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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Transfer Kebijakan (Policy Transfer) Konvensi 1954 PBB di Filipina 

 Prosedur Penetapan Status Pengungsi dan Stateless Person yang dikeluarkan 

oleh Filipina menjadi hukum administratifnya ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ada 

hal-hal yang harus dilalui oleh Filipina sebelum kemudian menurunkan seluruh atau 

sebagian dari isi Konvensi 1954 ini. Proses sebelum Filipina meratifikasi Konvensi 

1954 inilah yang akan menjadi bahasan penulis pada bab ini. Penulis akan 

menggunakan Kerangka dari Dolowitz dan Marsh mengenai policy transfer (transfer 

kebijakan) seperti yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya. 

Sebagaimana pengertian dari policy transfer yang merupakan sebuah proses 

dimana pengetahuan (tentang kebijakan, pengaturan administratif, institusi, gagasan) 

dalam suatu sistem politik (baik dulu maupun sekarang) digunakan untuk 

pengembangan (kebijakan, pengaturan administratif, institusi, gagasan) dalam sistem 

politik lainnya. Maka dapat dimaknai pula secara sederhana bahwa policy transfer ini 

sebagai proses pembelajaran bagi aktor untuk melihat sistem politik yang lain di luar 

sistem politiknya demi pengembangan dan perbaikan sistem politiknya sendiri. 

Filipina dalam kasus ini juga melakukan hal sama. Dimana Filipina melihat 

kebijakan dalam sistem politik internasional yang berbentuk Konvensi 1954 dan 

mentransfer hal-hal yang berkaitan dengan stateless persons dari Konvensi 1954 ini 

dengan harapan dapat memperbaiki sistem politik di negaranya mengenai stateless 

persons. Dan penulis akan menganalisis hal-hal apa saja yang ditransfer oleh Filipina 
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dengan melihat dari variabel dan indikator yang telah disediakan dalam kerangka 

milik Dolowitz dan Marsh. Terdapat kemungkinan bahwa Filipina tidak mentransfer 

seluruh variabel yang ada dari tiap-tiap unsur-unsur yang telah digolongkan oleh 

Dolowitz dan Marsh dalam bentuk pertanyaan. Hal ini dikarenakan satu unsur 

memiliki banyak variabel dan indikator yang memungkinkan aktor hanya 

menggunakan atau melakukan proses transfer pada beberapa variabel saja dalam satu 

kali transfer kebijakan, khususnya Konvensi 1954. 

 

5.2 Analisis Bentuk Transfer yang dilakukan Filipina dalam Proses Policy 

Transfer Konvensi 1954 

 Bentuk-bentuk transfer yang dilakukan Filipina dalam Konvensi 1954 ini 

akan membantu untuk melihat latar belakang Filipina dalam mentransfer Konvensi 

1954 ke dalam prosedurnya. Apakah Filipina mentransfer Konvensi ini secara 

sukarela (voluntary), campuran (mixtures) atau secara paksa (coercive). Jika melihat 

dari indikator-indikator yang ada, Filipina tidak mentransfer Konvensi 1954 ini 

secara sukarela maupun terpaksa. Hal ini dikarenakan keputusan yang diambil 

Filipina untuk mentransfer Konvensi 1954 tidak sepenuhnya didasarkan pada 

pemikiran rasional untuk menyelesaikan masalah yang ada terkait dengan stateless 

persons, juga karena tidak adanya aktor lain yang memaksa Filipina untuk 

mentransfer Konvensi 1954 dan tidak adanya sanksi atau hukuman yang diberikan 

jika Filipina tidak mentransfer Konvensi 1954 ini. 

 Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menganalisis apakah bentuk 

transfer yang dilakukan Filipina adalah transfer secara campuran, yaitu pertama, 
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persepsi atau pandangan mengenai pentingnya perlindungan terhadap stateless 

persons. Persepsi tersebut dapat berasal dari Filipina sebagai aktor yang akan 

melakukan transfer, maupun persepsi yang dimiliki oleh aktor lainnya yang pada 

akhirnya turut menjadi salah satu alasan bagi Filipina untuk melakukan transfer. 

Kedua, adanya nilai-nilai, pandangan, konsensus bahkan persepsi yang dianut 

masyarakat internasional yang membuat Filipina menjadi tertekan atau insecure dan 

merasa perlu untuk melakukan transfer agar tidak menjadi ‘orang aneh’154  dalam 

dunia internasional. 

Ketiga, adanya interdependensi antara Filipina dan aktor lain dalam mengatasi 

masalah stateless persons yang membawa Filipina pada keputusan untuk melakukan 

transfer demi menyelesaikan masalah155 stateless persons yang ada. Keempat, perlu 

juga diperhatikan adakah persyaratan yang diberikan oleh aktor lain kepada borrower 

dan memintanya untuk melakukan transfer sebagai timbal balik dari tindakan yang 

akan diberikan seperti memberikan pinjaman ataupun hal lain dalam kegiatan bisnis. 

Yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah adakah kewajiban Filipina untuk 

melakukan transfer sebagai negara angggota atau negara yang telah menyepakati 

suatu perjanjian. 

Stateless persons merupakan fenomena yang telah ada sejak dahulu, ketika 

arus imigrasi dimulai, ketika Perang Dunia terjadi, bahkan sampai saat ini. Rentannya 

kehidupan stateless persons, membuat masyarakat internasional dan negara-negara 

dalam lingkup domestiknya, mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk melindungi 

                                                           
154 Dolowitz dan Marsh, “Who Learns What from Whom, hlm.349 
155 Ibid. Hlm. 348 
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bahkan untuk mencegah adanya stateless persons yang baru. Kemudian pada tahun 

1954 PBB membentuk Konvensi tentang Status Stateless Persons untuk memberikan 

perlindungan bagi  stateless persons dalam tataran internasional. Filipina merupakan 

salah satu negara yang menandatangani Konvensi ini tidak lama setelah ia 

dikeluarkan, pada 22 Juni 1955, namun Filipina masih belum meratifikasinya ke 

dalam hukum domestiknya sampai pada tahun 2011. 

Dalam tataran pemerintah nasional, Filipina turut mengeluarkan kebijakan 

yang mencakup perlindungan terhadap stateless persons. Hal ini dapat dilihat dari 

dikeluarkannya Philippine Immigration Act of 1940, yang memberikan presiden 

kewenangan untuk menerima orang asing, termasuk stateless persons, masuk ke 

Filipina; The Family Code of The Philippines tahun 1987, yang memberikan 

keringanan bagi stateless persons untuk dapat menikah di Filipina; Philippine 

Passport Act tahun 1996, yang memberikan hak kepada stateless persons untuk 

bergerak atau berpindah dengan mengeluarkan dokumen perjalanan bagi mereka; 

Magna Carta of Women tahun 2009 yang mengatur mengenai kesetaraan perempuan 

untuk memperoleh hak khususnya dalam kepemilikan kewarganegaraan; dan yang 

terakhir adalah Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, 

Genocide and Other Crimes Against Humanity, yang menyatakan perlindungan 

terhadap stateless persons dalam konflik bersenjata. 

Kebijakan-kebijakan ini memang tidak membahas mengenai stateless persons 

secara khusus, namun hal ini dapat membuktikan bahwa Filipina memiliki pandangan 

atau persepsi tersendiri mengenai pentingnya memberikan perlindungan bagi stateless 

persons, setidaknya untuk dapat menikmati hak asasi mereka. Persepsi untuk 
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menerima orang asing termasuk stateless persons ini bahkan muncul dan diterapkan 

oleh Filipina sebelum konvensi 1951 dan Konvensi 1954 terbentuk. Persepsi yang 

sama juga tersirat dari beberapa kebijakan domestik Filipina yang lainnya. Dimana 

kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan pada saat Filipina belum meratifikasi 

Konvensi 1954, namun meski demikian perlindungan terhadap stateless persons tetap 

diberikan. 

Di sisi lain, UNHCR sebagai organisasi internasional yang diberikan mandat 

untuk memberikan perlindungan serta bantuan bagi stateless persons, juga memiliki 

pandangan yang sama bahwa stateless persons harus diberikan perlindungan. Serta 

sudah menjadi tugas UNHCR untuk mengupayakan daya dan usaha untuk 

mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi statelessness ini bahkan juga untuk 

mempromosikan perlindungan bagi mereka. Sehingga ketika UNHCR melihat bahwa 

masih sedikit negara yang menjadi bagian dalam Konvensi 1954, UNHCR 

memperbarui upayanya dan mengajak serta mendorong negara pihak yang belum 

meratifikasi dan negara yang bukan pihak untuk mengaksesi Konvensi ini. 

