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Abstract 

Asylum is an institution of both humanitarian and legal nature. It is 
humanitarian as its objective is to save a person from potential or real 
prosecution. It is a legal nature because once asylum is granted, the 
person’s status as asylee would have rights and obligations accorded or 
imposed by the national legislation of the country of asylum or 
international instrument of a legally binding nature. The grant of asylum 
has often caused frictions in the relations between the asylum-granting 
State and the Origin State where the asylum seeker came from. The 
asylum granted by the Australian government to the 42 Indonesian 
nationals from Papua has also become the cause of tension between 
Indonesia and Australia. Nevertheless, as humanitarian is one of the 
characteristics of the institution of asylum, it has become an 
internationally accepted that the grant of asylum by a state should not be 
regarded as an “unfriendly act” by any other state, particularly by the 
State of origin of the asylum seeker. This view reflects the generally 
concept that asylum is also a “peaceful nature”, therefore it can not be 
use for any political purposes against any other states sovereignty. 
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Pendahuluan 

 

Latar Belakang Masalah 

 

Pada tanggal 13 Januari 2006, sebanyak 43 orang, terdiri atas 30 laki-laki, 6 

perempuan dan 7 anak-anak berkewarganegaraan Indonesia yang berasal dari Papua, 

bertolak dari Merauke berlayar selama lima hari dan akhirnya mendarat di pantai 

terpencil Cape York di Australia timur laut. Tujuan pelayaran tersebut adalah untuk 

mendapatkan perlindungan atau yang lazim disebut sebagai Suaka dari Pemerintah 

Negara Australia. Alasan yang diajukan adalah hilangnya rasa aman sebab ketika 

                                                
 Staff Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, kritik dan saran terhadap tulisan ini dapat 
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memadamkan gerakan separatis, militer Indonesia melakukan aksi genosida di daerah 

tempat tinggal mereka.1 

Setelah sempat berstatus tahanan di pusat penahanan imigrasi di Christmas Island 

selanjutnya tujuan para pencari suaka tersebut terwujud, tepat pada tanggal 23 Maret 

2006 Departemen Imigrasi dan Masalah-masalah Penduduk Asli Australia (DIMIA) 

memberikan Visa Tinggal Sementara atau tepatnya ”Temporary Protection Visa” dalam 

kasus pemberian suaka kepada 42 dari 43 WNI tersebut dan mereka segera dipindahkan 

ke Melbourne. Secara resmi pada tanggal 23 Maret 2006, melalui juru bicara Departemen 

Luar Negeri, Pemerintah Indonesia menyatakan terkejut, kecewa dan sangat menyesalkan 

keputusan Departemen Imigrasi Australia yang telah memberikan visa tinggal sementara 

kepada 42 warga Papua pencari suaka. Pemerintah Indonesia tidak dapat menerima 

kebijakan tersebut setidaknya karena dua alasan.2 

Pertama, keputusan Departemen Imigrasi Australia itu dianggap sebagai tindakan 

yang tidak menyenangkan. Sejak awal pemerintah Indonesia, baik melalui Deplu maupun 

komunikasi langsung Presiden Susilo melalui telepon dengan PM John Howard, telah 

menegaskan bahwa tidak satu pun dari ke-43 warga Papua tersebut yang tengah dikejar 

oleh aparat. Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa 43 warga Papua tersebut tidak 

lebih dari sekedar migran ekonomi yang mencari kehidupan baru yang lebih baik. Dengan 

demikian tidak terdapat cukup alasan bagi Pemerintah Australia memberikan 

perlindungan berdasarkan Konvensi PBB 1951. Pemerintah Indonesia juga meminta agar 

pemeritah Australia mengembalikan dan memulangkan ke-43 WNI tersebut dan 

memberikan jaminan tidak akan melakukan penuntutan apapun. Kedua, tindakan 

Pemerintah Australia sama sekali tidak menghargai, menghormati, dan mendukung 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pemerintah Indonesia, keputusan tersebut 

juga seolah membenarkan spekulasi bahwa ada elemen-elemen di Australia yang 

membantu gerakan separatisme di Papua dan Pemerintah Australia tidak melakukan 

tindakan apapun terhadap mereka. 

 Kekecewaan pemerintah RI selanjutnya diwujudkan dengan memanggil pulang 

Duta Besar RI di Australia Hamzah Thayeb untuk berkonsultasi mengenai kebijakan 

pemerintahan Australia tentang pemberian visa tersebut. Selain itu Deplu RI juga 

                                                
1 Kompas 24/03/2006, ”Visa Australia dan Penanganan Papua”, diakses tanggal 24 April 2006, melalui: 
http://kompas.com/utama/news/0603/24/183213.htm 
2 Kompas 24/03/2006, ”Visa untuk 42 Warga Papua RI Sesalkan Sikap Australia ”, diakses tanggal 24 April 
2006, melalui: http://kompas.com/utama/news/0603/24/001918.htm 
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memanggil Duta Besar Australia di Jakarta, Bill Farmer, untuk menyampaikan protes dan 

sikap kecewa Indonesia. Protes dan sikap kecewa itu juga disampaikan langsung oleh 

Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda melalui telepon kepada Menteri Luar Negeri 

Australia Alexander Downer. Namun demikian, Perdana Menteri Australia dengan tegas 

menyatakan tidak akan meminta maaf ataupun mencabut keputusan yang telah diambil 

oleh Pemerintahnya berkaitan dengan pemberian suaka ini. Lebih lanjut Downer 

mengakui sensitivitas masalah Papua di dalam negeri Indonesia, namun di lain pihak 

dirinya juga meminta agar Indonesia dapat menerima bahwa Australia memiliki prosedur 

dan proses tertentu dalam menjalankan aturan hukum. Sejauh ini yang dapat dilakukan 

oleh Pemerintah Australia adalah memperketat aturan bagi pencari suaka. Bagaimanapun 

perubahan peraturan pemberian suaka ini bukanlah merupakan langkah mundur 

Australian akibat tekanan Indonesia, menurut Downer langkah ini diambil agar hubungan 

Indonesia-Australia dapat kondusif lagi.3  

 
Permasalahan 

 

 Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, tulisan ini selanjutnya akan 

membahas dua permasalahan pokok dalam pemberian suaka oleh negara menurut Hukum 

Internasional. Masalah pertama yaitu apakah pemberian suaka oleh sebuah negara dapat 

dikatagorikan sebagai perbuatan ”tidak bersahabat” terhadap negara asal (origin country) 

penerima suaka, jika dapat maka apakah negara pemberi suaka (asylum-granting state) 

dapat mengembalikan penerima suaka atas permintaan pemerintah negara asalnya? 

Kedua, menurut Hukum Internasional apakah penerima suaka (asylee) dapat melakukan 

kegiatan-kegiatan politik yang bersifat menyerang kedaulatan negara lain? Sebagai 

pengantar, pengertian umum mengenai lembaga suaka, perbedaan antara Teritorial 

Asylum dan Extra-Teritorial Asylum serta definisi asylum seeker dan asylee menurut 

Hukum Internasional dan kebiasaan-kebiasaan internasional akan terlebih dahulu 

dijelaskan. Pembahasan tersebut selanjutnya diikuti dengan aturan-aturan Hukum 

Internasional mengenai pemberian suaka oleh negara serta konsekuensinya yuridisnya. 

Individu penerima suaka akan dibahas secara khusus termasuk mengenai hak dan 

kewajibannya khususnya dalam melakukan kegiatan politik selama berstatus sebagai 

                                                
3 Sidney Morning Herald, “PM: diplomacy yes, apology no”, April 18, 2006, diakses melalui: 
http://smh.com.au/news/world/pm-diplomacy-yes-apology-no/2006/04/18/1145126095459.html#tanggal 24 
April 2006 
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penerima suaka menurut Hukum Internasional, tulisan ini selanjutnya akan ditutup 

dengan kesimpulan dan saran berkaitan dengan aspek-aspek Hukum Internasional dalam 

pemberian suaka oleh Negara dan posisi Indonesia sebagai negara asal penerima suaka.  

