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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 

Stateless persons merupakan orang-orang yang tidak memiliki 

kewarganegaraan dan karenanya mereka tidak dapat memperoleh hak-hak yang 

seharusnya mereka terima. Secara universal, bila digabungkaan dengan seluruh 

negara yang ada di region manapun, jumlah dari stateless persons ini sampai tahun 

2016 mencapai 10 juta jiwa. 1  Tidak memiliki negara yang melindungi mereka 

membuat mereka rentan. Mereka kesulitan mendapatkan hak atas pendidikan, 

kesehatan, pekerjaan, kebebasan untuk bergerak, hak atas perlindungan hukum, dan 

lain sebagainya.2 Sehingga kehidupan para stateless persons dapat dikatakan jauh 

dari kata sejahtera. 

Ada beberapa penyebab yang membuat seseorang tidak memiliki atau 

kehilangan kewarganegaraannya, di antaranya adalah diskriminasi terhadap etnis, ras, 

agama atau gender; munculnya negara-negara baru dan perpindahan di antara negara-

negara yang ada, adanya konflik hukum mengenai kewarganegaraan, dan lain 

sebagainya.3 Statelessness ini sering kali menjadi hasil dari kebijakan yang memiliki 

tujuan untuk mengeluarkan orang-orang yang dianggap sebagai orang luar, meskipun 
                                                           
1 UNHCR, Figures at a Glance, http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html (Diakses pada 20 
Oktober 2016). 
2 Katherine Southwick dan M. Lynch, Nationality Rights for All: A Progress Report and Global Survey 
on Statelessness (Washington, DC: Refugees International, 2009), hlm.i. Diunduh dari 
http://www.refworld.org/pdfid/49be193f2.pdf, pada 21 Agustus 2017. 
3  UNHCR, Statelessness Around the World, http://www.unhcr.org/statelessness-around-the-
world.html (Diakses pada 27 Juni 2018) 
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sebenarnya ikatan yang dimiliki terhadap suatu negara tertentu itu cukup kuat. 4 

Berikut merupakan contoh dari kasus-kasus di seluruh dunia mengenai stateless 

persons; diskriminasi etnis yang sepeti yang dialami oleh satu juta orang etnis 

Rohingya yang berada di negara bagian Rakhine, Myanmar membuat mereka 

menjadi stateless persons. Hal ini disebabkan karena UU kewarganegaraan negara 

mereka saat ini tidak mengakui mereka sebagai etnis yang memenuhi syarat untuk 

mendapatkan kewarganegaraan. 5  Selain itu, adanya diskriminasi gender yang 

dilakukan oleh sekitar 27 negara menyebabkan banyak anak-anak menjadi stateless 

persons karena kewarganegaraan yang dimiliki oleh pihak ibu tidak dapat diturunkan 

kepada anak-anaknya,6 dan masih banyak contoh lainnya. 

Perhatian terhadap stateless person sebenarnya telah diberikan oleh dunia 

internasional sejak dikeluarkannya Konvensi 1954 tentang status stateless persons 

(Convention Relating to The Status of Stateless Persons) dan Konvensi 1961 tentang 

pengurangan ketiadaan kewarganegaraan (Convention on The Reduction of 

Statelessness). Kedua konvensi ini dibentuk untuk memberikan perlindungan 

internasional terhadap stateless persons agar mereka dapat menikmati HAM yang 

harusnya mereka miliki, serta untuk mengurangi dan mencegah terjadinya stateless 

persons. 7  Kedua Konvensi ini kemudian menjadi kodifikasi yang paling 

komprehensif atas hak-hak stateless persons di tingkat internasional.8 

                                                           
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid.  
7 UNHCR, Protecting the Rights of Stateless Persons: The 1954 Convention relating to the Status of 
Stateless Persons, 2014, Switzerland: UNHCR, hlm.1, 9. Diunduh dari http://www.unhcr.org/about-
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Menurut Konvensi 1954 pada Pasal 1 ayat 1, stateless persons adalah, “...a 

person who is not considered as a national by any State under the operation of its 

law.” 9  Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan adalah seseorang yang tidak 

dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun berdasarkan hukum 

nasionalnya. Definisi ini menjadi definisi stateless persons yang diakui sebagai 

hukum kebiasaan internasional.10Apabila seseorang atau kelompok diketahui telah 

memenuhi definisi tersebut, maka mereka akan disebut sebagai stateless person 

secara de jure (yang sah secara hukum), dan sebagai stateless person secara de facto 

(secara fakta) jika tidak dapat membuktikan kewarganegaraannya atau pemerintahnya 

menolak kewarganegaraan mereka.11 

Meskipun telah memiliki definisi yang jelas mengenai stateless persons, 

namun stateless persons ini merupakan fenomena yang sulit untuk diketahui jumlah 

secara pasti. Hal ini dikarenakan, selain karena imigrasi/perpindahan penduduk yang 

menjadi salah satu penyebab lahirnya stateless person¸ mereka yang stateless persons 

pun sering kali tidak mengetahui bahwa mereka sebenarnya adalah stateless persons. 