UNHCR berpandangan bahwa semakin banyak negara yang meratifikasi dan 

mengaksesi Konvensi ini, maka akan memberikan dampak yang nyata terhadap 

penyelesaian permasalahan tentang stateless persons. 156 Dimana ketika negara telah 

menyetujui dan meratifikasi atau mengaksesi Konvensi ini, maka negara akan 

mengambil langkah untuk mengatasi stateless persons dengan berpedoman pada 

Konvensi dan berupaya untuk melakukan ketetapan yang ada di dalamnya, seperti 

mereformasi UU nasional, melakukan pemetaan terhadap jumlah populasi stateless 
                                                           
156 UNHCR, Good Practices Paper Action 9, Hlm.1 
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persons yang ada di negaranya, serta membuat prosedur  penetapan statelessness.157 

Dengan adanya usaha pemerintah nasional untuk melakukannya, maka akan 

mengurangi jumlah keberadaan stateless persons secara internasional dan 

permasalahan mengenai stateless persons dapat teratasi. 

Mengingat bahwa Filipina telah menandatangani Konvensi 1954 sejak lama, 

menjelang hari peringatan Konvensi 1951 tentang pengungsi dan Kovensi 1961 

tentang statelessness secara internasional pada tahun 2011 158 , UNHCR kembali  

berupaya untuk meningkatan kesadaran Filipina akan statelessness. 159  Dimana 

sebagai sarana untuk mempromosikan aksesi Konvensi 1954, UNHCR beserta DOJ 

Filipina mengadakan kampanye “adopt my sister” yang menyoroti bahwa stateless 

persons dan pengungsi memiliki kebutuhan akan perlindungan yang sama.160 Pada 

tahun 2010 UNHCR juga bersama-sama dengan RPU dari DOJ terlibat dalam Global 

Needs Assessment (GNA) untuk mengidentifikasi solusi atas kesenjangan yang ada 

pada kebijakan perlindungan Filipina dan kerangka hukumnya, serta prioritas dalam 

capacity building pemerintah untuk tahun 2010-2011. 161  Keputusan peratifikasian 

Konvensi 1954 yang akan dilakukan Filipina merupakan hasil konkret pertama dari 

kerangka kebijakan strategis yang dikembangkan melalu GNA dan hasil langsung 

dari kolaborasi antara Pemerintah Filipina dan UNHCR.162 

                                                           
157 Ibid. Hlm.2 
158 Tahun 2011 juga merupakan tahun bersejarah bagi Filipina yang menandai 30 tahunnya Filipina 
telah mengaksesi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Dapat dilihat dalam Good Practices Paper 
Action 9. Accedng to the UN Statelessness Conventions. Hlm.3 
159 Ibid. Hlm 3. 
160 Ibid. Hlm 3. 
161 Ibid. Hlm 3. 
162 Ibid. Hlm 3. 
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Selain bekerjasama dengan GNA, UNHCR bersama-sama dengan DOJ juga 

mengadakan kelompok kerja antar-lembaga (inter-agency working group) yang 

mengumpulkan ahli hukum dari keduanya, termasuk RPU, yang di dalamnya 

berkumpul para perwakilan dari petinggi-petinggi nasional untuk menganalisis 

kompatibilitas hukum dan yurisprudensi Filipina dengan Konvensi 1954 dan 

Konvensi 1961.163 Tidak hanya sekedar meratifikasi Konvensi 1954, UNHCR juga 

mendorong Filipina untuk menetapkan prosedur penentuan status stateless persons 

untuk memastikan perlindungan mereka. Dimana prosedur itu akan digunakan untuk 

mengidentifikasi stateless persons dan memastikan bahwa mereka menikmati hak 

mereka sampai mereka mendapatkan kewarganegaraan. 164  Dengan mengajak 

pemerintah nasional untuk melakukan hal-hal diatas, menjadi bukti bahwa adanya 

tekanan dari UNHCR kepada Filipina untuk meratifikasi Konvensi 1954. 

Dengan melihat hal-hal tersebut di bawah ini; 

 Status Filipina sebagai  negara pihak yang menandatangani Konvensi 1954 

membuat Filipina terikat kepada konsesus atau perjanjian yang telah 

disepakati bersama dengan sukarela. Sehingga dengan demikian, Filipina 

memiliki kewajiban untuk meratifikasi Konvensi tersebut ke dalam hukum 

domestiknya. 

 Adanya persepsi UNHCR mengenai pentingnya peratifikasian Konvensi 1954 

bagi perlindungan terhadap stateless persons, sedikit banyak juga 

berpengaruh dalam merubah persepsi Filipina yang awalnya tidak meratifikasi 

                                                           
163 Good Practices Paper Action 9. Hlm.3 
164 UNHCR, Good Practices Paper Action 6. 
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Konvensi 1954 menjadi negara peratifikasi dan mengeluarkan Stalessness 

Determination Procedure (SDP). 

 Adanya juga tekanan internasional, dalam hal ini UNHCR, yang memberikan 

dorongan, dengan melibatkan DOJ dalam kampanye, bekerjasama dengan 

pemerintah Filipina melalui GNA dan Inter-Agency Working Group untuk 

menganalisis kompatibilitas sistem yang ada di Filipina dengan Konvensi 

1954, juga menjadi alasan lainnya bagi Filipina untuk meratifikasi Konvensi 

1954 ini. 

 Serta karena adanya saling ketergantungan antara Filipina dan UNHCR untuk 

mengatasi permasalahan stateless persons, dimana Filipina memerlukan 

bantuan UNHCR untuk meratifikasi dan membuat prosedur penetapan status 

stateless persons serta UNHCR yang memerlukan bantuan Filipina untuk 

mengatasi stateless persons yang ada di negaranya sehingga jumlah stateless 

persons dapat berkurang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk 

transfer yang dilakukan Filipina adalah transfer secara campuran (mixtures). 

 

5.3 Analisis Aktor-Aktor Transfer yang terlibat dalam Proses Policy Transfer 

Konvensi 1954 yang dilakukan Filipina 

 Aktor memainkan peran yang cukup penting di dalam sebuah proses policy 

transfer. Ketika sebuah proses transfer dilakukan, tidak menutup kemungkinan 

bahwa akan ada lebih dari satu aktor yang terlibat di dalamnya. Pada sub-bab ini akan 

dianalisis siapa saja aktor yang terlibat dalam mentransfer Konvensi 1954 ke dalam 
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Prosedur Penetapan Status Pengungsi dan Stateless Persons di Filipina, serta peran, 

pengaruh dan keterlibatan seperti apakah yang mereka berikan. 

Aktor pertama yang terlibat dalam proses transfer Konvensi 1954 ke dalam 

Prosedur adalah elected officials. Tidak dapat dipungkiri bahwa keputusan untuk 

melakukan transfer diputuskan oleh pejabat pemerintahan yang saat itu terpilih. Peran 

Presiden dapat dikatakan cukup signifikan dalam membuat keputusan untuk 

melakukan proses transfer. Sebagai pemimpin negara, Presiden memiliki tanggung 

jawab dalam membuat keputusan. Presiden berperan membuat keputusan untuk 

menandatangani Konvensi 1954, dan Presiden jugalah yang kemudian membuat 

keputusan untuk meratifikasi Konvensi 1954 ke dalam hukum domestiknya dan 

mengeluarkan Prosedur. Dimana pada tanggal 30 Mei 2011, Presiden Benigno 

Aquino III menandatangani instrumen ratifikasi dari Konvensi 1954 tentang Status 

Stateless Persons yang kemudian diserahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB pada 22 

September 2011.165 

Selain Presiden yang berperan dalam membuat keputusan, Birokrat juga 

mengambil bagiannya dalam proses transfer ini. DOJ yang merupakan badan hukum 

utama pemerintah Filipina berperan dalam melakukan proses pembelajaran sebelum 

peratifikasian Konvensi 1954 dan sebelum Prosedur penetapan status pengungsi dan 

stateless persons dikeluarkan. Presiden memberikan otoritas terkait pengaturan 

imigrasi kepada DOJ. 166  Tugas yang diembannya adalah menyediakan layanan 

peraturan imigrasi dan naturalisasi, menerapkan hukum yang mengatur mengenai 

                                                           
165 Canero, Timeline:Philippine Laws and Policies on Refugees 
166 Pemberian wewenang dari Presiden kepada DOJ dapat dilihat dalam Letter of Implementation 
No.47 18 Agustus 1976. 
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kewarganegaraan dan penerimaan (admission) serta tinggalnya orang asing melalui 

Biro Imigrasi. DOJ juga memiliki wewenang penuh untuk untuk bertindak atas 

masalah imigrasi, termasuk mengeluarkan visa dan penerimaan orang asing, kecuali 

untuk masalah deportasi.167 

Untuk melakukan tugasnya sebagai badan dalam penerimaan orang asing, 

DOJ kemudian membentuk suatu unit yang diberi nama Refugee Processing Unit 

(RPU).168 Unit ini dibentuk untuk memproses permohonan status pengungsi yang di 

dalamnya terdiri dari staf hukum DOJ yang akan menjadi petugas perlindungan yang 

melakukan penetapan status dan juga dapat melakukan kegiatan perlindungan dan 

advokasi. 169 Karena DOJ adalah badan yang mengatur terkait masalah imigrasi, 

naturalisasi dan kewarganegaraan, maka stateless persons pun akan ditangani oleh 

DOJ. Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi DOJ untuk mengeluarkan ketentuan 

untuk melindungi stateless persons. 