 
Pembahasan 
 

Suaka (Asylum)  

 

Kata ”asylon” dalam bahasa Yunani atau ”asylum” dalam bahasa latin berarti 

”sebuah tempat terhormat dimana seorang yang sedang dikejar berlindung. Berdasarkan 

alasan baik itu agama dan sipil, hak memberikan perlindungan ini diberikan kepada 

tempat-tempat ibadah dan kepada Negara terhadap seorang warga negara asing yang 

berada dalam status buronan tanpa mempertimbangkan jenis perbuatan kriminal atau 

pelanggaran yang telah dilakukannnya. Sehingga, dalam waktu yang lama, kejahatan-

kejahatan umum (ordinary crime) tidak dapat di-ekstradisi-kan. Baru sejak abad ke tujuh 

belas beberapa ilmuwan termasuk ahli hukum dari Belanda Hugo Grotius membedakan 

antara kejahatan bersifat politik dan  kejahatan umum, selanjutnya status Asylum hanya 

dapat digunakan oleh mereka yang menghadapi penuntutan (prosecution) karena alasan 

politik dan keagamaan. Sampai dengan pertengahan abad ke sembilan belas hampir 

semua Perjanjian Ekstradisi mengakui prinsip Non-Ekstradisi terhadap pelaku kejahatan 

politik, namun dengan pengecualian terhadap mereka yang melakukan kejahatan-

kejahatan terhadap Kepala Negara”.4 

 Asylum adalah sebuah lembaga yang lahir karena kemanusiaan (humanitarian) 

dan juga hukum (legal nature). Asylum merupakan lembaga kemanusiaan karena 

dimaksudkan untuk menyelamatkan seseorang dari penuntutan atau kemungkinan 

penuntutan. Asylum juga merupakan instrumen hukum karena sekali Asylum diberikan 

maka seseorang yang mendapatkan status sebagai penerima suaka (asylee) akan melekat 

padanya hak dan kewajiban yang dapat dijalankan dan dipaksakan oleh Negara pemberi 

Asylum berdasarkan hukum nasionalnya ataupun berdasarkan aturan Hukum In 

ternasional dan atau aturan hukum regional yang mempunyai kekuatan hukum mengikat5. 

Sampai saat ini dalam instrumen Hukum Internasional tidak terdapat satu definisi yang 
                                                
4 Aga Khan, Sadruddin, “United Nations High Commissioner for Refugees”, Lectures on Legal Problems 
relating to Refugees and Displaced Persons, given at the Hague Academy of International Law, 4-6 August, 
p.24, sebagaimana dikutip oleh Enny Soeprapto, “International Protection of Refugees and Basic Principles 
of Refugee Law, an Analysis”, Makalah, 1989, hal. 38. 
5 Enny Soeprapto, Ibid. hal. 40.  



 5

diterima secara umum mengenai pengertian Asylum, namun demikian sebagai langkah 

awal Institute of International Law6 dalam sebuah sesi pertemuannya di Bath, tahun 1950, 

mencoba mendefinisikan pengertian Asylum sebagai berikut:  

”Asylum is the protection which a State grants on its territory or in some other places 
under the control of its organs, to a person who comes to seek it”.  
  

Pengertian yang hampir sama diberikan oleh Sumaryo Suryokusumo7, sebagai 

berikut: 

”Suaka adalah dimana seorang pengungsi/pelarian politik mencari perlindungan baik di 
wilayah suatu negara maupun didalam lingkungan gedung perwakilan diplomatik dari 
suatu negara. Jika perlindungan diberikan, pencari suaka itu dapat kebal dari proses 
hukum dari negara dimana dia berasal”. 
 
Nampak bahwa dari kedua pengertian diatas secara tegas mengandung dua jenis suaka, 

yaitu suaka territorial dan diplomatik.  

Sedangkan menurut Sulaiman Hamid8: 

”Suaka adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada individu yang 
memohonnya dan alasan mengapa individu-individu itu diberikan perlindungan adalah 
berdasarkan alasan perikemanusiaan, agama, diskriminasi ras, politik dan sebagainya”. 
 

Sementara itu J.G. Starke9 menulis bahwa konsep Asylum dalam Hukum 

Internasional mengandung setidaknya dua elemen, yaitu : a). Tempat perlindungan 

(shelter), yang bukan hanya sekedar tempat berlindung sementara; dan b). Sebuah usaha 

perlindungan aktif (active protection) sebagai bagian dari kewenangan pemegang 

kekuasaan di wilayah teritorial dimana Asylum tersebut diberikan. Pemberian Asylum 

dapat berupa territorial (internal), contohnya diberikan oleh sebuah Negara pemberi 

suaka (asylum-granting state) dalam wilayah teritorialnya; atau dapat juga berupa extra–

terrotorial, contohnya diberikan oleh utusan diplomatik/kedutaan, gedung konsuler, 

markas besar organisasi internasional, kapal perang, kapal-kapal dagang kepada 

pengungsi (refugee) yang berasal dari Negara yang berkuasa di wilayah teritorial dimana 

utusan diplomatik/kedutaan, gedung konsuler, markas besar organisasi internasional, 

kapal perang dan kapal-kapal dagang tersebut sedang berada. Pada prinsipnya setiap 

negara mempunyai hak penuh untuk memberikan suaka teritorial (territorial asylum), 

kecuali kalau negara dimaksud telah menerima suatu pembatasan tertentu melalui sebuah 
                                                
6 Enny Soeprapto, Ibid. hal. 39.. 
7 Sumaryo Suryokusumo, “Hukum Diplomatik Teori dan Kasus”, Penerbit Alumni, Bandung, 1995, hal. 
163. 
8 Sulaiman Hamid, ”Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional”, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, 
hal. 46. 
9 Starke, J.G., “An Introduction to International Law”, Eighth Edition, London, Butterworths, 1977, p. 387. 
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traktat atau perjanjian Internasional lainnya. Suaka teritorial adalah suatu kenyataan 

bahwa kekuasaan pemberian suaka teritorial merupakan pelaksanaan kedaulatan wilayah 

oleh negara penerima suaka. Pemerintah Australia dalam kasus pemberian suaka kepada 

42 WNI asal Papua menerapkan prinsip suaka teritorial ini.  

Berbeda dengan suaka teritorial, pemberian suaka extra-territorial di dalam 

gedung kedutaan tidak mendapatkan pengakuan secara luas dari Hukum Internasional10. 

Mengenai pemberian suaka oleh perwakilan diplomatik ini, terdapat setidaknya dua 

pendapat yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa perwakilan diplomatik 

merupakan ''perpanjangan'' dari wilayah negara yang mengirimkan wakil diplomatik. 

Dengan begitu, suaka bisa diberikan baik di wilayah teritorial maupun wilayah 

perwakilan diplomatik negara itu di mana pun. Mengikuti pandangan ini, perwakilan 

diplomatik dianggap secara penuh berada di bawah jurisdiksi negara yang memiliki 

perwakilan itu. Dengan kata lain, perwakilan diplomatik memiliki kekebalan mutlak 

terhadap jurisdiksi negara tempat ia secara de facto berada. Pendapat kedua menyatakan 

bahwa kekebalan yang dimiliki oleh suatu perwakilan diplomatik tidaklah bersifat 

mutlak. Kekebalan-kekebalan dimiliki oleh perwakilan diplomatik bukan karena wilayah 

perwakilan merupakan bagian dari wilayah negara yang mengirimkan perwakilan, 

melainkan karena diberikan oleh negara tempat perwakilan itu berada semata-mata 

supaya perwakilan itu bisa menjalankan fungsinya secara baik. Jadi, menurut pandangan 

ini, perwakilan diplomatik bukanlah merupakan wilayah yang secara absolut tidak bisa 

diganggu gugat (not absolutely inviolable). Sebagai konsekuensinya, kalau kepentingan 

negara tempat perwakilan diplomatik itu berada menghendaki, kekebalan itu pun bisa 

diterobos sehingga pada dasarnya suaka tidak bisa diberikan di wilayah perwakilan11. 

Dalam sengketa pemberian suaka diplomatik antara Columbia dan Peru atau lebih 

dikenal dengan Asylum Case 1950, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa: 

                                                
10 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tanggal 18 April 1961, menentukan bahwa gedung-gedung 
suatu misi diplomatik tidak boleh dipergunakan untuk cara yang ”tidak ada hubungannya” dengan fungsi-
fungsi dari misi tersebut. Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik berdasarkan Konvenvensi ini adalah : a). 
Mewakili negara pengirim di negara penerima; b). Melindungi kepentingan negara pengirim dan 
kepentingan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan hukum 
internasional; c). Melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima; d). Memperoleh kepastian 
dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dan melaporkannya 
kepada pemerintah negara pengirim; e). Meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan 
negara penerima serta mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. 
11 Ari Siswanto, ”Suaka Diplomatik Dalam Hukum Internasional”, Suara Pembaruan Online,  
6 Maret 1997, diakses tanggal 24 April 2006, melalui: http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata 
/1997/03/07/0015.html 
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''Diplomatic asylum withdraws the offender from the jurisdiction of the territorial state 
and constitutes an intervention in matters which are exclusively within the competence of 
that state. Such derogation from territorial sovereignty cannot be recognized...''12. 
 