Bisa jadi juga karena mereka tidak memiliki cukup informasi mengenai stateless 

persons itu sendiri. Hal inilah yang kemudian membuat stateless persons sampai saat 

ini tetap menjadi masalah kemanusiaan yang belum kunjung selesai. 

                                                                                                                                                                     
us/background/4ca5941c9/protecting-rights-stateless-persons-1954-convention-relating-status-
stateless.html, pada 25 April 2017. 
8 The 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons, Introductory Note, hlm.3. 
9 ibid, The 1954 Convention, Article 1. 
10 UNHCR, Protecting the Rights of Stateless Persons, hlm.9. 
11 Southwick dan Lynch, Nationality Rights for All, hlm.1. 
Namun perlu diperhatikan bahwa Konvensi 1954 hanya menangani mereka yang merupakan stateless 
persons secara de jure. Perlindungan bagi stateless persons secara de facto kemudian disediakan di 
dalam Konvensi 1961. 
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Filipina merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki 

kepedulian yang besar terhadap masalah kemanusiaan, khususnya pengungsi. Hal ini 

dapat dilihat dari penerimaan Filipina terhadap pengungsi Yahudi yang melarikan diri 

dari Nazisme di Eropa pada pertengahan abad ke-20, dimana masuknya pengungsi 

Yahudi ini menjadi awal mula gelombang stateless persons masuk ke Filipina. 

Penerimaan Filipina terhadap pengungsi Yahudi ini pulalah yang kemudian 

menjadikan Filipina, negara Asia satu-satunya, sebagai bagian dari solusi bagi para 

stateless persons Yahudi yang mendukung resolusi partisi PBB untuk menciptakan 

negara Yahudi di Palestina.12 

Tahun 1930 dan 1940an merupakan tahun-tahun penting yang menjadi dasar 

dari pembentukan hukum domestik di Filipina mengenai stateless persons.13 Seperti 

pada tahun 1940 Filipina kemudian mengeluarkan UU Imigrasi Filipina tahun 1940 

yang mengatur mengenai kewenangan presiden untuk menerima orang asing 

(aliens).14 Pada tataran internasionalnya, Filipina pada tahun 1955 menjadi negara 

penandatangan Konvensi 1954 tentang status stateless persons. 15 Namun setelah 

menandatangani Konvensi 1954, Filipina tidak kunjung juga meratifikasinya. 

 Kemudian pada tahun 2010, UNHCR, sebagai organisasi internasional yang 

menangani stateless persons mendorong negara-negara untuk mengaksesi dan 

                                                           
12 Francis Tom Temprosa, “Statelessness in Philippine Law: Expanding Horizons of the International 
Stateless Person Protection Regime,” Ateneo Law Journal 58, no.29. (2013): Hlm. 36-38. Diunduh dari 
http://www.ateneolawjournal.com/Media/uploads/bbf03536f21af551e0ae146df0085ce8.pdf, pada 
21 Agustus 2017.  
13 Ibid, Hlm. 38. 
14 Commonwealth Act No.613. The Philippine Immigration Act of 1940. Bagian 47 (b) 
15 UN General Assembly, Convention relating to the Status of Stateless Persons, 28 September 1954, 
Treaty Series, vol.360, hlm.117. Diunduh dari 
https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20V/V-3.en.pdf, pada 05 Mei 
2017. 
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meratifikasi Konvensi 1954 agar stateless persons mendapatkan perlindungan HAM 

mereka.16 UNHCR juga mendorong Filipina untuk meratifikasi Konvensi 1954 dan 

bersama-sama melakukan Round Table Discussion on statelessness, yang membahas 

fenomena stateless persons di Filipina. Hasil dari Round Table Discussion 

menunjukkan terdapat beberapa kelompok orang di Filipina yang berisiko menjadi 

stateless persons,17 yang bahkan tidak diketahui oleh Filipina sebelumnya.18 

Kelompok-kelompok tersebut antara lain; kelompok anak-anak keturunan 

Filipina yang tidak memiliki dokumen resmi terkait identitas mereka 

(undocumented), kelompok orang yang dikandung/dilahirkan di luar dari undisputed 

Philippine territory seperti Arab Saudi dan Jepang; anak-anak keturunan Filipina 

yang undocumented yang dikandung/dilahirkan di sebelah Utara Borneo/Sabah; 

orang-orang keturunan Indonesia di Mindanao; orang-orang pribumi the sama dilaut 

atau Badjaos serta anak-anak yang undocumented yang berada di Filipina.19 Dengan 

jumlah perkiraan dari tiap-tiap kelompok, yaitu anak-anak keturunan Filipina-Arab 