Oleh karena itu DOJ melakukan proses pembelajaran awal mengenai 

Konvensi 1954 sebelum meratifikasinya, dengan mengadakan kampanye “adopt my 

sister” bersama UNHCR yang memberikan penekanan lebih bahwa Konvensi 1954 

tentang stateless persons juga perlu untuk diadopsi, bukan hanya Konvensi 1951 

tentang pengungsi. RPU yang berada di bawah naungan DOJ juga melakukan 

pembelajaran dengan ikut serta dalam GNA. Dimana di dalamnya RPU belajar untuk 

                                                           
167 The Philippines, Department of Justice. “Vision, Mission, Quality Policy / Objectives, Mandate and 
Functions.” https://www.doj.gov.ph/vision-mission-and-mandate.html (Diakses pada 24 juni 2018). 
168 Staf hukum (legal staff) dari DOJ dapat melakukan fungsi-fungsi seperti yang mungkin ditugaskan 
oleh Sekretaris, seperti yang tertulis pada Administrative Code of 1987, Title III, Section 7. 
169 Department circular 058. Establishing the Refugee and Stateless Status Determination Procedure. 
Hlm.1 
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mengidentifikasi kesenjangan dalam kebijakan perlindungan dan kerangka hukum 

yang dimiliki Filipina selama ini, bahkan mengidentifikasi prioritas atas capacity-

building pemerintah pada tahun 2010-2011, dan belajar juga untuk mencari solusinya. 

Proses pembelajaran ini menghasilkan identifikasi masalah statelessness di Filipina 

dan bahkan membuat rencana integral untuk mengatasinya, salah satunya adalah 

dengan melakukan ratifikasi konvensi 1954.170  

Hal selanjutnya yang dilakukan DOJ dengan UNHCR adalah membentuk 

kelompok kerja antar-lembaga (inter-agency working group) yang akan bersama-

sama mengalisis kompatibilitas hukum dan yurisprudensi Filipina dengan Konvensi 

1954 dan Konvensi 1961.171 Dalam kelompok kerja juga terdapat para ahli hukum 

(legal experts) yang berasal dari pihak pemerintah Filipina dan juga UNHCR, RPU, 

serta perwakilan tingkat tinggi dari badan-badan pemerintahan yang ada di Filipina, 

yang sekiranya terkait dengan stateless persons,seperti dari Kantor Kejaksaan (The 

Office of The Solicitor General), Kantor Imigrasi (The Immigration Bureau), Komisi 

HAM (The Commission on Human Rights), Kantor Kepresidenan (The Office of the 

President), Departemen Luar Negeri (Department of Foreign Affairs) serta 

Departemen Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (Department 

Labor and Social Welfare and Development). 

Peran selanjutnya adalah peran dari Organisasi Internasional, yaitu UNHCR. 

UNHCR melakukan banyak cara untuk mendorong Filipina meratifikasi Konvensi 

1954 dengan meningkatkan kesadaran Filipina mengenai statelessness, memberikan 

                                                           
170 Good Practices Paper Action 9. Hlm.3 
171 Konvensi 1961 tentang pengurangan statelessness yang masih dalam pertimbangan untuk diaksesi 
oleh Filipina. 
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bantuan dalam proses pembelajaran untuk menganalisis hukum yang ada di Filipina 

serta kesesuaian Konvensi 1954 dengan sistem yang ada di Filipina, bahkan juga 

membantu dan memfasilitasi pemerintah Filipina dalam membangun mekanisme atau 

kerangka penetapan status stateless persons sebagai langkah peratifikasian Konvensi 

1954. Fasilitas yang diberikan oleh Filipina adalah memberikan kesempatan bagi 

Filipina untuk mengobservasi dan belajar dari Hungaria dan Spanyol secara langsung 

terkait pengalaman mereka dalam mengimplementasi Konvensi 1954, termasuk juga 

kerangka penetapan status stateless persons.172 

Dari hasil penelitian mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam proses transfer 

diatas, dapat disimpulkan bahwa; 

 Organisasi internasional, yaitu UNHCR memiliki peran yang cukup 

signifikan dalam menyebarkan ide, gagasan bahkan informasi 

mengenai stateless persons, menyebarkan pemahaman kalau Konvensi 

1954 perlu untuk diratifikasi, juga perannya dalam meyakinkan 

pemerintah Filipina bahwa dengan keadaan negara yang sekarang 

(adanya kesenjangan dalam sistem hukum dan kerangka 

perlindungannya), meratifikasi Konvensi 1954 merupakan salah satu 

cara untuk mengatasinya; 

 DOJ dan RPU sebagai aktor pelaksana transfer yang menjadi badan 

utama dalam mengatasi stateless persons, melakukan perannya untuk 

secara aktif memahami, mempelajari dan terlibat dalam proses yang 

                                                           
172 Bantuan fasilitas ini diberikan UNHCR pada Oktober 2011, satu bulan setelah Filipina menyerahkan 
draft instrumen ratifikasinya kepada Sekretaris Jenderal PBB. Dapat dilihat pada Good Practices Paper 
Action 9. Hlm.5 
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ada sampai pada akhirnya Konvensi 1954 diratifikasi ke dalam 

Prosedur yang DOJ keluarkan; 

 Adanya birokrat lainnya seperti perwakilan dari Kantor Kejaksaan, 

Kantor Imigrasi, Komisi HAM, Kantor Kepresidenan, Departemen 

Luar Negeri serta Departemen Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial 

dan Pembangunan bersama dengan para ahli melakukan perannya 

sebagai aktor transfer untuk membantu memberikan pemikiran, 

masukan terkait sistem hukum yang ada di Filipina; 

 Setelah semua proses pembelajaran telah dilakukan, maka pejabat 

negara yang terpilih, dalam hal ini presiden Filipina, melakukan 

perannya dalam menandatangani instrumen peratifikasian Konvensi 

1954. 

 

5.4 Analisis Objek yang ditransfer oleh Filipina dalam Proses Policy Transfer 

Konvensi 1954 

 Untuk melihat apa sajakah yang ditransfer Filipina dari Konvensi 1954 ini, 

perlu diadakan pembahasan lebih dalam dari hasil ratifikasi yang telah dilakukan. 

Hasil dari peratifikasian Konvensi 1954 di Filipina adalah dengan dikeluarkannya 

Prosedur Penetapan Status Pengungsi dan Stateless Person oleh DOJ pada 18 

Oktober 2012. Prosedur Penetapan Status Pengungsi dan Statless Person ini 
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merupakan mekanisme penentuan status yang memiliki banyak fungsi, di antaranya 

adalah: 173 

- Untuk membantu menilai serta mengukur situasi dan jumlah stateless person 

yang berada di wilayah negara tersebut, sehingga stateless person dapat 

dibedakan dari para imigran yang lainnya; 

- Untuk mengidentifikasi dan mendokumentasi setiap stateless persons yang 

ada dan mengizinkan mereka untuk tetap tinggal di negara yang bersangkutan 

sehingga memudahkan negara untuk mengaturnya; 

- Untuk mengidentifikasi stateless persons dan memberikan hak-hak dasar 

mereka sehingga mereka dapat ikut serta dan berkontribusi kepada 

masyarakat di tempat mereka tinggal, sehingga resiko keamanan dan biaya 

yang diperlukan untuk stateless persons juga dapat berkurang; 

- Untuk mengidentifikasi situasi atau keadaan statelessness di negara, sehingga 

dapat mengurangi resiko adanya penahanan yang sewenang-wenang atau 

penahanan dalam jangka waktu yang lama; 

- Untuk mengetahui apa penyebab serta trend terbaru dari statelessness melalui 

identifikasi stateless person; 

- Untuk dapat melihat kaitannya seseorang terhadap suatu kewarganegaraan. 

Dimana sering kali ditemukan, dengan diberlakukannya prosedur penetapan 

ini, bahwa terdapat beberapa stateless persons merupakan warganegara dari 

suatu negara. Selain itu juga untuk memfasilitasi pemberian identitas dan 

dokumen perjalanan kepada mereka; 
                                                           
173 UNHCR. Statelessness Determination Procedures. hlm.3 
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- Serta sebagai pemenuhan kewajiban negara pihak dari Konvensi 1954. 

Fungsi yang terakhir, bahwa prosedur penetapan sebagai pemenuhan 

kewajiban, merupakan fungsi yang tidak tertulis secara jelas dalam Konvensi. 

Kewajiban ini diberikan secara tersirat,174 karena tujuan dari Konvensi ini adalah 

melindungi hak para stateless person. Memiliki kewarganegaraan merupakan salah 

satu hak yang dimiliki setiap orang, sehingga negara harus membuat cara agar hak ini 

dapat dipenuhi dan diberikan kepada mereka. Namun, bagaimana caranya 

memberikan kewarganegaraan ketika belum diketahui benar apakah orang tersebut 

benar-benar tidak memiliki kewarganegaraan. Disinilah letak pentingnya peran 

prosedur penetapan sebagai dasar untuk membantu negara memastikan status ke-

stateless-an mereka sehingga negara dapat memberikan perlakuan yang tepat 

sebagaimana yang telah tertera dalam Konvensi 1954.  

