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BAB I  

Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Turki menjadi negara yang dikenal sebagai negeri dua 

benua di mana wilayahnya terbagi di benua Eropa dan Benua 

Asia. Turki merupakan negara demokratis sekuler yang menjadi 

anggota dari NATO dan juga sudah lama menjadi sekutu 

Amerika Serikat, dimana Turki memiliki peran penting bagi 

stretegi Amerika Serikat untuk membentuk lingkungan 

keamanan Timur Tengah. Mayoritas penduduk Turki memeluk 

agama Islam (Rabasa & Larrabee, 2008) Penduduk Turki 

berjumlah sekitar 81 juta jiwa per Juli 2018 (CIA, 2019). 

Pertumbuhan penduduk di Turki beberapa tahun ke depan 

diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Salah satu 

faktor utama peningkatan pertumbuhan penduduk Turki adalah 

kedatangan pengungsi dari Suriah di Turki. 

Permasalahan tentang pengungsi menjadi salah satu isu 

penting dalam dunia internasional beberapa dekade terakhir. 

Pengungsi sendiri merupakan seseorang yang terpaksa harus 

meninggalkan wilayah asalnya karena adanya rasa takut dan 

tidak aman apabila mereka tetap tinggal di wilayah tersebut. 

Situasi yang tidak aman biasanya disebabkan oleh adanya 

kekerasan karena alasan antar ras, agama, kebangsaan, 

perbedaan pendapat politik, bencana alam, atau peperangan. 

Dua pertiga dari seluruh pengungsi di dunia berasal dari lima 

negara yaitu; Suriah, Afghanistan, Sudan Selatan, Myanmar, 

dan Somalia (UNHCR, What is a Refugee). 

Jumlah pengungsi yang datang ke negara Turki mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2011. Hal 

tersebut disebabkan oleh terjadinya gelombang protes di 

negara-negara kawasan Timur Tengah yang sering disebut 

dengan Arab Spring atau Musim Semi Arab. Arab Spring 

dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Pemerintahan yang 

sedang berkuasa saat itu. Negara-negara tersebut di antaranya 

adalah Suriah, Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, Sudan, dan 
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negara-negara Arab lainnya (Salam, 2015, pp. 121-122). Arab 

Spring yang mulai terjadi pada akhir tahun 2010 menyebabkan 

rezim-rezim otoriter yang telah lama berkuasa seperti Presiden 

Zine al-Abidine Ben Ali di Tunisia dan Presiden Husni 

Mubarak di Mesir lengser. Bahkan Muammar Khadaffi sebagai 

pemimpin besar di Libya tewas secara tragis akibat luka tembak 

di kepala dan kedua kakinya (Jatmika, Pengantar Studi 

Kawasan Timur Tengah, 2014, p. 171). 

Tujuan dari adanya protes ini adalah untuk menyampaikan 

ketidakpuasan masyarakat di negara-negara tersebut atas 

pemimpin masing-masing negara yang cenderung 

mendiktaktor. Sikap diktator dari para pemimpin kemudian 

menyebabkan adanya tindak kekerasan dari para demonstran 

dan militer di bawah Pemerintahan yang berkuasa. Timur 

Tengah sendiri pernah mengalami proses demokratisasi pada 

gelombang pertama dan ketiga di mana pada gelombang 

pertama muncul beberapa pemerintahan baru di Timur Tengah 

dan pada gelombang ketiga terjadi revolusi di Iran (Jatmika, 

The Arab Spring 2010: Puncak Gunung Es Krisis Politik di 

Kawasan Timur Tengah, 2013, p. 161). 

Suriah sebagai salah satu negara yang terlibat dalam 

fenomena Arab Spring juga melakukan protes terhadap 

pemimpin mereka yaitu Presiden Bashar Al-Assad yang telah 

memimpin Suriah lebih dari satu dekade. Selama 

kepemimpinannya, terdapat beberapa tindakan dari 

pemerintahan yang melanggar aturan seperti terjadinya korupsi 

dan juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Salah 

satu contoh pelanggaran HAM oleh Pemerintahan Assad adalah 

ketika penangkapan dan penyiksaan para remaja yang membuat 

tulisan anti-pemerintah hingga meninggal oleh pasukan Bashar 

Al-Assad (BBC, 2011). 

Pemerintahan Assad menanggapi aksi protes dari 

masyarakatnya tersebut secara agresif. Hal tersebut kemudian 

menyebabkan situasi negara menjadi semakin buruk. Assad 

memerintahkan dinas keamanan dan intelijen untuk menangkap 
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para pembangkang dan memecah para demonstran yang tidak 

jarang menggunakan tembakan langsung. Semakin lama 

peristiwa tersebut kemudian berubah menjadi keadaan yang 

mengerikan di mana pada akhir tahun 2011 perang bersenjata 

dimulai antara pasukan pemerintah dan para pemberontak dari 

oposisi. 

