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BAB II  

Awal Mula Pengungsi Suriah dan Kebijakan Pengungsi di 

Turki dan Uni Eropa 

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang awal 

mula terjadinya konflik Suriah yang menyebabkan adanya 

pengungsi Suriah muncul. Selain itu juga dalam bab ini 

membahas bagaimana kebijakan Turki dan Uni Eropa dalam 

menanggapi para pengungsi yang masuk ke wilayah negara 

mereka. 

A. Awal mula pengungsi Suriah 

Peningkatan arus migrasi di Turki dan Uni Eropa tidak 

terlepas dari terjadinya konflik di Kawasan Timur Tengah. 

Munculnya berbagai gerakan rakyat di Kawasan Timur 

Tengah yang memprotes para pemimpin di setiap masing-

masing negara yang dilakukan karena ketidakpuasan rakyat 

terhadap rezim yang memiliki sifat diktator. Munculnya 

peristiwa tesebut dikenal dengan sebutan kebangkitan dunia 

Arab atau Musim Semi Arab, jika diterjemahkan dalam 

bahasa inggris yaitu: The Arab Spring dan dalam bahasa 

Arab ath-Thawrat al-Arabiyyah yang secara harfiah dapat 

diartikan sebagai Pembrontakan Arab. 

Para pengunjuk rasa dengan mendengungkan slogan 

Ash-shab yurid isqat an-nizam (Rakyat ingin 

menumbangkan rezim ini) saat melakukan gelombang 

revolusi unjuk rasa dan protes. Gelombang protes yang 

terjadi di dunia Arab sudah dimulai sejak awal bulan 

Desember 2010 di mana revolusi terjadi di Tunisia dan 

Mesir, perang saudara di Libya, pemberontakan besar-

besaran terjadi di Bahrain, Suriah, dan Yaman. Protes besar 

dan kecil juga terjadi di Kawasan Timur Tengah seperti di 

Aljazair, Irak, Yordania, Maroko, Oman, Kuwait, Lebanon, 

Mauritania, Arab Saudi, Sudan, dan kawasan Sahara Barat 

(Jatmika, Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah, 2014). 

Bermula dari aksi protes dengan cara membakar diri 

yang dilakukan oleh seorang pemuda di Tunisia bernama 
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Mohamed Bouazizi. Aksi bakar diri yang dilakukan dirinya 

merupakan bentuk protes terhadap kesejangan sosial, pihak 

keamanan yang korupsi, kurangnya jaminan kesehatan yang 

ada di Tunisia. Dalam aksi protes yang dilakukan oleh 

Bouazizi juga menjadi pemantik momentum revolusi Melati 

di Tunisia yang menjalar ke negara Aljazair, Yordania, 

Yaman, Mesir hingga ke semua negara di Timur Tengah 

untuk turut melakukan aksi protes terhadap rezim yang 

sudah berkuasa cukup lama, para demonstran melakukan 

aksi protes yang secara terorganisir dan terbesar sering 

dilakukan setelah shalat jumat atau yang biasa disebut 

dengan “Hari Kemarahan”. 

Pada bulan Juli 2011 setelah gelombang protes yang 

semakin meluas di wilayah Timur Tengah mengakibatkan 

terjadinya penggulingan Presiden Tunisia, Zine el-Abidine 

Ben Ali, dengan cara melarikan diri ke Arab Saudi, dan 

mundurnya Presiden Hosni Mubarak setelah terjadi aksi 

protes selama 18 hari berturut-turut. Penolakan pemimpin 

Libya, Muammar Qadhafi, untuk mengundurkan diri 

mengakibatkan terjadinya perang saudara antara pihak 

loyalis dengan pemberontak yang memiliki basis di 

Benghazi. Puncak dari aksi protes yang terjadi di Libya 

adalah terbunuhnya Muammar Qadhafi yang tewas di 

tangan pemberontak.  

Terbunuhnya Muammar Qadhafi telah menarik 

perhatian geopolitik yang terjadi di global. Fenomena Arab 

Spring yang terjadi di Kawasan Timur Tengah memicu 

rakyat negara-negara di Kawasan Timur Tengah untuk 

melakukan kudeta atau penggulingan para penguasa setiap 

masing-masing negara. Sehingga para pemimpin negara di 

Kawasan Timur tengah melakukan antisipasi agar terhindar 

dari kudeta yang dilakukan oleh para demonstran. Keluarnya 

pernyataan Presiden Sudan Omar al-Bashir untuk tidak maju 

pada pemilu tahun 2015, Perdana Menteri Irak Nouri al-

Maliki yang menolak untuk mengundurkan diri hingga masa 

jabatannya habis pada 2014 meski sudah terjadinya 
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gelombang protes yang dilakukan untuk sesegera mungkin 

mundur dari jabatannya. Presiden Yaman Ali Abdullah 

Saleh pada 23 April mengumumkan untuk mengundurkan 

diri dengan syarat diberikan kekebalan hukum dengan cara 

mengajukan kesepakatan pada oposisi Yaman, tetapi Ali 

Abdullah mengingkari kesepakatan yang dilakukan dengan 

oposisi Yaman dan membuat semakin panjang 

pemberontakan yang terjadi di Yaman.  