Filipina, setelah meratifikasi Konvensi 1954, kemudian mengeluarkan 

prosedur penetapan ini dengan tujuan untuk membentuk prosedur yang adil, cepat 

dan non-adversarial untuk memfasilitasi identifikasi, perlakuan, dan perlindungan 

pengungsi dan stateless persons yang selaras dengan hukum, komitmen internasional 

dan tradisi kemanusiaan serta perhatian Filipina. 175  Berubahnya tujuan Filipina 

menjadi selaras dengan Konvensi, memperlihatkan bahwa telah terjadi transfer tujuan 

(goals) dari Konvensi 1954 ke dalam Prosedur Penetapan Status Filipina. 

Konvensi 1954 memang tidak menetapkan prosedur penetapan tertentu, untuk 

menentukan apakah seseorang merupakan stateless persons atau bukan, secara 

                                                           
174 UNHCR. Statelessness Determination Procedures. hlm.1 
175 Dept.circular 058.section 2. 
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langsung. Namun, perlu diingat bahwa prosedur ini dikeluarkan dengan tetap 

berpedoman pada isi Konvensi 1954. Sedangkan prosedur ini hanyalah sebagai 

mekanisme untuk mencapai tujuan dari Konvensi 1954. Dengan melihat seluruh pasal 

yang terdapat dalam Konvensi 1954 (42 pasal dan 6 bagian), dan Prosedur Penetepan 

Status Pengungsi dan Stateless Persons (35 section dan 8 title.), akan dapat diketahui 

ketentuan atau pasal manakah yang ditransfer Filipina dari Konvensi 1954. Dari sini 

pula akan dapat dilihat sejauh mana Filipina melakukan transfer ini. Berikut ini 

merupakan isi dari Prosedur Penetepan Status Pengungsi dan Stateless Persons 

Filipina yang diturunkan dari Konvensi 1954176: 

 Pengertian Stateless Person: 

Pengertian stateless person dari Konvensi 1954 telah digunakan secara 

universal untuk mendefinisikan stateless person. Pengertian ini terdapat pada 

Title 1, Section 1 (e) Prosedur Penetapan Status Pengungsi dan Stateless 

Person yang mendefinisikan stateless person sebagai seseorang yang tidak 

dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun berdasarkan hukum 

nasionalnya. Pengertian ini sesuai dengan isi Konvensi 1954 pada article 1.1. 

 Basic Principles: 

Filipina mengikuti Konvensi 1954 mengenai prinsip-prinsip dasar 

yang harus ditaati, dan menuangkannya ke dalam Prosedur177, seperti terdapat 

                                                           
176 Department circular 058. Establishing the Refugee and Stateless Status Determination Procedure. 
Hlm.1 
177 UNHCR, Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees For the Office of the 
High Commissioner for Human Rights’ Compilation Report. Universal Periodic Review: 3rd Cycle, 27th 
Session - The Philippines. 2016. Hlm.1. Diunduh dari 
http://www.refworld.org/docid/591984589.html, pada 07 Maret 2017 
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dalam Title 1, Section 3, yaitu Prinsip preservasi dan promosi kesatuan 

keluarga; Prinsip Non-detention, tidak menahan seseorang karena menjadi 

pengungsi atau stateless persons; Non-deprivation, tidak mencabut atau 

merampas status pengungsi atau stateless persons dan Non-discrimination, 

tidak diskriminatif dalam penerapan Konvensi, karena ras, agama, pendapat 

politik, atau negara; Non-refoulement/expelled, stateless persons dan 

pengungsi tidak boleh diusir atau dikembalikan ke negaranya selama 

mengajukan permohonan atau ketika keamanan atau kebebasannya terancam; 

dan Non-punishment, tidak menghukum stateless persons dan pengungsi 

karena masuk atau hadir secara ilegal di negara yang bersangkutan, asalkan ia 

langsung hadir atau datang menghadap pihak yang berwenang dan/atau 

menunjukkan alasan yang baik untuk kedatangannya secara ilegal. 

 Obligation of Refugees and Stateless Persons 

Filipina juga memasukkan kewajiban yang harus diikut oleh para 

pengungsi dan stateless persons yang ada di negaranya. Obligasi ini tertulis 

pada Konvensi 1954 article 2 dan pada prosedur title I, section 4. 

 Exclusion 

Ketentuan mengenai orang-orang yang dikecualikan dari Konvensi 

1954 article 1.2 juga terdapat dalam prosedur pada title III, section 19. 

Konvensi 1951 dan Konvensi 1954 tidak berlaku untuk orang-orang: 

a. Yang telah menerima bantuan dari organisasi atau lembaga PBB lainnya 

selain UNHCR; 
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b. Yang telah diakui oleh pihak berwenang dari negara tempat mereka 

tinggal dan telah memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada 

kepemilikan kewarganegaraan pada negara tersebut. 

c. Jika ada alasan serius untuk mempertimbangkan bahwa: 

1. Mereka telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan 

perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana yang 

didefinisikan oleh instrumen internasional; 

2. Mereka telah melakukan kejahatan non-politik yang serius di luar 

Filipina sebelum mereka masuk ke Filipina; dan 

3. Mereka terbukti bersalah atas tindakan yang bertentangan dengan 

tujuan dan prinsip-prinsip PBB. 

 Travel Document 

Salah satu hak yang juga diatur dalam Konvensi kemudian juga 

terdapat dalam Prosedur Penetapan Status di Filipina yaitu mengenai hak 

untuk mendapatkan dokumen perjalanan. Ketentuan ini terdapat pada article 

28 Konvensi 1954 dan Title II, section 15, yaitu: 

Pengungsi dan stateless persons termasuk anggota keluarga mereka memiliki 

hak untuk tinggal. Mereka berhak atas visa dan dokumen imigrasi lainnya 

yang diperlukan seperti yang diberikan oleh UU dan peraturan imigrasi. Tidak 

ada pembaruan visa yang diizinkan oleh Biro Imigrasi tanpa persetujuan 

RSPPU. 
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Selain hal-hal yang telah di transfer Filipina dari Konvensi, ada juga beberapa 

ketentuan yang ditransfer Filipina dari Prosedur Penentuan Status (Status 

Determination Procedure/ SDP) yang secara universal yang dikeluarkan oleh 

UNHCR178, yaitu pada: 

- Title II: Procedure, mulai dari section 6-18, yang khusus menjelaskan 

mengenai ketentuan prosedur yang akan dilakukan dalam prosedur 

penetapan status ini; 

- Title IV: Judicial Appeal, yang memberikan hak kepada stateless 

persons untuk mengajukan banding terkait keputusan dari 

perrmohonan yang telah mereka ajukan; 

- Title VII: Miscellaneous Provisions, berisikan ketentuan lainnya 

terkait dengan tugas dari potection officer. 

 

Pentransferan Konvensi 1954 ini memberikan pengaruh yang cukup 

signifikan terhadap perubahan sistem hukum di Filipina. Selain mentransfer tujuan 

dan isi kebijakan yang terdapat di dalamnya, Filipina kemudian merevisi dan/atau 

menambahkan instrumen kebijakan serta institusi yang berkaitan dengan stateless 

persons agar selaras dengan isi Prosedur Penetapan khususnya dengan Konvensi 

1954. Kebijakan dari Departemen Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan (The 

Department of Labor and Employment) dan juga kebijakan dari Komisi Pengaturan 

                                                           
178  Gabor Gyulai, Statelessness Determination and the Protection Status of Stateless Persons. 
European Network on Statelessness. 2013. Hlm.9-40. 
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Profesional (The Professional Regulation Commission) ini dikeluarkan pada tahun 

2012 setelah peratifikasian Konvensi 1954. 

