaitan dengan penanganan dan perlindungan 

pengungsi luar negeri  baik yang bersifat vertikal dan horizontal sudah sesuai dengan 

prinsip sebagaimana termuat di dalam maupun di luar Konvensi Pengungsi Tahun 1951 

dan menganalisis kebijakan hukum Indonesia terkait penanganan pengungsi luar negeri di 

bandingkan kebijakan hukum di sebagian negara ASEAN. Tujuan khusus hasil penelitian 

adalah publikasi di Jurnal Nasional terakreditas atau prosiding internasional teriindex. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan peneltian diharapkan  ini secara teoritis dapat digunakan 

sebagai bahan referensi bagi pengembangan pemikiran yang berkaitan dengan pengetahuan 

tentang hukum internasional pada umumnya dan hukum pengungsi dan Hukum hak azasi 

manusia terutama yang berkaitan dengan kebijakan penerapan prinsip non refoulement 

dalam penanganan dan perlindungan pengungsi di Indonesia. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang dapat memberikan kontribusi  bagi 

pembuat kebijakan terutama  terkait dengan pembuatan peraturan-peraturan penentuan 

standarisasi  penanganan dan perlindungan pengungsi luar negeri.  
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E. Urgensi/Keutamaan Penelitian 

Pengungsi adalah kelompok rentan, maka negara republik Indonesia sebagai negara 

yang beradab dan berperikemanusiaan sudah seharusnya melakukan penanganan dan 

perlindungan pengungsi sebagai manusia yang bermartabat.Penelitian ini memberikan 

kontribusi dan  solusi terkait standarisasi dan pelayanan teknis terhadap pengungsi luar 

negeri yang harus dilakukan oleh pihak terkait agar sesuai dengan kemampuan bangsa 

Indonesia sendiri tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum internasional, hukum 

kebiasaan internasional dan perjanjian internasional. Selain itu, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan bahan pembuatan kebijakan Pemerintah dalam menentukan standarisasi 

penerapan prinsip non refoulement dalam rangka melakukan penanganan dan perlindungan 

terhadap pengungsi luar agar terpenuhi kebutuhan hak dasarnya. Penanganan dan 

perlindungan terhadap pengungsi luar negeri merupakan bagian pelaksanaan politik luar 

negeri yang bebas dan aktif. Bebas menentukan  menentukan sikap dan kebijakan terhadap 

permasalahan pengungsi internasional dan secara aktif memberikan sumbangan, baik 

dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa 

dan permasalahan dunia terutama berkaitan permaslah pengungsi internasional akibat 

konflik di beberapa negara demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

F. Luaran Penelitian 

Luaran hasil penelitian ini adalah 1 (satu) laporan penelitian yang bisa 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan 3 (tiga) artikel yang akan dipublikasikan di 

Jurnal Hukum Nasional terakreditasi atau di prosiding internasional yang terindex. Judul 

artikel :  

1. Kebijakan Penerapan Prinsip Non Refoulement dalam rangka Penanganan dan Perlin-

dungan Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia   

2. Implimentasi Kebijakan Penerapan Prinsip Non Refoulement dalam rangka Penanganan 

dan Perlin-dungan Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia   

3. Kebijakan Pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan 

Protokol 1967  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengungsi Dalam Tatanan Internasional 

1. Pengertian Pengungsi 

Pengungsi  terjadi  karena  adanya  bahaya.  Misalnya  bencana alam (natural 

disaster) seperti banjir, gempa, gunung meletus, kekeringan. Mengungsi juga terjadi 

bukan karena bencana alam (non- natural disaster) atau sering disebut bencana buatan 

manusia (man- made disaster), seperti konflik bersenjata, pergantian rezim politik, 

penindasan kebebasan fundamental, pelecehan hak azasi manusia sebagainya.
21

 

Mengungsi dapat dilakukan baikdalam lingkupsatu wilayah negara ataupun ke negara 

lain karena adanya perbedaan haluan politik.
22

 

Dibawah mandate UNHCR, pengungsi adalah seseorang yang berada diluar 

Negara asalnya atau tempatnya menetap dan tidak bisa atau kembali ke sana dikarenakan 

sebab:(1) Ketakutan yang beralasan akan penganiayaan terhadap salah satu dari 

alasan yang tercantum dalam konvensi 1951;(2) Ancaman   yang  serius  dan  tanpa  

pandang  bulu  terhadap hidupnya, keselamatan fisik atau kebebasannya yang 

diakibatkan kekerasan yang meluas atau kejadian-kejadian yangsangat mengganggu 

ketertiban umum
23

 

Menurut pengertian UNHCR merujuk kepada konvensi Tahun1951tentang Status 

Pengungsi Konvensi 1951tentang Status Pengungsi,menjabarkan definisi pengungsi 
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Enny Suprapto, Perlindungan Internasional Pengungsi dan Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pengungsi, Suatu 

Pengantar., Makalah disampaikan pada Seminar Sehari mengenai Aspek Hukum Refugees dan Displaced Persons, 

FH Universitas Bung Hatta, Padang, 30 Juli 1998, hal 15. Lihat juga ketentuan pasal 1A (1 dan 2) Konvensi tahun 

1951 tentang Status Pengungsi. Dalam Achmad Romsan, Usmawadi, Djamil Usamy, Mada Zuhir, 2003, 

Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan 

Internasional, UNHCR, Jakarta., hal. 35 
22

Loc.Cit., Achmad Romsan, Usmawadi, Djamil Usamy, Mada Zuhir, 2003, hal. 35. 
23
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sebagai “seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasanakan penganiayaan, 

yang disebabkan oleh alasanan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial 

tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu,berada diluar Negara kebangsaannya dan 

tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut." 

Berdasarkan Konvensi tahun 1951, bahwa pengungsi adalah orang-orang yang 

ada diluar negaranya dan terpaksa meninggalkan negara mereka karena adanya peristiwa 

yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari1951 dan adanya  rasa takut yang sangat akan 

persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial 

tertentu ataupun karena pendapat politik yang dianut mereka. Bagi yang tidak memiliki 

warganegara, maka berada diluar negara dimana mereka bertempat tinggal sebelumnya, 

sebagai akibat dari suatu peristiwa, dan tidak dapat, atau karena adanya rasa takut yang 

sedemikian rupa dan tidak bermaksud untuk kembali ke negara tersebut. 

