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ABSTRAK 

 

Devia Cyta, Program Sarjana, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, 2018. Proses Policy Transfer 

Konvensi 1954 PBB dalam Prosedur Penetapan Status Pengungsi dan Stateless Person 

di Filipina Pada Tahun 2012. Tim Pembimbing: Firstyarinda Valentina Indraswari, 

S.Sos., M.Si. dan Mely Noviryani, S.Sos., MA. 

 

Filipina merupakan negara anggota ASEAN pertama yang meratifikasi 

Konvensi 1954 tentang status sateless persons ke dalam hukum administratifnya yang 

dikeluarkan pada 18 Oktober 2012 dalam bentuk Surat Edaran No.058 yang berjudul 

Prosedur Penetapan Status Pengungsi dan Stateless Person. Setelah meratifikasi 

Konvensi 1954 dan mengeluarkan Prosedur Penetapan Status, Filipina berhasil 

memetakan 8.745 orang keturunan Indonesia yang stateless di wilayahnya, dimana 

664 orang telah mengakhiri status mereka sebagai stateless persons. 

Untuk menurunkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi 1954 ke 

dalam Prosedur Penetapan Status, Filipina sedikit banyak telah melakukan transfer 

kebijakan (policy transfer), proses dimana pengetahuan tentang kebijakan, 

pengaturan administratif, institusi, dan gagasan dalam suatu sistem politik (dulu atau 

sekarang) digunakan dalam pengembangan dalam sistem politik lainnya. 

Keberhasilan Filipina dalam memberikan status dan perlindungan kepada stateless 

person mendasari penelitian ini. Dengan menggunakan konsep policy transfer 

Dolowitz dan Marsh, peneliti ingin melihat lebih dalam bagaimana proses policy 

transfer Konvensi 1954 tentang status stateless persons diturunkan dalam prosedur 

penetapan status pengungsi dan stateless person di Filipina Tahun 2012. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif yang mengumpulkan data dengan studi kepustakaan 

dan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. 

 

Kata Kunci: Proses, Policy Transfer, Konvensi 1954, Stateless Persons, Prosedur 

Penetapan Status 
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ABSTRACT 

 

Devia Cyta, Bachelor Degree, International Relations Programme, Faculty of 

Social and Political Sciences, University of Brawijaya Malang, 2018,  Policy 

Transfer Process of the 1954 UN Convention in the Establishing The Refugee 

and Stateless Person Status Determination Procedure in The Philippines on 

2012. Supervisor: Firstyarinda Valentina Indraswari, S.Sos., M.Si. dan Mely 

Noviryani, S.Sos., MA. 

 

The Philippines is the first ASEAN member country to ratifies the 1954 

Convention relating to the Status of Stateless Persons into its administrative law 

issued on October 18, 2012 in the Department Circular No.058 entitled Establishing 

The Refugee and Stateless Person Status Determination Procedure. After ratifying the 

1954 Convention and issuing the Status Determination Procedure, The Philippines 

success into mapping 8.745 stateless Indonesian’s descents in its territory, which is 

664 people have ended their status as stateless persons. 

In order to derive the provisions of the 1954 Convention into the Status 

Determination Procedure, The Philippines have made policy transfer, process by 

which knowledge about policies, administrative arrangements, institutions and ideas 

in one political system (past or present) is used in the development in another 

political system. The success of the Philippines in providing status and protection to 

stateless persons underpinning this research. By using Dolowitz and Marsh’s policy 

transfer concept, researcher would like to see more about how the policy transfer 

process of 1954 Convention on the Status of Stateless Persons derived to the 

procedure for determining Refugee status and Stateless Person in the Philippines in 

2012. This is a descriptive research in which the data collected by literature research 

process and analyzed using qualitative data analysis method. 

 

Keywords: Process, Policy Transfer, 1954 Convention, Stateless Persons, Status 

Determination Procedure. 
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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. 
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Studi Terdahulu 

Penulis menggunakan beberapa studi terdahulu dalam penelitian ini. Pertama, 

tulisan milik Olivier Nay yang berjudul Policy Transfer and Bureaucratic Influence 

in the United Nations: The case of AIDS.29 Tulisan ini menjelaskan mengenai peran 

organisasi internasional, yaitu Sekretariat UNAIDS dalam menangani wabah 

HIV/AIDS, juga membahas mengenai hubungan antara pengaruh birokrasi dan policy 

transfer serta menguraikan lebih jauh hal-hal yang dilakukan Sekretariat UNAIDS 

melalui pengumpulan dan penyebaran gagasan kebijakan tentang HIV/AIDS. 

Sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai UNAIDS, Nay menjelaskan 

secara ringkas mengenai pengaruh PBB dalam dunia internasional, yang dapat dilihat 

dari kapasitas PBB dalam menyampaikan, mengedarkan dan mengembangkan 

gagasan inovatif yang sejalan dengan kebijakan internasional mengenai perdamaian, 

keamanan, dan pembangunan. Dimana PBB juga memiliki peran dalam hal mendanai 

dan melaksanakan kegiatan untuk bantuan operasional, serta mengeluarkan sumber 

daya yang signifikan untuk menghasilkan para ahli dalam bidang pengetahuan dan 

menghasilkan panduan yang dapat membantu dalam membentuk kesepakatan 

bersama mengenai pilihan kebijakan dan membentuk konvensi internasional atau 

kebijakan nasional yang berkenaan dengan pembangunan. Hal ini merupakan 

                                                           
29 Olivier Nay, “Policy Transfer and Bureaucratic Influence in the United Nations: The Case of the 
AIDS,” 2010. Diunduh dari http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/qdr33.pdf, 
pada 09 Mei 2017. 
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legitimasi PBB sebagai organisasi multilateral, yang diharapkan untuk 

mengembangkan pedoman kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai universal, yang 

melampaui kepentingan negara. 

Namun, terlepas dari legitimasi yang dimiliki PBB dalam hal 

mengembangkan pedoman kebijakan, PBB tidak dapat menggerakkan negara anggota 

untuk menegakkan konvensi internasional di negara mereka, karena PBB tidak 

memiliki instrumen hukum yang mengikat, maupun financial (sebagai insentif) untuk 

mendorong negara memberlakukan rekomendasi kebijakannya. Pada akhirnya, PBB 

hanya dapat mengajukan permohonan dan menawarkan advokasi untuk meyakinkan 

para aktor, baik negara dan non-negara, untuk menyesuaikan dengan strategi dan 

praktik yang mereka buat dengan cara yang memenuhi standar kebijakan 

internasional. 

Dengan demikian, untuk dapat meyakinkan para aktor terkait rekomendasi 

kebijakan yang mereka berikan, maka PBB sebagai organisasi internasional pun 

harus sangat responsif terhadap isu-isu yang muncul dan melengkapi aktor-aktor lain 

dengan pengetahuan yang berdasarkan pada bukti dan bersifat universal. Pembahasan 

terkait HIV/AIDS dalam sistem PBB merupakan isu yang penting untuk dibahas 

karena belum adanya vaksin untuk melawan HIV/AIDS dan juga agar penyebaran 

HIV/AIDS ini tidak semakin meluas, serta untuk mengurangi konsekuensi secara 

ekonomi dan sosial (memerangi stigma di masyarakat mengenai AIDS dan 

diskriminasi terhadap para penderita AIDS). Karena hal itulah, UNAIDS dibentuk 

sebagai program gabungan dari sepuluh organisasi internasional (UNHCR, UNICEF, 

WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, ILO, UNESCO, WHO, dan World Bank) untuk 
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menggabungkan usaha agar dapat mengelaborasi respon multilateral terhadap wabah 

AIDS ini dengan dibantu secara aktif oleh Sekretariat. UNAIDS ini juga memiliki 

tujuan untuk membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil (Civil Society 

Organizations), organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organizations), 

media, dan sektor swasta yang juga terlibat atau memiliki gagasan atau strategi 

mengenai AIDS. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa peran PBB dalam kasus 

AIDS ini adalah sebagai kunci dalam mengumpulkan dan menyebarkan norma 

standar, informasi, dan nilai-nilai yang berorientasi pada kebijakan yang berdasarkan 

bukti ilmiah dan didasarkan pada ha asasi manusia, serta peran UNAIDS sebagai 

jaringan kebijakan publik global untuk membantu menaikkan respons internasional 

terhadap wabah AIDS serta menyelaraskan tujuan dan sasaran mereka terhadap 

AIDS, dengan cara berbagi informasi dan pengetahuan lintas batas. 

Nay dalam tulisannya juga menyatakan bahwa Sekretariat UNAIDS berperan 

sebagai idea broker, dan juga policy/transfer entrepreneur dalam kasus AIDS ini. 

Policy entrepreneur adalah individu atau unit yang mengembangkan kapasitas untuk 

menyampaikan, memperkenalkan dan menerapkan gagasan inovatif ke dalam 

organisasi public atau ke dalam jaringan kebijakan publik. Nay menyatakan demikian 

karena melihat perkembangan kebijakan dalam UNAIDS yang pengaruhnya semakin 

meluas ke seluruh sistem UNAIDS, terlepas dari mandat yang terbatas dan sumber 

dayanya yang rendah.30 

Mandat yang diterima oleh sekretariat UNAIDS secara resmi adalah untuk 

memberi bantuan teknis kepada anggota UNAIDS. Namun, sekretariat UNAIDS 
                                                           
30 Ibid, Olivier Nay, hlm.5. 
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telah bergerak melampauinya dan memainkan peran penting dalam penyebaran 

gagasan kebijakan dalam sistem PBB. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan sekretariat 

UNAIDS yang menjadi pengembang kebijakan, mengumpulkan data secara global 

dan menyebarkan informasi tentang pengalaman dari lapangan, menyesuaikan tujuan 

kebijakan dan menyelaraskan strategi PBB, serta mengimpor gagasan yang muncul 

dan mengisi kesenjangan kebijakan. 

Persamaan tulisan Nay dengan penulis adalah keduanya sama-sama 

membahas mengenai organisasi internasional. Dimana penulis membahas mengenai 

UNHCR yang menangani stateless persons dan Nay membahas mengenai UNAIDS 

yang menangani mengenai wabah HIV/AIDS. Nay juga memakai konsep policy 

transfer pada tulisan ini sama seperti penulis, namun konsep ini digunakan sebagai 

kerangka analisis untuk mempelajari penyebaran ide/gagasan kebijakan dalam 

konteks multi-organisasi.31 Sedangkan konsep policy transfer yang penulis gunakan 

untuk menganalisis proses policy transfer yang dilakukan oleh negara. 

Perbedaan yang dimiliki keduanya dapat dilihat dari perbedaan fokus 

penelitian. Penulis fokus melihat proses policy transfer yang dilakukan Filipina 

terhadap konvensi internasional mengenai stateless persons, sedangkan Nay dalam 

tulisannya berfokus pada pengaruh Sekretariat UNAIDS sebagai idea broker dan 

transfer entrepreneur. Meskipun berbeda fokus, tulisan ini memberikan kontribusi 

yang besar terhadap penulis, yaitu pemahaman bahwa organisasi internasional juga 

memiliki pengaruh dalam pembuatan bahkan penyebaran kebijakan kepada negara.. 

                                                           
31 Ibid, Olivier Nay, hlm.4. 
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Dengan kata lain dibuatnya sebuah kebijakan atau peraturan tersebut memang 

ditujukan untuk negara agar diadopsi dalam lingkup domestiknya. 

Studi terdahulu yang kedua adalah tulisan milik Sekti Widihartanto yang 

berjudul Regulating Indonesia’s High Wealth Individual Taxpayers: Ideas for Policy 

Transfer.32 Tulisan ini membahas mengenai pembentukan pengaturan kelembagaan 

dalam administrasi perpajakan Indonesia untuk individual pembayar pajak yang 

sangat kaya yang disebut sebagai High Wealth Individual Tax Service Office (HWI 

TSO). Indonesia mengadopsi pengaturan HWI yang dipromosikan oleh Organization 

for Economic Cooperation and Development (OECD) ini dengan melihat pada 

Australia yang telah berhasil menerapkan pengaturan HWI ini di negaranya. 

Namun, berbeda dari Australia dan negara-negara maju lainnya yang juga 

telah berhasil mengadopsi HWI, Indonesia, meskipun telah dibantu oleh International 

Monetary Fund (IMF) dan Australian Taxation Office (ATO) pada awal 

pembentukannya, gagal dalam mengimplementasi pengaturan HWI ini dengan baik. 

Karena kegagalan inilah Widihartanto ingin melihat proses yang dilakukan Indonesia 

pada saat mengimplementasi dan membentuk HWI yang pada akhirnya membawa 

Indonesia kepada kegagalan transfer.33 

Dapat dilihat bahwa Widihartanto dan penulis sama-sama meneliti mengenai 

proses yang dilakukan negara, dengan perbedaan yang terletak pada fokus prosesnya. 

Dimana Widihartanto berfokus pada proses yang dilakukan negara pada saat akan 

                                                           
32 Sekti Widihartanto, Regulating Indonesia’s High Wealth Individual Taxpayers: Ideas for Policy 
Transfer, The Australian National University. 2014. Diunduh dari 
https://core.ac.uk/download/pdf/156629176.pdf, pada 09 Mei2017. 
33 Ibid, hlm.3-4. 
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mentransfer konvensi internasional ke dalam ranah domestik. Penulis dan 

Widihartanto juga sama-sama memakai konsep policy transfer dalam penelitiannya. 