Department Order No. 97-09 dari Departemen Tenaga Kerja dan 

Ketenagakerjaan mengeluarkan revisi kebijakannya yang berjudul Peraturan yang 

direvisi untuk Penerbitan Izin Kerja bagi Warganegara Asing, bahwa untuk 

mendapatkan izin kerja bagi warganegara asing, maka yang bersangkutan harus 

menyerahkan fotokopi paspor, visa, atau surat keterangan pengakuan bagi pengungsi 

atau stateless persons, sebagai dokumen yang dapat diterima untuk pengungsi atau 

stateless persons yang berusaha mendapatkan izin kerja asing. Hak untuk 

mendapatkan penghasilan ini seperti yang tertulis dalam Konvensi 1954 pada pasal 

17.179 

Komisi Pengaturan Profesional mengeluarkan sebuah Resolusi No.2012-668 

yang membentuk mekanisme bagi para profesional yang memiliki kualifikasi, 

termasuk stateless persons, yang akan diberikan izin sementara untuk menjalankan 

profesinya masing-masing di Filipina, dengan memenuhi syarat-syarat yang 

diperlukan. Namun, seperti yang terdapat pada Konstitusi Filipina bahwa hak untuk 

melakukan praktek dari profesi hanya diberikan kepadawarganegara, sedangkan izin 

sementara yang dapat dikeluarkan bagi orang asing bukan merupakan hak namun 

sebagai hak istimewa (privilege) dan memiliki batas waktu.180 

Institusi atau badan pemerintahan yang juga mengalami perubahan adalah 

RPU yang berada di bawah pimpinan DOJ. Setelah Filipina meratifikasi Konvensi 

                                                           
179 Temprosa, “Statelessness in Philippine Law,” Hlm 71 
180 Ibid. hlm.71 
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1954, nama RPU (Refugee Processing Unit) kemudian berubah menjadi RSPPU 

(Refugee and Stateless Persons Protection Unit). Dengan merubah nama, maka 

berubah jugalah tugas dan fungsi yang dimiliki oleh RSPPU. Dimana pada saat 

terbentuknya RPU pada 1998181, tugas yang dimiliki RPU adalah untuk mengatasi 

pengungsi. Setelah berubah menjadi RSPPU tugas dan fungsinya berubah dan 

bertambah. RSPPU yang semula hanya menangani pengungsi, sekarang juga bertugas 

untuk menangani stateless persons. Dimana RSPPU akan membantu untuk 

memastikan pengungsi dan stateless persons mendapatkan bantuan untuk proses 

permohonan untuk pemberian status pengungsi dan stateless persons secara cepat dan 

efisien, 182 berkoordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya, organisasi non-

pemerintah, dan UNHCR dalam mempertimbangkan dan memfasilitsai sarana dan 

tindakan yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah statelessness, serta untuk 

mencari solusi dan memastikan perlindungan mereka.183 

Penambahan dan/atau perubahan terhadap kebijakan serta institusi di Filipina ini 

menjadi langkah bagi Filipina untuk mencapai tujuan dari Konvensi 1954 yang juga 

saat ini telah menjadi tujuannya dalam Prosedur Penetapan Statusnya. 

 

                                                           
181 The philippines, Department of Justice. “DOJ Formalizes Rules and Mechanism for the Protection 
of Refugees and Stateless Persons.” Department of Justice, Oktober 22, 2012. Diunduh dari 
https://www.doj.gov.ph/news.html?title=DOJ+FORMALIZES+RULES+AND+MECHANISMS+FOR+THE+P
ROTECTION+OF+REFUGEES+AND+STATELESS+PERSONS&newsid=138, diakses pada25 juni 2018 
182 Ibid.  
183 Dept.circular 058.section 5 
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5.5 Analisis Asal Transfer dalam Proses Policy Transfer Konvensi 1954 

Untuk mendapatkan hasil-hasil dari transfer Konvensi 1954 seperti yang telah 

dibahas sebelumnya, Filipina melakukan banyak pembelajaran. Pembelajaran 

mengenai transfer Konvensi ini banyak diambil Filipina mempertimbangkan 

kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan Filipina di masa 

lalu. 

Sebelum Filipina meratifikasi Konvensi 1954 ini Filipina di masa lalu banyak 

berhubungan dengan pengungsi, 184  − pada 8 September 1937 Filipina menerima 

masuknya pengungsi Jerman dan Jerman Yahudi, pada tahun 1939, Filipina 

menerima pengungsi politik Jerman Yahudi khususnya yang memiliki keahlian 

profesional, serta pada 21 Juni 1949, Filipina menyetujui permintaan International 

Refugee Organization (IRO) untuk memperpanjang masa tinggal untuk 8.000 para 

pengungsi White Russian − dan terlihat bahwa Filipina memiliki perhatian yang 

cukup besar terhadap masalah kemanusiaan. Hal ini kemudian diperkuat dengan 

ditandatanganinya UU Keimigrasian 1940 pada tanggal 26 Agustus yang 

memberikan kewenangan kepada presiden untuk menerima orang asing untuk alasan 

kemanusiaan dan tidak bertentangan dengan kepentingan publik dan untuk mengakui 

orang asing yang menjadi pengungsi karena alasan agama, politik, ataupun rasial. 

Pelajaran selanjutnya juga diambil dari kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Filipina, yaitu Pembentukan Satuan Tugas untuk Bantuan dan Administrasi 

Pengungsi atau yang dikenal sebagai Refugee Processing Center pada 21 Agustus 

1979, yang dikeluarkan dalam Executive Order No.55; Keputusan Filipina untuk 
                                                           
184 Canero, Timeline:Philippine Laws and Policies on Refugees, Rappler.com 
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mengaksesi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi pada 22 Juli 1981. 

Konvensi tersebut diturunkan ke dalam kerangka hukum domestik dalam Department 

Order No.94 yang dikeluarkan oleh DOJ dan setelahnya menetapkan Prosedur 

Penentuan Status Pengungsi. Pada tahun 1995 Refugee Processing Center 

diberhentikan karena jumlah pengungsi mengalami penurunan. Namun 

pemberhentian itu menjadikan 2.710 orang pengungsi Vietnam yang masih tersisa di 

Filipina tidak lagi mendapat bantuan maupun perlindungan. Meskipun pada akhirnya 

para pengungsi Vietnam itu diizinkan untuk tinggal di Filipina, hal ini tidak menutup 

kemungkinan di kemudian hari masalah yang sama terulang. Sehingga pada tahun 

1998 DOJ membentuk lagi badan bantuan dan administrasi bagi pengungsi dengan 

nama yang baru, yaitu RPU, dan selanjutnya seperti yang telah terjadi, pada 30 Juli 

2011 Filipina menandatangani instrumen ratifikasi terhadap Konvensi 1954. 

Filipina mempertimbangkan untuk melakukan transfer ini dengan 

mempertimbangkan kebijakan dan tindakan yang telah diambil Filipina di masa lalu, 

seperti yang telah dipaparkan di atas. Dengan fenomena yang serupa, − yaitu masalah 

kemanusiaan − dengan akar yang sama, − meskipun berbeda kondisi – yaitu imigrasi, 

Filipina menerima pengungsi untuk masuk ke negaranya, memberikan tempat untuk 

mereka menetap, bahkan meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, 

mengimplementasikannya ke dalam hukum domestik yang dikeluarkan oleh DOJ, 

menetapkan Prosedur Penentuan Status Pengungsi, dan membentuk Refugee 

Processing Unit untuk memberikan bantuan kepada mereka. 

 Pada saat ini, Filipina juga dihadapkan pada posisi yang sama. Filipina 

dihadapkan pada fenomena masalah kemanusiaan yaitu stateless persons. Kerentanan 
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yang dialami mereka juga sama seperti pengungsi. Dimana pengungsi dan stateless 

persons sama-sama rentan jatuh dalam celah hukum negara. Mereka sama-sama tidak 

memiliki pemerintah untuk memberikan perlindungan fisik baik terhadapnya maupun 

keluarganya begitu pula terhadap hak yang harusnya dipunyai semua orang. 185 

Dengan situasi yang kurang lebih sama, Filipina meratifikasi Konvensi  1954 tentang 

Status Stateless Persons diimplementasi ke dalam hukum administratifnya, 

mengeluarkan sebuah Prosedur Penentuan Status yang telah digabung antara 

Pengungsi dan Stateless Persons dan memperbaharui RSPPU yang dilakukan oleh 

DOJ. 

Pembelajaran selanjutnya diambil Filipina dari luar negaranya, yaitu dari 

Hungaria dan Spanyol. Hungaria dan Spanyol merupakan negara-negara yang telah 

lebih dahulu mengaksesi Konvensi 1954, Hungaria pada 21 November 2001, 186 

sedangkan Spanyol pada 12 Mei 1997.187 Tabel 5.1 di bawah merupakan tabel dari 

sebagian isi ketentuan yang ada dalam Prosedur Penentuan Status yang telah 

dikeluarkan oleh Filipina, Hungaria, dan Spanyol. Dan dapat dilihat bahwa ada 

persamaan antara ketentuan-ketentuan inti yang mereka miliki, seperti: Dasar 

Hukum/ Penentuan Otoritas, Ketentuan Pengajuan Tertulis/ Lisan Terpusat/ 

Desentralisasi, Efek Suspensif dari Removal Order, Hak untuk tinggal selama proses, 

Wawancara, Bantuan Hukum, Burden of Proof, dan Hak mengajukan Banding, 

meskipun ada perbedaan di beberapa poin.  

                                                           
185 De Lima, The philippines, Department of Justice. “DOJ Formalizes Rules and Mechanism for the 
Protection of Refugees and Stateless Persons.” 
186 States party to the 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons 
187 Ibid. 
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Tabel 5.1 National Procedures for Determining Statelessness 
 

 

S
ta

te
s Legal Basis/ 

Determining 
Authority 

Conditions for 
Access Submission 
in writing/ Orally 

Central/ 
Decentralized 

Suspensive effect of 
Removal order 

Right to stay during 
the procedure In

te
rv

ie
w

 

Legal Aid 
Burden of 

Proof 

R
ig

ht
 to

 
A

pp
ea

l 

Philippines: Department Circular No. 058 Establishing the Refugee and Stateless Status Determination 
Procedure. 