Menurut Protokol Tanggal 31 Januari 1967 Tentang Status Pengungsi   : 

(Protocol Relating to the status of Refugees of 31 January1967) pengungsi 

diartikan 'For the purpose of the present Protocol, the term "refugee"shall, except as 

regards the application of paragraph 3 of this article, mean any person within the 

definition of Article1of the Convention as if the words "A saresult of event soccurring 

before 1 January 1951 and..."and the words"...a result of such events:in Article 1 A (2) 

were committed 

 

2. Organisasi Pengungsi Internasional 

a. United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) 

UNHCR merupakan badan yang menggantikan lembaga penanganan 

pengungsi yang sebelumnya (lembaga IRO). IRO merupakan badan yang pertama 

kali didirikan untuk menangani pengungsi, namun eksistensi lembaga ini sangat 

singkat (1947-1952)
24

. Sejak     didirikannya     UNHCR     berfungsi     memberikan 

                                                           
24

 Stephane Jaquemet, Mandat dan Fungsi dari Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi 

(UNHCR), artikel pada Jurnal Hukum Internasional, Vol.2 No.1 Oktober 2004, diterbitkan Lembaga Pengkajian 

Hukum Internasional FHUI, hal.,3. 
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perlindungan pada pengungsi dan bekerjasama dengan pemerintah- pemerintah di 

dunia untuk mencarikan solusi jangka panjang atas masalah-masalah yang dihadapi 

para pengungsi.
25

 UNHCR juga mempunyai tanggungjawab untuk memberikan 

perlindungan Internasional kepada pengungsi. Memang UNHCR merupakan 

organisasi internasional satu-satunya yang mempunyai wewenang khusus untuk 

melindungi pengungsi ditingkat dunia. Dibawah Undang-Undang serta Resolusi 

Sidang Umum dan ECOSOC, dan bersama dengan Konvensi1951, tanggungjawab 

Komisaris Tinggi terutama berkaitan dengan beberapa kelompok orang yang disebut 

sebagai “orang-orangyang menjadi perhatian UNHCR”. Mereka ini termasuk 

pengungsi, pencari suaka, pengungsi yang pulang/kembali, warga tanpa Negara, dan 

untuk beberapa keadaan tertentu, yang mengungsi di Negara sendiri (internally 

displaced). Dengan demikian wewenang  UNHCR lebih luas daripada kewajiban 

yang  disandang Negara perserta Konvensi 1951dan/atau Protokol1967.Selain itu, 

Negara peserta juga dapat bertanggungjawab atas pengungsi atau pencari suaka sesuai 

perangkat dimana mereka menjadi  para pengungsi tersebut, UNHCR memiliki fungsi 

utama untuk memberikan perlindungan internasional, memberikan solusi jangka 

panjang bagi persoalan pengungsi serta mempromosikan hukum pengungsi 

internasional berdasarkan prinsip hukum internasional atau nasional. 

Lembaga UNHCR memiliki prosedur pemberian bantuan yang berkaitan 

dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) berupa perlindungan internasional. 

Secara umum konsep ini berisikan pencegahan pemulangan kembali, bantuan dalam 

memproses pencarian keamanan fisik bagi pengungsi, pemajuan dan membantu  

pemulangan kembali secara sukarela, dan membantu para pengungsi untuk bermukim 

kembali. 

b.  International Organization for Migration (IOM) 

International Organization for Migration (IOM) didirikan pada tahun 1951 

atas inisiatif Belgia dan Amerika. IOM terberntuk sebagai manifestasi hasil 

Konferernsi Internasional tentang Migrasi yang diadakan di Brusels. Mandat utama 

                                                                                                                                                                                           
 
25

 Wagiman, 2012, Op.Cit., hal. 189. 
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IOM secara internasional yaitu membantu pemerintah-pemerintah    berbagai    

Negara   di    dunia    dalam. mengembangkan dan menerapkan kebijakan, perundang-

undangan dan mekanisme administrative migrasi.  Bantuan  tersebut  diberikan baik 

melalui pemberian bantuan teknis dan pelatihan bagi pejabat pemerintah dan juga 

pemberian bantuan bagi para migran.Fokus lembaga tersebut pada saat ini terutama 

dalam penaganan imigran gelap. Hal ini dirasakan menjadi masalah utama dalam 

penanganan migrasi di berbagai Negara. Penyelundupan manusia telah mengalami 

peningkatan selama beberapa tahun ini. Lembaga ini mendeteksi semakin banyak 

migran menggunakan bantuandan bahkan menjadi objek sindikat kejahatan 

terorganisir. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan keinginan mereka dapat hidup 

yang lebih layak. 

c. International Committeeofthe RedCross (ICRC) 

International Committee of the Red Cross (ICRC) menjalankan tugas 

kemanusiaan dengan tugas pokok membantu meringankan korban konflik di berbagai 

Negara. Dalam menjalankan tugas-tugasnya lembaga ini tunduk pada prinsip-prinsip 

hukum humaniter internasional.Lembagaini berfungsi sebagai pengawal hukum 

humaniter internasional. ICRC merupakan organisasi non pemerintah yang mandiri 

dan semua anggotanya adalah warga Negara Swiss. tugas-tugas ICRC saat non 

konflik disebut promotor hukum humaniter internasional.Tugas-tugas ICRC pada saat 

konflik diistilahkan dengan pelaksana atau penjaga atau pengawal hukum 

humaniter.110 Tugas-tugas pokok ICRCsebagai pelaksana mencakup melaksanakan 

kegiatan kemanusiaan dengan cara memberikan pertolongan kepada korban, 

reunifikasi anggota keluarga yang terpisah konflik, serta mengunjungi tawanan  atau 

tahanan perang. ICRC dalam melaksanakan  tugasnya kadang bekerjasama dengan 

palang merah Negara setempat. Dalam menjalankan tugasnya ICR Charus 

persetujuan Negara setempat. Hal tersebut dimaksudkan guna keselamatan atas 

kegiatan beserta petugasnya sekaligus penghormatan terhadap Negara yang 

bersangkutan. 

Kerangka kerja ICRC berkaitan dengan persetujuan Negara setempat 

berimplikasi pada mobilitas kerja lembag aini.Adanya pembatasan dari Negara 
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setempat umumnya berkaitan dengan alasan keamanan. ICRC secara periodik 

membuat laporan kepada Negara. 

Berkaitan dengan pengungsi,lembaga ICRC berfungsi saat hukum humaniter 

bekerja. Hukum humaniter berlaku saat konflik terjadi,baik konflik yang bersifat 

internasional maupun non internasional. Apabila seorang pengungsi melarikan diri 

kesuatu Negara dimana Negara yang dituju tidak sedang terlibat suatukonflik maka 

yang berlaku tetap hukum pengungsi internasional.Dengan demikian untuk kasus 

tersebut tidak berlaku hukum humaniter internasional. 

 

3. Peraturan-Peraturan  Internasional  yang  Terkait  dengan  Pengungsi Inter-

nasional 

a. Konvensi  tentang  Status  Pengungsi  tahun  1951  (The  1951Convention 

Relating to the Status of Refugees) 
 

Konvensitahun1951 tentangstatuspengungsidisahkantanggal 28 Juli 1951 

oleh United Nations Conferernce of Plenipotentiares on the Status of Refugees and 

Stateless Persons yang dikuatkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB No.429(V) 

tanggal 14 Desember 1950. Konvensi tahun 1951 ini mulai berlaku tgl 24 April 1954 

Konvensi tahun 1951 ini lebih maju dibandingkan dengan instrument-instrument 

pengungsi lainnya, misalnya: 

 
1) Pasal  1 yang memuat  tentang definisi  pengungsi yang  dirumuskan sangat 

umum sekali; 

2) Konvensi  ini  memuat  prinsip non-refoulement yang  diaturdidalam pasal 33; 

3) Konvensi ini menetapkan standar minimum tentang perakuan terhadap 

pengungsi, termasuk hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh pengungsi serta 

kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang pengungsi; 