Dari amar putusan tersebut tampak Mahkamah Internasional menyatakan bahwa suaka 

diplomatik dapat menghindarkan pelaku kejahatan dari yurisdiksi Negara teritorial dan 

merupakan bentuk intervensi terhadap kompetensi mutlak Negara teritorial tersebut. 

Tindakan pelanggaran kedaulatan teritorial semacam ini tidak dapat dibenarkan, dengan 

demikian Mahkamah mengakui bahwa wilayah perwakilan diplomatik merupakan bagian 

dari wilayah teritorial negara tempat perwakilan itu berada.  

Namun praktek yang berbeda dalam Hukum Internasional mengenai suaka 

diplomatik ini dapat ditemukan di kawasan Amerika Latin. Negara-negara di kawasan ini 

secara tegas mengakui praktek pemberian suaka di tempat-tempat perwakilan diplomatik. 

Pengakuan itu bahkan dituangkan ke dalam dua konvensi yang diadakan di antara negara-

negara Amerika Latin, yaitu Konvensi Havana 1928 tentang Suaka dan Konvensi 

Montevideo 1933 tentang Suaka Politik. Bahkan seluruh negara peserta wajib 

menghormati pemberian suaka diplomatik oleh perwakilan diplomatik negara peserta 

lainnya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 Konvensi Caracas 1954 tentang Suaka 

Diplomatik yang merupakan pelengkap dari Konvesi Havana 1928, sebagai berikut : 

”Asylum granted in legations, war vessels, and military camps or air crafts to persons 
being sought for political reasons or for political offences shall be respected by the 
territorial State in accordance with the provisions of this Convention”. 
 
 Dengan demikian berdasarkan aturan Hukum Internasional serta dalam praktek 

dan kebiasaan-kebiasaan internasional, apabila ditinjau dari tempat dimana suaka 

diberikan dapat dibedakan:13 

1. Dalam kasus teritorial asylum tempat pemberian suaka adalah di wilayah teritorial 

Negara pemberi suaka (asylum-granting state); dan  

2. Dalam kasus suaka diplomatik tempat pemberian suaka adalah tempat yang 

digunakan untuk tujuan khusus oleh Negara pemberi suaka yang berada dalam 

wilayah  teritorial negara lain, tempat tersebut antara lain : a). Gedung misi 

diplomatik dan konsuler; b). Tempat tinggal Duta Besar atau Konsulat Jenderal; c). 

Tempat lain yang disediakan oleh Negara pemberi suaka dalam hal kedua tempat 

                                                
12 International Court of Justice, “Case Summaries, Asylum Case”,  Judgment of 20 November 1950, 
diakses tanggal 24 April 2006, melalui: http://www.icj-
cij.org/icjwww/idecisions/isummaries/icpsummary501120.htm 
13 Enny Soeprapto, op. cit. hal. 40. 
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diatas tidak mampu menampung penerima suaka dalam jumlah yang besar; d). Basis 

atau perkemahan Militer; f). Kapal Laut dan Pesawat milik pemerintah yang bukan 

digunakan untuk kepentingan perdagangan. 

 
 
Pencari Suaka (Asylum Seeker) dan Penerima Suaka (Asylee) 

 

Sama halnya dengan dengan pengertian suaka, pengertian pencari suaka (asylum 

seeker) juga belum mendapatkan kesepakatan secara umum diantara negara-negara di 

dunia. Namun faktanya suaka merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan 

kepada seseorang yang menghadapi atau dapat menghadapi penuntutan (persecution) 

yang nyata karena alasan-alasan selain dari tindak kejahatan umum, kejahatan yang 

bertentangan dengan perdamaian dan kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang ataupun 

kejahatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa Bangsa. Dalam 

Draft Konvensi tentang Territorial Asylum yang disusun oleh The United Nations Group 

of Experts, memberikan mendefinisikan kriteria bagi seseorang yang bisa mendapatkan 

suaka, sebagai berikut14:  

“Article 1 Grant of Asylum : 1. A Contracting State, acting in an international and 
humanitarian spirit, shall use its best endeavors to grant asylum in its territory, which for 
the purpose of the present Article includes permission to remain in that territory, to any 
person who, owing to well founded fear of : (a). persecution for reason of race, religion, 
nationality, membership in a particular social group, or political opinion, or for reason of 
struggle against apartheid or colonialism; or (b) prosecution or severe punishment for acts 
arising out of any of the circumstances listed under (a); is unable or unwilling to return to 
the country of his nationality, or if he has no nationality, the country of his former 
habitual residence”. 
 
 United Nation High Commissioner for Refugee (UNHCR)15 sebagai organisasi 

internasional yang diberikan mandat untuk menangani masalah-masalah pengungsian dan 

suaka memberikan definisi sebagai berikut: 

”The term asylum seeker refers to a person who request refugee status in another state, 
normaly on the grounds that they have a well-founded fear of persecution in their country 
of origin, or because their life and liberty is threatened by wars conflict and violence”. 
  

                                                
14 Enny Soeprapto, Ibid. hal. 43. 
15 UNHCR, “The State of the World’s Refugees 1997-1998, A Humanitarian Agenda”, Oxford University 
Press, New York, p. 183, sebagaimana dikutip oleh Sri Setianingsih Suwardi, “Aspek Hukum Masalah 
Pengungsi Internasional”, Jurnal Hukum Internasional, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2004, hal. 42. 
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Berdasarkan teks draft Konvensi dan definisi oleh UNHCR diatas ternyata kriteria 

yang dipergunakan terhadap seseorang yang dapat diberikan suaka secara esensial sama 

dengan kriteria bagi seseorang yang dikatagorikan sebagai pengungsi (refugee). Sehingga 

perbedaan antara ”refugee” dengan ”asylee” atau seorang penerima suaka, dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

a) Pengungsi (refugee) adalah status personal yang diberikan kepada seseorang 

berdasarkan Hukum Internasional yang berlaku. Sehingga seseorang dengan status 

sebagai pengungsi memiliki hak dan kewajiban tertentu sebagaimana diatur oleh 

Hukum Internasional. Beberapa prinsip-prinsip dasar adanya lembaga suaka juga 

berlaku terhadap pengungsi; 

b) Penerima suaka (Asylee) adalah seorang yang kepadanya prinsip-prinsip dasar suaka 

diberlakukan. Seorang penerima suaka pada akhirnya dapat diberikan status sebagai 

pengungsi. 

Dalam prakteknya, batasan antara pengungsi (refugee) dan penerima suaka (asylee) 

adalah sangat kabur, terutama dalam kondisi dimana terdapat pencari suaka dalam jumlah 

yang sangat banyak, kedua status sebagai pengungsi dan penerima suaka seringkali 

melekat pada orang yang sama. Status sebagai pengungsi merupakan tahap berikut dari 

proses pencarian suaka di luar negara asal, seorang pengungsi sekaligus adalah seorang 

pencari suaka karena sebelum seseorang diakui sebagai pengungsi, dia adalah seorang 

pencari suaka. Sebaliknya pencari suaka belum tentu seorang pengungsi, ia baru menjadi 

pengungsi setelah diakui statusnya oleh instrumen hukum internasional dan atau 

nasional16. 

 
Pemberian Suaka oleh Negara  

 

 Karena kasus yang dijadikan latar belakang masalah dalam tulisan ini adalah 

peristiwa pemberian suaka 42 WNI oleh Pemerintah Australia, maka tulisan ini akan 

khusus membahas aspek Hukum Internasional dari prinsip-prinsip pemberian suaka 

teritorial dalam wilayah kedaulatan sebuah negara (territorial asylum). Sebagaimana telah 

dijelaskan diatas bahwa pemberian suaka oleh sebuah negara merupakan pelaksanaan 

                                                
16 Enny Soeprapto, “Catatan-catatan Tentang Beberapa Aspek Hukum Masalah-masalah Pengungsi”, 
Jakarta, Januari 1982, hal 20 sebagaimana dikutip oleh Ajat Sudrajat Havid, “Pengungsi dalam Kerangka 
Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang”, Jurnal Hukum Internasional, Lembaga 
Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 2, Nomor 1, Oktober 
2004. 
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kedaulatan dari negara tersebut dengan demikian pada setiap kasus pemberian suaka, para 

pencari suaka tidak memiliki hak apapun untuk mendapatkan sebuah suaka melainkan 

hak dari negara untuk memberikannya. Hak negara dalam memberikan suaka tersebut 

diatur dalam Universal Declaration of Human Rights 1948 dan Declaration on Territorial 

Asylum adopted by United Nations General Assembly on 14 December 1967, sebagai 

berikut : 

 
Article 14 paragraph (1) of the Universal Declaration of Human Rights, 1948 :  
”Everyone has the right to seek and enjoy in other countries asylum from persecution”. 
 