Namun untuk lebih menyelidiki implementasi dalam policy transfer, di samping 

memakai konsep policy transfer, Widihartanto juga memakai konsep lainnya, yaitu 

konsep prinsip, mekanisme, aktor, dan jaringan pengaruh oleh John Braithwaite dan 

Peter Drahos.34 Sedangkan penulis memakai konsep policy transfer dari Dolowitz 

dan Marsh sebagai konsep utama dalam penelitian ini. Melalui tulisannya, 

Widihartanto membantu penulis untuk memahami pemakaian dari konsep policy 

transfer dan memahami bahwa literatur policy transfer ini berguna untuk 

menekankan betapa pentingnya ‘proses’ dalam sebuah transfer kebijakan.35 

 

2.2 Konsep Policy Transfer 

Policy transfer merupakan salah satu konsep yang sedang berkembang di 

dalam ilmu politik dan analisis kebijakan publik yang sudah ada sejak dahulu. Proses 

transfer ini sudah semakin banyak digunakan, yang dapat terlihat dari meratanya 

adopsi dan adaptasi kebijakan yang dilakukan negara-negara. Proses ini merupakan 

proses yang terjadi secara berulang, dimana di dalamnya ada keterlibatan individu 

dan suatu lembaga, serta seringnya negara mengalami kesulitan untuk menempatkan 

kasus atau kebijakan yang di transfer dari satu kebijakan ke kebijakan lainnya.36 

                                                           
34 Ibid, Sekti Widihartanto, hlm.12. 
35 Ibid, hlm.8. 
36 David P. Dolowitz dan David Marsh, “Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in 
Contemporary Policy-Making,” Governance: An International Journal of Policy and Administration 13, 
No.1. (2000): hlm.6. Diunduh dari http://ejournal.narotama.ac.id/files/0952-1895%252E00121.pdf, 
pada 07 Maret 2017. 
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Semakin banyaknya negara yang melakukan transfer diakibatkan karena adanya 

dukungan globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang 

semakin mempermudah pertukaran pengetahuan ataupun kebijakan yang dimiliki 

oleh sistem politik lainnya. Dimana pengetahuan tersebut, baik pengetahuan akan 

kesuksesan atau kegagalan kebijakan tersebut dapat digunakan sebagai pembelajaran 

untuk pembangunan dan pengembangan kebijakan di sistem politik lainnya, bahkan 

untuk membantu menyelesaikan masalah dalam suatu negara.37 

Semakin populernya penggunaan policy transfer, membuat semakin banyak 

pula akademisi yang akhirnya mulai memerhatikan proses. Namun, proses yang 

diperhatikan hanya sebatas pada transfer ide atau transfer kebijakan yang dilakukan 

antara negara. Di dalam tulisannya ini, kemudian Dolowitz dan Marsh berusaha 

menganalisis dan menjelaskan proses yang terlibat di dalam policy transfer. Dimana 

policy transfer tersebut akan ditempatkan ke dalam sebuah kerangka konseptual yang 

lebih besar untuk membantu para peneliti untuk memeriksa proses dari policy 

transfer dan membantu mengevaluasi adanya nilai yang bertambah ‘value added’ dari 

konsep tersebut.38 

Dolowitz dan Marsh mendefinisikan policy transfer sebagai sebuah proses 

dimana pengetahuan tentang kebijakan, pengaturan administratif, institusi, dan 

gagasan dalam satu sistem politik (dulu atau sekarang) digunakan dalam 

pengembangan kebijakan, pengaturan administratif, institusi dan gagasan di dalam 

                                                           
37 Laila Kholid Alfirdaus, “Globalisation, Policy Transfer, and Global Governance: an Assessment in 
Developing Countries,” Politika: Jurnal Ilmu Politik 1, no.1 (2010): hlm.29-37. Diunduh dari 
http://download.docslide.net/documents/jurnal-politika-2010.html, pada 20 Maret 2017. 
38 Dolowitz dan Marsh, “Learning from Abroad,” Op.Cit, hlm.7. 
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sistem politik lainnya.39 Di dalam pembahasan mengenai policy transfer, Dolowitz 

dan Marsh tidak hanya melihat pada transfer sukarela (voluntary) – sering disebut 

lesson drawing (penarikan pembelajaran) dimana negara menarik atau mengambil 

pembelajaran dari negara lain yang kemudian diaplikasikan ke dalam sistem politik 

domestiknya, sehingga negara menggunakan kehendak bebasnya dalam memilih 

untuk melakukan policy transfer – seperti yang dibahas dalam kebanyakan literatur 

policy transfer, namun juga melihat pada aspek paksaan (coercive). Sebagai contoh, 

Dolowitz dan Marsh ingin melihat apakah dalam suatu proses policy transfer ada 

keterlibatan dari pemerintah atau institusi supranasional yang mendorong negara 

untuk mengadopsi kebijakan tertentu.40 

Di dalam policy transfer terdapat dua aktor penting yang berperan di 

dalamnya, yaitu aktor yang menginginkan untuk melakukan transfer, dan aktor yang 

digunakan sebagai contoh atau model dari pembelajaran tersebut. Untuk 

memudahkan penyebutan, Dolowitz dan Marsh kemudian menggunakan istilah 

borrowers dan lenders.41 Borrowers (peminjam) dipakai sebagai sebutan bagi pihak 

yang akan melakukan policy transfer sedangkan lenders (pemberi pinjaman) dipakai 

sebagai sebutan bagi pihak yang meminjamkan, atau pihak yang dari sistem 

politiknya akan ditarik pembelajaran. Kedua peran ini tidak bersifat permanen. Hal 

                                                           
39 Ibid, hlm.5. 
40 David P. Dolowitz dan David Marsh, “Who Learns What from Whom: a Review of the Policy 
Transfer Literature,” Political Studies Association XLIV (1996): hlm.344. Diunduh dari 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45986254/j.1467-
9248.1996.tb00334.x20160527-27269-
1mittju.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1503665321&Signature=gIyp8M%
2BmYYjFwS7gd8wlqaoo05k%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DWho_Learns_What_from_Whom_a_Review_of_th.pdf, pada 
25 Agustus 2017. 
41 Dolowitz dan Marsh, “Learning from Abroad,” Hlm.10. 
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ini dikarenakan pihak yang awal mulanya menjadi lenders¸ dapat berubah menjadi 

borrowers, begitu pula sebaliknya. Contohnya adalah Kanada, yang biasanya menjadi 

borrower kini menjadi lender bagi Amerika perihal peraturan tembakau.42 

Dolowitz dan Marsh, di dalam tulisannya ini, telah mengembangkan sebuah 

framework (kerangka), sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa mereka ingin 

menganalisis dan menjelaskan proses yang terlibat di dalam policy transfer dengan 

membentuk sebuah kerangka konseptual. Kerangka ini akan membantu untuk lebih 

memahami tentang konsep-konsep, antara lain: mengenai latar belakang atau 

motivasi aktor untuk memilih melakukan transfer (misalnya apakah disebabkan 

karena ideologi atau praktis); apakah aktor yang berbeda terlibat dalam tahapan 

transfer yang berbeda pula; pada saat kapan policy transfer terjadi dalam pembuatan 

kebijakan?; dan lain sebagainya. 43  Untuk memahaminya, kerangka konseptual ini 

kemudian dikemukakan dalam bentuk pertanyaan, yaitu; mengapa aktor atau pembuat 

kebijakan memutuskan untuk terlibat dalam policy transfer, siapa saja yang terlibat di 

dalam proses tersebut, apa saja yang ditransfer, dari mana pembelajaran transfernya 

diambil, sejauh mana transfer itu dilakukan, apa saja hambatan yang ada pada saat 

melakukan policy transfer, bagaimana menunjukkan suatu policy transfer,dan 

bagaimana sebuah transfer dapat menyebabkan kegagalan suatu kebijakan. 

Berikut merupakan gambar kerangka dari policy transfer yang diberikan 

dalam bentuk tabel dan pertanyaan. Jika sekedar melihat kerangka Dolowitz dan 

Marsh ini akan sulit untuk menemukan sebuah ‘proses’ di dalamnya. Karena 

                                                           
42 Ibid, Dolowitz dan Marsh, “Learning from Abroad,” Hlm.10.. 
43 Ibid, hlm.7-8. 
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kecenderungan sebuah proses memiliki langkah atau tahapan yang dijabarkan dengan 

jelas, sedangkan pada kerangka ini tidak menunjukkan dengan jelas dimana atau 

bagaimana proses terjadi dan cenderung terlihat sebagai identifikasi dari policy 

transfer. Namun jika ditelaah lebih dalam lagi, setiap pertanyaan atau unsur yang ada 

di dalam kerangka ini akan membentuk suatu rangkaian transfer, yang pada akhirnya 

akan melahirkan kebijakan baru di negara borrower. 

Seperti yang Dolowitz dan Marsh sampaikan bahwa ada argumen yang 

menyatakan bahwa tidak banyak yang bisa digunakan dengan membuat serangkaian 

pertanyaan karena tetapi tidak memiliki kekuatan penjelas. Namun Policy transfer 

yang dijelaskan oleh Dolowitz dan Marsh ini dapat digunakan sebagai variabel 

dependen dan independen, baik untuk menjelaskan proses policy transfer atau untuk 

menjelaskan hasil kebijakan (policy outcomes). Tapi yang perlu diketahui adalah 

bahwa keduanya sebenarnya saling berkaitan. Sebagai contohnya, jika seseorang 

ingin menggunakan policy transfer untuk menjelaskan policy outcomes, maka ia juga 

perlu untuk menjelaskan penyebab dari transfer. Dan hal-hal tersebut memiliki 

pengaruh besar dalam transfer, terlepas dari apakah transfer itu terjadi maupun 

apakah transfer itu berhasil.44 Dengan mengacu pada policy transfer Dolowitz dan 

Marsh, penulis akan menggunakan policy transfer untuk melihat proses yang 

dilakukan oleh negara borrower dalam mentransfer sebuah kebijakan yang pada 

akhirnya akan menghasilkan sebuah kebijakan, pengaturan administratif, institusi, 

maupun gagasan dalam sistem politik domestiknya. 

                                                           
44 Ibid, Dolowitz dan Marsh, “Learning from Abroad,” Hlm.8. 
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Berikut ini merupakan penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat 

dalam kerangka konsep Dolowitz dan Marsh. Pertanyaan pertama yang diajukan 

Dolowitz dan Marsh ini ingin melihat bentuk transfer seperti apakah yang dilakukan 

oleh negara borrower sebagai aktor transfer. Apakah aktor melakukan transfer ini 

secara sukarela (voluntary), terpaksa (coercive) atau campuran (mixtures). Dengan 

menjawab pertanyaan ini, peneliti dapat melihat alasan atau latar belakang aktor 

memilih melakukan policy transfer. Berikut adalah gambar dari hubungan atau 

kesatuan di antara ketiga bentuk transfer ini: 

 

 

 

 

Proses transfer secara sukarela (voluntary) terletak di bagian kiri seperti yang 

terlihat pada gambar di atas. Dalam lesson-drawing (perfect rationality), keputusan 

aktor untuk melakukan transfer merupakan tindakan rasional yang dilakukan karena 

adanya suatu masalah ataupun karena ketidakpuasan aktor dengan status quo yang 

Gambar 2. 2 Kesatuan Bentuk Transfer – Voluntary, Mixtures, Coercive Transfer 

Sumber: David P. Dolowitz dan David Marsh, “Learning from Abroad: The Role 
of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making,” hlm.13. 
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ada. 45 Masalah dan ketidakpuasan tersebut akan menjadi faktor pendorong bagi aktor 

untuk secara sukarela mencari jalan keluar. Untuk mencari jalan keluar bagi 

permasalahannya, aktor akan memulai proses lesson-drawing. Dimana aktor akan 

melakukan scanning terhadap program-program yang  ada serta telah berhasil 

dilakukan di tempat lain, dan akhirnya melakukan evaluasi untuk melihat apakah 

program tersebut dapat ditransfer di dalam sistem politiknya.46 

Bentuk yang kedua adalah proses transfer campuran (mixtures) yang 

merupakan proses gabungan antara transfer sukarela dan paksaan. Pada gambar di 

atas, bentuk transfer campuran ini terletak di tengah dan memiliki empat elemen di 

dalamnya, yaitu Lesson drawing (bounded rationality), voluntarily but driven by 

perceived necessity (such as the desire for international acceptance), obligated 

transfer (transfer as a result of treaty obligations, etc) dan conditionality. Pada 

transfer campuran ini, aktor tidak lagi memutuskan untuk melakukan transfer sebagai 

tindakan rasional, namun keputusan tersebut didasarkan dari negosiasi atau hubungan 

dari aktor dengan pihak-pihak lain yang memiliki kepentigan di dalamnya. 

Lesson drawing (bounded rationality) disini hampir sama dengan lesson 

drawing dari bentuk transfer sukarela. Namun disini aktor tidak sepenuhnya 

bertindak rasional dalam melakukan transfer. Sebaliknya, aktor bertindak dalam 

rasional yang terbatas (bounded rationality) dan lebih melihat pada situasi dalam 

proses pengambilan keputusannya (decision-making situation), tidak lagi melihat 

keadaan yang sebenarnya terjadi sehingga transfer yang dilakukan menjadi tidak 

                                                           
45 Ibid, Dolowitz dan Marsh, “Learning from Abroad,” Hlm.14. 
46 Rose, 1991. Dalam Dolowitz dan Marsh, “Learning from Abroad,” Hlm.14. 



24 
 

akurat. Karena transfer tidak dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, akan 

ada kemungkinan bahwa informasi yang dikumpulkan tidak lengkap atau terdapat 

kesalahan informasi tentang kebijakan yang ditransfer, bagaimana kebijakan tersebut 

dijalankan serta tentang konsekuensi yang akan dihadapi karena perbedaan sistem 

ekonomi, sosial, dan politik dari negara borrower dan lender dan menjadi subset47 

transfer.48 

Voluntarily but driven by perceived necessity (such as the desire for 

international acceptance) merupakan proses dimana aktor melakukan transfer secara 

sukarela karena ada dorongan dari nilai-nilai internasional yang ada. 49  Obligated 

transfer (transfer as a result of treaty obligations, etc) merupakan proses dimana 

aktor melakukan transfer sebagai kewajiban dari keanggotaan mereka dari suatu 

rezim dan struktur internasional maupun dari perjanjian-perjanjian yang telah 

disepakati. 50  Proses campuran yang terakhir adalah Conditionality, dimana aktor 

memiliki ikatan finansial dengan aktor lain yang memiliki kepentingan. Sebagai 

contoh, pinjaman yang diberikan sering kali diikuti dengan persyaratan-persyaratan 

yang harus dilakukan oleh aktor. Sehingga kemungkinan besar bahwa keputusan 

untuk melakukan transfer yang diambil oleh aktor merupakan keputusan yang 

didasari pada persyaratan tersebut. 