4) Konvensi ini mengatur tentang status yuridis pengungsi,hak untuk 

mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan lainnya  

5) Konvensi ini mengatur tentang kartu tanda pengenal(KTP),dokumen 
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perjalanan,tentang naturalisasi serta hal-hal  yang berkaitan dengan masalah 

administrasi lainnya 

6) Konvensi ini menghendaki agar Negara bekerjasama dengan UNHCR dalam 

melaksanakan fungsinya,serta memfasilitas itugas supervise dalam penerapan 

konvensi 

b. Protokol Tentang Status Pengungsi (The 1967 Protocol Relating to the Status of 

Refugees) 

 

Protokol tentang Status Pengungsi tahun1967 ini dimaksudkan untuk 

mengatasi persoalan pengungsi yang terjadi setelah Perang Dunia II,terutama 

pengungsi yang timbul karena konflik politik di Afrika tahun1950-an dan 

tahun1960-an. Kelompok pengungsi baru ini jelas tidak termasuk dalam pengertian 

pengungsi menurut Konvensi tahun1951 yang lebih menekankan pada kejadian 

sebelum 1 Januari 1951. Karena itu dirasakan perlu untuk membuat konvensi tahun 

1951 dapat diterapkan untuk semua situasi pengungsi. Untuk itulah maka konvensi 

tahun1951yang memberikan batasan waktu (dateline) dan wilayah (geographical  

limitation) untuk pengungsi yang terjadi di Eropa sebelum 1 Januari 1951 atau 

kejadian yang terjadi d Eropa atau dimana saja sebelum 1Januari 1951 diganti 

Protokol tahun 1967 lebih memiliki karakter universal. 

Protokol tahun1967 merupakan independent instrument. Artinya, Negara 

boleh ikut serta pada Protokol tanpa harus menjadi Peserta pada Konvensi tahun 

1951. Walaupun demikian, bagiNegara-negara yang sudah menjadi Peserta pada 

Konvensi atau Protokol tidak dapat mereservasi beberapa pasal yang terdapat 

dalam: 

a.        Pasal 1 (definisi pengungsi) 
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b.         Pasal 3 (non-diskriminasi terhadap ras, agama ataupun Negara asal) 

 
c.        Psal 4 (kebebasan untuk menjalankan ajaran agama) 

 
d.         Pasal 33(non-refoulement) 

 
Pasal 36-46 (tentang informasi perundangan nasional; ketentuan penutup) 

c.Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan (The Convention 

Relating to the Status of Stateless Persons 1954)  

Konvensi tahun 1954 ini merumuskan mengenai standar perlakuan yang harus 

dilakukan oleh Negara terhadap orang-orang yang tidak memiliki warga Negara. 

Perlakuanyang diberikan adalah sama dengan mereka yang termasuk dalam kelompok 

pengungsi. Dasar pertimbangan disahkannya konvensi tahun 1954 inia dalah orang- 

orang yang tidak memiliki warga Negara itu adalah manusia yang memiliki dan harus 

menikmati hak-haknya sebagai manusia. Kebanyakan dalam kasus ini yang banyak 

menjadi orang-orang yang tidak memiliki warga Negara itu adalah para pengungsi. 

Berdasarkan hal itulah maka perlu untuk mengaturnya dalam sebuah persetujuan 

internasional sehingga status orang-orang yang tidak berkewarganegaraan ini dapat 

diperbaikidan setidaknya memiliki hak yang sama dengan pengungsi. 

Konvensi tahun 1954 ini hanya berlaku terhadap orang-orang yang pada saat itu 

belum menerima bantuan perlindungan dari lembaga-lembaga atau badan-badan PBB 

lainnya. Juga konvensi ini tidak berlaku terhadap orang- orang yang telah diakui 

sebagai warga oleh sebuah badan yang berwenang dalam Negara itu,sehingga orang 

itu memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama dengan negara itu . 

d. The Convention on the Reduction of Statelessness (1961) 

 
Konvensi ini disahkan pada tanggal 30 Agustus 1961 melalui Resolusi Majelis 
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Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No.896 (IX) tanggal 4 Desember 1954. 

Konvensitahun1961 terdiri dari 21 pasal. Secara garis besar mengatur tentang 

pengurangan terhadap jumlah orang-orang yang tidak memiliki warga Negara didalam 

wilayah Negara Pihak dengan memberikan status kewarganegaraan terhadap anak-

anak mereka yang lahir di Negaraitu. Pemberian  status kewarganegaraan itu 

merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh Konvensi tahun 1961 dengan 

memperhatikan ketentuan- ketentuan yang berlaku di Negara itu. 

 

e. Konvensi Jenewa ke-4 Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Orang Sipil Pada 

Masa Perang (The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of  

Civilian Persons inTime of War 1949) 

 

Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 mengatur tentang perlindungan 

terhadap penduduk sipil padawaktu terjadi perang. Konvensi ini merupakan 

konvensi keempat dari tiga konvensi jenewa lainnya yang mengatur tentang 

perlindungan terhadap korban perang. Berkaitan dengan pengungsi diatur dalam 

Bagian  II berjudul ‟Aliensin the Territory of a Partytothe Conflict‟. Pasal 44 

disebutkan bahwa Negara yang tidak bertikai itu tidak boleh memperlakukan para 

pengungsi yang tidak mendapatkan perlindungan dari satu Negara seperti musuh 

dari Negara mana ia bermusuhan.28 

Perlindungan terhadap para pengungsi dan orang-orang yang tidak memiliki 

warga Negara yang tidak mendapat perlindungan dari salah satu Negara pada 

waktu terjadi pertikaian bersenjata juga diatur dalamProtocols Additionaltothe 

Geneva Conventionsof 12 August 1949 (Protokol tambahan terhadap konvensi 

Jenewa tahun1949).Protokol ini kadang juga disebut dengan Protocol 

Additionalof1977 (Protokol Tambahan tahun 1977) tepatnya dalam pasal 29 
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f. Deklarasi PBB Tahun 1967 Mengenai Suaka Teritorial (The 

 

UniversalDeclarationonTeritorialAsylum 1967) 

 
Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang SuakaTeritorial disahkan 

dengan suara bulat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 14 

Desember 1967 melalui Resolusi 2312 (XXII) dan hanya terdiri dari empat pasal 

saja.30 

Tujuan daripada Deklarasi ini adalah untuk memelihara perdamaian 

dan keamanan internasional,mengembangkan hubungan persahabatan antar 

bangsa-bangsa dan untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional dalam 
 
 
 
 
 

28Op.Cit.AchmadRomsan,Usmawadi,DjamilUsamy,MadaZuhir.,hal.93. 
29 Ibid. 
30 Ibid.,hal.93-94
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bidang ekonomi,social,budaya atau pun yang bersifat kemanusiaan dan 

didalam mengembangakan dan menghormati hak asasi manusia dan kebebasan 

fundamental untuk semua orang tanpa didasarkan perbedaan ras,seks,bahasa 

ataupun agama .Oleh karena itu,berkaitan dengan Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia, dimana dalam pasal 14 dan pasal 13 disebutkan bahwa setiap 

orang berhak untuk mendapatkan perlindungan di Negara lain karena adanya 

persekusi dan juga merupakan hak setiap orang untuk kembali dan pergi 

meninggalkan negaranya,maka disahkan deklarasi suaka territorial ini. 

