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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 KESIMPULAN 

 Melalui penelitian yang dilakukan mengenai proses policy transfer Konvensi 

1954 PBB dalam Prosedur Penetepan Status Pengungsi dan Stateless Persons di 

Filipina pada tahun 2012, dapat disimpulkan bahwa Filipina melakukan proses policy 

transfer yang terdapat dalam konsep policy transfer Dolowitz dan Marsh. Dimana 

proses tersebut dilalui dengan menentukan bentuk transfer, aktor yang terlibat, objek 

yang ditransfer, asal dari transfer, tingkatan transfer yang dilakukan, hambatan pada 

saat transfer, bukti adanya policy transfer, serta faktor kegagalan transfer. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk transfer yang dilakukan Filipina 

adalah bentuk transfer campuran (mixtures). Terdapat unsur paksaan yang dapat 

dilihat dari adanya tekanan dari dunia internasional, seperti persepsi, nilai, 

pandangan, konsensus mengenai perlindungan stateless persons, serta dorongan 

Organisasi Internasional, yaitu UNHCR, agar Filipina segera meratifikasi Konvensi 

1954.  Terdapat pula unsur sukarela, yang dapat dilihat dari persepsi Filipina 

mengenai perlindungan stateless persons, adanya interdependensi antara UNHCR 

dan Filipina serta adanya kerelaan Filipina dalam menandatangani Konvensi 1954. 

Terlibatnya peran dari Organisasi Internasional, UNHCR, sebagai aktor utama 

dalam transfer, peran presiden dalam memutuskan dan menandatangani instrumen 

peratifikasian, peran para ahli dan birokrat yang memiliki keterkaitan dengan 

stateless persons, seperti Kantor Kejaksaan, Kantor Imigrasi, Komisi HAM, Kantor 
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Kepresidenan, Departemen Luar Negeri serta Departemen Tenaga Kerja dan 

Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan, dalam proses pembelajaran, dalam proses 

pembelajaran  mengenai Kovensi 1954 dan stateless persons. 

Filipina mentransfer tujuan, isi, instrumen, dan institusi dari hasil 

pembelajarannya mengenai stateless persons, Konvensi 1954 serta prosedur 

penetapan status, yaitu tujuan untuk memberi perlindungan kepada stateless persons, 

isi dari ketentuan-ketentuan dalam prosedur, perubahan instrumen hukum domestik 

Filipina terkait ketenagakerjaan, serta adanya perubahan nama dan fungsi dari 

institusi DOJ, yaitu RPU yang berubah menjadi RSPPU. Hal-hal yang diambil 

ditransfer tersebut kemudian dimasukkan atau diturunkan Filipina ke dalam Prosedur 

Penetapan Status Pengungsi dan Stateless Persons-nya. 

Prosedur Penetapan Status Pengungsi dan Stateless Person ini adalah hasil 

dari transfer Konvensi 1954 yang dilakukan Filipina yang dalam proses 

pembuatannya, Filipina mengambil dan mempelajari  dari banyak tempat. Pertama, 

Filipina melihat dan mempelajari kebijakan, hukum, dan tindakan yang dilakukan 

pada pemerintahan sebelumnya; belajar dari UNHCR mengenai prosedur penetapan 

status stateless persons, dan dari Hungaria dan Spanyol untuk pengimplementasian 

prosedur penetapan status. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa transfer yang dilakukan Filipina 

secara gabungan/campuran. Dimana ada beberapa kebijakan yang digabungkan oleh 

Filipina, yaitu Konvensi 1951 tentang pengungsi, Konvensi 1954 tentang stateless 

persons yang terdapat pada isi ketentuan dari prosedur, dan menggabungkan 

prosedur-prosedur yang ada dalam UNHCR, Hungaria dan Spanyol dan negara-
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negara lain lalu memasukkannya ke dalam Prosedur Penetapan Status Pengungsi dan 

Stateless Person miliknya. Filipina memiliki hambatan pada saat melakukan transfer 

yaitu adanya perbedaan pandangan mengenai Kewarganegaraan. Dimana hukum 

internasional memandang kewarganegaraan sebagai sebuah hak, sedangkan Filipina 

memandangnya sebagai sebuah hak istimewa, yang memungkinkan terjadi kesulitan 

dalam penerapannya. 

Bukti dari telah terjadinya suatu policy transfer dapat dilihat dari laporan-

laporan yang dikeluarkan, baik dalam bentuk UPR ataupun global report, adanya 

pertemuan/rapat serta adanya pernyaatan dari seorang peneliti senior membuktikan 

bahwa proses yang dilakukan oleh Filipina ini adalah policy transfer. Meskipun 

prosedur ini masih belum dapat dikatakan gagal atau berhasil, namun faktor-faktor 

yang dapat menyebabkan kegagalan transfer prosedur ini adalah karena adanya 

transfer yang tidak lengkap, dimana masih terdapat elemen-elemen yang belum 

ditransfer oleh Filipina. 

 

6.2 SARAN 

Adapun saran yang penulis dapat berikan bagi Peneliti selanjutnya adalah 

melakukan penelitian dengan menggunakan Konsep policy transfer Dolowitz dan 

Marsh ini dengan isu atau fenomena yang berbeda, serta saran bagi Pemerintah 

Filipina untuk mengeluarkan prosedur tambahan guna melengkapi kekurang-rincian 

dari prosedur yang ada dan mengaksesi Konvensi 1961, agar memiliki instrumen 

hukum mengenai stateless persons secara lengkap sehingga stateless persons dapat 

dikurangi dan dicegah. 