Bentuk transfer yang terakhir adalah transfer kebijakan secara paksa 

(coercive) yang terletak di bagian kanan pada gambar. Transfer secara paksa ini 

                                                           
47 Subset transfer adalah transfer yang dilakukan berdasarkan informasi yang tidak lengkap, dll.Dapat 
dilihat dalam Dolowitz dan Marsh, “Learning from Abroad,” hlm.14 
48 Ibid. 
49 Dolowitz dan Marsh, “Who Learns What from Whom,” hlm.349 
50 Dolowitz dan Marsh, “Learning from Abroad,” Op.Cit, hlm.14-15. 
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terjadi ketika adanya paksaan pihak-pihak lain terhadap aktor untuk melakukan 

transfer. Dalam hal ini institusi supranasional dan perusahaan transnasional sering 

menjadi aktor utama dalam memaksakan proses transfer dengan melihat peran 

mereka dalam menyebarkan nilai atau kebijakan yang dipakai. Namun proses transfer 

secara paksa ini (direct imposition) sangat jarang terjadi dalam hubungan antar 

negara.51 

Pertanyan kedua dalam kerangka Dolowitz dan Marsh ingin melihat siapa saja 

aktor yang terlibat dalam policy transfer. Ada sembilan kategori aktor yang di 

identifikasi oleh Dolowitz dan Marsh yang mungkin terlibat dalam proses policy 

transfer, yaitu pejabat terpilih (elected officials), partai politik (political parties), 

birokrat atau pegawai negeri (bureaucrats/civil servants), kelompok penekan 

(pressure groups), pengusaha kebijakan/para ahli (policy entrepreneurs/experts), 

perusahaan transnasional (transnational corporations), think tanks, pemerintahan 

supranasional (supra-national governmental) dan lembaga non-pemerintah (non-

governmental institutions), serta konsultan (consultants).52 

Dolowitz dan Marsh menjelaskan konsultan sebagai salah satu contoh aktor 

yang terlibat dalam policy transfer. Konsultan, baik perorangan maupun firma, 

merupakan aktor yang bertindak sebagai ahli kebijakan (policy experts) dalam 

pembangunan program baru, kebijakan dan struktur institusional. Konsultan 

merupakan agen yang sangat dipercaya dan diandalkan oleh para pembuat kebijakan 

baik nasional maupun internasional. Konsultan sangat berperan penting dalam policy 

                                                           
51 Dolowitz dan Marsh, “Who Learns What from Whom,” Op.Cit, hlm.348. 
52 Dolowitz dan Marsh, “Learning from Abroad,” Op.Cit, hlm.10. 
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transfer namun juga cukup kompleks. Mereka akan memberikan masukan atau 

nasihat kepada pembuat kebijakan berdasarkan pemikiran mereka mengenai ‘best 

practice’ yang berhasil digunakan di tempat lain, tetapi mereka cenderung tidak 

terlalu memerhatikan keadaan dalam sistem politik dari borrower. Dikatakan 

kompleks karena dengan keterlibatan konsultan dalam policy transfer akan 

mengaburkan perbedaan antara transfer secara sukarela dan koersif.53 Sebagai contoh, 

meskipun dalam proses transfer konsultan mungkin memaksa negara berkembang 

untuk memakai sebuah model dari reformasi pasar, dan konsultan tersebut disewa 

oleh pemerintah, baik sebagai agen dari badan bantuan internasional maupun 

konsultan independen, maka batasan dari transfer sukarela dan paksaan itu akan 

mengabur. Transfer tersebut dapat dikatakan paksaan karena konsultan memaksakan 

model tersebut kepada pemerintah. Namun dapat dikatakan pula sebagai transfer 

sukarela karena pemerintahlah yang menyewa konsultan tersebut dan mendengarkan 

masukannya. Hubungan yang semakin berkembang antara negara, organisasi 

internasional dan konsultan, akan membuat elemen-elemen transfer sukarela dan 

paksaan juga berubah.54 

Adanya globalisasi membuat banyak hal dapat di transfer dengan mudah dari 

sistem politik yang satu ke yang lain. Sehingga dalam pertanyaannya yang ketiga, 

Dolowitz dan Marsh ingin melihat apa saja (objek) yang ditransfer oleh para aktor. 

Apakah yang ditransfer oleh aktor adalah tujuan kebijakan (policy goals), isi 

kebijakan (policy content), instrument kebijakan (policy instruments), program 

                                                           
53 Ibid, Dolowitz dan Marsh, “Learning from Abroad,” hlm.11 
54 Ibid. 
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kebijakan (policy programs), institusi (institutions), ideologi (ideologies), gagasan 

dan sikap (ideas and attitudes), ataukah negative lessons. Sering sekali terdapat 

kebingungan terhadap istilah kebijakan dan program, sehingga Dolowitz dan Marsh 

memberikan penjelasan dalam tulisannya. Kebijakan merupakan tujuan yang lebih 

luas dan umumnya menunjukkan arah yang ingin diambil oleh pembuat kebijakan, 

sedangkan program merupakan cara atau sarana yang khusus yang dapat digunakan 

aktor untuk menerapkan kebijakan tersebut. Pressman dan Wildavsky juga 

menyatakan bahwa kebijakan akan menjadi suatu program ketika adanya kondisi atau 

syarat yang harus dilakukan, dimana syarat tersebut diberikan oleh pihak yang 

berkuasa. 55  Dengan demikian, untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan dapat 

dilakukan dengan lebih dari satu program. 

Dalam pertanyaannya yang keempat, Dolowitz dan Marsh ingin melihat asal 

pembelajaran transfer tersebut diambil. Menurut mereka, ada baiknya jika aktor 

pembuat kebijakan melihat masa lalu negara mereka agar dapat mengetahui apa yang 

telah berhasil dilakukan dan apa yang tidak boleh diulang. Selain melihat masa lalu, 

pembelajaran juga dapat ditarik dari tingkat internasional, nasional dan lokal. Dalam 

tataran internasional, para aktor pembuat kebijakan dapat menarik pembelajaran dari 

negara lain, kawasan, bahkan dari organisasi internasional. Namun perlu diperhatikan 

bahwa untuk mentransfer kebijakan yang melintasi batas negara, aktor harus 

memperhatikan ideologi dan sumber daya yang dimiliki oleh pihak yang terkait, 

borrower dan lender, agar transfer yang hendak dilakukan dapat diterapkan.56 

                                                           
55 Ibid, Dolowitz dan Marsh, “Learning from Abroad,” hlm.12 
56 Dolowitz dan Marsh, “Who Learns What from Whom,” hlm.351-353 
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Sedangkan dalam tataran nasional dan lokal, aktor pembuat kebijakan dapat 

memulai untuk menarik pembelajaran dari organisasi maupun sistem politik yang ada 

dalam negaranya sendiri. Hal ini dikarenakan pada tiap-tiap organisasi memiliki 

banyak cabang dan divisi dengan teknik serta prosedur administratif yang berbeda. 

Meskipun ada perbedaan dalam SOP, namun karena masih berada dalam negara yang 

sama akan akan memberikan kesempatan lebih besar kepada aktor untuk 

menjadikannya sebagai pembelajaran. Jika terdapat sub-nasional di dalam 

pemerintahan suatu negara, maka pemerintah nasional dapat menarik pembelajaran 

dari pemerintah sub-nasional atau bahkan pemerintahan yang lebih rendah dan begitu 

pula sebaliknya, dimana pemerintah sub-nasional atau pemerintah yang lebih rendah 

dapat menarik pembelajaran dari pemerintah nasional.57 

Policy Transfer menurut Dolowitz dan Marsh bukanlah sebuah proses all-or-

nothing, melainkan kombinasi antara proses yang ada dan aktor yang terkait.58 Pada 

pertanyaannya yang kelima ini, Dolowitz dan Mars menjelaskan sejauh mana atau 

pada tingkatan manakah transfer itu dilakukan. Terdapat empat tingkatan yang 

dipakai untuk melihat sejauh mana transfer dilakukan, antara lain: menyalin 

(copying), dimana transfer yang dilakukan merupakan transfer langsung dan lengkap, 

tanpa adanya perubahan apapun. Cara termudah untuk melihatnya adalah dengan 

memeriksa susunan kata yang terdapat dalam rancangan undang-undang dari 

legislatif yang mengesahkan suatu program; emulasi (emulation) terjadi ketika aktor 

tidak menyalin setiap detail dari objek yang akan di transfer. Tetapi tetap menerima 

                                                           
57 Dolowitz dan Marsh, “Learning from Abroad,” Op.Cit, hlm.12 
58 Ibid, hlm.13 
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bahwa program tersebut memberikan standar terbaik (best practice) bagi pihak 

borrower. Singkatnya dalam emulasi ini yang ditransfer adalah gagasan atau ide dari 

suatu kebijakan atau program; kombinasi/campuran (combinations/mixtures), 

merupakan penggabungan dari berbagai kebijakan atau unsur-unsur program yang 

ditemukan atau dipelajari dari dua atau lebih tempat pembelajaran; serta yang terakhir 

adalah inspirasi (inspiration), dimana objek yang ditransfer bukanlah kebijakan asli 

dari suatu negara, melainkan inspirasi yang timbul dari kebijakan tersebut yang 

mendorong negara adopter untuk melakukan sebuah perubahan kebijakan (policy 

change).59 

Dolowitz dan Marsh menekankan bahwa berbedanya kasus policy transfer 

yang dihadapi oleh aktor pembuat kebijakan akan mengakibatkan berbeda pula jenis-

jenis tingkatan transfer yang digunakan. Namun, jenis-jenis tingkatan transfer yang 

digunakan dalam suatu kasus, tergantung pada siapa saja aktor-aktor yang terlibat di 

dalamnya dan dimana proses pembuatan kebijakan transfer itu terjadi. Misalnya, 

ketika para politisi terlibat menjadi aktor pembuat kebijakan, mereka cenderung 

mencari solusi cepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Karena mendesaknya 

kebutuhan akan solusi tersebut, maka jenis tingkatan transfer yang akan dipilih adalah 

copying atau emulasi. Namun jika birokrat menjadi aktor pembuat kebijakan akan 

cenderung memilih transfer kombinasi untuk digunakan.60 

Pertanyaan yang keenam, adalah pertanyaan yang bertujuan untuk melihat 

halangan atau hambatan yang dialami pada saat melakukan transfer. Menurut 

                                                           
59 Ibid, hlm.13 
60 Ibid, hlm.13 
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Dolowitz dan Marsh ada beberapa hal yang dianggap sebagai penghambat jalannya 

policy transfer, yaitu adanya kekompleksan kebijakan (policy complexity), dimana 

semakin kompleksnya kebijakan atau program yang hendak di transfer, maka akan 

membuat transfer tersebut semakin sulit; adanya kebijakan yang telah dibuat (past 

policies), dimana past policies ini akan membatasi aktor untuk menentukan apa yang 

akan ditransfer dan apa yang dicari ketika terlibat dalam policy transfer, adanya 

hambatan institusional dan struktural yang dihadapi oleh aktor saat mentransfer, serta 

adanya ketidaksesuaian ideologi, budaya, teknologi, ekonomi, birokrasi dan bahasa 

antara negara borrower dan lender.61 

Pertanyaan selanjutnya, yang ketujuh, merupakan pertanyaan yang dipakai 

untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dapat membuktikan bahwa telah terjadinya 

suatu policy transfer. Dolowitz dan Marsh mengemukakan bahwa ada beberapa hal 

yang dapat dilihat sebagai bukti bahwa policy transfer telah terjadi, yaitu dari media 

(baik dari media cetak, koran dan majalah, maupun media elektronik, TV dan radio), 

dari adanya laporan, baik resmi atau tidak, dari konferensi-konferensi, pertemuan 

atau kunjungan yang dilakukan dan adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak 

atau aktor terkait, baik secara tertulis maupun secara verbal, mengenai transfer yang 

dilakukan. 

Perlu diakui bahwa tidak semua transfer yang dilakukan oleh aktor berujung 

pada keberhasilan. Namun juga tidak seluruhnya gagal. Kegagalan dan keberhasilan 

dari transfer yang telah dilakukan oleh aktor dapat dilihat atau diukur dari sejauh 

mana policy transfer ini telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 
                                                           
61 Dolowitz dan Marsh, “Who Learns What from Whom,” hlm.353-354 
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di awal keterlibatannya dalam proses transfer tersebut.62  Maka dari itu Dolowitz dan 

Marsh dalam pertanyaan terakhir pada kerangka policy transfernya, 

mengidentifikasikan faktor-faktor yang memengaruhi gagalnya transfer. Faktor-

faktor tersebut adalah: uninformed transfer, tidak lengkapnya informasi yang dimiliki 

oleh borrower mengenai kebijakan atau institusi dan bagaimana mereka beroperasi di 

negara asal; incomplete transfer, adanya elemen penting, yang menjadi bagian atau 

faktor dari berhasilnya kebijakan atau institusi ini diterapkan di dalam negara asal, 

tidak dapat ditransfer sehingga menyebabkan kegagalan transfer; serta inappropriate 

transfer, dimana negara borrower tidak memperhatikan perbedaan ekonomi, sosial, 

politik dan ideologi yang ia dan negara lender miliki sehingga proses transfer yang 

dilakukan menjadi tidak tepat.63 Demikianlah penjabaran dari pertanyaan-pertanyaan 

dalam kerangka dari konsep policy transfer yang dikemukakan oleh Dolowitz dan 

Marsh, yang kemudian akan diolah ke dalam operasionalisasi konsep pada sub-bab 

selanjutnya. 

 

2.3 Operasionalisasi Konsep 

Penelitian ini akan melihat proses dari policy transfer yang dilakukan oleh 

aktor transfer (borrower). Dimana penelitian ini akan dimulai dari mencari tahu 

alasan aktor untuk terlibat dalam transfer, apa yang telah dipelajarinya sehingga 

memilih policy transfer. Lalu akan dilanjutkan dengan melihat siapa saja aktor yang 

terlibat di dalamnya, yang kemudian berperan untuk membantu atau mendampingi 

                                                           
62 Dolowitz dan Marsh, “Learning from Abroad,” hlm.17 
63 Ibid, hlm.17 
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aktor pada saat pembelajaran transfer sampai pada dihasilkannya suatu kebijakan, 

program, atau institusi yang baru. Setelah produk atau hasil dari transfer dikeluarkan, 

akan dilihat pula apa saja yang mereka transfer dari sistem politik lain yang kemudian 

dipakai ke dalam sistem politiknya. Dari hasil tersebut juga akan dilihat tempat asal 

atau dari sistem politik mana saja aktor transfer (borrower) ini mengambil 

pembelajarannya.  Setelah mengetahui hasil serta asal dari transfer yang dilakukan, 

kemudian akan diteliti sejauh mana aktor melakukan transfer dan menerapkan ke 

dalam sistem politik domestiknya. 