P
hi

lip
pi

ne
s 

Refugees and 
Stateless 
Persons 

Protection Unit 
(RSPPU) 

headed by the 
Chief State 
Counsel and 

within the legal 
staff of the 

Department of 
Justice. 

No conditions to 
access procedure. 
Submissions to be 
made in writing. 

Centralized 
procedure, however 
off-site interviews 
by the Chief State 
Counsel Staff may 
be undertaken if 
applicant cannot 
travel to Manila. 

Yes. 

Y
es

, m
an

da
to

ry
. 

Yes. Shared. 

Y
es

. 

Hungary: Act II of 2007 on the Admission and Right of Residence of Third-Country Nationals and 
Government Decree 114/2007 (V.24.) on the Implementation of Act II of 2007 on the Admission and Rights 

of Residence of Third-Country Nationals. 

H
un

ga
ry

 

Alien Policing 
Directorates of 
the Office of 
Immigration 

and Nationality. 
Unrelated to the 

asylum 
authority. 

No conditions for 
access to the 
procedure. 

Submissions can be 
made orally or in 

writing. 
Decentralized 

procedure. 

Suspensive effect 
through issuance of a 

certificate of 
temporary residence 

issued for the duration 
of the procedure if the 

applicant does not 
have authorization to 
reside in the country. 
No suspensive effect 

of the expulsion during 
the appeal procedure 
decision but it can be 

requested by the 
applicant. 

Y
es

, m
an

da
to

ry
. Provision 

for access to 
State funded 
legal aid in 
the law, but 
ineffective 
in practice. 

Rests with 
the 

applicant, 
though 

shared in 
practice 
upon the 

applicant’s 
request. 

Y
es

. 



97 
 

St
at

es
 Legal Basis/ 

Determining 
Authority 

Conditions for 
Access Submission 
in writing/ Orally 

Central/ 
Decentralized 

Suspensive effect of 
Removal order 

Right to stay during 
the procedure In

te
rv

ie
w

 

Legal Aid 
Burden of 

Proof 

R
ig

ht
 to

 
A

pp
ea

l 

Spain: Article 34.1 of the Aliens Law (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social); Royal Decree N° 865/2001 (Real Decreto N° 865/2001, de 

20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Reconocimiento del Estatuto de Apátrida). 

Sp
ai

n 

Office for 
Asylum and 

Refuge (OAR). 
Same as asylum 

authority, but 
the procedures 

are entirely 
separate. 

Applications may be 
refused if person 

received an 
expulsion order or if 

the application is 
submitted later than 

30 days after 
entering the country 
(although the latter 

is not applied in 
practice). 

Applications can be 
submitted 

throughout the 
country but 

decisions and 
interviews take 
place centrally. 

A temporary residence 
card which suspends 

the expulsion 
procedure can be 

granted at the 
discretion of the 
authorities. If the 
applicant does not 

receive a temporary 
residence card, s/he 

can apply for 
suspension within the 

framework of the 
expulsion procedure. 

Y
es

, b
ut

 n
ot

 m
an

da
to

ry
. 

No State 
funded legal 

aid. 

Law is 
Silent. In 
practice, 
shared. 

Y
es

. 

 
 

Sumber: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Good Practices Paper − 
Action 6: Establishing Statelessness Determination Procedures to Protect 

Statelessness,” (11 July 2016), diunduh dalam 
http://www.refworld.org/docid/57836cff4.html, pada 
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5.6 Analisis Tingkatan Transfer yang terdapat dalam Proses Policy Transfer 

Konvensi 1954 

 Ketika memilih untuk terlibat dalam policy transfer, aktor memiliki pilihan 

untuk memasukkan pelajaran yang dipelajari ke dalam sistem politik mereka. 188 

Dengan berpedoman pada tingkatan transfer yang dimiliki Dolowitz dan Marsh, 

penulis melihat bahwa  Filipina melakukan transfer secara gabungan/campuran 

(combination/mixtures). Dimana Filipina menggabungkan berbagai kebijakan yang 

telah dipelajari dan membentuknya dalam sebuah prosedur. 

Filipina mengeluarkan Prosedur Penentuan Status Pengungsi dan Stateless 

Persons dengan menggabungkan beberapa ketentuan yang berasal dari: Konvensi 

1954 tentang stateless persons dan Konvensi 1951 tentang pengungsi yang dapat 

dilihat di hampir seluruh isi ketentuannya. Hal ini dikarenakan Prosedur ini 

merupakan Prosedur Penentuan Status yang menggabungkan ketentuan untuk 

Pengungsi dan Stateless Persons; serta menggabungkannya dengan Prosedur 

Penentuan Status Hungaria dan Spanyol, yang dapat dilihat dari beberapa ketentuan 

inti yang juga dimiliki Filipina. 

 

5.7 Analisis Hambatan Transfer yang terdapat dalam Proses Policy Transfer 

Konvensi 1954 

 Dalam melakukan policy transfer Konvensi 1954, ada hambatan yang harus 

dihadapi oleh Filipina, yaitu perbedaan dalam memandang kewarganegaraan. Hukum 

internasional memandang kewarganegaraan sebagai hak sedangkan Filipina 
                                                           
188 Dolowitz dan Marsh, “Who Learns What from Whom.351. 
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memandang kewarganegaraan sebagai hak istimewa (privilege). Pasal 15 Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), yang 

menyatakan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan. 189  Untuk 

melengkapi dan mendukung isi dari UDHR tersebut, komunitas internasional 

kemudian mengembangkan dua perjanjian yaitu Konvensi 1951 dan Konvensi 1954 

agar memastikan bahwa tidak ada seorangpun yang hak kewarganegaraannya 

dirampas.190 

Filipina menganggap kewarganegaraan (nationality) sebagai citizenship, 

dimana citizenship dianggap sebagai keanggotaan pribadi dan lebih atau kurang 

bersifat permanen dalam komunitas politik, yang menunjukkan kepemilikan penuh 

akan hak sipil dan hak politik serta tunduk pada diskualifikasi khusus dan menuntut 

kesetiaan kepada komunitas politik tersebut sebagai timbal baliknya. 191  Meski 

menurut Earl Warren, Kepala Hakim AS, citizenship tidak lain adalah hak dasar 

manusia untuk memiliki hak-hak yang bila dihilangkan akan menjadikannya stateless 

persons dan dipermalukan serta direndahkan oleh orang-orang sebangsanya,192 tetapi 

karena Konstitusi Filipina tidak memberikan dasar bahwa nationality merupakan hak, 

sehingga wacana hukum utama yang ada di dalamnya adalah nationality atau 

citizenship sebagai hak istimewa (privilege).193 

                                                           
189 Majelis Umum PBB, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. 
190 Temprosa, “Statelessness in Philippine Law,”hlm.55. 
191 ibid, hlm.61. 
192 Dikutip dari Perez v. Brownell, 356 U.S. 64 (1958) (J. Warren dissenting opinion) dalam ibid, 
hlm.61. 
193 Ibid, hlm.62. 
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Pemahaman ini pulalah yang menjadi justifikasi bagi Mahkamah Agung 

untuk membenarkan ketidakmampuan, menahan atau mencabut citizenship yang 

dimiliki seseorang. Seperti kasus Choy King Tee tahun 1965, dimana Mahkamah 

Agung menyatakan bahwa dalam kebijakan nasional ditetapkan penerimaan secara 

selektif untuk citizenship Filipina.194 Hal ini menunjukkan bahwa karena citizenship 

merupakan hak istimewa, sehingga hanya diberikan kepada mereka yang layak 

mendapatkannya, tidak diberikan semata-mata karena dasar pernikahan dengan warga 

negara Filipina, terlepas dari karakter moral, ideologi kepercayaan, dan identifikasi 

dengan cita-cita, adat istiadat, dan tradisi Filipina yang dimilikinya.195 

Begitu pula dalam kasus Ma v. Fernandez tahun 2010, dapat dilihat bahwa 

citizenship Filipina tidak akan pernah dapat diperlakukan seperti komoditas, yang 

diklaim ketika diperlukan dan ditekan ketika merasa nyaman atau sesuai dengan 

keadaan.196 Sehingga ketika seseorang memiliki hak istimewa untuk memilih menjadi 

warga negara Filipina, dia hanya memiliki hak (yang masih belum sempurna atau 

masih dalam tahap permulaan) dari citizenship tersebut.197 

Meskipun nationality sebagai sebuah hak (rights) dapat berlaku pada kondisi 

dan peraturan domestik negara tertentu, 198  namun tetap saja hal ini menjadi 

penghambat bagi Filipina dalam mentransfer Konvensi 1954 yang menekankan 

bahwa kewarganegaraan merupakan hak setiap orang sehingga negara pihak harus 

mengupayakan perlindungan dan pemberian status bagi mereka. Hambatan ini dapat 

                                                           
194 Choy King Tee v. Galang, 13 SCRA 402 (1965) dalam Ibid, hlm.62. 
195 Ibid. 
196 Ma v. Fernandez, Jr., 625 SCRA 566 (2010) dalam Ibid, hlm.62. 
197 Ibid. 
198 Ibid. 
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dilihat dari tidak adanya ketetapan dalam prosedur penetapan status Filipina yang 

membahas mengenai asimilasi atau naturalisasi bagi stateless person, seperti yang 

terdapat dalam Pasal 32 Konvensi 1954. Hal ini akan berpengaruh pada perlindungan 

kepada stateless persons untuk mendapatkan kewarganegaraan. 