Deklarasi suaka territorialini sangat penting mengingat diantara para 

pengungsi itu mungkin saja terdapat orang-orang yang mencari suaka 

(asylumseekers) 

 

B. Prinsip Non-Refoulement 

 

1. Pengertian Azas Non-Refoulement 
 
 

Salah satu konsep fundamental dalam sistem perlindungan 

internasional bagi para pengungsi dan pencari suaka adalah adanya prinsip 

non-refoulement dalam hukum pengungsi internasional. Kata non-

refoulementberasal dari bahasa Perancis dari kata refoulement yaitu 

memulangkan kembali,yang berarti untuk mendorong  kembali atau untuk 

mengusir.32Pengertian dari 

prinsip non-refoulement itusendiri dalam bahasa inggris yaitu“Thepracticeof 
 
 
 
 

31Ibid.,hal.94-95. 
32CollinsFrench-
EnglishDictionary.,http://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-
english/refoulement.,diaksespadatanggal30Maret2016. 

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/refoulement
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/refoulement
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/refoulement
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notforcingrefugeesorasylumseekerstoreturntoacountryinwhichthey areliable to 

be subjectedtopersecution.”33 

 
Prinsipnon-refoulement ini adalah larangan atau tidak 

diperbolehkannya suatu negara untuk mengembalikan atau mengirimkan 

pengungsi (refugee) ke suatu wilayah tempat diaakan menghadapi persekusi 

atau penganiayaan yang membahayakan hidupnya karena alasan-alasan yang 

berkaitan  dengan ras, agama,kebangsaan,keanggotaan pada kelompok sosial 

tertentu, atau karena keyakinan politiknya.34 

 
Perngertiannon-refoulement juga diberikan oleh Michelle Foster“The 

keyprotectioninthe Refugee Conventionisnon-refoulement,the obligatio non 

states not to return a refugee to place in whichhewillface theriskofbeing 

persecuted”138. Yang mengartikan Kunci perlindungan dalam Konvensi 

Pengungsi adalah non-refoulement,yaitu kewajiban pada negara-negara untuk 

tidak mengembalikan pengungsi ketempat dimana ia akan menghadapi risiko 

untuk dianiaya. 
 
 
 
 
 
 
 
 

32OxfordDictionaries,OxfordUniversityPress,http://www.oxforddictionaries.com/wor

ds/about., diaksespadatanggal18Maret2016. 
33GuyS.Goodwin-Gill,1988,The 
RefugeeinInternationalLaw(SecondEdition),OxfordUniversity 
Press,Oxford,hal.117. 

 
34MichelleFoster.2007. ProtectionElsewhere:theLegal 

ImplicationsofRequiringRefugees toseek 

ProtectioninAnotherState.MichiganJournalofInternationalLawVolume28:223. 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/refugee#refugee__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/refugee#refugee__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/liable#liable__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/persecution#persecution__2
http://www.oxforddictionaries.com/words/about
http://www.oxforddictionaries.com/words/about
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Prinsip non-refoulementini merupakan  tulang punggung sistem 

perlindungan internasional bagi pengungsi dan pencaris uaka(asylum seeker) 

yang dilembagakan dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun 

nasional. Keberadaan prinsip non-refoulement dalam  kerangka hukum 

perlindungan pengungsi dan pencari  suaka kiranya juga  sangat relevan bagi 

perlindungan hak-hak asasim anusiad alam konteks yang lebih luas. 

Prinsipnon-refoulement pada dasarnya berkaitan dengan prinsip 

perlindungan dalam hukum hak asasi manusia, utamanya dalam kaitannya 

dengan perlindungan individu dari tindakan-tindakan yang dapat 

dikategorikan sebagai penyiksaan dan atau penghukuman yang kasar dan 

merendahkan martabat dan tidak manusiawi (human rights concerning the 

prohibition of torture or cruel, inhuman,or degrading treatment or 

punishment).35 Prinsip yang paling mendasar bagi keseluruhan sistem hukum 

pengungsi internasional ini  telah dilembagakan dalam Pasal 33 

Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi (1951) Geneva Convention 

 

Relating to the Status of Refugees).36 
 
 
 

35SirElihuLauterpachtdanDanielBethlehem,2003,“TheScopeandContentofthePrincipl

eofNon- 

refoulement”,dalamErikaFeller,VolkerTurk,andFrancesNicholson(Eds),2003,Refugee

Protection inInternationalLaw:UNHCR‟sGlobalConsultations onInternational 

Protection,Cambridge UniversityPress,Cambridge,hal.87-164. 
 

36Lihat:ConventionRelatingtotheStatusofRefugees(adoptedon28July1951bytheUnited

Nations 

ConferenceofPlenipotentiariesontheStatusofRefugeesandStatelessPersonsconvenedun

derGeneral 

AssemblyResolution429(V)of14December1950;entryintoforce22April1954.DalamSig

it 
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2. PengaturanAzasNon-Refoulement 

 

a.       Konvensi1951 

 
Prinsipnon-refoulement diatur didalam Konvensi Mengenai 

Status Pengungsi Tahun1951 dalam Pasal 33, mengenai larangan 

pengusiran atau pengembalian (“Refoulement”)137,  yang menyatakan 

tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan 

(”refouler”) pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-

wilayah dimana hidup dan kebebasannya akan terancam karena 

ras,agama,kebangsaan,keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau 

opini politiknya. 

Ketentuan didalam Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951yang 

memuat prinsip non-refoulement ini merupakan ketentuan dalam 

konvensi pengungsi yang tidak dapat dilakukan reservasi. Hal ini 

ditegaskan dalam Pasal 42 konvensi tersebut.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riyanto,PrinsipNon-

RefoulemenrdanRelevamsinyadalamSistemHukumInternasional,padaJurnal Mimbar 

Hukum,Volume22,Nomor3,2010,Yogyakarta: Fakultas Hukum 

UniversitasGajahMada, hal434–449 
 

37Lih.Pasal33Konvensi19

51. 
38Lih.Pasal42ayat(1)Konvensi195
1. 
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1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan 

Kovenan Hak Sipil dan Politik Tahun 1966 (Universal 

Declaration of Human Rights 1948 dan 1966 Covenant on 

Civil and Political Rights) 

Perlindungan terhadap pengungsi juga diatur didalam Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia pasal 14 ayat 1 yang menyatakan: 

Everyone has riight to seek and to enjoy in other countries asylum from 

persecution.143Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di 

negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran. 

Larangan refoulement dalam 1966 Kovenan Internasional 

tentang Hak Sipil dan Politik diatur leh Pasa l6 [hakuntukhidup] dan 

7 [hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak 

manusiawi atau merendahkan atau hukuman]38. Pengaturan mengenai 

pengusiran orang asing yang berada di dalam wilayah  suatu negara 

juga diatur didalam pasal 13 Kovenan ini. 

2. Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa 

Kewarganegaraan 

 
(The Convention Relating to the Stateless Person 1954) 

 
Prinsip larangan dilakukannya pengusiran atau pemindahan 

(non-refoulement) didalam Konvensi ini diatur di dalam Pasal31ayat 

(1) Konvensi ini,yang menyatakan bahwa suatu Negara Pihak tidak 

diperbolehkan  mengusir orang  tanpa  kewarganegaraan yang sah di 
 
 
 

38The1966Covenanton CivilandPoliticalRights.,Article6and7 
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wilayah mereka dengan alasan keamanan nasional atau ketertiban 

umum.145 

d. Konvensi Jenewake-4 Tahun1949 Mengenai PerlindunganOrang 

Sipil Pada Masa Perang (The Fourth Geneva Convention Relativeto 

the Protection of Civilian Personin Time of War 1949) 

Pasal 45 Konvensi ini mengatur mengenai„TransfertoAnother 

Power‟atau memindahkan kekekuasaan lain   yaitu,dimana orang- 

orang yang dilindungi tidak boleh diserahkan kepada suatu negara yang 

bukan anggota Konvensi. Ketentuan ini sekali-kali tidak akan 

merupakan pengahalang bagi pemulangan dari pada orang-orang yang 

dilindungi,atau pengembalian mereka ke negeri tempat kediaman 

sesudah penghentian permusuhan.39 

e.        Deklarasi PBB Tahun 1967 Mengenai Suaka Teritorial (The United 

 

Nations Declaration on Territorial Assylum1967) 

 
Pasal 3 Deklarasi Tentang Suaka Teritorial menyatakan tidak 

ada orang yang disebut dalam pasal1,ayat1[mencari suaka dari 

penganiayaan],dipidana dengan langkah-langkah seperti penolakan di 

Perbatasan atau,jika ia sudah memasuki wilayah dimana ia  

 

mencari 
 
 
 
 
 
 

39TheConventionRelatingtotheStatusofStatelessPersonArticle31 
40TheFourthGenevaConventionRelativetotheProtectionofCivilianPersoninTimeofWar 
(1949).,Article45
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suaka,pengusiran atau wajib dikembalikan ke Negara mana pun 

dimana ia mungkin mengalami penganiayaan.41 

3. Konvensi PBB Tahun 1984 Menentang Penyiksaan dan 

Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam( The 1984 

United Nations Convention Against Torture and Other 

Cruel, In human or Degrading Treatment or Punishment) 

Larangan untuk melakukan pengusiran secara paksa dan 

pengembalian pengungsi kenegaranya (refoulement) dalam konvensi ini 

tertera didalam pasal 3ayat1yang secara tegas melarang pemindahan 

seseorang kenegara dimana ada alasan kuat untuk percaya bahwa dia 

akan berada dalam bahaya karena menjadi sasaran penyiksaan.42 

Larangan refoulement dalam 1966 Kovenan Internasional 

 
Tentang Hak Sipil dan Politik diatur oleh Pasal 6[ha kuntuk hidup] dan 

7 [hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak 

manusiawi atau merendahkan atau hukuman]43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41TheUnitedNationsDeclarationonTerritorialAssylum(1967),Article3 
 

42The1984 United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

DegradingTreatmentorPunishment.,Article3 (1) 
 

43The1966 Covenanton CivilandPoliticalRights.,Article 6 and 7 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian bagi peneliti merupakan cara untuk  dapat menemukan, 

menganalisa suatu masalah tertentu untuk menemukan suatu kebenaran, karena pada 

prinsipnya metode merupakan pedoman pada ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa 

serta memahami persoalan yang dihadapi. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa 

metode peneltian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

4. Metode Pendekatan 

        Metode yang digunakan penelitian adalah yurisdis normatif yaitu melihat hukum 

dikonsepkan sebagai norma positif yang logis rasional yang berlaku mengikat. Pada 

pendekatan ini lebih jauh subtansi, azas, doktrin maupun teori hukum internasional, 

institusionaldan implementasi hukum internasional di bidang perlindungan dan 

penaganan pengungsi 

5. Spesifikasi Penelitian 

 Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat analisis deskriptif yaitu 

penelitian yang menggambarkan maupun mempersepsikan peraturan 24okum 

internasional yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan hubungan 

internasional dan praktek pelaksanaan hukum internasional yang menyangkut 

penerapan prinsip non refoulement. Selain menggambarkan objek yang menjadi 

permasalahan juga menganalisa data yang diperoleh dari penelitian dan mencoba 

untuk menarik kesimpulan yang bukan merupakan kesimpulan umum. Jadi penelitian 

ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan perjanjian 

internasional di bidang penangan dan perlindungan pengungs di kaitkan dengan 

prinsip non refoulement 

2. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder sesuai dengan 

metode pendekatan yang dipakai. Dimana sumber data yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan dengan mempelajari literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-

undangan, keputusan hakim/yurisprudensi dan berbagai konvensi internasional yang 

berkaitan dengan obyek dan permasalahan yang diteliti.  
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Adapun teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi 

kepustakaan. Melalui studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk mencari teori-teori, 

konsepsi-konsepsi, pendapat para ahli, baik hukum maupun disiplin ilmu lainnya 

sebagai landasan analisis terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan ini juga diarahkan 

untuk mempelajari atau menganalisis instrumen-instrumen hukum yang berhubungan 

dengan permasalahan yang akan diteliti. Disamping itu dilakukan wawancara dengan 

pihak-pihak terkait yaitu Komisioner UNHCR Indonesia, Pejabat Kementerian 

Imigrasi, Pejabat Kementerian Luar Negeri danPejabat Pengelola Rumah Detensi 

untuk melengkapi dan mengklarifikasi data sekunder.Adapun studi kepustakaan yang 

dimaksud dapat berupa data sekunder di bidang hukum dan bidang ilmu lainnya 

dengan dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya, yaitu : 

1). Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, yang berkaitan 

dengan pengaturan hukum dan prinsip-prinsip hukum terkait penanganan dan 

perlindungan pengungsi, yang terdiri dari : 

a. Instrumen internasional : 

KonvensiTentangStatusPengungsiTahun1951(The1951Convention 

 
- Relatingto theStatus ofRefugees)Bern Convention on the 

Protection of Literary and Artistic Works Protection; 

- ProtokolTentangStatusPengungsi(The1967ProtocolRelating to 

theStatus of Refugees) 

- Konvensi1954tentangStatusOrangTanpaKewarganegaraan(TheCon

vention Relating to theStatus of Stateless Persons 1954 

- Konvensi  Tahun  1961  tentang  Pengurangan  Keadaan  

TanpaKewarganegaraan(TheConventionontheReductionofStateless

ness1961) 

- KonvensiJenewake-4Tahun1949MengenaiPerlindunganOrang 

SipilPadaMasaPerang(TheFourthGenevaConventionRelativeto 

theProtection of Civilian Persons in TimeofWar 1949 

- DeklarasiPBBTahun1967MengenaiSuakaTeritorial (TheUnited 

Nations Declaration on TeritorialAsylum 1967 
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- KonvensiPBB Tahun1984Menentang PenyiksaandanPerlakuan 

atau PenghukumanLainyang Kejam(The1984UnitedNations 

ConventionAgainstTorture andOtherCruel,Inhumanor Degrading 

Treatment or Punishment 

b. Peraturan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan nasional 

lainnya yang berkaitan dengan penanganan pengungsi di Indonesia dan 

di beberapa negara Asean. Peraturan Nasional yang terkait penanganan 

pengungsi antara lain : 

- Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar 

Negeri 

- Undang Undang Nomor 31 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penangan 

Pengungsi Luar Negeri 

c. Hukum Kebiasaan Internasional dan pinsip-prinsip umum hukum 

internasional yang terkait dengan penangan dan perlindungan 

pengungsi luar negeri 

 

2). Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang merupakan karya para sarjana baik yang telah 

dipublikasikan maupun belum, yang memeberikan penjelasan tentang bahan 

hukum primer, antara lain berupa : 

a. Hasil karya para sarjana, tulisan-tulisan pakar hukum internasional dan 

hubungan internasional; 

b. Berbagai hasil-hasil penelitian; 

c. Buku, Journal dan diktat mengenai Hukum Pengungsi Internasional 

2. Bahan Hukum tersier  

Yaitu yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder, antara lain yaitu : 

a. Artikel surat kabar dan majalah yang memuat artikel terkait 

masalah perlindungan kekayaan intelektual berbasis 

pengetahuan traisional ; 

b. Kamus Hukum ; 
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c. Kamus Bahasa Inggris ; 

 

3. Metode Analisis Data  

Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif 

yaitu suatu penelitian yang mempergunakan data deskriptif analisis, yaitu hasil  data 

sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dengan jalan membaca, mempelajari, 

membandingkan dan mengkajiteks dan material lainya. Analisa dilakukan dengan 

cara mengakji secara konstektual terhadap teks perjanjian internasional ataupun 

undang undang yang relevan dengan obyek yang diteliti dengan tujuan untuk 

menggali makna 27okum dibalik teks otoritatif. Penelitian ini  dilengkapi tentang 

teori-teori yang mendukung analisis problematika yang diajukan. 

Pendapat para ahli di bidang 27okum dan hubungan internasional, juga akan 

dijadikan rujukan untuk mendukung data yang diperoleh. Terhadap data sekunder ini, 

dalam mencari kebenaran umum akan dilakukan dengan menggunakan logika 

deduktif.  

 

4. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian melalui beberapa tahapan : 

i. Tahapan persiapan : pada tahapan ini para peneliti mengumpulkan bahan refensi 

untuk menyusun drat usulan penelitian (Proposal).  

ii. Tahapan pengumpulan data :  pada tahapan ini peneliti melakukan kegiatan 

pengumpulan data sekunder baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder, 

ataupun tersier. Pada tahapan ini juga dilakukan pengambilan data lapangan yang 

dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu 

Komisioner UNHCR Indonesia, Pejabat Kementerian Imigrasi, Pejabat 

Kementerian Luar Negeri dan Pejabat Pengelola Rumah Detensi untuk 

melengkapi dan mengklarifikasi data sekunder. 

iii. Tahapan Analisa : dari hasil pengumpulan data maka data kemudian , diedit dan 

dianlaisa dengan metode deduktif yang akhirnya dapat diperoleh kesimpulan yang 

merupakan jawaban atas perumusan masalah. 

iv. Tahapan penyusunan Laporan : pada tahapan ini data-data yang sudah diolah dan 

dianalisa akan disusun menjadi Laporan Penelitian dan kemudian digandakan 

sesuai dengan kebutuhan 
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v. Tahapan Penyusunan Artikel: pada tahap dari hasil laporan yang telah tersusun 

akan di resume dan disusun menjadi 2 artikel (manuscript) ilmiah sesuai kaidah 

penulisan jurnal untuk keperluan publikasi 

vi. Tahapan Submission: pada tahap peneliti akan mensubmit 2 artikel ilmiah ke 

Jurnal Nasional Terakreditasi atau di submitt ke Jurnal Internasional Terindex 

 

Jadwal waktu Penelitian dapat dilihat pada matrik dibawah ini: 

No PERINCIAN 

KEGIATAN 

BLN 

I 

BLN 

I, II 

BLN 

III 

BLN  

IV 

BLN 

V 

BLN 

VII  

BLN 

VIII 

1. Persiapan  X       

2. Pengumpulan Data  X X     

3 Analisa Data   X X X   

4 Penyusunan 

Laporan 

    X X  

5 Penyusunan 

Artikel/Manuscript 

     X X 

6 Submission        X 
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Lampiran 1 

 

BIODATA PENELITI 

 

KETUA PENELITI 

I. IDENTITAS DIRI 

1.1 Nama Dr. KholisRoisah,S.H.,M.Hum 

1.2 NIM 19601230 198603 2004 

1.3 NIDN 0030126002 

1.4 TempatdanTanggalLahir Kediri, 30 Desember 1960 

1.5 Golongan/ Pangkat IVA/Penata 

1.6 JabatanFungsionalAkademik Lektor Kepala 

1.7 PerguruanTinggi UniversitasDiponegoro 

1.8 Fakultas/Jurusan Hukum / Internasional 

1.9 Alamat Jl. Prof.  Sudharto, Kampus Tembalang 

1.10 Telepon/Fax 024-76918201 

1.11 Status Kawin 

1.12 AlamatRumah Jl. Karonsih Timur I/414 Ngalian 

Semarang 

1.13 Telepon/fax/HP 024-7613264/08156634406 

1.14 Email r_kholis @ Yahoo. Com 

1.15 Mata kuliah 1. Hukum Internasional 

2. Hukum Perjanjian Internasional 

3.Hukum Diplomatik 

4.Hukum Kekayaan intelektual 

 

II. RIWAYAT PENDIDIKAN 

 

Tahun Jenjang PerguruanTingg

i 

Jurusan/ 

BidangStudi 

Karya Ilmiah 

1972 SD SD Negeri 

Ngasem I 

  

1976 SMP PGAN Kediri   

1980 SMA SMEA Siang 

Kediri 

Tata Buku  

1985 S1 UNDIP IlmuHukum/HukumI

nternasional 

Perlindungan 

Hukum 

Internasional 

Terhadap Tamu 

Negara Asing 

2002 S2 UNDIP Ilmu Hukum/Hukum 

Ekonomi dan 

Teknologi 

Tesis : 

Implementasi 

Perjanjian TRIPs 

Tentang 

Perlindungan 

Merek Terkenal 

(Asing) Di 

Indonesia  
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2013 S3 UNDIP Program Doktor  

Ilmu Hukum  

Disertasi : 

Membangun 

Prinsip-Prinsip 

Perlindungan 

Hak Kekayaan 

Intelektual 

Berbasis 

Kearifan Lokal 

(Studi 

Perlindungan 

Terhadap 

Ekspresi Budaya 

Tradsional 

Indonesia) 

 

III. PENGALAMAN PENELTIAN 

No Judul Penelitian Tahun Sumber 

Dana 

Jumlah 

(Juta Rupiah) 

1 Lokalitas Konsep Kepemilikan 

HKI (Studi Kepemilikan HKI 

Pada Komunitas Pengrajin 

Laweyan) 

2014 PNPB FH 

UNDIP 

Rp.6.500.000,- 

2 Kebijakan Perlindungan HKI 

Dalam Prespektif Teori Non-

Transferrability W Chambliss dan 

Robert Seidman 

2014 Mandiri Rp. 5.000.000,- 

3 Politik Perlindungan Hukum 

terhadap Ekspresi Budaya 

Tradsional Indonesia 

2014 Mandiri Rp.5.000.000,- 

4 Lokalitas Kepemilikan Kekayaan 

Intelektual di Komunitas 

Kampung Batik Laweyan Solo 

2015 DIPA FH 

UNDIP 

Rp.16.500.000,- 

5 Trade Related Intellectual 

Property Rights Agreement dalam 

Perspektif Hard Law dan Soft 

Law 

2016 DIPA FH 

UNDIP 

Rp.5.000.000,- 

6 Problematika Kepemilikan 

Employee Invention Di dalam 

Sistem Hukum Paten Indonesia 

2016 DIPA FH 

UNDIP 

Rp.5.000.000,- 
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VI. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL 