Setelah mengetahui proses awal yang mendorong aktor melakukan transfer 

sampai pada dikeluarkannya hasil transfer, akan diteliti pula mengenai hambatan-

hambatan apa saja yang dialami oleh aktor pada saat proses transfer berlangsun, serta 

diteliti pula cara untuk membuktikan telah terjadinya policy transfer dalam studi 

kasus yang akan dibahas ini. Dan yang terakhir melihat apakah transfer yang 

dilakukan ini gagal atau berhasil, dengan melihat implementasi dari hasil transfer 

tersebut. Untuk menjelaskan policy transfer dari Dolowitz dan Marsh yang akan 

dipakai dalam penelitian ini, berikut diberikan tabel operasionalisasi konsep yang 

akan menuntun penulis dalam mencari data dan menganalisis konsep dengan studi 

kasus terkait. 
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Tabel 2.1  Operasionalisasi Konsep Policy Transfer 
 

Variabel 
Jenis/ 

Konsepsi 
Indikator Parameter 

Bentuk 
Transfer 

Voluntary 
Lesson Drawing 

(Perfect Rationality) 

 Adanya pandangan atau persepsi Filipina 
terhadap pentingnya kebijakan atau 
peraturan untuk menangani masalah 
stateless persons. 

 Adanya proses pembelajaran (lesson-
drawing) yang dilakukan oleh pemerintah 
Filipina terkait penanganan stateless 
persons. 

 Adanya kebijakan atau peraturan baru 
yang dihasilkan dari proses pembelajaran 
(lesson-drawing) yang dilakukan 
pemerintah Filipina terkait penanganan 
stateless persons. 

Mixtures 

Lesson Drawing 
(Bounded Rationality) 

 Adanya pandangan atau persepsi Filipina 
terhadap pentingnya kebijakan atau 
peraturan untuk menangani masalah 
stateless persons. 

 Adanya persepsi aktor lain yang 
memengaruhi Filipina terkait penanganan 
masalah stateless persons. 

 Adanya kebijakan atau peraturan baru 
yang dikeluarkan pemerintah Filipina 
yang kurang sesuai dengan sistem dan 
keadaan stateless persons di Filipina 
yang disebabkan karena kurangnya fokus 
Filipina terhadap masalah yang 
sebenarnya terjadi. 

International Pressures 
(Images) 

(Consensus) 
(Perceptions) 

 Adanya nilai-nilai internasional terkait 
stateless persons yang kemudian 
memberikan tekanan bagi Filipina. 

 Adanya pandangan tertentu yang 
diberikan masyarakat internasional 
terhadap Filipina terkait stateless 
persons. 

 Adanya konsensus yang telah dilakukan 
oleh Filipina secara internasional terkait 
stateless persons. 

 Adanya persepsi yang dimiliki 
masyarakat internasional terhadap 
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Filipina terkait stateless persons. 

Externalities 

 Adanya saling ketergantungan 
(interdependensi) antara Filipina dengan 
aktor lain yang terkait terhadap kebijakan 
atau peraturan mengenai stateless 
persons. 

Conditionality 
(Loans) 

(Conditions attached to 
business activity) 

 Adanya kegiatan ekonomi atau finansial 
yang dilakukan Filipina dengan aktor 
lainnya, baik pinjaman atau bisnis yang 
dilakukan, yang menjadikan policy 
transfer sebagai salah satu syaratnya. 

Obligations 

 Adanya kewajiban yang dimiliki Filipina 
yang muncul karena keangggotaannya 
dalam sebuah rezim atau struktur 
internasional maupun karena perjanjian 
yang telah disepakati oleh Filipina terkait 
stateless persons. 

Coercive Direct Imposition 

 Adanya aktor lain yang memaksakan 
policy transfer pada Filipina terkait 
stateless persons. 

 Adanya sanksi yang akan diterima 
Filipina jika tidak melakukan policy 
transfer. 

Aktor 
Transfer 

 

Elected Officials 
 Adanya peran/pengaruh/keterlibatan dari 

pejabat negara/pemerintah Filipina dalam 
proses policy transfer. 

Political Parties 
 Adanya peran/pengaruh/keterlibatan dari 

partai politik dalam proses policy transfer 
yang dilakukan Filipina. 

Bureaucrats / civil 
servants 

 Adanya peran/pengaruh/keterlibatan dari 
birokrasi/pegawai negeri di sistem 
pemerintahan Filipina dalam proses 
policy transfer. 

Pressure Groups 
 Adanya peran/pengaruh/keterlibatan dari 

pressure groups dalam proses policy 
transfer yang dilakukan Filipina. 

Policy Entrepreneurs 
& experts 

 Adanya peran/pengaruh/keterlibatan dari 
policy entrepreneurs/para ahli dalam 
membantu Filipina terkait policy transfer. 

 Adanya peran/pengaruh/keterlibatan dari 
policy entrepreneurs dan para ahli dalam 
menyebarkan ide/gagasan mengenai 
stateless persons kepada Filipina. 
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Transnational 
Corporations 

 Adanya peran/pengaruh/keterlibatan dari 
perusahaan transnasional dalam proses 
policy transfer yang dilakukan Filipina 
terkait stateless persons. 

Think Tanks 

 Adanya peran/pengaruh/keterlibatan 
Think Tanks dalam membantu Filipina 
terkait policy transfer dengan 
menyediakan informasi dan penelitian 
yang diperlukan terkait dengan stateless 
persons. 

Supranational 
Institutions, 
IGOs, NGOs 

 Adanya peran/pengaruh/keterlibatan dari 
institusi supranasional, IGO dan/atau 
NGO dalam penyebaran ide/informasi, 
program dan institusi melalui kebijakan, 
syarat pinjaman, dan kebijakan yang 
terdapat dalam konferensi serta reports 
mereka terkait stateless persons kepada 
Filipina. 

Consultants 
 Adanya peran/masukan dari konsultan 

(firma/individu) kepada mengenai policy 
transfer terkait dengan stateless persons. 

Objek 
Transfer 

 

Policy Goals 

 Adanya tujuan/goals baru dari kebijakan 
Filipina terkait dengan stateless persons 
sebagai hasil dari transfer yang 
dilakukan. 

Policy Content 

 Adanya kesamaan isi/content dari 
kebijakan Filipina terkait stateless 
persons sebagai hasil dari transfer yang 
dilakukan. 

Policy Instruments 

 Adanya instrumen kebijakan baru yang 
dikeluarkan Filipina terkait stateless 
persons sebagai hasil dari transfer yang 
dilakukan. 

Policy Programs 

 Adanya program-program baru yang 
dikeluarkan Filipina terkait stateless 
persons sebagai hasil dari transfer yang 
dilakukan. 

Institutions 
 Adanya pembentukan institusi baru di 

Filipina terkait stateless persons sebagai 
hasil dari transfer yang dilakukan. 

Ideologies 

 Adanya ideologi baru yang 
ditambahkan/dipakai Filipina terkait 
stateless persons sebagai hasil dari 
transfer yang dilakukan. 
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Ideas & Attitudes 

 Adanya kesamaan ide/gagasan serta sikap 
dalam menjalankan kebijakan yang 
dilakukan Filipina terkait stateless 
persons sebagai hasil dari transfer yang 
dilakukan. 

Negative Lessons 

 Adanya pembelajaran mengenai negative 
lessons (kritik dan saran) terkait dengan 
stateless persons yang ditransfer oleh 
Filipina dari kebijakan/program yang 
telah ada sebelumnya. 

Asal 
Transfer 

Past 

Internal 

 Adanya pembelajaran yang dilakukan 
oleh Filipina dengan melihat kegagalan 
dan keberhasilan kebijakan-kebijakan 
nasional terkait dengan stateless persons 
yang telah ada sebelumnya di Filipina. 

Global 

 Adanya pembelajaran yang dilakukan 
oleh Filipina dengan melihat kegagalan 
dan keberhasilan kebijakan-kebijakan 
yang ada di dunia internasional terkait 
dengan stateless persons yang telah ada 
sebelumnya. 

Within-a 
Nation 

State Governments 

 Adanya pembelajaran yang dilakukan 
oleh Filipina dengan melihat kebijakan-
kebijakan yang ada di dalam 
pemerintahan nasional Filipina terkait 
dengan stateless persons. 

City Governments 

 Adanya pembelajaran yang dilakukan 
oleh Filipina dengan melihat kebijakan-
kebijakan yang ada di dalam 
pemerintahan kota di Filipina terkait 
dengan stateless persons. 

Local Authorities 

 Adanya pembelajaran yang dilakukan 
oleh Filipina dengan melihat kebijakan-
kebijakan yang ada di dalam 
pemerintahan lokal/daerah di Filipina 
terkait dengan stateless persons. 

Cross-
National 

International 
Organizations 

 Adanya pembelajaran yang dilakukan 
oleh Filipina dengan melihat 
kebijakan/program/institusi yang dimiliki 
organisasi internasional mengenai 
stateless persons. 

Regional 
State 

 Adanya pembelajaran yang dilakukan 
oleh Filipina dengan melihat 
kebijakan/program/institusi yang dimiliki 
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Local Government negara-negara lain, baik dalam lingkup 
regional ASEAN, maupun pemerintah 
yang ada dalam pemerintahan lokal 
sebuah negara mengenai stateless 
persons. 

Past Relation 

 Adanya pembelajaran yang dilakukan 
oleh Filipina dengan melihat relasi yang 
telah dijalin Filipina dengan aktor 
internasional mengenai stateless persons. 

Tingkatan 
Transfer 

 

Copying 
 Adanya transfer secara langsung dan utuh 

pada saat Filipina melakukan policy 
transfer mengenai stateless persons. 

Emulation 
 Adanya transfer sebagian yang dilakukan 

Filipina pada saat melakukan policy 
transfer mengenai stateless persons. 

Combinations 

 Adanya transfer yang dilakukan Filipina 
dengan menggabungkan berbagai 
kebijakan yang akhirnya menjadi 
kebijakan baru mengenai stateless 
persons. 

Inspiration 

 Adanya transfer ide/gagasan yang 
dilakukan Filipina dan dipakai pada saat 
membuat kebijakan baru mengenai 
stateless persons. 

Hambatan 
Transfer 

 

Policy Complexity 
 Adanya kekompleksan dari kebijakan 

yang hendak ditransfer oleh Filipina 
mengenai stateless persons. 

Past Policies 

 Adanya kebijakan yang telah dikeluarkan 
yang membatasi Filipina dalam 
melakukan policy transfer mengenai 
dengan stateless persons. 

Structural Institutional 

 Adanya hambatan secara struktural dan 
institusional yang dialami oleh Filipina 
pada saat melakukan policy transfer 
mengenai dengan stateless persons. 

Feasibility 
(ideology, cultural 

proximity, technology, 
economic, 

bureaucratic) 

 Adanya perbedaan dari ideologi, budaya, 
teknologi, ekonomi, serta birokrasi yang 
dimiliki Filipina dengan sistem politik 
lainnya yang akan ditransfer mengenai 
stateless persons. 

Language 

 Adanya kesulitan yang dialami Filipina 
untuk menginterpretasikan atau 
memahami informasi dan hal-hal terkait 
dengan policy transfer mengenai stateless 
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persons yang akan dilakukan karena 
perbedaan bahasa yang digunakan. 

Bukti 
Transfer 

 

Media 
(Newspaper, Magazine, 

TV, Radio) 

 Adanya pemeberitaan yang dikeluarkan 
mengenai policy transfer yang dilakukan 
Filipina terkait stateless persons. 

Reports 
(commissioned, 

uncommissioned) 

 Adanya laporan yang dikeluarkan 
mengenai policy transfer yang dilakukan 
Filipina terkait stateless persons. 

Conferences 
 Adanya Konferensi yang diadakan 

mengenai policy transfer yang dilakukan 
Filipina terkait stateless persons. 

Meetings/Visits 
 Adanya pertemuan atau kunjungan 

mengenai policy transfer yang dilakukan 
Filipina terkait stateless persons. 

Statements 
(Written, Verbal) 

 Adanya pernyataan yang dikeluarkan 
secara tertulis atau verbal mengenai 
policy transfer yang dilakukan Filipina 
terkait stateless persons. 

Kegagalan 
Transfer 

 

Uninformed Transfer 

 Adanya informasi yang tidak dimiliki 
Filipina terkait kebijakan/pengaturan 
administratif/institusi/gagasan mengenai 
stateless persons dari sistem politik 
asalnya. 

Incomplete Transfer 

 Adanya elemen penting yang mendukung 
keberhasilan dari penerapan kebijakan 
/pengaturan administratif/ institusi/ 
gagasan di sistem politik asal mengenai 
stateless persons yang tidak dapat 
ditransfer oleh Filipina. 

Inappropriate Transfer 

 Adanya ketidaksesuaian konteks, baik 
dalam hal ekonomi, sosial, politik 
ataupun ideologi antara Filipina dan 
sistem politik asal pada saat melakukan 
policy transfer mengenai stateless 
persons. 