Saudi yang undocumented yang berisiko menjadi stateless persons berkisar antara 

2000-3000 orang pada tahun 201020; keturunan Indonesia di Filipina (disebut Marori 

                                                           
16 UNHCR, Good Practices Paper Action 9: Accedng to the UN Statelessness Conventions, 28 April 
2015, hlm.3. Diunduh dari http://www.refworld.org/docid/553f617f4.html, pada 20 Maret 2017. 
17 Temprosa, “Statelessness in Philippine Law,” Hlm.38-39. 
18 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: The 
Philippines. 2011. Diunduh dari http://www.refworld.org/country,,UNHCR,,PHL,,4ee07aa22,0.html, 
pada 07 Maret 2017. 
19 Data berasal dari Department of Justice dan UNHCR, 2nd Roundtable Discussion on Statelessness, 
dalam ibid, hlm.39. 
20 Data berasal dari The House of Committee on Overseas Workers’ Affairs Report, dalam ibid, 
hlm.42. 
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dan Sangir) diperkirakan berjumlah 43.87121; sedangkan jumlah dari orang-orang 

pribumi (Badjaos) sekitar 42.601 orang; serta 5.360.028 merupakan anak-anak yang 

tidak terdaftar yang berada di Filipina pada tahun 2000.22 

Melihat betapa banyaknya kelompok orang yang terancam tidak memiliki 

kewarganegaraan, pada 22 September 2011, Filipina meratifikasi Konvensi 1954 dan 

menjadikannya sebagai yang pertama dari negara-negara anggota ASEAN. 23 

Ratifikasi dari Konvensi 1954 ini dikeluarkan Filipina ke dalam hukum administratif 

di bawah Department of Justice (Departmen Kehakiman) dengan bentuk Department 

Circular24 (Surat Edaran) no.058 yang berjudul Prosedur Penetapan Status Pengungsi 

dan Stateless Persons (Establishing the Refugee and Stateless Status Determination 

Procedure) pada 18 Oktober 2012. Prosedur ini akan mengatur mengenai kelayakan 

perlindungan bagi pengungsi dan stateless persons.25 

                                                           
21 Data berasal dari A Periodic Report to the UNHCR, Pasali Philippines, Persons of Indonesian Descent 
in Mindanao, dalam ibid, hlm.42. 
22 Data berasal dari Department of Justice dan UNHCR, 2nd Roundtable Discussion on Statelessness, 
dalam ibid, hlm.43. 
23  Ayee Macaraig, “PH a Paradise for Grateful White Russian Refugees,” 2015. Dalam 
http://www.rappler.com/nation/96914-philippines-paradise-white-russians, pada 16 Maret 2017 
24 Surat Edaran (department circular) ini merupakan dokumen yang diedarkan oleh departemen 
pemerintah atas nama menteri, yang menetapkan kebijakan, prinsip, dan praktik untuk pelaksanaan 
kekuasaan menteri yang didelegasikan kepada pejabat public. Dalam beberapa kasus, surat edaran 
hanya memberikan petunjuk administratif dan tidak memiliki efek hukum. Namun, dimana surat 
edaran memberi efek pada persyaratan Undang-Undang (misalnya surat edaran yang memberikan 
panduan kepada otoritas perencanaan daerah berdasarkan Undang-Undang Perencanaan Kota dan 
Negara tahun 1990) maka surat edaran tersebut akan memiliki efek hukum. Dalam kasus seperti itu, 
surat edaran tunduk pada judicial review (peninjauan kembali). Apakah surat edaran tertentu 
memiliki efek hukum atau tidak, tergantung pada interpretasi undang-undang yang dikeluarkannya. 
Pengertian ini dikutip dari Oxford Reference, “Overview: Government Circulars.” Diakses dalam 
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095901899, pada 22 Agustus 
2017. 
25 The Philippines Department of Justice, Department Circular No. 058 - Establishing the Refugee and 
Stateless Status Determination Procedur. Diunduh dari 
http://www.refworld.org/docid/5086932e2.html, pada 02 Mei 2017. 
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Gambar 1.1 Negara Pihak dalam Konvensi tentang Ketiadaan 

Kewarganegaraan 

Sumber: UNHCR, States Party to the Statelessness Convention – As at 1st 
October 2016, diunduh dalam http://www.refworld.org/docid/54576a754.html, pada 

25 April 2017. 
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Banyak negara yang juga meratifikasi atau mengaksesi Konvensi 1954 ini dan 

mengeluarkan prosedur penetapan status stateless person. Beberapa di antaranya 

adalah Spanyol, Latvia dan Hungaria, kemudian diikuti oleh Moldova dan Georgia,26 

negara ketiga yang terbilang baru mengaksesi Konvensi 1954 sama seperti Filipina. 