Declaration on Territorial Asylum 1967:  
Recognizing that the grant of asylum by a State to persons entitled to invoke article 14 of 
the Universal Declaration of Human Rights is a peaceful and humanitarian act and that, as 
such, it cannot be regarded as unfriendly by any other State. 
 
Article 1 of Declaration on Territorial Asylum 1967:  
“1. Asylum granted by a State, in the exercise of its sovereignty, to persons entitled to 
invoke article 14 of the Declaration of Human Rights, including persons struggling 
against colonialism, shall be respected by any other States. 
 2. The right to seek and to enjoy asylum may not be invoked by any person with respect 
to whom there are serious reasons for considering that he has committed a crime against 
humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in 
respect of such crimes. 
3. It shall rest with the State granting asylum to evaluate the grounds for the grant of 
asylum. 
 
 Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas jelas bahwa meskipun hak seseorang atas 

suaka diakui oleh Hukum Internasional17, namun hak tersebut bersifat terbatas hanya 

untuk mencari (to seek) dan untuk menikmati (to enjoy) suaka,  bukanlah untuk 

mendapatkan (to obtain) ataupun untuk menerima (to receive) suaka. Sehingga, dengan 

demikian tidak terdapat kewajiban bagi Negara untuk memberikan (to grant) suaka 

kepada seorang pencari suaka. Hal lain yang sangat jelas dalam ketentuan diatas adalah 

pemberian suaka oleh sebuah Negara merupakan tindakan pelaksanaan kedaulatan (in the 

exercise of its sovereignty) dari negara. Dengan demikian karena pemberian suaka 

tersebut merupakan kewenangan mutlak dari sebuah negara, maka Negara pemberi suaka 

(state-granting asylum) mempunyai kewenangan mutlak pula untuk mengevaluasi atau 

                                                
17 Pengakuan Hukum Internasional yang berkaitan dengan pencari suaka (asylum seeker) juga dapat ditemui 
di dalam aturan-aturan  lain sebagai berikut berikut : a). Universal Declaration of Human Rights, Article 9 
"No one shall be subject to arbitrary arrest, detention or exile"; b). Universal Declaration of Human Rights, 
Article 15 "Everyone has the right to a nationality"; c). Universal Declaration of Human rights, Article 13; 
dan International Covenant on Civil and Political Rights, Article 12 "Everyone has the right to freedom of 
movement and residence within the borders of each State". 
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menilai sendiri alasan-alasan yang dijadikan dasar pemberian suaka, tanpa harus 

membuka atau menyampaikan alasan tersebut kepada pihak manapun, termasuk kepada 

negara asal (origin state) dari pencari suaka.  

 Indonesia menganut prinsip yang mengatur bahwa pemberian suaka adalah hak 

prerogatif dari negara sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatannya18. Prinsip ini antara lain 

secara jelas nampak dalam paragraf kesembilan dari penjelasan umum Surat Edaran 

Perdana Menteri tanggal 7 September 1965 No. 11/R.I./1956 tentang Perlindungan 

Pelarian Politik, yang kurang lebih berbunyi sebagai berikut19:  

”Demikian pula, sebaliknya, pemberian suaka kepada pelaku kejahatan politik bukanlah 
merupakan kewajiban internasional dari Negara, melainkan merupakan hak dari negara 
untuk menentukan apakah akan memberikan atau tidak memberikan suaka kepada 
seseorang...”. 
 

Hal sebaliknya terjadi apabila terdapat dua negara atau lebih mengikatkan diri 

kedalam sebuah perjanjian internasional untuk mengatur mengenai pemberian suaka 

secara khusus diantara mereka. Contoh yang nyata dari kondisi seperti ini adalah negara-

negara di kawasan Amerika Latin yang terikat dalam Convention on Human Rights (Pact 

of San Jose), San Jose 2 November 196920, yang mengatur bahwa : 

”Every person has the right to seek and be granted asylum in a foreign territory, in 
accordance with the legislation of the state and international conventions, in the event he 
is being pursued for political offences or related common crimes”. 
 
Dengan ketentuan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan diberikan (be 

granted) suaka dari wilayah teritorial negara lain, maka secara tegas bahwa negara-negara 

di kawasan Amerika Latin yang tergabung dalam Pakta San Jose 1969 mempunyai 

kewajiban untuk memberikan suaka. Sehingga karena dasar pemberian suaka oleh negara 

bukanlah ”hak” melainkan ”kewajiban”, maka setiap penolakan pemberian suaka oleh 

                                                
18 Pengakuan hak untuk mencari suaka dan kedaulatan pemberian suaka oleh Negara juga telah 
mendapatkan pengakuan dalam Hukum Nasional Indonesia, melalui : a). Undang-undang Dasar 1945 Pasal 
28 G ayat (2) ”setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat 
martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain; b). Undang-undang No. 39 tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 ”setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh 
perlindungan politik dari negara lain, hak tersebut tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan 
non-politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-bangsa; c). 
Undang-undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 25 ”Kewenangan pemberian 
suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri”; Pasal 
26 ”Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan dan praktek internasional; dan d). Undang-undang 
No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi Pasal 5 ayat (1) ”Ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik”. 
19 Enny Soeprapto, op. cit. hal. 42. 
20 American Convention on Human Rights "Pact of San Jose, Costa Rica", diakses tanggal 24 April 2006, 
melalui : http://www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-32.htm 
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Negara-negara peserta Pakta ini, harus pula disertai dengan alasan tentang dasar-dasar 

penolakannya.  

 Diantara pemerintah Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tidak 

terdapat perjanjian bilateral ataupun regional yang mengikat kedua negara berkaitan 

dengan pemberian suaka secara khusus. Namun demikian, karena kedua negara 

merupakan negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa, maka kedua negara tunduk dan 

terikat pada ketentuan-ketentuan yang dihasilkan oleh organ-organ PBB termasuk 

Universal Declaration of Human Rights 1948 dan Declaration on Territorial Asylum 

1967. Sehingga pemberian suaka kepada kepada 42 WNI asal Papua tersebut dalam 

perspektif Hukum Internasional merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan sebuah negara 

dalam hal ini Australia yang harus dihormati oleh negara lain. Lebih jauh lagi, pemberian 

suaka oleh pemerintah negara Australia tersebut tidaklah dapat dianggap sebagai tindakan 

tidak bersahabat (unfriendly act) oleh pemerintah Indonesia, hal ini karena sifat dari 

pemberian suaka tersebut merupakan tindakan dengan maksud-maksud perdamaian 

(peace) dan tindakan kemanusiaan (humanitarian). Pemerintah negara Australia termasuk 

di dalamnya Departemen Imigrasi Australia (DIMIA) menurut Hukum Internasional juga 

tidak berkewajiban untuk memberikan alasan  yang menjadi dasar pemberian suaka, 

sepanjang pemberian suaka tersebut dilakukan menurut aturan dan prinsip Hukum 

Internasional mengenai pengungsi dan suaka.  

Australia adalah salah satu negara dari 142 negara penandatangan Konvensi PBB 

1951 berkaitan dengan Status dari Pengungsi dan Protokol 1967 berkaitan dengan Status 

dari Pengungsi. Australia memberikan perlindungan bagi pencari suaka yang memenuhi 

kriteria sebagai pengungsi sebagaimana diatur oleh Konvensi PBB 1951 dan Protokol 

1967 berkaitan dengan Status dari Pengungsi.21 Konvensi tersebut memberikan kriteria 

pengungsi sebagai orang-orang yang : 

1. Berada diluar negaranya atau negara tempat dimana dia tinggal; dan  

2. Tidak dapat atau tidak berkeinginan untuk kembali atau bermaksud untuk mencari 

perlindungan dari Negara (lain) karena ketakutan yang benar-benar nyata (well-

founded fear) bahwa mereka akan dituntut (persecuted) dengan alasan ras, agama, 

suku bangsa, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya; dan  

                                                
21 Fact Sheet 61. “Seeking Asylum within Australia”, Department of Immigration and Multicultural and 
Indigenous Affairs (DIMIA), diakses tanggal 24 April 2006 melalui : 
http://www.immi.gov.au/facts/61asylum.htm 



 13

3. Diatas segalanya, bukan merupakan pelaku kejahatan perang atau orang-orang yang 

telah melakukan kejahatan serius non-politik. 

Konvensi ini tidak mewajibkan negara penandatangan untuk memberikan perlindungan 

kepada orang-orang yang tidak menghadapi ancaman penuntutan (persecution) dan yang 

telah meniggalkan negara mereka atas dasar terjadinya perang, kelaparan, kerusakan 

lingkungan atau karena ingin mencari kehidupan yang lebih baik untuk dirinya sendiri 

atau keluarganya.  