 
Sumber: David P.Dolowitz dan David Marsh, “Learning from Abroad: The Role of 
Policy Transfer in Contemporary Policy-Making,” Governance: An International 

Journal of Policy and Administration 13, no.1 (2000). 
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Tingkatan Transfer 

2.4 Alur Pemikiran 
Bagan 2.1  Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk Transfer Aktor Transfer Objek Transfer Asal Transfer 

PBB 
 

UNHCR 

Ratifikasi Konvensi 1954 ke dalam Department Circular no. 
058. Prosedur Penetapan Status Pengungsi dan Stateless Persons 

1954 Convention Relating to 
the Status of Stateless Persons 

- Elected Officials 
- Political Parties 
- Bureaucrats/Civil 

Servants 
- Pressure Groups 
- Policy 

Entrepreneurs & 
Experts 

- Transnatioal 
Corporations 

- Think Tanks 
- Supranational 

Institutions, 
IGOs, NGOs 

- Consultants 

- Policy Goals 
- Policy 

Content 
- Policy 

Instruments 
- Policy 

Programs 
- Institutions 
- Ideologies 
- Ideas & 

Attitudes 
- Negative 

Lessons 

Past: 
- Internal 
- Global 
Within-a Nation: 
- State 

Governments 
- City 

Governments 
- Local 

Authorities 
Cross-National: 
- International 

Organizations 
- Regional, 

State, Local 
Government 

- Past Relation 

Adanya masalah yang ditemukan 
terkait stateless persons di Filipina 

Filipina menandatangani 
Konvensi 1954 pada Tahun 1955 

Voluntary: 
- Lesson Drawing 
(Perfect Rationality) 
Mixtures: 
- Lesson Drawing 
(Bounded Rationality) 
- International 

Pressures 
(Images) (Consensus) 
(Perceptions) 

- Externalities 
- Conditionality 

(Loans) 
(Conditions attached 
to business activity) 

- Obligations 
Coercive: 
- Direct Imposition 

- Copying 
- Emulation 
- Combinations 
- inspiration 

Bagaimana proses policy transfer Konvensi 1954 tentang Status Stateless Persons dalam Prosedur Penetapan Status Pengungsi dan Stateless 
Persons di Filipina Tahun 2012? 

Filipina melakukan Policy Transfer 

Hambatan Transfer Bukti Transfer Kegagalan Transfer 

- Policy 
Complexity 

- Past Policies 
- Structural 

Institutional 
- Feasibility 

(Ideology, 
Cultural 
Proximity, 
Technology, 
Economic, 
Bureaucratic) 

- Language 

- Media 
(Newspaper, 
Magazine, TV, 
Radio) 

- Reports 
(Commissioned, 
Uncommissioned) 

- Conferences 
- Meetings/Visits 
- Statements 

(Written, Verbal) 

- Uninformed 
Transfer 

- Incomplete 
Transfer 

- Inappropriate 
Transfer 
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2.5 Argumen Utama 

 Prosedur Penetapan Status Pengungsi dan Stateless Persons di Filipina pada 

tahun 2012 merupakan hasil proses policy transfer dari Konvensi 1954 PBB yang 

dilakukan Filipina dengan melihat dari bentuk transfer, secara sukarela, campuran, 

atau koersif; aktor-aktor yang terlibat; objek yang ditransfer; asal dari transfer, dari 

masa lalu, domestik atau internasional; tingkatan transfer yang dilakukan; hambatan 

pada saat transfer; bukti telah terjadinya transfer; dan faktor-faktor yang 

menyebabkan gagalnya transfer. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Di dalam penelitian ini, kemudian akan mendeskripsikan atau 

menggambarkan proses dari policy transfer yang dilakukan Filipina. Dimana Filipina 

melakukan policy transfer dari Konvensi 1954 PBB dalam Prosedur Penetapan Status 

Pengungsi dan Status Stateless Persons Tahun 2012. 

 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi dari tahun 2010-2012. Penelitian 

dimulai dari tahun 2010 dimana pada saat itu UNHCR mulai menggalakkan 

pengaksesian Konvensi 1954 kepada negara-negara, dan sampai pada tahun 2012 

pada saat Filipina mengeluarkan Prosedur Penetapan Status Pengungsi dan Status 

Stateless Persons sebagai hasil dari peratifikasian Kovensi 1954 tersebut. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi 

kepustakaan (Library Research). Dimana data yang dikumpulkan merupakan data-

data yang berasal dari literatur atau kepustakaan, baik sumber tertulis maupun online. 

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, media 
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cetak, media online, Undang-Undang, maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif dimaksudkan untuk mencari 

pemahaman mendalam mengenai realitas sosial yang diteliti. Dimana untuk 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, akan dilakukan proses membaca, 

menelaah, menerjemahkan, serta membandingkan data dari berbagai sumber yang 

didapat. 

 

3.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I: Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian. 

Dalam latar belakang dijelaskan alasan mengapa policy transfer Konvensi 1954 dan 

stateless persons di Filipina ini dijadikan sebagai topik penelitian. Dari latar belakang 

kemudian akan dirumuskan pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui 

penelitian ini. 

 

 

 



43 
 

BAB II: Tinjauan Pustaka 

Bab ini terdiri dari kerangka penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian. 

Dimana di dalamnya akan dipaparkan mengenai studi terdahulu yang menjadi acuan 

bagi penulis, serta penjelasan konsep policy transfer dari Dolowitz dan Marsh yang 

digunakan. Lalu konsep tersebut akan dioperasionalisasikan dengan kasus yang ada 

dan memberikan pandangan terkait kasus ini di dalam argumen utama. 

 

BAB III: Metode Penelitian 

Bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan, yang terdiri dari jenis penelitian, 

ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan 

sistematika penulisan yang akan membantu untuk memberikan batasan bagi penulis 

sehingga focus dalam penelitian ini tetap terjaga. 

 

BAB IV: Gambaran Umum 

Bab ini akan membantu untuk memberikan gambaran secara umum mengenai kondisi 

atau keadaan atau menjelaskan secara umum mengenai hal-hal yang perlu untuk 

diketahui mengenai topik bahasan dalam penelitian, sebagai pengantar sebelum 

memasuki bab pembahasan. Pada penelitian ini akan diberikan gambaran umum dari 

Konvensi 1954 tentang stateless persons serta mengenai kebijakan dan/atau hal-hal 

lainnya yang telah dilakukan Filipina terkait stateless persons yang pada akhirnya 

akan mengarahkannya untuk meratifikasi konvensi 1954 ini. 
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BAB V: Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan 

dengan menggunakan konsep policy transfer oleh Dolowitz dan Marsh untuk 

menganalisis kasus yang ada dan menjawab rumusan masalah, yaitu bagaimana 

proses policy transfer Konvensi 1954 PBB dalam Prosedur Penetapan Status 

Pengungsi dan Stateless Persons di Filipina Tahun 2012. 

 

BAB VI: Penutup 

Bab ini berisikan pernyataan singkat mengenai hasil analisis dan pembahasan 

mengenai proses policy transfer Konvensi 1954 PBB dalam Prosedur Penetapan 

Status Pengungsi dan Stateless Persons di Filipina Tahun 2012 yang telah dilakukan. 

Dalam bab ini juga terdapat rekomendasi atau saran yang diberikan berdasarkan hasil 

temuan penelitian yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

Pada bab ini penulis akan memaparkan isi dari Konvensi 1954 tentang status 

stateless person secara umum yang akan membantu memahami Konvensi ini secara 

keseluruhan. Selanjutnya penulis juga akan memaparkan kerangka hukum yang 

dimiliki Filipina, baik Undang-Undang maupun kasus yang pernah ditangani dan 

diselesaikan, serta perlakuan dan perlindungan yang diberikan Filipina terhadap 

Stateless Person. Kerangka hukum yang dipaparkan merupakan kerangka hukum 

yang dikeluarkan Filipina sebelum Konvensi 1954 diratifikasi dan sebelum Prosedur 

Penetapan Status Pengungsi dan Stateless Persons dikeluarkan. Hal ini diperlukan 

untuk memahami lebih dalam mengenai hukum dan kebijakan domestik Filipina yang 

kemudian mengarahkan Filipina untuk meratifikasi Konvensi 1954 dan membentuk 

Prosedur Penetapan Status Pengungsi dan Stateless Persons tahun 2012.  

 

4.1 Konvensi 1954 tentang Status Stateless Persons 

Konvensi tentang Status Stateless Person mulai diberlakukan pada 06 Juni 

1960 setelah diadakannya konferensi berkuasa penuh (Conference of 

Plenipotentiaries) oleh Majelis umum PBB tahun 1951. Pada saat itu ada dua 

konvensi internasional yang sedang disusun, yaitu Konvensi tentang Status Pengungsi 

dan Konvensi tentang Status Stateless Person. Konvensi tentang Status Pengungsi 

diadopsi terlebih dahulu pada tahun yang sama, tahun 1951, sedangkan Konvensi 
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tentang Status Stateless Person diadopsi pada 28 September 1954 setelah 

dilakukannya negosiasi internasional.64 

Seperti pengertian stateless person yang telah diberikan dalam Konvensi 1954 

pada pasal 1 ayat 1, yaitu orang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh 

negara manapun berdasarkan hukum nasionalnya, 65  Konvensi 1954 ini dibentuk 

karena masyarakat internasional semakin menyadari bahwa ketiadaan status 

kewarganegaraan akan membuat mereka yang tidak memilikinya menjadi orang-

orang yang rentan dan dapat membahayakan bahkan sampai pada suatu titik mampu 

menghancurkan kehidupan orang-orang yang bersangkutan.66 Dan konvensi ini hadir 

dengan kerangka kerja (framework) yang ditetapkan untuk memberikan perlindungan 

secara internasional bagi para stateless person.67 

Perlindungan yang diberikan dalam Konvensi ini merupakan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia yang seharusnya mereka miliki. Di dalamnya telah 

diberikan standar perlakuan minimum negara terhadap mereka yang memenuhi 

kualifikasi sebagai stateless persons,68 sehingga tidak ada seorangpun dari stateless 

person yang harus diperlakukan lebih buruk daripada orang asing yang memiliki 

kewarganegaraan. 69  Perlindungan terhadap hak-hak stateless persons ini juga 

melengkapi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap 

                                                           
64 The 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons, Introductory Note, hlm.3. 
65 Ibid hlm.6 
66 UNHCR, Protecting the Rights of Stateless Persons hlm.1. 
67 The 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons, Introductory Note, hlm.3 
68 Ibid, hlm.3 
69 UNHCR, Protecting the Rights of Stateless Persons, Op.Cit, hlm.4. 
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orang berhak mendapatkan kewarganegaraan.70 Dimana ketika mereka tidak memiliki 

status kewarganegaraan dan tidak dapat mengakses hak-hak mereka, ada Konvensi 

1954 yang akan memberikan perlindungan terhadap mereka sehingga mereka dapat 

menikmati hak-hak dasar mereka. 

Secara keseluruhan Konvensi ini memiliki enam bagian. Bagian pertama 

menetapkan ketentuan-ketentuan umum dari Konvensi, seperti menetapkan definisi 

stateless person yang dipakai, menetapkan kewajiban bagi stateless person untuk 

mematuhi hukum dan regulasi negara dimana dia berada, serta mengatur tentang 

ketentuan-ketentuan umum lainnya.71 Sedangkan pada bagian kedua sampai kelima 

menetapkan hal-hal yang harus dilakukan oleh negara pihak untuk melindungi para 

stateless person, dimana pada bagian kedua fokus membahas penetapan status 

yuridis, bagian ketiga membahas mengenai pekerjaan, bagian keempat mengenai 

kesejahteraan dan kelima membahas mengenai tindakan administratif yang harus 

dilakukan negara pihak untuk stateless person, termasuk di dalamnya memberikan 

bantuan administratif, memberikan dokumen identitas serta dokumen perjalanan. 

Bagian keenam atau bagian terakhir membahas mengenai klausula atau ketentuan 

akhir dari isi Konvensi 1954 ini. Dimana di dalamnya membahas setiap ketentuan 

yang perlu diketahui oleh negara pihak perihal pengadopsian ketentuan-ketentuan 

yang ada dalam Konvensi.72 

                                                           
70 United Nations. The Universal Declaration of Human Rights, Article 15. 
71 The 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons. Hlm.6-9 
72 Ibid. Hlm.10-23 
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Tidak hanya berkontribusi besar terhadap hukum internasional melalui 

pendefinisian stateless persons,73 Konvensi 1954 juga turut membantu menyediakan 

solusi praktis bagi negara untuk dapat membantu atau menjawab kebutuhan-

kebutuhan khusus dari para stateless person di dalam menjalani kehidupan mereka 

yang diakibatkan karena tidak adanya status kewarganegaraan, yang menjamin 

keamanan serta martabat mereka sampai masalah mereka dapat diselesaikan.74 

Masalah-masalah praktis yang sering dialami oleh stateless persons beberapa 

di antaranya yaitu; tidak dapat menuntut hak sipil dan hak politiknya – tidak dapat 

mencalonkan diri dalam pemilu dan tidak dapat menggunakan hak suaranya untuk 

memilih;75 kurangnya akses untuk perawatan kesehatan, pendidikan; kurangnya akses 

terhadap perbankan − tidak dapat membuka rekening bank ataupun mengajukan 

kredit; 76  tidak dapat menikah ataupun meregistrasi kelahiran anak; 77  kemiskinan 

(destitution)78 – mereka dilarang untuk mencari pekerjaan tradisional, ketika berhasil 

mendapatkannya, mereka hanya menerima upah kerja yang rendah yang juga sering 

kali ditahan (tidak diberikan tepat waktu), dengan lingkungan kerja yang buruk, 

seperti adanya pelecehan secara verbal (verbal abuse), kekerasan, rasisme, 

diskriminasi, intimidasi, bahkan pekerjaan yang mereka lakukan sering kali  

                                                           
73 The 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons, Introductory Note, hlm.3 
74 ibid hlm.4 
75 Southwick dan Lynch, Nationality Rights for All, hlm.3 
76 Ibid, hlm.3 
77 Kata Pengantar Antonio Guterres UNHCR, Statelessness Determination Procedures: Identifying and 
Protecting Stateless Persons (Switzerland: UNHCR, 2014). Diunduh dari 
http://www.refworld.org/docid/5412a7be4.html, pada 28 September 2017. 
78 Ibid 
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merupakan pekerjaan yang berbahaya, yang sulit dan yang kotor.79 Hal-hal ini 

membuat para stateless person tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka 

dan hidup berkekurangan, bahkan memiliki risiko menjadi korban eksploitasi tenaga 

kerja. Mereka juga tidak memiliki kebebasan untuk bergerak atau berpindah − tidak 

memiliki identitas dan dokumen perjalanan (travel document) – yang pada akhirnya 

dapat menyulitkan mereka karena tidak dapat bepergian dan juga dapat menyebabkan 

penahanan (detention) yang berkepanjangan; 80  serta rentan terhadap pengusiran 

(expulsion).81 

 Oleh karena banyak hak-hak dasar dari stateless person yang tidak dapat 

diakses, Konvensi 1954 menetapkan bahwa stateless person harus diperlakukan sama 

seperti negara dari negara yang bersangkutan berkaitan dengan hak-hak tertentu, 

seperti kebebasan beragama dan hak atas pendidikan dasar.82 Selain negara harus 

memperlakukan stateless persons dengan perlakuan yang sama dengan warga 

negaranya terkait dengan pendidikan dasar, konvensi juga mengharuskan negara 

untuk memberikan perlakuan yang sama seperti yang negara berikan kepada orang 

asing pada umumnya terkait pendidikan lanjutan yang akan ditempuh stateless person 

                                                           
79 UN Commission on Human Rights, Prevention of Discrimination: The Rights of Noncitizens dalam 
Alec Paxton. “Finding A Country to Call Home: A Framework For Evaluating Legislation to Reduce 
Statelessness in Southeast Asia,” Pacific Rim Law and Policy Journal 21, No. 3. (2012): 634-635. 
Diunduh dari https://digital.law.washington.edu/dspace-
law/bitstream/handle/1773.1/1166/21PRPLJ623.pdf?sequence=1&isAllowed=y, pada 21 Agustus 
2017. 
80 UNHCR, Protecting the Rights of Stateless Persons, hlm.2. 
81 The 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons, Introductory Note, hlm.3 
82 UNHCR, Protecting the Rights of Stateless Persons, hlm.5. 
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tersebut. Khususnya yang berhubungan dengan akses untuk studi, pengakuan 

sertifikat asing, ijazah, gelar, keringanan biaya dan pemberian beasiswa.83 

Pasal 17 dan 18 mengatur mengenai hak mendapatkan pekerjaan. Dimana 

Pasal 17 menyatakan hak untuk terlibat dalam pekerjaan yang menghasilkan upah, 

serta Pasal 18 membahas mengenai hak untuk bekerja secara mandiri serta 

mendirikan perusahaan komersial maupun perusahaan industri.84 Pada pasal 26, 27, 

dan 28 diatur mengenai hak atas kebebasan bergerak bagi para stateless person. 