Setelah meluasnya fenomena Arab Spring yang 

melanda Kawasan Timur Tengah, Negara Suriah terinspirasi 

untuk melakukan gerakan revolusi Suriah. Aksi protes yang 

dilakukan oleh rakyat merupakan ketidakpuasan karena 

tingginya angka pengangguran, praktek korupsi, kurangnya 

kebebasan untuk berpolitik, serta pihak negara yang represi 

di bawah pemerintahan Bashar al-Assad. Hal tersebut 

membuat terjadinya konfik di Suriah yang berkepanjangan. 

Faktor perbedaan ras dan agama juga turut menjadi 

penyebab tejadinya konflik di Suriah, di mana negara Suriah 

terdiri dari beberapa golongan agama yaitu golongan 

minoritas Syiah, Alawite, Kristen, dan mayoritas Sunni. 

Golongan mayoritas Sunni justru menjadi golongan 

terdiskriminasi di Suriah karena  kebijakan yang dilakukan 

rezim Bashar Al- Assad dengan cara mengurangi subsidi, 

sedangkan golongan Alawit yang merupakan minoritas 

memiliki kekuasan politik di Suriah (Phillips, 2012, pp. 37-

40). 

Semakin besarnya aksi protes dan pemberontakan yang 

dilakukan rakyat sipil membuat Presiden Bashar Al-Ashad 

meminta bantuan militer untuk meredam dan melakukan 

kekerasan terhadap para demonstran Suriah. Cara kekerasan 

yang dilakukan pihak militer adalah dengan menembaki 

rakyat yang dianggap memberontak. Hal tersebut 

menyebabkan puluhan rakyat sipil tewas akibat dari aksi 

yang dilakukan oleh pihak milter Suriah (Sumaryati, 2016). 

Tindakan yang dilakukan pemerintah Bashar al-Assad 
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membuat situasi di Suriah semakin memburuk. Para 

pemberontak yang tergabung membentuk tentara oposisi 

bersenjata Suriah yaitu Free Syrian Army (FSA) yang tetap 

bersikeras melakukan aksi protes untuk melengserkan 

pemerintah Bashar al-Assad. 

Konflik bersenjata yang terjadi antara rezim Bashar al-

Ashad dengan Free Syrian Army (FSA) membuat Suriah 

terjebak dalam situasi konflik yang berkepanjangan. 

Pertempuran yang semakin meluas hingga ke daerah 

Damaskus, ibukota Suriah, dan Aleppo yang menjadi kota 

terbesar kedua di Suriah. Syrian Observatory for Human 

Rights sebagai kelompok pemantau HAM menyatakan pada 

bulan Mei 2014 korban tewas sudah menembus angka 

162.000 dalam perang saudara yang terjadi di Suriah 

(Febrian, 2014). 

Situasi konflik di Suriah semakin memburuk dan 

kompleks terlepas dari faktor kondisi internal negara Suriah 

sendiri, ataupun dari menjalarnya fenomena Arab Spring 

yang melanda Kawasan Timur Tengah. Konflik di Suriah 

semakin memperlihatkan keterlibatan banyak pihak asing 

yang membuat konflik tersebut tak kunjung selesai dan 

semakin panjang. Kondisi di Suriah semakin diperparah 

dengan kemunculan kelompok radikal Islam dan selalu 

bertindak brutal dalam setiap melancarkan aksinya yaitu 

ISIS. 

Konflik yang terus berkepanjangan menyebabkan tidak 

adanya keselamatan atau perlindungan bagi rakyat di negara 

Suriah. Penduduk Suriah sering kali menjadi korban akibat 

dari konflik bersenjata yang terjad. Kondisi yang semakin 

memburuk dan tidak adanya rasa aman menjadikan faktor 

para penduduk Suriah meninggalkan negaranya untuk 

mencari perlindungan dengan keluar dari wilayah Suriah 

menuju ke berbagai negara. Lebih dari dua juta warga Suriah 

pergi meninggalkan negaranya sejak awal konflik terjadi 

pada tahun 2011 (UNHCR, 2014, p. 4). Tidak adanya daerah 
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yang disepakati sebagai safe zone dan non-fly zone dari 

pihak yang sedang berkonflik membuat mereka melarikan 

diri mencari perlindungan ke berbagai negara. Negara yang 

dituju oleh mereka adalah negara terdekat seperti Yordania 

di sebelah selatan, Lebanon di sebelah barat, Mesir lewat 

jalur laut dari sebelah barat, dan pilihan negara lain seperti 

Turki hingga Uni Eropa di sebelah utara menjadi tujuan 

banyak para pengungsi. 