Ketentuan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 berkaitan dengan Status dari 

Pengungsi inilah yang menjadi landasan kekecewaan pemerintah Indonesia. Sejak kasus 

ini terungkap, Pemerintah Indonesia telah secara resmi menyampaikan bahwa tidak 

satupun dari ke 43 WNI asal Papua tersebut berada dalam ”Daftar Pencarian Orang” yang 

tercatat dalam daftar POLRI22.  Demikian juga pemerintah Indonesia mengklaim bahwa 

ke 43 WNI asal Papua tersebut tidaklah termasuk dalam kriteria sebagai pengungsi, 

karena tujuan utama mereka adalah untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Namun 

apabila dikembalikan kepada ketentuan Declaration on Territorial Asylum 1967 yang 

mengatur bahwa “…It shall rest with the State granting asylum to evaluate the grounds 

for the grant of asylum”, maka kekecewaan dan klaim pemerintah Indonesia tampaknya 

tidak mendapatkan tempat dalam Hukum Internasional. Menteri Imigrasi Australia 

Amanda Vanstone23 dalam pernyataannya menyampaikan bahwa (pemberian suaka) ini 

bukan keputusan satu negara terhadap negara lain, ini merupakan keputusan Negara yang 

didasarkan pada bukti yang diperlihatkan oleh individual dan laporan pihak ketiga. 

 Berdasarkan ketentuan mengenai pemberian suaka yang dikeluarkan oleh 

Departement of Immigration Multicultural and Indigenous Affairs diatur bahwa pencari 

suaka adalah orang-orang yang mengajukan permohonan kepada pemerintah sebuah 

Negara untuk diakui sebagai pengungsi (refugee). Bila permohonan tersebut dikabulkan 

maka mereka akan ditawarkan untuk mendapatkan perlindungan dari Negara tersebut. 

Orang-orang yang mencari suaka di daratan Australia dimungkinkan untuk mendapatkan 

salah satu dari dua jenis visa pengungsian, sebagai berikut:24 

                                                
22 Dalam pernyataan resmi ini, pemerintah Indonesia tidak menyatakan bahwa tidak telah terjadi 
pelanggaran HAM di Papua, karena hal yang terpenting adalah ada atau tidaknya ancaman (well-founded 
fear) atas penuntutan hukuman (persecution). 
23 Visa Australia dan Penanganan Papua - 24/03/2006, KOMPAS Cyber Media, diakses tanggal 24 April 
2006, melalui :http://kompas.com/utama/news/0603/24/183213.htm 
24 Fact Sheet 62, “Assistance for Asylum Seekers in Australia”, Produced by the Public Affairs Section, 
Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs (DIMIA), Canberra. Revised 20 
November 2003. © Commonwealth of Australia 2003.  
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1. Apabila mereka datang dan masuk secara sah ke Australia dan ditemukan bahwa 

mereka memang berhak atas perlindungan, maka umumnya mereka akan diberikan  

Permanent Protection Visa (PPV); 

2. Apabila mereka datang dan masuk secara tidak sah ke Australia dan ditemukan bahwa 

mereka memang berhak atas perlindungan, maka umumnya sebagai awalnya mereka 

akan diberikan  Temporary Protection Visa (TPV). Perlindungan ini memberikan ijin 

tinggal sementara selama 3 tahun. Setiap saat, kepada pemegang TPV yang dianggap 

masih memerlukan perlindungan dapat mengajukan permohonan perpanjangan 

Protection Visa.  

3. Kesepatan untuk mendapatkan ijin tinggal tetap (permanent residence) didasarkan 

pada kebutuhan perlindungan lebih lanjut dan bergantung seseorang telah memiliki 

kesempatan lain untuk medapatkan perlindungan aktif (active protection) dari negara 

lain dimana mereka telah pernah tinggal selama 7 hari atau lebih dalam perjalanannya 

ke Australia. 

Dalam hal seseorang mengajukan  permohonan salah satu dari Protection Visa 

tersebut, maka petugas dari Department of Immigration and Multicultural and Indigenous 

Affairs (DIMIA) bertindak sebagai utusan dari Menteri, akan memutuskan apakah 

pemohon termasuk orang-orang dalam kewajiban Australia untuk dilindungi sebagaimana 

diatur dalam Konvensi PBB tentang Pengungsi. Keputusan ini diambil melalui penilaian 

kesesuaian antara klaim-klaim mereka dengan kriteria sebagai pengungsi sebagaimana 

diatur dalam Konvensi diatas. Seluruh permohonan di nilai secara individual, apabila 

permohonan dikabulkan maka pemohon diberikan Protection Visa yang sesuai dengan 

kriteria mereka. Dalam hal permohonan ditolak, maka pemohon dapat melakukan upaya 

peninjauan putusan (merits review) penolakan tersebut kepada sebuah majelis independen 

– baik itu Refugee Review Tribunal (RRT) atau the Administrative Appeals Tribunal 

(AAT), tergantung dari dasar penolakannya. Refugee Review Tribunal juga memeriksa 

klaim-klaim dari pemohon berdasarkan definisi dan kriteria Konvensi PBB melalui 

metode informal dan memberikan keterangan sepihak (non-adversarial) dalam 

mendengarkan bukti-bukti pemohon.25 

 

 

 

                                                
25 Fact Sheet 61, op. cit. 
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Berdasarkan Pasal 32 Konvensi PBB 1951 berkaitan dengan Status dari Pengungsi 

diatur bahwa : 

”... the refugee shall be allowed to submit evidence to clear himself, and to appeal to and 
be represented for the purpose before competent authority or a person or persons specially 
designated by the competent authority”. 
  
Menunjuk pada ketentuan diatas maka setiap pengungsi wajib diberikan kesempatan 

untuk membuktikan klaim-klaimnya dan untuk mengajukan banding atau upaya lebih 

lanjut dalam membuktikan klaimnya tersebut termasuk untuk didampingi oleh ahli 

hukum. Tampak jelas bahwa pemberian Temporary Protection Visa (TPV) kepada 42 dari 

43 WNI asal Papua tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Australia sesuai dengan 

kewajiban negara tersebut berdasarkan aturan hukum Internasional yang berkaitan dengan 

pengungsi dan pencari suaka. Tidak terdapat kewajiban bagi negara penerima (asylum-

granting state) untuk mendengar atau mempertimbangkan klaim ataupun keterangan dari 

pemerintah negara asal (origin state) pencari suaka. Sekali lagi ternyata sikap kecewa 

yang disampaikan pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Australia nampaknya tidak 

sejalan dengan aturan hukum Internasional.  

Satu lagi isu hukum yang menarik untuk dibahas dalam tulisan ini khususnya 

mengenai pemberian suaka oleh sebuah negara adalah permintaan pemerintah Indonesia 

agar pemerintah Australia mencabut keputusannya dan mengembalikan ke 42 WNI asal 

Papua tersebut. Pemerintah juga memberikan jaminan tidak akan melakukan dan dikenai 

penuntutan hukum.26 Isu ini menarik untuk dibahas karena disinilah letak dari prinsip 

utama yang mendasari lahirnya lembaga pemberian suaka dengan tujuan kemanusiaan 

(humanitarian). Prinsip tersebut adalah prinsip Non-Refoulement atau larangan pengusiran 

(expel) dan pemulangan (return).  Larangan ini diatur baik dalam Deklarasi tentang Suaka 

Teritorial 1967 maupun Kovensi PBB tentang Status Pengungsi 1951. Pasal 3 ayat (1) 

dan (2) Deklarasi tentang Suaka Teritorial 1967 mengatur : 

”1. No person referred to in article 1, paragraph 1, shall be subjected to measures such as 
rejection at the frontier or, if he has already entered the territory in which he seeks 
asylum, expulsion or compulsory return to any State where he may be subjected to 
persecution. 
2. Exception may be made to the foregoing principle only for overriding reasons of 
national security or in order to safeguard the population, as in the case of a mass influx of 
persons”. 
 

                                                
26 Kompas 24/03/2006, op. cit. 
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Ketentuan diatas menegaskan bahwa para pemohon suaka tidak boleh ditolak di 

perbatasan, atau apabila telah memasuki wilayah suatu Negara dimana mereka mencari 

suaka ia tidak boleh dipulangkan secara paksa ke Negara dimana ia mungkin akan 

menghadapi penuntutan (persecution). Larangan ini mendapatkan pengecualian khusus 

untuk alasan keamanan nasional atau menjaga tingkat populasi dalam suatu negara, 

seperti dalam kasus masuknya orang-orang dalam suatu Negara dalam jumlah yang 

sangat besar (mass influx of persons).  