Dalam pasal 26 mengharuskan negara untuk memberikan hak kepada stateless person 

untuk berpindah secara bebas dalam wilayah tersebut, dan pada pasal 27 dan 28 

Konvensi 1954 mengharuskan negara untuk memberikan dokumen identitas dan 

dokumen perjalanan.85 Terkait dengan pengusiran (expulsion) yang sering diterima 

oleh stateless person, Konvensi 1954 telah menjamin bahwa stateless persons yang 

secara sah berada di negara yang bersangkutan tidak dapat diusir secara sewenang-

wenang, seperti yang tertuang pada pasal 31.86 Ketentuan-ketentuan yang terdapat 

dalam Konvensi 1954 ini berlaku untuk semua stateless person, namun perlu 

diperhatikan, ada beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi stateless person yang 

hadir/tinggal secara sah di negara yang bersangkutan.87 

Hal-hal di atas merupakan sebagian isi dari Konvensi 1954 yang menyuarakan 

perlindungan bagi stateless person. Dimana ketentuan-ketentuan ini harus dilakukan 

oleh negara pihak untuk menjunjung tingggi HAM. Namun, perlindungan dan 

                                                           
83 The 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons, Pasal 22. 
84 The 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons, Pasal 17-18 
85 Ibid, Pasal 26-28 
86 Ibid, Pasal 31 
87 UNHCR, Protecting the Rights of Stateless Persons, hlm.5. 
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pemberian hak-hak asasi secara minimum yang didapatkan oleh stateless persons ini 

tidak sama dengan memiliki kewarganegaraan, dan bukan pula merupakan pengganti 

dari kewarganegaraan itu sendiri.88 Hal-hal tersebut akan menjadi salah satu manfaat 

hukum yang hanya didapatkan dari Konvensi 1954 bagi para stateless person, karena 

tidak ada lagi hukum internasional yang mengatur mengenai perlindungan hak asasi 

bagi mereka.89 

 

4.2 Dasar Hukum Filipina mengenai Kewarganegaraan, Pengungsi dan Stateless 

Persons sebelum dikeluarkannya Prosedur Penetapan Status Pengungsi dan 

Stateless Persons 

Keadaan “status tanpa kewarganegaraan” yang dialami oleh sebagian 

masyarakat dunia tidak dapat dilepaskan dari proses perpindahan (migrasi) karena 

migrasi transnasional menjadi salah satu penyebab munculnya stateless person.90 

Migrasi internasional ini juga menjadi pendorong eratnya kebijakan nasional suatu 

negara mengenai stateless persons dengan kebijakan terhadap pengungsi dan 

irregular migrants.91 

Ketika membahas mengenai stateless persons, kewarganegaraan menjadi topik 

yang tidak dapat dipisahkan. Hukum internasional, seperti yang tertulis dalam Pasal 

15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human 

                                                           
88 UNHCR, Protecting the Rights of Stateless Persons, hlm.5. 
89 Ibid, hlm.4.  
90 Azmi Sharom, dkk, ed., An Introduction to Human Rights in Southeast Asia, Edisi1. Thailand: 
Southeast Asian Human Rights Studies Network. Diunduh dari http://shapesea.com/wp-
content/uploads/2015/11/HR-Textbook-Ed-1-Complete-low-rez.pdf, diakses pada 10 Juni 2018 
91 Temprosa, “Statelessness in Philippine Law,” Hlm.63 
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Rights), memandang bahwa kewarganegaraan adalah hak dari setiap orang.92 Namun 

berbeda dengan Filipina. Filipina memandang kewarganegaraan sebagai suatu hak 

istimewa. Dasar negara Filipina, Konstitusi 1987-pun, tidak memberikan acuan 

mengenai hal ini, sehingga wacana hukum utama di negaranya adalah nationality atau 

citizenship sebagai hak istimewa (privilege).93  Dengan demikian tidak sembarang 

orang bisa mendapatkan kewarganegaraan ini. 

Jika melihat dari ketentuan penting yang terdapat dalam Konstitusi 1987 yang 

berkaitan dengan penetapan kebijakan luar negeri Filipina, pada section 2, dimana 

Filipina mencabut perang sebagai instrumen kebijakan nasional, dan mengadopsi 

prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku umum sebagai bagian dari hukum 

negara dan menganut kebijakan perdamaian, persamaan, keadilan, kebebasan, 

kerjasama, dan persahabatan dengan semua negara, 94  serta pada section 7, yang 

menyatakan bahwa negara akan menjalankan kebijakan luar negeri yang independen, 

dimana pertimbangan yang terpenting dalam hubungannya dengan negara lain, adalah 

kedaulatan nasional, integritas wilayah, kepentingan nasional, dan hak untuk 

menentukan nasib sendiri,95 dapat dilihat bahwa Filipina merupakan negara yang juga 

terbuka terhadap prinsip hukum internasional. 

Hal tersebut dapat dilihat dari keputusan Filipina untuk meratifikasi Konvensi 

internasional mengenai pengungsi dan terkhususnya stateless persons dengan tetap 

                                                           
92 Majelis Umum PBB, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, 10 Desember 1948. Diunduh dari 
https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf, pada 
22 Juli 2018. 
93 Temprosa, “Statelessness in Philippine Law,”hlm.62. 
94  The 1987 Constitution of The Republic of The Philippines, Section 2. Diunduh dari 
http://www.dotr.gov.ph/images/front/GAD/issuances/1987constitution.pdf, pada 12 Januari 2018 
95 Ibid, Section 7. 
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mempertimbangkan kedaulatan nasional, integritas wilayah, kepentingan nasional, 

dan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai pertimbangan utama. Tidak hanya 

memiliki kebijakan luar negeri yang terbuka terhadap hukum internasional, Filipina 

juga memiliki hukum domestik mengenai status tanpa kewarganegaraan ini. Dimana 

kerangka hukum tersebut mencakup undang-undang, penerbitan (issuances), 

peraturan (regulations) dan perintah (orders), serta yurisprudensi (jurisprudence).96 

Kerangka hukum yang pertama dibentuk bahkan sebelum Konvensi 1951 

tentang pengungsi diadopsi masyarakat internasional. Kerangka yang terbentuk dari 

hubungan internasional dan pengalaman nasional secara kolekif ini berbentuk UU 

yang di dalamnya mengatur mengenai status pengungsi yang juga tidak memiliki 

kewarganegaraan.97 Kerangka hukum pertama yang dimiliki Filipina adalah, pertama, 

Filipina telah menetapkan UU pada tahun 1940, pada saat Perang Dunia II, yang 

dinamakan UU Persemakmuran (Commonwealth Act No.613) atau lebih dikenal 

sebagai UU Imigrasi Filipina tahun 1940  (Philippine Immigration Act of 1940). Di 

dalamnya, seperti pada Bagian 47 khususnya poin (b), diatur mengenai ketentuan 

khusus bahwa presiden diizinkan untuk menerima orang asing (aliens) untuk alasan 

kemanusiaan, dan jika tidak bertentangan dengan kepentingan publik, untuk 

mengakui orang asing yang merupakan pengungsi untuk alasan agama, politik, atau 

rasial.98  Namun penerimaan yang dimaksud tidak hanya untuk pengungsi, seperti 

yang tertulis pada Bagian 13 dalam UU Imigrasi Filipina, bahwa penerimaan tersebut 

juga berlaku untuk orang asing yang tidak memiliki kewarganegaraan yang masuk ke 

                                                           
96 Ibid hlm, 63 
97 Ibid, Hlm.63 
98 Commonwealth Act No.613. The Philippine Immigration Act of 1940. Bagian 47 (b) 
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dalam ‘quota immigrants’.99 Dengan adanya UU imigrasi ini memungkinkan presiden 

untuk menerima stateless persons untuk masuk ke dalam negaranya. 

Kedua, pada tahun 1987 Filipina mengeluarkan mekanisme bagi stateless 

persons atau pengungsi untuk menikah di Filipina. Peraturan tersebut terdapat dalam 

Executive Order No. 209 yang bernama The Family Code of The Philippines. Hal ini 

tertulis pada pasal 21 yang menyatakan bahwa jika salah satu atau keduanya, dari 

pihak yang akan menikah, merupakan warga negara asing, maka mereka harus 

menyerahkan sertifikat yang berkekuatan hukum yang dikeluarkan oleh pejabat 

diplomatik atau konsulat mereka masing-masing untuk mendapatkan surat nikah.100 

Dengan keadaan mereka, maka stateless persons dan pengungsi, yang tidak memiliki 

pejabat diplomatik atau konsulat untuk mengakses sertifikat yang berkekuatan hukum 

untuk mendapatkan surat nikah, tidak akan dapat menikah di Filipina. Namun, The 

Family Code ini mengakui hak mereka untuk menikah serta membangun sebuah 

keluarga dan memberikan keringanan. Dimana dalam pasal yang sama, tertulis bahwa 

untuk stateless persons atau pengungsi, mereka hanya harus menyerahkan surat 

pernyataan tertulis yang sah (affidavit) yang menyatakan keadaan mereka dan 

menunjukkan kapasitas mereka untuk menikah secara kontrak (contract marriage).101 

Ketiga, Filipina juga mengeluarkan Republic Act (R.A.) No. 8239 yang 

disebut sebagai UU Paspor Filipina (Philippine Passport Act) tahun 1996 yang 

                                                           
99 The 1987 Constitution of The Republic of The Philippines, Op.Cit, hlm.64; Lihat juga dalam The 
Philippine Immigration Act of 1940. Bagian 13 (a)-(g) 
100 The Philippines, Executive Order No.209 – The Family Code of The Philippines. 1987. Pasal 21 
Diunduh dari http://hrlibrary.umn.edu/research/Philippines/Exec.%20Order%202009%20-
%20The%20Family%20Code.pdf, pada 12 Januari 2018. 
101 Ibid, Pasal 21 
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memiliki kewenangan dalam menerbitkan paspor atau dokumen perjalanan bagi 

warga negara Filipina, atau orang-orang yang memenuhi persyaratan yang ada dalam 

UU ini. Dalam R.A. Section 13 juga diatur mengenai pemberian dokumen perjalanan, 

sebagai pengganti paspor bagi stateless persons yang merupakan penduduk tetap 

Filipina dan kepada pengungsi yang statusnya telah diberikan ataupun bagi para 

pencari suaka yang berada di Filipina.102 Perlindungan diplomatik dan/ atau konsuler 

merupakan salah satu tanda dari kepemilikan status suatu negara/bangsa sehingga 

karena memilikinya, maka perlindungan diberikan.103 Namun, kurangnya atau tidak 

adanya perlindungan dari konsuler tidak serta merta menjadi faktor dalam 

menentukan apakah seseorang memiliki kewarganegaraan atau tidak. Karena 

kurangnya perlindungan tersebut dapat disebabkan oleh tidak adanya hubungan antar-

negara, tidak adanya konsulat karena terbatasnya sumber daya, serta adanya 

pemindahan atau penghapusan konsulat karena gagal untuk bekerja sama.104 Dengan 

diizinkannya stateless persons mendapatkan dokumen perjalanan, Filipina berusaha 

memperkuat hubungan/ikatan terhadap stateless persons yang mungkin akan 

berujung pada perolehan kewarganegaraan,105 serta menunjukkan keinginan Filipina 

untuk memperluas atau memberikan peranan konsuler seperti yang seharusnya untuk 

memberikan perlindungan kepada stateless persons.106 

                                                           
102 The Philippines, Republic Act No. 8239 – Philippine Passport Act of 1996. 1996. Section 13 (e) 
Diunduh dari http://www.officialgazette.gov.ph/downloads/1996/11nov/19961122-RA-8239-
FVR.pdf, pada 12 Januari 2018 
103 Temprosa, “Statelessness in Philippine Law,” Hlm.65 
104 Ibid. Hlm.65 
105 Ibid. 
106 Ibid. 