Turki dan Uni Eropa sebagai peratifikasi Konvensi 

1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi menjadikan 

keduanya memiliki kewajiban dalam memberikan 

perlindungan terhadap pengungsi. Dalam menanganinya, 

Turki dan Uni Eropa memberlakukan suatu kebijakan 

tentang pengungsi yaitu Open Door Policy oleh Turki dan 

Common European Asylum System (CEAS) oleh Uni Eropa 

yang masing-masing akan dijelaskan pada sub-bab 

berikutnya. 

B.  Kebijakan Open Door Policy Turki 

Dalam menangani para pengungsi yang datang ke 

negaranya, Turki menerapkan Open Door Policy. Kebijakan 

pintu terbuka bagi para pengungsi ini merupakan kebijakan 

yang memberikan izin dan otoritas untuk tinggal para 

pengungsi tersebut di wilayah Turki. Kebijakan ini sudah 

mulai ada sejak masa Kesultanan Utsmani yang menerapkan 

kebijakan penerimaan pengungsi, namun Open Door Policy 

ini mulai diimplementasikan kembali pada tahun 2011 

bertepatan dengan terjadinya konflik bersaudara di Suriah. 

Konflik tersebut menjadikan adanya krisis pengungsi di 

mana Turki menjadi negara yang terkena dampak dari 

adanya pengungsi tersebut. 

Turki menganggap para pengungsi sebagai “tamu” dan 

para “tamu” ini diberikan status perlindungan sementara 

Temporary Protection Regulation (TPR) oleh Turki. Tujuan 

dari diberikannya status tersebut untuk mematikan tidak ada 

pengembalian paksa dan tidak ada batasan pada jangka 
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waktu mereka tinggal di Turki (Nielsen, 2016, p. 100). 

Dalam Konvensi 1951 tentang pengungsi yang diratifikasi 

oleh Turki juga terdapat prinsip non-refoulement yang 

menjadikan Turki harus melindungi para pengungsi agar 

tidak pergi ke negara-negara yang berisiko melakukan 

penyiksaan, kekejaman dan perlakuan tidak manusiawi, 

serta merendahkan (UNHCR, Advisory Opinion on the 

Extraterritorial Application of Non-Refoulement 

Obligations under the 1951 Convention relating to the Status 

of Refugees and its 1967 Protocol, 2007, p. 3). 

Kepentingan Turki dalam menerapkan kebijakan ini 

adalah untuk mendapatkan dukungan dari masyarakatnya 

walaupun dalam penerapannya pemerintah tidak 

sepenuhnya mendapatkan respon yang baik. Namun, hal 

tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap penerapan Open 

Door Policy karena kebijakan ini justru mendapatkan 

dukungan dari partai penguasa di Turki yaitu Partai Adalet 

ve Kalkinma Partisi (AKP) (Anonymous, Turkey’s Refugee 

Crisis: The Politics of Permanence, 2016, p. 1). Selain dari 

partai AKP, kebijakan ini juga mendapatkan dukungan dari 

beberapa Organisasi Internasional seperti UNHCR, Uni 

Eropa, IOM, dan juga NATO yang mendorong Turki untuk 

menerapkan kebijakan ini, bahkan tidak hanya dukungan 

saja namun juga terdapat bantuan dana untuk Turki dalam 

menerapkan Open Door Policy. 

Selain alasan-alasan di atas, Turki dalam menerapkan 

Open Door Policy juga memiliki landasan hukum yang 

berkaitan dengan penanganan pengungsi yang masuk ke 

wilayah Turki. Landasan hukum tersebut terdiri dari konteks 

dalam negeri dan juga internasional. Landasan hukum dalam 

negeri adalah Law on Foreigner and International 

Protection (LFIP) di mana peraturan ini ditujukan untuk 

menerima pengungsi. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 1 

LFIP yang menyatakan tujuan dari pembuatan LFIP yaitu 

sebagai aturan terhadap prinsip-prinsip dan prosedur dalam 

menangani keberadaan orang asing yang utamanya adalah 
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para pengungsi yang ada di wilayah Turki, pernyataan 

tersebut berisi seperti berikut (Directorate General for 

Migration Management, 2013, p. 1): 

“The purpose of this Law is to regulate the principles 

and procedures with regard toforeigners’ entry into, stay in 

and exit from Turkey, and the scope and implementation of 

the protection to be provided for foreigners who seek 

protection from Turkey, and the establishment, duties, 

mandate and responsibilities of the Directorate General of 

Migration Management under the Ministry of Interior.” 