Kompleksitas perang kemudian meningkat karena adanya 

campur tangan dari kekuatan global dan regional serta 

munculnya Jihadis Islam dalam kekacauan yang ada (Khan & 

Khan, 2017, p. 591). Kemunculan ISIS yang merupakan 

kelompok Islam radikal menjadikan konflik di Suriah semakin 

kacau di mana ISIS turut meluluhlantakkan beberapa wilayah 

di Suriah. Kekejaman Pemerintahan Assad dan munculnya ISIS 

kemudian menyebabkan masyarakat Suriah enggan untuk 

tinggal di negaranya dan memutuskan untuk mencari 

perlindungan dan tempat tinggal lain. Eropa menjadi wilayah 

yang dituju oleh para pengungsi, termasuk negara Turki. 

Turki merupakan salah satu negara yang turut meratifikasi 

The 1951 Convention relating to the Status of Refugee (1951 

Convention) atau Konvensi 1951. Maka dari itu, Turki memiliki 

kewajiban untuk memberikan perlindungan internasional serta 

berkewajiban untuk memberikan suaka dan status pengungsi 

bagi para pengungsi yang masuk ke wilayahnya (UNHCR, 

Refugees and Asylum Seekers in Turkey). 

Sebagai negara tetangga yang berbatasan dengan Suriah, 

Turki menerapkan kebijakan yang berbeda dengan negara-

negara tetangga Suriah lainnya yang mayoritas memilih untuk 

tidak menerima pengungsi sama sekali dengan alasan keamanan 

dan kestabilan ekonomi. Turki menerapkan open door policy 

terhadap pengungsi Suriah sejak tahun 2011 dimana hal 

tersebut menunjukan bahwa Turki menerima para pengungsi 

Suriah dan berkomitmen untuk memberikan bantuan 

kemanusiaan terhadap pengungsi Suriah yang datang ke Turki. 

Seperti pernyataan yang disampaikan oleh menteri luar negeri 

saat itu, Ahmet Davutoglu: 
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“Therefore, since beginning the conflict, we maintaned an 

“Open Door” policy for Syrians fleeing from the 

violencein their country. Turkey strictly complies with the 

principle of non-rejection at the border and in accordance 

with international Refugee Law, provides Syirians with 

temporary protection without any discrimination” 

(Anonymous, at the high level; segment meeting The 64th 

Excom Meeting of UNCHR, 2013). 

Gambar 1.1 Persebaran Pengungsi Suriah 

 

Sumber (Beauchamp, 2015) 

Dalam menangani permasalahan pengungsi, Turki tidak 

mungkin menjalankannya sendiri tanpa bekerjasama dengan 

organisasi atau negara lain. Selain Turki, kawasan Eropa juga 

dijadikan sebagai wilayah tujuan bagi para pengungsi Suriah, 

terutama negara-negara kaya seperti Jerman, Perancis dan 
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Inggris. Para pengungsi tersebut mencapai negara-negara 

tersebut melalui negara-negara di Eropa yang berbatasan 

dengan pantai.  

Pada tahun 2015, terjadi puncak krisis pengungsi yang 

datang ke kawasan Eropa, dan juga ke Turki, dimana lebih dari 

1 juta pengungsi tiba di Eropa (BBC, 2016). Sebagai 

peratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi, seluruh anggota 

Uni Eropa tidak diizinkan untuk memulangkan kembali para 

pengungsi tersebut sehingga Uni Eropa sebagai organisasi 

internasional yang membawahi pemerintahan di Eropa terpaksa 

untuk mengatasi masalah pengungsi tersebut agar kedatangan 

pengungsi ke Eropa tidak semakin meningkat (DW, 2015). 

Aksesi antara Turki dengan Uni Eropa telah mengalami 

kesulitan dan ketidapastian sepanjang sejarah hubungan 

keduanya, namun dengan adanya kedatangan pengungsi Suriah 

ke Eropa pada tahun 2015 menyebabkan hubungan antara Turki 

dan Uni Eropa membaik, dimana di Eropa tidak dapat 

mengadopsi Europian Solution yang berlaku untuk Uni Eropa 

dalam kebijakan suaka dan imigrasi (Saatçioğlu, 2019, pp. 1, 6). 

Maka dari itu, Uni Eropa memutuskan untuk menawarkan 

kerjasama kepada Turki dalam menangani permasalahan 

pengungsi.  

Kerjasama tersebut kemudian dibicarakan pada pertemuan 

yang dihadiri oleh 28 negara di Brussel, 7 Maret 2016 yang pada 

akhirnya disepakati pada 20 Maret 2016 (Saatçioğlu, 2019, p. 