56 
 

Selanjutnya yang keempat, dimana pada tahun 2009, R.A. No. 9710 yang 

diberi nama Magna Carta Perempuan (Magna Carta of Women) ditandatangani 

menjadi UU di Filipina.107  UU ini dikeluarkan untuk mengatasi diskriminasi dan 

ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik, 

sosial, dan budaya. 108  Di dalamnya mengatur tentang hak perempuan untuk 

memperoleh, mengubah ataupun mempertahankan kewarganegaraan mereka terkait 

pernikahan dan hubungan keluarga. Seperti yang tertulis pada section 19 (g) bahwa 

negara juga harus memastikan, secara khusus, bahwa pernikahan dengan orang asing 

ataupun perubahan kewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan suami selama 

pernikahan, tidak merubah kewarganegaraan istri secara otomatis, menjadikannya 

stateless atau memaksakan kewarganegaraan suaminya. Serta perihal kepemilikan 

kewarganegaraan ganda yang dapat dinikmati baik oleh perempuan dan laki-laki juga 

akan dipertimbangkan oleh negara.109 

Kelima, selain Magna Carta Perempuan, pada tahun yang sama Filipina juga 

mengeluarkan R.A. No.9851 yang diberi nama UU Filipina tentang Kejahatan 

terhadap Hukum Humaniter Internasional, Genosida, dan Kejahatan terhadap 

Kemanusiaan lainnya (Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian 

Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity). 110  Di dalamnya UU ini 

mengatur, salah satunya, mengenai orang-orang yang dilindungi ketika terjadinya 

                                                           
107 Ibid.Hlm.66 
108 The Philippines, Republic Act No.9710 - An Act Providing For The Magna Carta of Women. 2009. 
section 19 (g). Diunduh dari 
http://pcw.gov.ph/sites/default/files/documents/laws/republic_act_9710.pdf, pada 12 Januari 2018. 
109 Ibid. Section 19 
110 Temprosa, “Statelessness in Philippine Law,” Hlm.66 
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konflik bersenjata. Dimana pada section 3 (q) (4) menyatakan bahwa mereka yang 

sebelum konflik bersenjata telah dianggap sebagai stateless persons atau pengungsi di 

bawah instrumen internasional yang relevan, yang telah diterima oleh pihak-pihak 

yang terlibat konflik yang terkait, atau berada di bawah UU nasional dari negara yang 

menjadi tempat pengungsian ataupun negara yang menjadi tempat tinggal, menjadi 

salah satu orang-orang yang harus dilidungi dalam konflik bersenjata.111 

Sebelum Konvensi 1954 diratifikasi, Filipina tidak memiliki instrumen 

administrasi khusus dalam memperlakukan stateless persons. Mereka hanya 

diperlakukan sama seperti orang asing pada umumnya (untuk hal-hal atau kebijakan 

yang tidak memerlukan status kepemilikan kewarganegaraan). Sedangkan bagi 

stateless persons yang juga pengungsi diberi perlakuan khusus sebagai pengungsi.112 

Setelah menjadi negara pihak pada Konvensi 1954 ini, Filipina segera memulai 

langkah-langkah untuk mengubah beberapa elemen dari konvensi, seperti kewajiban 

tersirat untuk menetapkan status kewarganegaraan ke dalam hukum administrasi 

Filipina. 113  Dan pada 18 Oktober 2012 Departemen Kehakiman (Department of 

Justice / DOJ) mengeluarkan Surat Edaran (Department Circular) No. 58 yang diberi 

nama Prosedur Penetapan Status Pengungsi dan Stateless Persons (Establishing the 

Refugee and Stateless Status Determination Procedure).114 Kerangka hukum yang 

                                                           
111  The Philippines, Republic Act No. 9851 - An Act Defining and Penalizing Crimes Against 
International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity, Organizing 
Jurisdiction, Designating Special Courts, and For Related Purposes. 27 Juli 2009. Section 3 (q) (4) 
Diunduh dari http://pro10.pnp.gov.ph/index.php/download/finish/10-republic-act/34-ra-9851-
philippine-act-on-crimes-against-international-humanitarian-law-genocide-and-other-crimes-against-
humanity/0, pada 12 Januari 2018. 
112 Temprosa, “Statelessness in Philippine Law,” Hlm.66-67 
113 Ibid, hlm.66-67 
114 Ibid, hlm.67 
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kedua ini menunjukkan bahwa negara-negara mendukung pelaksanaan hak-hak dan 

kebebasan dasar dari stateless person serta menjadi bukti bahwa negara melakukan 

tugas dan kewajibannya sebagai negara pihak dari Konvensi 1954 dan instrumen 

internasional lainnya yang terkait dengan hak-hak kewarganegaraan. Kerangka 

hukum ini juga dapat dijadikan bukti bahwa negara mengadopsi perjanjian ini dengan 

berkolaborasi dengan aktor internasional dan pemangku kepentingan (stakeholders) 

lainnya.115 

Kerangka hukum yang ketiga merupakan kasus-kasus yang pernah ditangani 

dalam yurisprudensi Filipina. Kasus-kasus tersebut masih berhubungan dengan 

masalah imigrasi, yang mencakup masalah penerimaan atau izin masuk (admission), 

pengecualian (exclusion) atau deportasi (deportation) dan detensi (detention). 

Terkadang juga bersinggungan dengan masalah identitas, hubungan keluarga, serta 

partisipasi politik selama pemilu.116 Kasus-kasus ini menjadi preseden (contoh) serta 

referensi mengenai masalah stateless persons di Filipina.117 

Kasus yang pertama merupakan kasus tahun 1939 dari Gloria Baldello, warga 

negara Filipina, yang menikah dengan Gabino Ordorica, yang merupakan orang 

Mexico asli yang pada saat itu bertugas sebagai Angkatan Darat Amerika Serikat di 

Filipina.118  Baldello kemudian menerima pesan dari pengadilan yang menyatakan 

bahwa suaminya diduga telah meninggal. 119  Setelah itu, Baldello mengajukan 

permohonan untuk mendapatkan kembali kewarganegaraannya. Secara umum, 

                                                           
115 Ibid, Hlm.63 
116 Ibid, hlm.63 
117 Ibid, hlm. 72 
118 Baldello v. Baldello, 67 Phil. 277 dalam Temprosa, “Statelessness in Philippine Law,” Hlm.72 
119 Ibid, hlm.72 
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seorang wanita yang sudah menikah akan mengikuti kewarganegaraan suaminya.120 

Namun, jika suami tidak memiliki kewarganegaraan, maka aturan tersebut tidak 

berlaku.121 Pengadilan memutuskan bahwa pada saat pernikahan mereka, Ordorico 

bukanlah warga negara Mexico maupun Amerika Serikat.122  Ordorico merupakan 

stateless person.123  Jadi, karena tidak ada kewarganegaraan baru yang dikenakan 

pada Baldello oleh karena pernikahan, maka Baldello tetap menjadi warga negara 

Filipina. 124  Kasus ini telah ditangani Filipina meskipun belum ada aturan yang 

dikeluarkan secara internasional terkait stateless persons. 

Kasus yang kedua merupakan kasus tahun 1951 dari Borris Mejoff seorang 

Rusia, yang mengklaim dirinya stateless, yang datang ke Filipina sebagai mata-mata 

rahasia dari pasukan Jepang pada saat pendudukan Jepang di Filipina.125  Dewan 

Komisaris Imigrasi menyatakan bahwa Mejoff memasuki Filipina secara ilegal pada 

tahun 1944, dan karenanya Mejoff diperintahkan untuk segera dideportasi ke 

Rusia.126 Pada tahun 1948, Mejoff ditangkap dan dipindahkan ke Penjara Provinsi 

Cebu bersama dengan tiga orang Rusia lainnya untuk menunggu kedatangan kapal 

Rusia.127 Namun ketika akhirnya kapal Rusia datang di Pelabuhan Cebu pada bulan 

Juli dan Agustus 1948, nahkoda kapal tersebut menolak membawa Mejoff dan tiga 

                                                           
120 Ibid. 
121 Ibid. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
124 Ibid. 
125 Mejoff v. Director of Prisons, 90 Phil. 70 (1951) dalam Temprosa, “Statelessness in Philippine Law,” 
Hlm.74-75 
126 Ibid, hlm. 74 
127 Ibid. 
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orang lainnya.128 Nahkoda tersebut menyatakan bahwa dia tidak memiliki otoritas 

untuk membawa mereka sehingga Mejoff gagal untuk dideportasi.129 

Setelah berulang kali gagal untuk mendeportasi Mejoff, pemerintah kemudian 

memindahkannya ke lembaga pemasyarakatan (penitentiary) nasional pada Oktober 

1948.130 Disana Mejoff mengajukan permohonan untuk habeas corpus.131 Pengadilan 

berpendapat bahwa penahanan Mejoff ini sifatnya sementara dan merupakan langkah 

yang diperlukan dalam proses pengecualian (exclusion) dan pengusiran (expulsion) 

terhadap orang asing yang tidak diinginkan. 132  Terkait dengan penundaan 

deportasinya, pengadilan menyampaikan bahwa pemerintah memiliki hak untuk 

menahan orang asing yang tidak diinginkan untuk jangka waktu yang wajar. 133 

Selang dua tahun sejak keputusan pengadilannya, Mejoff kembali mengajukan 

permohonan habeas corpus dengan alasan bahwa pemerintah belum menemukan cara 

dan sarana untuk mengeluarkannya dari Filipina. 134  Permohonannya ini berbuah 

                                                           
128 Ibid. 
129 Ibid. 
130 Ibid. 
131 Mejoff v. Director of Prisons, 84 Phil. 218 (1949) dalam Temprosa, “Statelessness in Philippine 
Law,” Hlm.74. 
Habeas corpus adalah perintah hakim yang  memerintahkan kepada penjaga orang tersebut, biasanya 
pejabat penjara, untuk membawa tahanan ke pengadilan, untuk menentukan apakah penahanan 
terhadapnya sah menurut hukum. Habeas corpus ini merupakan hak dari seorang narapidana untuk 
melaporkan penahanan atau hukuman penjara yang tidak sah. Jika hakim berpendapat bahwa 
penahanan tersebut tidak sah, maka tahanan itu harus dilepaskan segera. 
Aaron Larson. What is Habeas Corpus. 2018. Expert Law. Dalam 
https://www.expertlaw.com/library/criminal/habeas_corpus.html, diakses pada 19 Juni 2018; lihat 
juga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Risalah Sidang Perkara No. 018/PUU-IV/2006 Perihal 
Pengujian UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP terhadap UUD 1945. 2006. Jakarta. Dalam, 
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_Perkara%
20018.PUU-IV.2006%20TANGGAL,%2010%20Oktober%20%202006..pdf, diakses pada 19 Juni 2018. 
132 Mejoff v. Director of Prisons, 90 Phil. 70 (1951) dalam Temprosa, “Statelessness in Philippine Law,” 
Hlm.74. 
133 Ibid, hlm. 74 
134 Ibid. 
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pembebasan bagi Mejoff. Dimana Pengadilan memerintahkan untuk membebaskan 

Mejoff dan menempatkannya di bawah pengawasan Imigrasi untuk memastikan 

bahwa dia dapat dideportasi.135  

Orang asing dan stateless persons yang tinggal di Filipina secara ilegal, 

memang tidak memiliki hak untuk suaka.136 Namun, jika mereka, warga negara asing 

yang bukan musuh, dan yang tidak memiliki tuduhan atau dakwaan yang diberikan 

kepadanya selain dari habisnya masa berlaku izin tinggal mereka, maka mereka tidak 

akan ditahan dalam waktu yang tidak terbatas.137 Mereka memiliki hak untuk hidup 

dan hak atas kebebasan serta atas hak-hak dasar lainnya seperti yang dinyatakan 

dalam UDHR.138 Karena begitu kuatnya pengaruh kasus ini sehingga disebut sebagai 

doktrin Mejoff. Doktrin yang menyatakan bahwa stateless persons memiliki hak 

untuk menentang penahanan dalam jangka waktu yang tidak masuk akal 139  ini 

kemudian diterapkan dalam kasus statless persons lainnya, yang pada akhirnya 

dibebaskan dari penahanan yang tidak terbatas.140 

Pada kasus yang ketiga, Moy Ya Lim Yao, seorang warga negara Filipina 

menikah dengan seorang wanita yang berkewarganegaraan China yang bernama Lau 

Yuen Yeung.141 Lau Yuen Yeung masuk ke Filipina dengan izin masuk yang sah 

namun ketika masa berlakunya akan segera habis dia mengklaim bahwa dirinya telah 

dinaturalisasi pada saat menikah dengan Moy Ya Lim Yao menjadi warga negara 
                                                           
135 Ibid. 
136 Ibid. 
137 Ibid, hlm. 74-75 
138 Ibid, hlm. 75 
139 Ibid, hlm. 74 
140 Ibid, hlm. 75 
141 Republic of the Philippines Supreme Court Manila – G.R.No.L-21289 October 4,1971 – Moy Ya Lim 
Yao v. The Commissioner of Immigration. 
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Filipina.142 Sesuai dengan UU Persemakmuran No.473 bagian 15 tentang pengaruh 

naturalisasi pada istri dan anak-anak,143 yang tertulis, "Any woman who is now or may 

hereafter be married to a citizen of the Philippines, and who might herself be lawfully 

naturalized shall be deemed a citizen of the Philippines." − Setiap wanita yang 

sekarang atau mungkin selanjutnya akan menikah dengan seorang warga negara 

Filipina dan yang mungkin dirinya sendiri dinaturalisasi secara sah akan dianggap 

sebagai warga negara Filipina.144 Sehingga, ketika istri dari warga negara Filipina 

dapat menunjukkan bahwa ia tidak termasuk ke dalam salah satu diskualifikasi yang 

disebutkan dalam UU ini, maka ia memenuhi syarat untuk naturalisasi.145 

 Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan bahkan kasus yang pernah ditangani 

Filipina, membuatnya tidak lagi menjadi ‘orang baru’ dalam menangani masalah 

stateless persons. Filipina merupakan negara yang cukup berpengalaman sekalipun 

belum meratifikasi Konvensi 1954. Pada bab selanjutnya akan dibahas mengenai 

hasil penelitian mengenai proses policy transfer yang dilakukan Filipina dalam 

Prosedur Penetapan Status Pengungsi dan Stateless Person. 