Setelah Prosedur Penetapan Status Pengungsi dan Stateless Persons dikeluarkan, 

pemerintah Filipina kemudian melakukan pemetaan terhadap jumlah stateless 

persons yang berada di wilayahnya. Pemetaan ini dilakukan dengan bekerja sama 

dengan pemerintah Indonesia dan UNHCR. Pemetaan yang dilakukan selama 4 tahun, 

dari tahun 2012-2016, menghasilkan temuan bahwa 8.745 orang keturunan Indonesia, 

yang berada di tujuh provinsi dan dua kota di Mindanao, sebagai stateless persons. 

Dan dari hampir 9000 orang tersebut, 664 di antaranya telah mengakhiri status 

mereka sebagai stateless person. Sebanyak 536 orang diberikan Kewarganegaaan 

Filipina dan 128 orang lainnya diberikan Kewarganegaraan Indonesia. 27 

Terlepas dari perbedaan pandangan yang dimiliki Filipina dengan hukum 

internasional terhadap kewarganegaraan, dimana hukum internasional memandang 

kewarganegaraan sebagai hak, sedangkan Filipina memandang kewarganegaraan 

sebagai hak instimewa, 28  Filipina tetap berhasil dalam menetapkan status dan 

memberikan kewarganegaraan kepada para stateless person. Keberhasilan ini 

merupakan langkah penting untuk mengakhiri statelessness pada tahun 2024 seperti 
                                                           
26 Gabor Gyulai, “Statelessness as an Emerging Area of International Protection,” Hungarian Helsinki 
Committee & European Network on Statelessness, Oslo 9 Oktober 2014. Diunduh dari 
http://www.noas.no/wp-content/uploads/2014/10/Statelessness-specific-protection-background-
note.pdf, pada 12 Januari 2018. 
27 Carolyn O. Arguillas, “664 Persons of Indonesian Descent (PIDs) in Mindanao End Statelessness,” 
Minda News, 2016. http://www.mindanews.com/top-stories/2016/03/664-persons-of-indonesian-
descent-pids-in-mindanao-end-statelessness/ (Diakses pada 21 Oktober 2017). 
28 Temprosa, “Statelessness in Philippine Law,”hlm.62. 
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yang telah dicanangkan oleh UNHCR. Melihat perbedaan yang dimiliki Filipina 

dengan hukum internasional dalam memandang kewarganegaraan namun tetap 

memutuskan untuk meratifikasi Konvensi 1954 dan mengeluarkan prosedur 

penetapan status, serta tidak hanya berhasil memetakan jumlah stateless persons 

namun juga berhasil untuk memberikan kewarganegaraan kepada sebagian dari 

mereka, membuat penulis ingin melihat dan meneliti lebih dalam apa sajakah yang 

telah terjadi di dalam proses ratifikasi Konvensi 1954 oleh Filipina. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Bagaimana proses policy transfer Konvensi 1954 tentang Status Stateless 

Persons dalam Prosedur Penetapan Status Pengungsi dan Stateless Persons di 

Filipina Tahun 2012? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu: 

1. Untuk memenuhi salah satu syarat akademis untuk mendapatkan gelar Strata-1 

yang berlaku di Universitas Brawijaya. 

2. Untuk mengetahui dan memahami proses policy transfer yang dilakukan oleh 

Filipina dalam kebijakannya terkait stateless persons. 

3. Untuk mengetahui dan memahami mengenai stateless persons dan Konvensi 

1954 mengenai orang-orang tanpa kewarganegaraan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Keilmuan 

1. Memberikan pengetahuan dan informasi lebih mendalam mengenai  

proses policy transfer Konvensi 1954 PBB dalam Prosedur Penetapan 

Status Pengungsi dan Stateless Person di Filipina pada tahun 2012. 

2. Memberikan referensi atau bacaan secara umum terkait policy transfer, 

stateless persons dan Konvensi 1954 mengenai orang-orang tanpa 

kewarganegaraan. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Memberikan sumbangsih dalam kajian Hubungan Internasional khususnya 

mengenai policy transfer, stateless persons, dan Konvensi 1954 mengenai 

orang-orang tanpa kewarganegaraan. 

2. Sebagai pedoman jika di masa mendatang terdapat penelitian yang 

memiliki kesamaan tema, isu, ataupun konsep yang akan diteliti. 

3. Pembaca dapat mengetahui proses policy transfer Konvensi 1954 PBB 

dalam Prosedur Penetapan Status Pengungsi dan Stateless Person di 

Filipina pada tahun 2012. 

 