Larangan yang sama juga diatur dalam Kovensi PBB tentang Status Pengungsi 

1951, sebagai berikut : 

“Article 33 Prohibition of Expulsion or Return (“Refoulement”) 
1. No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner 
whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on 
account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or 
political opinion. 
2 . The benefit of the present provision may not, however, be claimed by a refugee whom 
there are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the country in 
which he is, or who, having been convicted by a final judgment of a particularly serious 
crime, constitutes a danger to the community of that country”. 
 
Berdasarkan  ketentuan diatas maka tidak satupun Negara penandatangan Konvensi ini 

yang akan mengusir atau mengembalikan pengungsi dengan cara apapun ke wilayah-

wilayah perbatasan Negara tersebut dimana hidup atau kebebasan dari pengungsi akan 

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

tertentu atau karena opini politiknya. Pengecualian juga diberikan kepada Negara-negara 

peserta Konvensi dalam hal dimana terdapat alasan-alasan yang mendasar untuk 

menganggap pengungsi tersebut sebagai bahaya terhadap keamanan negara dimana ia 

telah dinyatakan bersalah dengan putusan yang final atas tindak pidana berat, yang 

merupakan bahaya bagi masyarakat Negara tersebut. 

 Apabila diteliti lebih jauh, maka nampak adanya perbedaan pengaturan diantara 

kedua instrument Hukum Internasional diatas. Deklarasi tentang Suaka Teritorial 1967, 

melalui kalimat-kalimat dalam pengaturannya melindungi baik itu pengungsi yang masih 

berada di wilayah di perbatasan (”...at the frontier...”) maupun pengungsi yang telah 

berada dalam wilayah teritorial sebuah negara (...or, if he has already entered the 

territory...”) dari tindakan-tindakan penolakan, pengusiran dan pemulangan. Pengaturan 

yang  berbeda ditemukan dalam Kovensi PBB tentang Status Pengungsi 1951 yang dari 

pengaturannya nampaknya hanya melindungi pengungsi yang telah berada dalam wilayah 

teritorial Negara peserta Konvensi. Pengaturan tersebut nampak jelas dalam kalimat ” No 
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Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever 

to the frontiers of territories…”). Lebih jelas lagi kata “…to the frontiers of territories…” 

menunjukkan bahwa pengungsi telah terlebih dahulu berada dalam wilayah territorial 

Negara peserta Konvensi, dengan demikian nampaknya pengungsi-pengungsi yang belum 

melintasi perbatasan (frontiers) Negara dimana mereka akan mencari perlindungan tidak 

mendapatkan jaminan yang cukup kuat dari Konvensi ini. 

 Namun dalam kasus pemberian suaka kepada ke-42 dari 43 WNI asal Papua oleh 

pemerintah negara Australia, fakta menunjukkan bahwa mereka telah berhasil masuk 

kedalam wilayah teritorial Australia27 dengan mendarat di sebuah pulau terpencil Cape 

York di Australia timur laut. Sehingga sebagai salah satu negara penandatangan Kovensi 

PBB tentang Status Pengungsi 1951, maka tidak terdapat kewajiban bagi Pemerintah 

Austalia untuk mengembalikan ke-42 WNI asal Papua penerima suaka sebagaimana 

permintaan dari pemerintah Republik Indonesia. Demikian pula dengan mengabulkan 

permohonan suaka ke 42 WNI asal Papua tersebut berarti pemerintah Australia telah 

mengenyampingkan haknya atas pengecualian-pengecualian yang diberikan baik oleh 

Deklarasi 1967 maupun oleh Konvensi 1951 diatas. Pengenyampingan tersebut 

kemungkinan didasarkan pada fakta bahwa masuknya ke 43 WNI asal Papua ke wilayah 

Negara Australia bukanlah dalam bentuk mass influx of persons, dan tidak satupun dari 

mereka yang ada dalam daftar pencarian orang POLRI apalagi telah mendapatkan 

putusan yang inkracht atas tindak pidana berat di Indonesia sehingga berbahaya bagi 

kemanan dalam negeri Australia. Justru sebaliknya apabila pemerintah Australia 

mengusir dan mengembalikan mereka ke wilayah perbatasan Indonesia-Australia, maka 

Australia dengan sendirinya akan melanggar kesepakatan yang telah dibuatnya dalam 

Kovensi PBB tentang Status Pengungsi 1951. 

 Nampaknya solusi yang ditawarkan pemerintah Australia untuk memperketat 

aturan bagi pencari suaka asal Indonesia dan melakukan verifikasi terhadap pencari suaka 

di pulau-pulau di luar daerah teritorial Australia merupakan jalan keluar terbaik yang 

dapat diberikan oleh pemerintah Australia dalam mengakhiri ketegangan dengan 

pemerintah Indonesia. Solusi ini sesuai dengan semangat dalam preambule Kovensi PBB 

tentang Status Pengungsi 1951, yang menyatakan bahwa : 

                                                
27 Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional 
(Bakosurtanal), 2005. 
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“Expressing the wish that all States, recognizing the social and humanitarian nature of the 
problem of refugees, will do everything within their power to prevent this problem from 
becoming a cause of tension between States”. 
 
Kebijakan pemerintah Australia tersebut diatas dapat dikatagorikan sebagai kebijakan 

dalam artian ”… within their power…”, karena kebijakan tersebut berupa perubahan 

perundang-undangan nasional yang diberikan dengan tidak melanggar ketentuan dalam 

Kovensi PBB tentang Status Pengungsi 1951 dan dilakukan untuk mencegah pemberian 

suaka kepada 42 WNI asal Papua ini sebagai penyebab utama ketegangan dengan 

pemerintah Indonesia. 

 
Hak dan Kewajiban Penerima Suaka (Asylee) 

 

 Salah satu keberatan dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah Australia 

dalam kasus pemberian suaka terhadap ke-42 WNI asal Papua adalah bahwa pemberian 

suaka ini merupakan bagian dari langkah pemerintah Australia dalam mendukung 

gerakan separatisme di Papua. Lebih jauh lagi tampaknya pemerintah Indonesia khawatir 

bahwa para penerima suaka (asylee) tersebut akan semakin memperkuat organisasi 

gerakan separatisme Papua di luar negeri khususnya yang berbasis di Australia. Meskipun 

telah ditegaskan oleh pemerintah Australian bahwa negaranya tetap mendukung NKRI 

dan pemberian suaka tersebut semata-mata dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum 

Internasional, namun tetap saja tidak dapat memuaskan dugaan pemerintah Indonesia atas 

dukungan Australia terhadap gerakan separatisme di Papua. Kejelasan mengenai dugaan 

dan kekhawatiran pemerintah Indonesia ini selanjutnya akan dibahas dalam tulisan ini 

melalui tinjauan terhadap hak dan kewajiban seorang penerima suaka (asylee).  

 Secara umum terdapat kewajiban bagi Negara pemberi suaka untuk tidak 

mengijinkan orang-orang penerima suaka melakukan kegiatan yang bertentangan dengan 

tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-bangsa. Hal ini dipertegas dalam Pasal 4, 

Deklarasi tentang Suaka Teritorial 1967, sebagai berikut :  

“States granting asylum shall not permit persons who have received asylum to engage in 
activities contrary to the purposes and principles of the United Nations”. 
 
Ketentuan diatas tidak membatasi secara spesifik tujuan dan prinsip PBB yang mana yang 

berkaitan dengan kewajiban penerima suaka dalam Hukum Internasional, hal ini berarti 

tujuan dan prinsip tersebut berlaku secara keseluruhan. Dalam Pasal 1 Piagam PBB 

terdapat 4 butir Tujuan-tujuan dari organisasi PBB, selanjutnya dalam Pasal 2 terdapat 7 
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butir prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh PBB dan anggota-anggotanya dalam 

bertindak. Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membahas masing-masing butir tujuan 

dan prinsip tersebut diatas berkaitan dengan pemberian suaka ini, namun beberapa butir 

dari tujuan dan prinsip PBB yang setidaknya dapat dijadikan pertimbangan oleh 

pemerintah Indonesia dan Australia dalam kasus ini antara lain, bahwa penerima suaka 

(asylee) tidak boleh melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan PBB untuk 

menjaga perdamaian dan keamanan internasional, untuk mengembangkan hubungan yang 

bersahabat diantara negara-negara dan menggunakan kerjasama internasional dalam 

menyelesaikan masalah-masalah internasional yang bersifat ekonomi, sosial, budaya dan 

kemanusiaan dan untuk mendorong penghargaan terhadap hak asasi manusia dan 

kebebasan dasar untuk seluruh ummat manusia tanpa adanya pembedaan karena alasan 

ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Demikian pula bahwa kegiatan penerima suaka 

tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan diantara 

negara-negara, penyelesaian sengketa secara damai dan menghindari penggunaan 

kekuatan senjata atau ancaman penggunaan senjata atau cara-cara lainnya terhadap 

kedaulatan wilayah atau kebebasan politik negara manapun. 