 

4.3  Prosedur Penetepan Status Pengungsi dan Stateless Person 

Filipina adalah negara pertama di Asia Tenggara yang meratifikasi Konvensi 

1954 dan mengeluarkan prosedur penetapan status. Prosedur penetapan status ini 
                                                           
142 Ibid. 
143 Moy Ya Lim Yao v. Commissioner of Immigration, 41 SCRA 292 (1971) dalam Temprosa, 
“Statelessness in Philippine Law,” Hlm.75. 
144 Commonwealth Act No. 473 – An Act to Provide For The Acquisition of Philippine Citizenship by 
Naturalization, and to Repeal Acts Numbered Twenty-Nine Hundred and Twenty-Seven and thirty-
Four Hundred and Forty-Eight. Section 15. 
145 Moy Ya Lim Yao v. Commissioner of Immigration, 41 SCRA 292 (1971) dalam Francis Tom 
Temprosa. Ateneo Law Journal. Hlm.75 
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dikeluarkan Filipina dalam bentuk Department Circular No.058. Berdasarkan 

Administrative Code of 1987, Book IV (The Executive Branch), Chapter 11 section 

50, tentang Klasifikasi Umum Penerbitan yang menyatakan bahwa penerbitan 

administratif yang dikeluarkan oleh Sekretaris, dan Kepala Biro, Kantor atau 

Lembaga harus dalam bentuk surat edaran (circular) atau perintah (order).146 

DOJ merupakan departemen yang  membawahi Biro Keimigrasian, sehingga 

kewenangan untuk mengeluarkan department circular berada dalam DOJ. DOJ juga 

merupakan departemen yang menangani pengungsi dan stateless persons, yang dapat 

dilihat dari legal staff RSPPU yang berada di bawah naungan DOJ. Sehingga ketika 

Konvensi 1954 diratifikasi oleh DOJ, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris 

Departemen, ke dalam prosedur penetapan status pengungsi dan stateless persons, 

maka bentuk dari prosedur itu adalah Department Circular. 

Secara universal, prosedur penetapan status pengungsi dan stateless persons 

ini dikeluarkan oleh UNHCR, yang kemudian menjadi good practice bagi negara-

negara yang juga ingin mengeluarkannya. Prosedur ini berisi ketetapan-ketetapan 

dasar bagi negara untuk menentukan status stateless person dan untuk 

mengintegrasikan penetapan status stateless person ini ke dalam prosedur 

administratif yang ada di negara-negara. 147  Sehingga di dalamnya bukan berupa 

mekanisme praktis, namun lebih kepada hal-hal dasar yang harus diperhatikan oleh 

                                                           
146  Administrative Code of 1987, Executive Branch (Book IV), Chapter 11 (50), 
http://www.chanrobles.com/administrativecodeofthephilippines4.htm#.W1UEHfkzbIV (Diakses pada 
22 Juli 2018) 
147 UNHCR, Expert Meeting - Statelessness Determination Procedures and the Status of Stateless 
Persons: Summary Conclusions, 2010. Diunduh dari 
https://www.iarlj.org/images/stories/BLED_conference/papers/WP_Statelessness_Geneva_Meeting
_Conclusions_L_Figg.pdf, pada 21 Juli 2018. 
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negara dalam memberikan bantuan kepada stateless persons maupun perlindungan. 

Berikut akan dipaparkan mengenai ketentuan yang ada pada prosedur penetapan 

status secara universal maupun prosedur penetapan status yang ada di Filipina. 

Ketentuan yang ada didalamnya akan dibagi menjadi enam bagian, yaitu struktur, 

akses, prosedur, penilaian (assessment), naik banding (appeal) dan status. 

1. Struktur.148 

1.1 Pejabat yang berwenang. 

Standar Internasional: UNHCR merekomendasikan struktur prosedur yang 

terpusat, karena akan lebih mungkin untuk menyediakan keahlian tertentu 

yang diperlukan untuk membangun para pejabat yang melakukan penentuan 

status. 

Filipina: struktur prosedur terpusat dilakukan oleh RSPPU dari DOJ. 

1.2 Hubungan dengan Prosedur Suaka. 

Standar Internasional: Jika pemohon mengajukan klaim pengungsi dan 

stateless persons, keduanya harus dinilai dan diakui bila berlaku/relevan. Hal 

ini dapat terjadi baik dalam prosedur gabungan atau terpisah. Namun bila 

pada saat penentuan diketahui bahwa ada ketakutan akan penganiayaan, maka 

klaimnya sebagai stateless persons ditangguhkan dan klaim pengungsi 

dilanjutkan. Dan jika klaim pada keduanya sama-sama berjalan, maka yang 

diprioritaskan adalah klaim status pengungsinya. 

                                                           
148  Gabor Gyulai, Statelessness Determination and the Protection Status of Stateless Persons. 
European Network on Statelessness. 2013. Hlm.9-12. Diunduh dari 
http://www.refworld.org/docid/53162a2f4.html, pada 28 September 2017. 
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Filipina: Ketentuan ini diatur dalam Department Circular No.058 - 

Penetapan Status Pengungsi dan Stateless Person, section 8. 

2. Akses.149 

2.1 Kondisi Hukum dalam mengajukan klaim 

Standar Internasional: Semua orang di wilayah negara harus memiliki 

akses ke prosedur ini. Tidak ada dasar dalam Konvensi 1954 mensyaratkan 

pemohon untuk penentuan kewarganegaraan berada dalam suatu negara 

secara sah. Persyaratan seperti itu terutama tidak adil karena tidak adanya 

kewarganegaraan membuat mereka kekurangan dokumen yang diperlukan 

untuk masuk atau berada di negara mana pun secara sah. Selain itu, juga tidak 

ada dasar dalam Konvensi 1954 untuk menetapkan batas waktu bagi individu 

untuk mengklaim status tanpa kewarganegaraan dan tenggat waktu tersebut 

secara sewenang-wenang mengecualikan individu dari perlindungan. 

Filipina: tidak mengharuskan pemohon untuk hadir secara sah di wilayah 

negara bersangkutan dan Filipina juga tidak menetapkan batas waktu kapan 

aplikasi untuk status tanpa kewarganegaraan harus dibuat. 

2.2 Akses praktis ke prosedur penentuan (di mana dan bagaimana mengajukan 

klaim untuk perlindungan) 

Standar Internasional: Agar adil dan efisien, akses bagi pemohon harus 

dipastikan. Informasi harus disebarkan, baik melalui kampanye, penyuluhan 

tentang prosedur dan memfasilitasi akses ke dalam mekanisme untuk 

                                                           
149 Ibid, hlm.14-18. 
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identifikasi stateless persons. Aplikasi harus diterima secara tertulis dan 

bantuan ini harus disediakan jika diperlukan. 

Filipina: permohonan status tanpa kewarganegaraan dapat diajukan secara 

langsung kepada RSPPU (otoritas pembuat keputusan), serta di kantor pusat 

atau kantor lapangan dari Biro Imigrasi di pelabuhan masuk atau 

penerimaan/izin masuk pemohon yang terdapat dalam Department Circular 

No.058 section 6. 

2.3 Ex officio inisiasi penentuan kewarganegaraan 

Standar Internasional: Mengingat bahwa individu terkadang tidak 

mengetahui prosedur penentuan tanpa kewarganegaraan atau ragu-ragu 

untuk mengajukan status tanpa kewarganegaraan, prosedur dapat secara 

bermanfaat berisi perlindungan yang memungkinkan otoritas negara untuk 

memulai prosedur ex officio (karena/berdasarkan jabatan). 

Filipina: Tidak memiliki ketentuan ini. 

2.4 Status Pemohon selama Prosedur berjalan 

Standar Internasional: Negara harus menahan diri dari mengusir atau 

mengeluarkan seseorang dari wilayah mereka sampai hasil dari penentua 

statusnya keluar. Status pemohon harus dijamin, seperti dokumen identitas, 

self employment dan kebebasan bergerak. Begitu pula pemohon juga 

mendapatkan perlindungan terhadap penahanan yang semena-mena dan 

mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. 
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Filipina: Ketika aplikasi status tanpa kewarganegaraan sedang 

diproses, maka secara otomatis proses deportasinya akan ditangguhkan. 

Ketentuan ini terdapat dalam Department Circular No.058 section 7. 

3. Prosedur.150 

3.1 Tenggat Waktu yang jelas dan realistis 

Standar Internasional: Penentuan statelessness harus dilakukan 

sesegera mungkin, tergantung pada waktu yang tersedia untuk 

mengumpulkan bukti. Secara umum waktu lebih dari 6 bulan dari 

pengajuan aplikasi tidak akan diinginkan karena akan memperpanjang 

waktu dari pemohon yang posisinya tidak aman. Namun, prosesnya juga 

bisa mencapai bulan untuk mempersiapkan pertanyaan bagi pemohon. 

Filipina: Tidak memiliki ketentuan ini. 

3.2 Akses bebas biaya untuk menterjemahkan dan menginterpretasikan 

Standar Internasional: Bantuan harus tersedia sehubungan dengan 

aplikasi tertulis dan wawancara. 

Filipina: Tidak memiliki ketentuan ini. 

3.2 Akses ke bantuan hukum 

Standar Internasional: Pemohon harus memiliki akses ke penasihat 

hukum baik pada saat pertama dan saat naik banding. Jika ada bantuan 

hukum gratis, maka bantuan itu harus ditawarkan. 

Filipina: pemohon memiliki hak untuk penasihat hukum. 

 
                                                           
150 Ibid, hlm.20-24. 
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3.4 Akses dan Peran Pengawasan dari UNHCR 

Standar Internasional: Dalam prosedur  penentuan statelessness, akses 

pemohon ke UNHCR harus dijamin. UNHCR dapat memberikan fasilitas 

pemeriksaan yang dibuat oleh otoritas negara lain dan dapat bertindak 

sebagai sumber informasi tentang hukum dan praktik kewarganegaraan. 

Filipina: ketentuan Filipina memastikan bahwa akses pemohon ke 

UNHCR tidak dapat ditolak, terdapat dalam Department Circular No.058 

section 10. 

3.5 Wawancara Wajib 

Standar Internasional: Negara harus menjamin hak pemohon untuk 

melakukan wawancara dengan pejabat pengambilan keputusan. Biasanya 

satu wawancara saja cukup untuk memperoleh sejarah pemohon, 

meskipun terkadang diperlukan wawancara tindak lanjut. 

Filipina: pemohon memiliki hak otomatis untuk melakukan 

wawancara. 

4. Penilaian (Assessment).151 

4.1 Berbagi Tugas untuk menyokong (burden of proof) 

Standar Internasional: Pemohon dan Pemeriksa harus bekerja sama 

untuk memperoleh bukti dan menetapkan fakta. Prosedurnya adalah 

kolaboratif yang bertujuan untuk mengklarifikasi apakah seseorang berada 

dalam lingkup Konvensi 1954. 

                                                           
151 Ibid, hlm.26-30. 
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Filipina: Mengatur secara eksplisit mengenai pembagian beban 

pembuktian antara pemohon dan pemeriksa dan menyediakan panduan 

yang berguna, terdapat dalam Department Circular No.058, section 9. 

4.2 Standar Pembuktian yang tepat. 

Standar Internasional: Standar pembuktian diperlukan untuk 

menentukan status tanpa kewarganegaraan yang harus mempertimbangkan 

kesulitan yang melekat dalam pembuktian statelessness, khususnya 

mengingat konsekuensi dari penolakan salah satu aplikasi. Menuntut 

standar pembuktian yang tinggi akan merusak tujuan dan maksud dari 

Konvensi 1954. Oleh karena itu negara disarankan untuk mengadopsi 

standar pembuktian yang sama yang diperlukan. 

Filipina: Peraturan Filipina secara eksplisit mengadopsi standar yang 

disarankan UNHCR, yang terdapat dalam Department Circular No.058 

section 9. 

4.3 Penilaian Bukti 

Standar Internasional: Pertimbangan diperlukan hanya dari negara 

yang memiliki keterikatan atau hubungan yang relevan baik atas dasar 

kelahiran, keturunan, pernikahan, atau tempat tinggal. Jenis bukti yang 

mungkin relevan, yaitu bukti yang berkaitan dengan keadaan pribadi 

pemohon dan bukti mengenai hukum dan keadaan di negara lain yang 

bersangkutan. 

Filipina: peraturan ini menekankan bahwa hubungan kewarganegaraan 

yang potensial seharusnya diperiksa dengan negara-negara yang memiliki 
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pemohon tautan yang relevan, yaitu kelahiran, tempat tinggal sebelumnya, 

atau tautan keluarga, dalam Department Circular No.058 section 9. 

5. Naik Banding (Appeal).152 

Standar Internasional: Prosedur banding harus terletak dengan badan 

independen. Negara dapat mengizinkan peninjauan kembali, yang mungkin 

dibatasi oleh aturan prosedural dari sistem peradilan yang berlaku. Banding 

akan mungkin terjadi bila adanya fakta dan hukum yang  memungkinkan 

terjadinya kesalahan pada tingkat pertama. Pilihan apakah pengadilan banding 

itu sendiri yang akan memberikan perlindungan di bawah Konvensi 1954  

ataukah putusan pertama dibatalkan dan mengirim kembali masalah tersebut 

untuk ditinjau kembali yang mungkin merefleksikan pendeketan umum 

terhadap hal-hal tersebut dalam sistem hukum administratif negara. 

Filipina: Hak otomatis untuk mengajukan banding dengan 

mempertimbangkan orientasi cakupan perlindungan dari penentuan 

statelessness dan isu HAM yang dipertaruhkan, hak otomatis untuk 

mengajukan banding atau meminta peninjauan kembali terhadap putusan yang 

negatif, daripada tunduk pada segala bentuk persetujuan oleh yang berwenang 

atau pengadilan. 

6. Status.153 

Ketentuan mengenai status, yang di dalamnya membahas tentang lamanya 

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

                                                           
152 Ibid, hlm.32-34. 
153 Ibid, hlm.36-40 
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pendidikan, akses untuk perawatan kesehatan dan bantuan sosial serta fasilitas 

untuk naturalisasi, yang terdapat dalam prosedur penentuan status secara 

internasional, tidak diatur di dalam prosedur penentuan status Filipina. 

 

Melihat pemaparan secara umum dari prosedur penetapan status secara 

internasional dan Filipina terlihat bahwa prosedur penetapan status ini bukan 

merupakan prosedur yang rinci untuk pengaplikasian secara langsung, tetapi lebih 

merupakan dasar atau pedoman bagi negara untuk mengeluarkan tata caranya, agar 

perlindungan bagi stateless persons dapat dilakukan.  
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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, 



74 
 

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 



82 
 

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

. 
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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. 
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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. 
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