6). Kesepakatan tersebut berisi tentang Uni Eropa yang 

meminta kepada Erdogan untuk menghentikan perahu-perahu 

yang berasal dari Turki yang menuju ke pulau-pulau di Yunani 

(Cendrowicz, Refugee crisis: EU pays €3bn to Turkey in 

exchange for help on dealing with European migration, 2015) 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di 

atas, maka muncul pertanyaan dalam penelitian, yaitu: 

“Bagaimana kerjasama antara Turki dengan Uni Eropa 

dalam menangani pengungsi Suriah pada tahun 2016-2017?” 

C. Kerangka Berfikir 

Untuk menjabarkan permasalahan di atas, diperlukan teori 

dan bantuan konsep. Teori merupakan suatu bentuk pernyataan 

yang dihasilkan dari konsep-konsep yang dihubungkan 

berdasarkan aturan logika sehingga pernyataan tersebut dapat 

menjelskan fenomena secara ilmiah. (Mas'oed, (1990) 

 Dalam penulisan ini, penulis akan menjabarkan pokok 

permasalahan di atas menggunakan Konsep Kerjasama 

Internasional sebagai teori dalam penulisan skripsi ini sehingga 

pada akhirnya akan menjawab rumusan masalah kerjasama 

antara Turki dengan Uni Eropa dalam menangani pengungsi 

Suriah. 

Konsep Kerjasama Internasional 

Dalam kebanyakan kasus, sejumlah negara saling 

melakukan pendekatan untuk merundingkan atau membahas 

suatu masalah yang Kemudian disepakati dengan perjanjian 

tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Hal tersebut dapat 

disebut dengan kerjasama (Holsti, International Politics: A 

Framework for Analysis, 1978). Pada dasarnya tidak ada negara 

yang dapat berdiri sendiri untuk mencapai kepentingan 

kemajuan dan perkembangan negaranya, sehingga negara 

membutuhkan adanya kerjasama dengan negara lain untuk 

memenuhi hal tersebut. 

Menurut K. J. Holsti dalam bukunya International 

Politics: A Framework for Analysis, kerjasama dapat 

didefinisikan sebagai: (Holsti, Politik Internasional: Suatu 

Kerangka untuk Analisis, 1998) 
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1. Suatu pandangan bahwa adanya dua atau lebih 

kepentingan, nilai, atau tujuan untuk saling 

bertemu dan menghasilkan sesuatu yang 

dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak yang 

terlibat; 

2. Suatu pandangan atau harapan yang muncul dari 

suatu negara bahwa kebijakan yang diambil oleh 

negara lain akan membantu negara tersebut untuk 

mencapai kepentingannya; 

3. Adanya satu kesepakatan atau masalah tertentu 

antara dua atau lebih negara dalam rangka 

memanfaatkan persamaan atau perbedaan 

kepentingan; 

4. Suatu aturan resmi maupun tidak resmi terkait 

transaksi di masa depan yang dilakukan untuk 

melaksanakan kesepakatan; 

5. Suatu transaksi antar negara untuk memenuhi 

kesepakatan mereka. 

Terdapat beberapa alasan mengapa negara melakukan 

kerjasama dengan negara lainnya, yaitu: 

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi; 

2. Untuk meningkatkan efisiensi dalam pengurangan 

biaya; 

3. Adanya kasus atau masalah yang mengancam 

kedaulatan dan keamanan negara kedua belah pihak; 

4. Mengantisipasi adanya kerugian yang disebabkan 

oleh tindakan suatu negara yang memberikan dampak 

terhadap negara lain (Holsti, International Politics: A 

Framework for Analysis, 1995). 

Dengan adanya beberapa alasan tersebut, negara-negara 

kemudian akan melakukan sebuah kesepakatan yang diambil 

dalam kerjasama tersebut dan merencanakan upaya 

penyelesaian kasus atau masalah dengan cara yang paling 

efektif. Kerjasama yang sudah disepakati tersebut dapat 
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berbentuk dalam sebuah Memorandum of Understanding 

(MoU), Letter of Intent (LoI), traktat, maupun perjanjian. 

Konsep Kerjasama Internasional ini digunakan oleh 

penulis untuk menganalisis kerjasama antara Turki dengan Uni 

Eropa dalam menangani pengungsi Suriah. Dalam kerjasama 

ini, kedua belah pihak melakukan kesepakatan untuk 

bekerjasama karena adanya permasalahan pengungsi yang 

datang dari Suriah ke wilayah Eropa dan Turki yang semakin 

lama semakin meningkat sehingga keduanya merasa hal ini ke 

depannya akan mengancam keamanan negara mereka. 