   

5.8 Analisis Bukti Transfer yang terjadi dalam Proses Policy Transfer Konvensi 

1954 

 Untuk menunjukkan apakah proses yang dilakukan Filipina ini merupakan 

policy transfer atau tidak, dapat dilihat melalui laporan-laporan yang dikeluarkan, 

konferensi, pertemuan/rapat dan kunjungan yang dilakukan Filipina serta pernyataan 

yang diberikan terkait stateless persons dan ratifikasi terhadap Konvensi 1954 yang 

dikeluarkan dalam Prosedur Penetapan Status Pengungsi dan Stateless Persons. 

Bukti-bukti yang ditemukan adalah: 

- Laporan (reports). 

Adanya laporan-laporan yang ditemukan mengenai stateless 

persons yang dikeluarkan mulai dari tahun 2011 199 , saat Filipina 

meratifikasi Konvensi 1954, sampai pada setelah Prosedur Penetapan 

Status Pengungsi dan Stateless Persons dikeluarkan. Pada tahun 2011 

dan 2016 200 , UNHCR mengeluarkan Universal Periodic Review 

(UPR) yang membahas tentang Filipina. Dimana di dalamnya terdapat 

                                                           
199 UNHCR, Universal Periodic Review: The Philippines. 2011. 
200 UNHCR, Universal Periodic Review: 3rd Cycle, 27th Session - The Philippines. 2016. 
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penjelasan mengenai perkembangan stateless persons dan tindakan 

yang telah dan/atau akan dilakukan Filipina selanjutnya. 

Adanya laporan tahun 2013 yang dikeluarkan oleh UNHCR 

Global report, yang membahas mengenai tindakan-tindakan 

operasional yang telah dilakukan UNHCR di Filipina, salah satunya 

terhadap stateless persons. Dimana dalam laporan tersebut juga 

terdapat pemetaan dari jumlah stateless persons yang ditemukan di 

wilayah Filipina pada tahun 2013. 201  Pada tahun 2014, Biro 

Demokrasi, HAM, dan Buruh AS mengeluarkan Laporan Negara 

tentang Praktik HAM khususnya di Filipina. Di dalamnya terdapat 

penjelasan mengenai hak kebebasan bergerak bagi stateless persons 

yang diberikan oleh Filipina serta memaparkan jumlah dari pe-

mapping-an yang dilakukan Filipina pada tahun 2012-2013 yang 

menghasilkan sekitar 6.040 orang keturunan Indonesia sebagai 

stateless persons.202 

Kemudian ditemukannya laporan yang dikeluarkan oleh 

Institute on Statelessness and Inclusion (ISI) yang berbentuk UPR ke-

27, yang berjudul Overview and Analysis of Recommendation on 

                                                           
201 UNHCR, Global Report: The Philippines, 2013. Diunduh dari http://www.unhcr.org/539809fdb.pdf, 
pada 22 Juli 2018. 
202 United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. Philippines 
2014 Human Rights Reports, 2014. Diunduh dari 
https://www.state.gov/documents/organization/236682.pdf, pada 31 Oktober 2017. 
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Nationality & Statelessness.203 Sesuai dengan judul yang diberikan, 

dalam UPR ini akan diberikan ringkasan yang menyoroti isu tentang 

statelessness dan kemudian akan memberikan rekomendasi-

rekomendasi bagi negara bersangkutan. Topik yang diberikan 

mencakup aksesi dan pelaksanaan Konvensi 1954 dan/atau Konvensi 

1961, pencatatan sipil termasuk pencatatan kelahiran (yang merupakan 

alat penting untuk mencegah terjadinya statelessness), mengeluarkan 

Prosedur Penetapan statelessness, menghindari detensi bagi stateless 

persons yang semena-mena, mengkategorikan statelessness sebagai 

status perlindungan, menahan dari pencabutan kewarganegaraan, dan 

menangani diskriminasi gender dalam UU Kewarganegaraan. 204 

Dimana rekomendasi yang diberikan kepada Filipina adalah untuk 

mengaksesi dan mengimplementasi Konvensi 1961 secara penuh dan 

memastikan bahwa semua stateless persons memiliki akses terhadap 

prosedur yang akan memfasilitasi akuisisi kewarganegaraan. 

Rekomendasi selanjutnya adalah tetap melanjutkan upaya untuk 

mengakhiri statelessness, khususnya bagi mereka yang tinggal di 

daerah yang pernah mengalami konflik bersenjata.205 

- Pertemuan/Rapat (meetings) dan Kunjungan-Kunjungan (visits).206 

                                                           
203 Institute on Statelessness and Inclusion, Universal Periodic Review – 27th Session: Overview and 
Analysis of Recomendations on Naationality & Statelessness, 2017. Diunduh dari 
http://www.institutesi.org/UPR27_stateless.pdf, pada 22 Juli 2018. 
204 Ibid. 
205 Ibid. 
206 UNHCR, Good Practices Paper Action 9. 
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Bukti transfer juga dapat dilihat dari dilakukannya inter-

agency working group; round-table discussions tentang statelessnes 

yang membahas mengenai kompatibilitas hukum Filipina dan 

yurisprudensi dengan Konvensi 1954 dan 196 pada Oktober 2010 dan 

Mei 2011; ikut serta dalam Experts Meetings yang diselenggarakan 

oleh UNHCR pada tahun 2010 dan 2011; pada Oktober 2010 

mengikuti Regional Experts Meetings yang membahas tentang Good 

Practices untuk Identifikasi, Pencegahan dan Pengurangan 

Statelessness dan Perlindungan Stateless Persons di Asia Tenggara; 

ikut serta dalam workshop yang diadakan UNHCR untuk membantu 

pemerintah Filipina mengimplementasi kewajibannya di bawah 

Konvensi 1954. Workshop ini dilakukan pada Juli 20011 dan 

membahas mengenai pembentukan prosedur penetapan statelessness; 

serta dapat dilihat dari kunjungan delegasi Pemerinah Filipina ke 

Hungaria dan Spanyol untuk mengobservasi dan mempelajari 

pengimplementasian mereka terkait Konvensi 1954 dan kerangka 

penetapan statelessness. 

- Pernyataan (statements) 

Selain dari adanya laporan yang dikeluarkan mengenai Filipina 

dan stateless persons, serta adanya tindakan-tindakan yang 

dilakukannya, bukti bahwa adanya proses transfer policy dapat dilihat 

dari pernyataan yang diberikan oleh Laura Van Waas, 
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“...In late 2011, I crossed paths with a government 
delegation from the Philippines again, just as the instrument of 
accession to the 1954 Convention was being deposited with the 
UN Secretary General. This time, it was at a statelessness 
workshop and photography exhibition in Madrid, which 
coincided with a “study visit” from the Philippines Department 
of Justice, facilitated by UNHCR.  They had travelled to Spain 
(and subsequently to Hungary), with a view to learning about 
the operation of statelessness determination procedures. 

What is most commendable about the law which has now 
been passed establishing the Philippines’ Stateless Status 
Determination Procedure, is this: while clearly incorporating 
good practices drawn from Spain, Hungary and the handful of 
other countries where a procedure exists, the Philippines’ 
procedure has addressed some of the shortcomings that are 
found elsewhere. For instance, it has not mimicked Hungary’s 
restrictive approach of only accepting applications for stateless 
status determination from people already lawfully staying in the 
territory...”207 

 
Dalam pernyataannya tersebut Waas mengakui bahwa Filipina 

membentuk Prosedur Penetapan Status Pengungsi dan Stateless 

Persons ini dengan melakukan policy transfer, yaitu dengan 

menggabungkan atau memasukkan good practices dari Spanyol, 

Hungaria dan beberapa negara lain yang memiliki prosedur. Dan 

meskipun Filipina menggabungkan beberapa good practices, Filipina 

tidak serta merta menirukan mentah-mentah prosedur-prosedur yang 

ada. 