No Judul Tahun Volume Nama Jurnal 

1 SistemPerlindunganPengetahuan

TradisionaldanEkspresiBudayaT

radsionalBerbasisKearifanLokal 

2010 Volume 3 

Sept-Oktober 

2010 

ISSN: 2088-

1371 

Opinio Juris, 

JurnalHukumd

anPerjanjianIn

ternasional 

2 PrismatikaHukumSebagaiDasar 

Pembangunan Hukum Di 

Indonesia 

(KajianTerhadapHukumKekayaa

nIntelektual) 

2012 Jilid 41 No.4, 

Oktober 2012 

ISSN 2086-

2695 

Masalah-

Masalah 

Hukum 

(Akreditasi 

Nomor 

56/DIKTI/Kep

/2012 

3 PerlindunganEkspresiBudayaTra

disionalDalamSistemHukumKek

ayaanIntelektual 

2014 Jilid 42 No. 4 

Oktober 2014 

ISSN:0216-

1389 

Masalah-

Masalah 

Hukum 

(Akreditasi 

Nomor : 

56/DIKTI/Kep

/2012 

 

VI. PENGALAMAN PENULISAN BUKU 

No Judul Tahun Volume Nama 

Jurnal 

1 DinamikaPerlindungan HKI 

Indonesia DalamTatanan 

Global  

PembaharuanHukumKekayaa

nIntelektualBerkarakter 

Indonesia 

2013 Buku ISBN 978-

602-8259-67-5 

Penerbit 

Pustaka 

Magister 

Semarang 

2 Hukum Perjanjian 

Internasional 

Teori dan Praktek 

2015 ISBN: 978-602-

1642-50-4 

Penerbit 

Setara 

Press 

3 Konsep Hukum Hak 

Kekayaan Intelektual 

Sejarah, Pengertiahan dan 

Filosofi HKI Dari Masa Ke 

Masa 

2015 ISBN : 978-602-

1642-58-0 

Penerbit 

Setara 

Press 

 

I. PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA 

SOSIAL LAINNYA 

No. Tahun 
Judul /Tema/Jenis 

Rekayasa Sosial lainnya 

Tempat 

Penerapan 
Penerbit 
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yang telah diterapkan 

1 2015 Draf Peraturan Bupati 

tentang Perlindungan Batik 

Tulis 

Kabupaten 

Rembang 

Belum Terbit 

2 2015 Draf Peraturan Bupati 

Kewajiban Memakai Batik 

Tulis Lasem Bagi PNS 

Kabupaten Rembang 

Kabupaten 

Rembang 

 

3 2017 Draf Peraturan Gubernur 

tentan Perlindungan Hak 

Kekayaan Intelektual 

Daerah 

Provinsi Jawa 

Tengah 

 

 

 

 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara 32okum.Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 

pengajuan Penelitian dengan Dana Selain APBN Fakultas Hukum Universitas Tahun 2017. 

 

Semarang, 15 Mei 2017 

Pengusul, 

 

 

 

DR. Kholis Roisah, SH.MHum 

NIP. 196012301986032004 
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ANGGOTA PENELITI 
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1.6 Nomor Telepon/Faks 024 7623378 

1.7 Nomor HP 081326129098 

1.8 Alamat Kantor Jl. Prof Sudarto,SH Tembalang 

1.9 Nomor Telepon/Faks 02476918201 

1.10 Alamat e-mail penifhundip@yahoo.co.id 

1.11 Mata Kuliah yang diampu 1. Hukum Internasional 

2. Hukum Laut Internasional 

3. Hukum Diplomatik dan Konsuler 

 

 

II. RIWAYAT PENDIDIKAN 

2.1 Program S-1 S-2 S-3 

2.2 Nama PT Universitas 

Diponegoro 

Universitas 

Diponegoro 

- 

2.3 Bidang Ilmu Ilmu Hukum Ilmu Hukum - 

2.4 Tahun Masuk 1988 2000 - 

2.5 Tahun Lulus 1993 2005 - 

 

III. PENGALAMAN PENELITIAN 

 

No. Tahun Judul Penelitian 

Pendanaan 

Sumber 
Jumlah 

(Juta Rp) 

1 2014 

Permasalahan Batas Maritim Antara 

Negara Indonesia Dengan Negara 

Tetangga 

DIPA FH 

UNDIP 

Rp.6.500.

000,- 

2 2015 

Masalah-Masalah  Hukum Yang 

Dapat Timbul Dalam Praktek 

Pengesahan Perjanjian Internasional 

Yang Diikuti Indonesia Berdasarkan 

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 

DIPA FH 

UNDIP 

Rp.16.000

.000,- 

3 2016 

Aspek Hukum Kekebalan Diplomatik  

Berkaitan Dengan Tanggung Jawab 

Negara 

DIPA FH 

UNDIP 

Rp.5.000.

000,- 

4 2016 
Status Kedudukan Uni Eropa Dalan 

Subyek Hukum Internasional 

PNPB FH 

UNDIP 

Rp.5.000.

000,- 

 

mailto:penifhundip@yahoo.co.id
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IV. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL 

No. Tahun Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal 

1 2003 Sifat  Ketidak Absolutan 

Kekebalan Diplomatik 

2Bagi Pejabat 

Perwakilan Asing 

Vol.xxxii no. 4 

Oktober-

Desember 2003 

Masalah-

Masalah 

Hukum 

2 2008 Kedudukan Uni Eropa 

Dalam Subyek Hukum 

Internasional 

Jilid 37 no.3 

September 

2008 

Masalah-

Masalah 

Hukum 

3 2010 Pelaksanaan Sistem EDI 

di Pelabuhan Tanjung 

Emas Semarang Sebagai 

Alternatif Dalam 

Prosedur Kepabeanan 

Volume 4 No. 2 

Juli-Desember 

2010 

Pandecta 

4 2014 Politik Luar Negeri 

Indonesia 

No. 2 Tahun ke 

38; 2014 

Gema 

Keadilan 

 

V. PENGALAMAN PENULISAN BUKU 

No. Tahun Judul Buku 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

1 2009 
Kedaulatan Negara Dalam hukum 

Internasional 
100 

Pustaka 

Magister 

Semarang 

2 2010 

Sistem Elektronik Data 

Interchange Dalam Transaksi 

Perdagangan Luar Negeri 

100 

Badan 

Penerbit 

Universit

as 

Diponego

ro 

Semarang 

3 2014 
Buku Ajar Mata Kuliah Hukum 

Diplomatik Dan Konsuler 
100 

Belum 

Terbit 

4 2016 
Revisi Buku Ajar Mata Kuliah 

Hukum Diplomatik Dan Konsuler 
150 

Belum 

Terbit 

     

 

VI. PENGALAMAN PEROLEHAN HAKI 

No. Tahun 
Judul /Tema 

HAKI 
Jenis Nomor P/ID 
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VII. PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA 

SOSIAL LAINNYA 

No. Tahun 

Judul 

/Tema/Jenis 

Rekayasa 

Sosial lainnya 

yang telah 

diterapkan 

Tempat 

Penerapan 
Penerbit 

     

     

     

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hokum.Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 

pengajuan Penelitian dengan Dana Selain APBN Fakultas Hukum Universitas Tahun 2017. 