Kerjasama dalam menangani pengungsi Suriah di antara kedua 

belah pihak dirasa penting dimana kemudian keduanya 

menghasilkan 9 poin kesepakatan dalam menangani krisis 

pengungsi. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dan sasaran dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi awal mula pengungsi Suriah di 

Turki dan Uni Eropa serta dampak yang 

ditimbulkan 

2. Mengidentifikasi hubungan kerjasama antara Turki 

dengan Uni Eropa dalam menangani pengungsi 

Suriah, 

3. Menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama 

masa perkuliahan agar dapat menganalisa 

permasalahan yang diteliti, 

4. Memenuhi kewajiban akademis untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) di 

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

MuhammadiyahYogyakarta. 

 



9 
 

E. Hipotesis 

Bentuk Kerjasama Internasional Uni Eropa dan Turki 

dilakukan dalam menangani pengungsi Suriah pada tahun 2016-

2017 yaitu berupa EU-Turkey Statement.  

1. Turki dan Uni Eropa bekerjasama dengan mengelola 

serta mengurangi tekanan pengungsi yang datang 

melalui Turki ke wilayah Uni Eropa. Seluruh imigran 

ilegal yang melakukan penyeberangan dari Turki 

menuju ke Yunani akan dikembalikan ke Turki secara 

lebih cepat. 

2. Dalam pemberian perlindungan sementara, Uni Eropa 

memberikan bantuan dana kepada Turki untuk 

mengelola tempat perlindungan sementara di Turki 

serta untuk meningkatkan kesejahteraan pengungsi 

dengan fasilitas kesehatan, pendidikan, biaya hidup, 

infrastruktur. 

F. Batasan Penelitian 

Agar pembahasan ini tidak keluar dari konteks 

pembahasan, maka penulis akan menekankan batasan lingkup 

penelitian pada dinamika hubungan kerjasama antara Turki 

dengan Uni Eropa dalam hal penanganan pengungsi Suriah 

pada tahun 2016-2017. Dimana pada tahun 2016 terjadinya 

kesepakatan kerjasama antara Turki dan Uni Eropa dalam 

menangani pengunsi Suriah. Pada tahun 2017 ada sebuah 

penurunan terkait pengungsi yang berasal dari Suriah. Peran 

dari beberapa aktor seperti pemerintah, non-pemerintah, dan 

organisasi internasional juga akan masuk ke dalam 

pembahasan. Penulis akan tetap mengaitkannya dengan isu 

yang sudah ada agar hasil dari penelitian ini memiliki alur yang 

jelas dan terukur. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan 

menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat 

analisis. 
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2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Turki, sedangkan 

objek dalam penelitian ini adalah Uni Eropa dalam hal 

penanganan pengungsi. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis akan 

menggunakan teknik pengumpulan data sekunder 

dengan melakukan studi literatur dari berbagai macam 

tulisan (buku, jurnal, koran, laporan akademik, berita, 

internet) yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu, 

penulis juga menggunakan sumber seperti google 

books dan hasil penelitian dalam bentuk PDF dari 

masing-masing institusi penelitian, serta data dari 

laman resmi pemerintahan Turki dan Uni Eropa serta 

berbagai instansi terkait seperti kementrian Turki dan 

organisasi internasional. 

4. Proses Penelitian 

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan disusun 

secara sistematis dan logis, kemudian dianalisis secara 

deskriptif kualitatif. 

H. Sistematika Penulisan 

BAB I menguraikan tentang garis besar penelitian yang 

meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka 

teori, hipotesis, metode penelitian, tujuan penelitian, batasan 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II menguraikan tentang pengungsi Suriah yang 

berada di Turki dan Uni Eropa. Dalam hal ini, akan dibagi 

menjadi dua sub bab, yaitu; perkembangan para pengungsi 

Suriah yang berada di Eropa dan di Turki, serta menguraikan 

bagaimana kebijakan pengungsi Suriah yang ada di Turki dan 

Uni Eropa. 

BAB III menguraikan Uni Eropa sebagai organisasi 

internasional dalam menangani pengungsi Suriah di Turki. 

Dalam hal ini akan dibahas tentang peran dan fungsi Uni Eropa 
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dalam melakukan kerjasama dengan Turki untuk menangani 

pengungsi Suriah. 

BAB IV menguraikan tentang kerjasama antara Turki dan 

Uni Eropa dalam menangani pengungsi Suriah. Dalam hal ini 

akan dibahas tentang apa saja bentuk kerjasama yang disepakati 

antara keduanya dalam menangani pengungsi Suriah.  

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari 

bab I-IV dan juga saran atau rekomendasi. 

 