Hal-hal yang dikemukakan oleh Waas di atas merupakan 

elemen-elemen yang dimiliki dalam proses policy transfer, yaitu 

                                                           
207 Laura Van Waas, “An Instant Best Practice: Philippines’ New Stateless Status Determination 
Procedure”, European Network on Statelessness, 29 Oktober, 2012, 
https://www.statelessness.eu/blog/instant-best-practice-philippines%E2%80%99-new-stateless-
status-determination-procedure (Diakses pada 23 Juli 2018). 
Laura Van Waas merupakan Peneliti Senior dan Manajer dalam Program Statelessness. 
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adanya proses pembelajaran (yang disebut Waas sebagai “study visit”) 

serta membentuk prosedur dengan menggabungkan beberapa prosedur 

dari negara-negara yang juga memiliki prosedur (yang merupakan 

elemen dari objek yang ditransfer, asal transfer, dan tingkatan transfer 

yang dilakukan). Sehingg daapat dikatakan bahwa Prosedur Penetapan 

Status Pengungsi dan Stateless Person di Filipina merupakan hasil dari 

proses policy transfer.  

 

5.9 Analisis Kegagalan Transfer dalam Proses Policy Transfer Konvensi 1954 

 Setelah melihat bagaimana Filipina menyelesaikan keseluruhan proses dari 

transfer Konvensi 1954 ke dalam Prosedur Penetapan Status Pengungsi dan Stateless 

Person-nya, kemudian akan dilihat pula bagaimana implementasi dari prosedur ini 

dengan memakai kerangka terakhir dari Dolowitz dan Marsh, yaitu faktor-faktor yang 

memengaruhi gagalnya transfer. Implementasi dari Prosedur Penetapan Status 

Pengungsi dan Stateless Person masih berjalan sampai saat ini, bahkan telah berhasil 

menetapkan 8.745 orang keturunan Indonesia 208  sebagai stateless persons dan 

berhasil memberikan kewarganegaraan bagi sebagian di antara mereka. 

 Oleh karena itu policy transfer yang dilakukan Filipina ini tidak dapat 

dikatakan gagal atau berhasil. Namun jika melihat dari faktor-faktor yang 

memungkinkan terjadinya kegagalan dari prosedur penetapan status yang ditransfer 

oleh Filipina, adalah adanya transfer yang tidak lengkap (incomplete transfer). 

                                                           
208 Carolyn O. Arguillas, “664 Persons of Indonesian Descent (PIDs) in Mindanao End Statelessness,” 
Minda News. 
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Dimana Filipina tidak memberikan rincian mengenai masalah bukti, seperti 

bagaimana bukti yang dapat diterima, bagaimana bukti tersebut dapat 

dipertimbangkan, dan kesimpulan apa yang harus ditarik dari kegagalan suatu negara 

dimana pemohon memiliki tautan yang relevan untuk merespon pertanyaan terkait 

status kewarganegaraannya.209  Filipina juga tidak mentransfer ketentuan-ketentuan 

seprti izin tinggal bagi stateless persons, akses untuk bekerja, akses untuk pendidikan, 

akses untuk perawatan kesehatan dan bantuan sosial serta fasilitas untuk 

naturalisasi.210 

Karena transfer yang dilakukan tidak lengkap, akan memungkinkan ada banyak 

hal yang akan membuat pemerintah Filipina, dalam hal ini RSPPU sebagai institusi 

pelaksananya, kesulitan dalam melakukan proses penetapan status bagi stateless 

persons. Hal ini juga akan dapat menyebabkan perlindungan bagi stateless persons 

yang berada di wilayah Filipina menjadi tidak maksimal dan tidak menyeluruh. 

Sehingga tujuan yang ditransfer dari Konvensi 1954 juga tidak dapat dicapai secara 

maksimal. Namun, dikarenakan prosedur ini merupakan prosedur pertama yang 

dikeluarkan dengan mekanisme penentuan status, prosedur ini akan dapat dilengkapi 

atau diperjelas kembali dengan standar prosedural mengenai penentuan status 

stateless yang selanjutnya.211 

 

                                                           
209 Temprosa, “Statelessness in Philippine Law,”hlm.70. 
210  Gabor Gyulai, Statelessness Determination and the Protection Status of Stateless Persons. 
European Network on Statelessness. 2013. Hlm.36-40 
211 Temprosa, “Statelessness in Philippine Law, Op.Cit, hlm.70. 
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5.10 Proses Policy Transfer Konvensi 1954 PBB dalam Prosedur Penetapan 

Status Pengungsi dan Stateless Person di Filipina pada Tahun 2012  

 Pada sub-bab ini setiap elemen atau variabel yang telah dipaparkan di atas 

sebagai hasil dari penelitian akan disatukan menjadi suatu kesatuan yang saling 

terkait dan terhubung menjadi sebuah proses. Filipina, dalam penelitian ini 

melakukan proses policy transfer dengan terlebih dahulu memilih untuk memulai 

pembelajarannya yang didasarkan pada kewajibannya sebagai negara penandatangan 

Konvensi 1954 dengan didorong oleh tekanan internasional dan UNHCR, sebagai 

Organisasi Internasional yang menangani tentang stateless persons. Tahap 

pembelajaran ini dilakukan Filipina dengan bantuan banyak aktor, salah satunya 

adalah UNHCR, sebagai aktor utama yang membantu Filipina dalam memahami 

lebih dalam mengenai stateless persons secara internasional dan membantu Filipina 

memahami kondisi domestik negaranya, khususnya mengenai perlindungan stateless 

persons. 

 Selain UNHCR, aktor lainnya juga berperan dalam pembelajaran ini adalah 

aktor-aktor domestik yang akan secara langsung terkait dengan adanya stateless 

persons, yang juga akan dapat membantu dalam memberikan perlindugan stateless 

persons, yaitu para ahli hukum, badan-badan pemerintah Filipina seperti DOJ, RPU, 

Kantor Kejaksaan, Kantor Imigrasi, Komisi HAM, Kantor Kepresidenan, 

Departemen Luar Negeri serta Departemen Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial 

dan Pembangunan. Setelah mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang terkait, 

presiden kemudian menandatangani instrumen peratifikasian Konvensi 1954. 
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 Proses yang dilakukan Filipina tidak berhenti sampai disini. Filipina 

kemudian melanjutkan untuk menurunkan ketentuan-ketentuan yang sudah 

dipelajarinya terkait dengan Konvensi 1954 tersebut ke dalam hukum administratif 

domestiknya, dan ditemukan bahwa Filipina mentransfer tujuan, isi, kebijakan dan 

institusinya. Untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan tersebut dan menurunkannya 

ke dalam hukum domestiknya, Filipina tidak  lupa untuk melihat atau mempelajari 

dari mana saja ketentuan tersebut dapat diambil, yang sesuai dan dapat diterapkan di 

negaranya. Dalam hal ini, Filipina menarik pembelajaran dari sistem politik 

domestiknya (dari kebijakan yang pernah dilakukan) yang menghasilkan banyak 

kebijakan mengenai stateless persons, dan telah menangani banyak kasus mengenai 

stateless persons. 

 Selain dari mengambil pembelajaran dari sistem politik domestiknya, Filipina 

juga belajar dari sistem politik negara lain dan juga dari organisasi internasional, 

yaitu Hungaria, Spanyol dan UNHCR. Filipina mempelajari mengenai bagaimana isi 

dari prosedur penetapan status, dan bagaimana Hungaria dan Spanyol menerapkan 

prosedur penetapan status di negara mereka. Dengan melihat secara keseluruhan 

tindakan yang telah dilakukan Filipina, dapat dilihat bahwa Filipina mentransfer 

Konvensi 1954 ini dengan tingkatan transfer gabungan/campuran 

(combination/mixtures), dimana Filipina menggabungkan berbagai ketentuan dari 

berbagai sistem politik dan menggabungkannya atau memasukkannya ke dalam 

prosedur penentuan status pengungsi dan stateless person di ranah domestiknya. 

Dalam melakukan proses-proses transfer tersebut, ada hambatan yang dialami 

oleh Filipina, yaitu perbedaan pandangan mengenai kewarganegaraan. Dimana 
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hukum internasional memandang kewarganegaraan sebagai hak sedangkan Filipina 

memandang kewarganegaraan sebagai sebuah hak istimewa, yang memungkinkan 

terjadi kesulitan dalam penerapannya. Serta untuk membuktikan bahwa proses yang 

dilakukan Filipina ini adalah sebuah proses policy transfer¸maka dapat dilihat dari 

laporan-laporan yang telah dikeluarkan oleh UNHCR, dari working-group, round-

table discussion, expert meeting, regional expert meeting, pertemuan atau rapat yang 

telah dilakukan oleh Filipina, serta adanya pernyataan dari peneliti senior. 

Dikarenakan prosedur ini masih berjalan, tidak dapat langsung dikatakan apakah 

prosedur ini berhasil atau tidak. Namun, jika melihat faktor-faktor yang 

memungkinkan terjadinya kegagalan transfer, faktor tersebut adalah adanya transfer 

yang tidak lengkap, karena masih ada elemen-elemen penting yang tidak ditransfer 

Filipina ke dalam prosedurnya. Demikianlah proses yang berjalan ketika Filipina 

melakukan policy transfer Konvensi 1954 PBB dalam Prosedur Penetapan Status 

Pengungsi dan StatelessPerson di Filipina pada Tahun 2012. 

  