 

Semarang, 15 Mei 2017 

 

 

Peni Susetyorini,SH.,MH 

NIP. 196809121994032001 
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III. PENGALAMAN PENELITIAN 

No. Tahun Judul Penelitian 

Pendanaan 

Sumber 
Jumlah 

(Juta Rp) 

1 2014 
”Membangun Sistem Perlindungan Saksi 

dan Korban di Indonesia yang Berbasis 

Hak Asasi Manusia” 

DIPA FH 

UNDIP 
Rp.6.500.000,- 

2 2015 

”Hukuman Mati dari Perspektif Hak 

Asasi Manusia (Studi terhadap 

Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia 

Pasca Reformasi)” 

DIPA FH 

UNDIP 

Rp.16.000.000,

- 

3 2016 “Implikasi Globalisasi terhadap HAM” 
DIPA FH 

UNDIP 
Rp.5.000.000,- 

4 2016 

“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor : 33/PUU-IX/2011 terhadap 

Pengesahan Perjanjian Internasional di 

Indonesia” 

PNPB FH 

UNDIP 
Rp.5.000.000,- 

 

IV. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL 

No. Tahun Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal 

1 2012 “Eksistensi Prinsip „Responsibility to 

Protect‟ dalam Hukum Internasional” 
Jilid 41, No.1, 

Januari 2012 
Masalah-

masalah 

Hukum 
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 2010 “Dampak Globalisasi terhadap 

Perkembangan Kesadaran 

Penghormatan Hak Asasi Manusia di 

Indonesia” 

Jilid 39, No.4, 

Desember 2010 
Masalah-

masalah 

Hukum 

     

V. PENGALAMAN PENULISAN BUKU 

No. Tahun Judul Buku 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

1 2013 
’100 Orang Indonesia Angkat Pena 

Demi Dialog Papua’ 100 
UNDIP 

PRESS 

2 2015 
”Hukum Hak Asasi Manusia” 

(edisi Revisi) 150 
UNDIP 

PRESS 

     

VI. PENGALAMAN PEROLEHAN HAKI 

No. Tahun 
Judul /Tema 

HAKI 
Jenis Nomor P/ID 

     

     

     

VII. PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA 

SOSIAL LAINNYA 

No. Tahun 

Judul 

/Tema/Jenis 

Rekayasa 

Sosial lainnya 

yang telah 

diterapkan 

Tempat 

Penerapan 
Penerbit 

     

     

     

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hokum.Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 

pengajuan Penelitian dengan Dana Selain APBN Fakultas Hukum Universitas Tahun 2017. 

 

Semarang, 15 Mei 2017 

 

 

 

        Prof. Dr. Rahayu SH MHum 

196205051986032001 
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Lampiran 2 

SusunanOrganisasi Tim PenelitidanPembagianTugas 

Penelitian ini melibatkan peneliti anggota dan tenaga pendukung denganpembagian 

tugas sebagaimana dalam tabel di bawah. 

No Nama NIP BidangIlmu Alokasi

Waktu 

(jam/ 

minggu) 

UraianTugas 

1. Dr. Kholis 

Roisah SH 

MHum 

NIP.196

0123019

8603200

4 

Hukum 

Internasional 

5 x 36 - Melakukan koordinasi 

penelitian keseluruhan 

- Menjustifikasi 

pelaksanaan penelitian 

- Melakukan survey 

lapangan dan uji kues. 

- Melakukan wawancara 

- Melakukan dan 

memantau analisis 

penelitian keseluruhan 

- Melakukan analisis dan 

harmonisasi antar 

komponen atau bagian 

dan atau wilayah 

penelitian. 

- Menyusun laporan 

penelitian 

2. Peni 

Susetyorini 

SH MH 

1968091

2199403

2001 

Hukum 

Internasional 

2 x 20 - Membantu tata 

administrasi tim 

penelitian 

- Melakukan kajian dalam 

literature dan 

perundang-undangan. 

- Melakukan analisis 

penelitian. 

- Menyusun laporan 

penelitian. 

 

3. Prof. Dr. 

Rahayu SH 

MHum 

NIP. . 

19620505

19860320

01 

Hukum 

Internasional 

2 x 20 - Melakukan penggalian 

data primer dan 

sekunder pada beberapa 

instansi dan wawancara. 

- Mengidentifikasi dan 

mengkompilasi bahan 

penelitian berupa 

peraturan perundangan 

referensi lain. 

- Melakukan analisis 

penelitian  
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Menyusun 

laporanpenelitian 

4. Nicolaus 

Bayu 

Wicaksono 

NIM.110

1011213

0317 

Mahasiswa 2 x 20 - Mempersiapkan 

perlengkapan penelitian 

lapangan 

- Melakukan wawancara 

dengan responden 

terpilih. 

- Penanggungjawab 

survey lapangan 

- Mempersiapkan 

keperluan publikasihasil 

penelitian. 

- Penanggungjawab 

penyelenggaraan 

Seminar.  
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Lampiran 3 

 

RENCANA ANGGARAN PENELITIAN 

 

1. Upah/Honorarium 

Tim Peneliti 
Jumlah 

Orang 

Minggu/

Bulan 

Bulan 

Kerja 

Jam/M

inggu 

Tarif 

jam/Minggu 

(Rp) 

Total 

a. Koordinator       

b. Sekretaris       

c. Surveyor 1 2                           

900.000 

1.800.000 

Sub Total =  1.800.000 

2. Bahan Habis Pakai dan Koesioner 

a. Kertas 

HVS 

10  rim 40.000   400.000 

b. Flasdish  4 buah 100.000   400.000 

c. Ballpoint  12 buah 5.000    60.000 

d. Fotocopy 

data 

sekunder  

80.000 lembar 150   300.000 

e. Fotocopy 

proposal 

dan 

penjilidan 

4 exp 10.000   40.000 

f. Fotocopy 

proposal 

dan 

penjilidan 

10  exp 35.000   350.000 

Sub Total = 1.550.000 

3. Perjalanan Dinas       

a. Tiket pesawat 

(Semarang-Jakarta 

pp) 

4 orang 400.000   3.200.000 

b. Tiket pesawat 

(Jakarta-Medan pp) 

4 orang 400.000   3.200.000 

c. Sewa Mobil 

Medan-Aceh  

1 unit 1.000.000 1 hari 1.000.000 

d. Tiket pesawat 

Aceh-Jakarta pp) 

4 orang 400.000   3.200.000 

d.Taksi di Jakarta 4  orang 500.000 1 hari 500.000 

e.Uang harian di 

Jakarta Medan Aceh 

4 orang 500.000 4 hari 8.000.000 

Sub Total = 19.100.000 

Pengolahan Data, Seminar, Publikasi data, Seminar, Publikasi dll 

a. Pajak 15%      4.500.000 

b. Biaya 

publikasi 

jurnal 

     1.730.000 

c. Konsumsi 

rapat 

4 orang 12 kali 27.500  1.320.000 

Sub Total = 7.550.000 

Total Biaya Penelitiaan = 30.000.000 
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