 Ketentuan diatas memang masih sangat bersifat umum dan penerapannya sangat 

bergantung dengan konteks kasus per kasus. Sehingga secara umum pula, berdasarkan 

ketentuan Pasal 4 Deklarasi tentang Suaka Teritorial 1967, pemerintah Australia 

berkewajiban untuk melarang ke-42 penerima suaka tersebut untuk melakukan kegiatan 

yang ”mencampuri” kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun 

”mencampuri” kebebasan politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban 

tersebut jatuh kepada Australia sebagai sebuah negara berdaulat terhadap negara lain 

yang berdulat pula, dalam kasus ini adalah Indonesia. Kewajiban Negara untuk mengatur 

penerima suaka agar bertindak sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional ini tentunya 

harus nampak dalam aturan hukum nasionalnya. Sebagi negara peserta Kovensi PBB 

tentang Status Pengungsi 1951, maka Australia telah secara resmi mengadopsi seluruh 

ketentuan-ketentuan dalam Konvensi tersebut menjadi hukum nasionalnya kecuali bila 

Australia melakukan reservasi terhadap ketentuan-ketentuan tertentu yang dimungkinkan.   

 Beberapa ketentuan penting yang menyangkut hak perlindungan dan kewajiban 

pengungsi dan atau penerima suaka sebagaimana diatur dalam Kovensi PBB tentang 

Status Pengungsi 1951, adalah sebagai berikut : 

1. Perlindungan terhadap pengungsi dan atau penerima suaka : 
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a. Non Diskriminasi, tidak ada diskriminasi terhadap pengungsi berdasarkan ras, 

agama, atau negara asal (Pasal 3) dan mereka mampunyai kebebasan untuk 

menjalankan ibadah agama sebagai mana yang dijalankan di negaranya (Pasal 4); 

b. Negara dimana pengungsi tersebut berada harus memperlakukan setiap pengungsi 

dengan perlakuan yang sama sebagaimana orang asing lainnya yang berada di 

wilayah negara tersebut (Pasal 7); 

c. Status personal (keperdataan) dari pengungsi akan diatur sesuai dengan hukum 

dimana ia berdomisili, jika tak mempunyai domisili maka menurut hukum dimana 

dia berdiam (residence). Hak yang paling asasi, khusunya untuk melakukan 

perkawinan haruslah diakui (Pasal 12); 

d. Seorang pengungsi berhak mendapatkan perlindungan untuk memiliki hak atas 

kekayaan intelektual (seperti : penemuan, desain atau model, merek dagang, hak 

atas kesusastraan, artistik dan penemuan ilmiah) sebagaimana warga negara dari 

negara tersebut (Pasal 14); 

e. Negara penerima harus memberikan perlakuan yang sama terhadap pengungsi 

sebagaimana orang asing lainnya dalam membentuk organisasi non-politik, 

organisasi nirlaba dan serikat perdagangan (Pasal 15). 

f. Seorang pengungsi mempunyai kebebasan untuk berperkara di muka pengadilan 

(Pasal 16); 

g. Seorang pengungsi berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama seperti warga 

negara dalam negara tersebut dalam hal memperoleh pendidikan dasar dan 

perlakuan yang sebaik mungkin dalam bidang pendidikan (Pasal 22); 

h. Seorang pengungsi berhak untuk memiliki benda bergerak dan benda tidak 

bergerak serta menyimpannya seperti orang asing lainnya (Pasal 13), serta dapat 

pula untuk melakukan pemindahan benda-benda tersebut ke negara lain dimana ia 

diterima (country of resetlement) (Pasal 30); 

i. Larangan bagi negara penerima untuk melakukan pengusiran (expulsion) (Pasal 

32); 

j. Non Refoulement, larangan bagi negara penerima untuk mengembalikan 

pengungsi ke negara asalnya dimana pengungsi tersebut akan menghadapi 

penuntutan (Pasal 33); 

k. Setiap pengungsi memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, seperti 

hak untuk bekerja, mendapatkan upah dari pekerjaannya, perumahan, keamanan 

dan lain-lain (Pasal 20 sampai dengan Pasal  24); 
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l. Bagi seorang pengungsi yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah maka 

akan dikeluarkan surat keterangan untuk itu (Pasal 27) dan akan diperkenankan 

mengajukan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk pindah ke negara lainnya 

(Pasal 31 ayat (2)); 

m. Segala upaya harus dilakukan oleh negara penerima untuk mempermudah 

pengungsi dalam melakukan naturalisasi ataupun asimilasi (Pasal 34); 

2. Kewajiban pengungsi dan atau penerima suaka : 

Setiap pengungsi wajib untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan 

Negara dimana pengungsi tersebut berada demikian pula setiap pengungsi wajib 

tunduk pada seluruh tindakan yang diambil oleh Negara untuk memelihara ketertiban 

umum (Pasal 2) maupun yang dianggap penting untuk keamanan nasional Negara 

penerima (Pasal 9); 

Berdasarkan hukum keimigrasian Australia yang disesuaikan dengan kewajiban 

pemerintah Australia berdasarkan Hukum Internasional terhadap pengungsi dan penerima 

suaka maka pemegang visa perlindungan sementara (TPV) - sebagaimana yang diberikan 

kepada 42 WNI asal Papua – diberikan akses terhadap beberapa fasilitas-fasilitas, sebagai 

berikut28: 

a. work entitlements and Job Matching from Centrelink; 
b. eligibility for Special Benefit, Rent Assistance, Family Tax Benefit, Child Care 

Benefit, Double Orphan Pension, Maternity Allowance and Maternity 
Immunisation Allowance; 

c. access to Medicare benefits; 
d. eligibility for referral to the Early Health Assessment and Intervention Program; 
e. eligibility for torture and trauma counseling; and 
f. ability to apply for a Protection visa which may be granted after a period of 30 

months, or a shorter period specified by the Minister, if there is a continuing need 
for protection; 

g. TPV minors are also eligible for the Commonwealth funded English as a Second 
Language - New Arrivals program to assist their participation in school classroom 
activities. 

 

Berdasarkan ketentuan Deklarasi tentang Suaka Teritorial 1967, Kovensi PBB tentang 

Status Pengungsi 1951 yang telah menjadi hukum nasional Australia dan ketentuan 

khusus dalam hukum keimigrasian Australia, tidak terdapat satupun ketentuan yang 

secara tegas memberikan hak kepada penerima suaka (asylee) untuk dapat melakukan 

kegiatan politik baik secara aktif membentuk kelompok politik tertentu dan menjadi 
                                                
28 Fact Sheet 64, “Temporary Protection Visas”, Department of Immigration and Multicultural and 
Indigenous Affairs (DIMIA) diakses tanggal 24 April 2006 melalui : 
http://www.immi.gov.au/facts/64protection.htm 
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anggotanya maupun secara pasif dengan memberikan dukungan diam-diam terhadap 

kelompok dengan kepentingan politik tertentu. Bahkan Pasal 15, Kovensi PBB tentang 

Status Pengungsi 1951 secara tegas membatasi bahwa pengungsi dan penerima suaka 

hanya dapat membentuk organisasi yang bersifat non-politik dan bukan politik. Sesuai 

dengan dasar pemberiannya bahwa suaka merupakan pelaksanaan kedaulatan negara dan 

karena alasan kemanusiaan maka tidak terdapat dasar apapun bagi penerima suaka untuk 

menggunakan lembaga suaka ini sebagai alat dalam mencapai tujuan-tujuan politiknya. 

Menurut Enny Suprapto ”pemerintah Australia seharusnya tidak memberikan kesempatan 

kepada yang diberi suaka itu untuk melakukan kegiatan politik yang dapat merusak 

hubungan kedua Negara, karena dasar pemberian suaka adalah kemanusiaan. Kalau 

mereka diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan politk, maka bertentangan dengan 

prinsip bahwa pemberian suaka itu dengan dasar kemanusiaan”.29 

 Sebagai perbandingan, larangan mengenai kegiatan yang bersifat politik, separatis 

dan subversif secara tegas diatur oleh beberapa negara-negara di Afrika yang tergabung 

dalam Organisation of African Unity melalui Convention Governing the Specific Aspects 

of Refugee Problems in Africa.30 Ketentuan ini secara tegas diatur dalam: 

“Article 3 Prohibition of Subversive Activities  
1. Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in 
particular that he conforms with its laws and regulations as well as with measures taken 
for the maintenance of public order. He shall also abstain from any subersive activities 
against any Member State of the OAU. 
2. Signatory States undertake to prohibit refugees residing in their respective territories 
from attacking any State Member of the OAU, by any activity likely to cause tension 
between Member States, and in particular by use of arms, through the press, or by radio”. 
 
Setiap pengungsi harus bebas dari kegiatan-kegiatan yang bersifat subversif terhadap 

negara manapun anggota Organisation of African Unity (OAU). Demikian juga Negara-

negara OAU harus melarang pengungsi yang berada dalam wilayah territorial mereka 

untuk tidak menyerang Negara anggota OAU lainnya melalui kegiatan-kegiatan yang 

meyebabkan ketegangan diantara negara-negara anggota. 

 Dengan demikian berdasarkan ketentuan Hukum Internasional dan kebiasaan-

kebiasaan yang berlaku dalam praktek sebagai hukum diantara negara-negara yang 

beradab, tidak terdapat hak bagi penerima suaka untuk melakukan kegiatan politik, 

                                                
29 Enny Suprapto, “Suaka Adalah Hak yang Diakui Hukum”, Hukumonline, 9/4/06, diakses tanggal 24 
April 2006, melalui: http://hukumonline.com/detail.asp?id=14690&cl=Wawancara 
30Organisation of African Unity, OAU Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in 
Africa, Entered into force 20 June 1974, diakses tanggal 24 April 2006, melalui :  
http://www.afrol.com/archive/documents/refugees_convention.htm  
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separatis dan subversif terhadap kedaulatan negara lain. Sebaliknya justru negara 

penerima suaka meiliki kewajiban untuk melarang atau setidaknya tidak memberikan 

kesempatan kepada penerima suaka (asylee) untuk melakukan kegiatan subversif atau 

politis yang mengganggu kedaulatan negara lain atau setidaknya menimbulkan 

ketegangan diantara negara-negara. Dalam hal ini nampaknya kekhawatiran Indonesia  

bahwa para penerima suaka tersebut akan semakin memperkuat propaganda politik 

separatisme di Papua dapat diterima, mengingat lemahnya posisi Indonesia karena belum 

meratifikasi Kovensi PBB tentang Status Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 dimana 

Australia juga terikat. Sangat disayangkan bahwa Indonesia yang telah berurusan dengan 

penanganan pengungsi asal Vietnam di Pulau Galang sejak tahun 1979-1996 dilanjutkan 

dengan pengungsi Timor-timur di tahun 199931, hingga saat ini belum meratifikasi 

Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi tersebut. Sehingga sangat 

dimungkinkan di masa datang akan timbul sengketa-sengketa lain dengan negara-negara 

lainnya berkaitan dengan baik itu Indonesia sebagai negara penerima suaka (asylum-

granting state) maupun Indonesia sebagai negara asal (origin state) dari penerima suaka. 

Tersedianya aturan mengenai penyelesaian sengketa antar negara anggota 

berkaitan dengan pemberian status pengungsi dan suaka merupakan salah satu faktor 

penting mengapa Indonesia perlu untuk segera meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 

1967 tentang Status Pengungsi ini. Pasal 38 Konvensi 1951 secara jelas menyediakan 

forum penyelesaian sengketa yang timbul pertama karena perbedaan intepretasi dari 

ketentuan Konvensi dan kedua karena pelaksanaan dari ketentuan Konvensi, secara 

lengkap sebagai berikut : 

”Settlement of Disputes : Any dispute between parties to this Convention relating to its 
interpretation or application, which cannot be settled by other means, shall be referred to 
the International Court of Justice at the request of any one of the parties to the dispute”. 
 
Sehingga apabila terdapat sengketa yang timbul karena kedua sebab diatas diantara 

Negara-negara anggota Konvensi dan tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara lainnya, 

maka penyelesaian sengketa tersebut diajukan kepada Mahkamah Internasional atas 

permintaan salah satu pihak dalam sengketa. Kembali kepada ketegangan antara 

pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia berkaitan dengan pemberian suaka 

kepada 42 WNI asal Papua, langkah-langkah politis berupa penyampaian Nota Keberatan 

                                                
31 M. Djamil Usamy, ”Pengungsi di Indonesia”, Achmad Romsan et. al., ”Pengantar Hukum Pengungsi 
Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional”, Badan Perserikatan 
Bangsa-bangsa Urusan Pengungsi Perwakilan Regional Jakarta – RI, Sanic Offset, Bandung, 2003, hal. 
189. 
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dan langkah-langkah dilomatik melalui pemanggilan Duta Besar Indonesia dan 

pemanggilan Duta Besar Australia ke Deplu untuk menyampaikan posisi negaranya telah 

dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Namun perbedaan pendapat diantara kedua 

Negara berkaitan dengan pemberian suaka ini tetap saja tidak dapat diselesaikan. 

Mungkin saat ini adalah waktu yang tepat bagi Indonesia untuk memasukkan  Konvensi 

1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi kedalam prioritas utama program 

legislasi nasional. 

 
Penutup 

 

Kesimpulan  

 

1. Pemberian suaka oleh sebuah Negara merupakan tindakan pelaksanaan kedaulatan (in 

the exercise of its sovereignty) dari negara tersebut, sehingga tidak terdapat kewajiban 

bagi negara penerima (asylum-granting state) untuk mendengar atau 

mempertimbangkan klaim ataupun keterangan dari pemerintah negara asal (origin 

state) pencari suaka. Pemberian suaka oleh pemerintah Australia tidaklah dapat 

dianggap sebagai tindakan tidak bersahabat (unfriendly act) oleh pemerintah 

Indonesia, hal ini karena sifat dari pemberian suaka tersebut merupakan tindakan 

dengan maksud-maksud perdamaian (peace) dan tindakan kemanusiaan 

(humanitarian act).  Permintaan pemerintah Indonesia agar pemerintah Australia 

memulangkan dan mengembalikan ke 42 WNI penerima suaka nampaknya sulit untuk 

diwujudkan. Kecuali karena alasan-alasan tertentu maka Negara pemberi suaka 

dilarang untuk mengusir atau mengembalikan pengungsi/penerima suaka dengan cara 

apapun ke wilayah-wilayah perbatasan Negara tersebut dimana hidup atau 

kebebasannya akan terancam.  

2. Negara pemberi suaka berkewajiban untuk tidak mengijinkan orang-orang penerima 

suaka (asylee) melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-

prinsip Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk melakukan kegiatan yang 

”mencampuri” kedaulatan ataupun kebebasan politik Negara lain.  Dengan demikian 

pemberian suaka yang dilakukan oleh pemerintah Australia tidak dapat digunakan 

oleh para penerima suaka untuk melakukan kegiatan politik, karena hal itu akan 

bertentangan dengan prinsip bahwa pemberian suaka itu merupakan tindakan 

kemanusiaan (humanitarian act).  
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Saran 

 

1. Pernyataan keberatan dan kekecewaan pemerintah Indonesia berkaitan dengan 

pemberian suaka kepada ke-42 WNI asal Papua merupakan bentuk pernyataan 

”politis” yang memang harus dilakukan mengingat sensitifitas masalah Papua sebagai 

bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan politis seperti ini adalah 

sebuah hal yang lazim dan hampir terjadi setiap hari di dalam hubungan antar negara-

negara di dunia. Namun demikian sikap politis pemerintah Indonesia tersebut 

sebaiknya tidak berupa permintaan yang mengandung aspek ”hukum” menyangkut 

kewajiban negara lain yang telah diatur dalam instrumen Hukum Internasional. 

Sebagai langkah hukum sebaiknya pemerintah Indonesia mengadakan perundingan 

untuk membentuk sebuah perjanjian bilateral dengan pemerintah Australia agar 

pemerintah Australia konsisten dengan komitmennya untuk memperketat pengawasan 

perbatasan guna mencegah masuknya pencari suaka asal Indoensia dan memperketat 

kebijakan pemberian suakanya.  

2. Sebagai langkah nyata agar pemerintah Indonesia dikemudian hari dapat melakukan 

”upaya hukum” dengan tepat dan mengigat lemahnya jaminan bahwa ke-42 WNI asal 

Papua penerima suaka tersebut tidak akan melakukan aktivitas politik mendukung 

gerakan separatisme Papua, maka sudah saatnya pemerintah untuk meng-aneksasi dan 

meratifikasi instrumen-instrumen Hukum Internasional yang berkaitan dengan 

pengungsi dan pencari suaka serta memprioritaskannya dalam program legislasi 

nasional. 
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