Peraturan Law on Foreigner and International 

Protection (LFIP) dibentuk oleh Directorate General for 

Migration Management (DGMM) di bawah Kementrian 

Dalam Negeri Turki (Kanat & Ustun, 2015, p. 29). Selain itu 

LFIP juga memberikan legalitas hukum terkait bagaimana 

para pengungsi tersebut layak memperoleh hak-haknya 

sebagai pengungsi dalam pelayanan umum seperti 

kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan di Turki. Dasar hukum 

perlindungan sementara yang diberlakukan dalam Open 

Door Policy juga bisa dilihat pada pasal 91 yang berisi 

(Directorate General for Migration Management, 2013, p. 

35): 

- Temporary protection may be provided for foreigners 

who have been forced to leave their country, cannot 

return to the country that they have left, and have 

arrived at or crossed the borders of Turkey in a mass 

influx situation seeking immediate and temporary 

protection. 

- The actions to be carried out for the reception of such 

foreigners into Turkey; their stay in Turkey and rights 

and obligations; their exit from Turkey; measures to be 

taken to prevent mass influxes; cooperation and 

coordination among national and international 

institutions and organisations; determination of the 

duties and mandate of the central and provincial 
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institutions and organisations shall be stipulated in a 

Directive to be issued by the Council of Ministers 

Sedangkan yang menjadi landasan hukum internasional 

adalah Protokol 1967 yang merupakan hasil amandemen 

dari Konvensi 1951. Protokol 1967 berisi tentang status 

pengungsi di mana hal tersebut dijadikan Turki sebagai 

upaya dalam mengadakan dan menerapkan Open Door 

Policy. Dalam Protokol 1967 juga melarang negara-negara 

yang meratifikasi untuk mengusir para pengungsi yang 

datang ke wilayahnya (UNSW, 2018). 

C. Kebijakan Pengungsi di Uni Eropa 

Sebelum terjadinya krisis pengungsi, Uni Eropa sempat 

memiliki berbagai kebijakan umum tentang suaka dan 

pengungsi seperti Schengen Agreement, Dublin Convention, 

dan   Common European Asylum System (CEAS). Schengen 

Agreement perjanjian ini diinisiasi pada 14 Juni 1985 di 

mana terdapat lima negara yang berkomitmen untuk 

menghapuskan perbatasan di antara mereka secara bertahap. 

Kemudian perjanjian ini pada ditandatangani pada 19 Juni 

1990 di mana ditetapkannya bagaimana penghapusan cek 

perbatasan internal akan diterapkan dan juga rangkaian-

rangkaian pendamping yang diperlukan. 

Perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat 

pemeriksaan perbatasan eksternal, termasuk antisipasi dari 

adanya perdagangan obat-obat terlarang. Implementasi dari 

perjanjian ini dimulai pada 26 Maret 1995 di mana 

penghapusan cek di setiap perbatasan negara secara 

bertahap, sehingga orang-orang dapat melakukan perjalanan 

dan menetap di negara-negara anggota Uni Eropa secara 

bebas (European Commission, 2010, p. 4). Schengen 

Agreement juga memiliki kebijakan dalam hal pengungsi di 

mana dalam perjanjian ini menunjuk satu negara anggota 

yang bertanggungjawab untuk meninjau aplikasi suaka dan 

mengesahkan status pengungsi (Cini & Borragan, 2016, pp. 

283-284). 
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Kebijakan Schengen Agreement kemudian berhenti dan 

digantikan oleh Dublin Convention pada tahun 1997. Dublin 

Convention menjadi prosedur umum kebijakan pengungsi di 

Uni Eropa di mana sebagian besar kerangka kerjanya sama 

dengan perjanjian sebelumnya. Konvensi ini tidak ditujukan 

untuk menyelaraskan aturan suaka secara substantif ataupun 

prosedural namun lebih kepada memperbaiki persamaan 

kriteria untuk mengalokasikan tanggungjawab sebagai satu 

negara tunggal dalam menerapkan pemeriksaan suaka 

(Marinho & Heinonen, 1998, p. 1).  

Pada tahun 1999, dibentuk Common European Asylum 

System (CEAS) sebagai kebijakan yang menaungi berbagai 

aturan mengenai pengungsi dan diterapkan secara selaras 

dan bertahap oleh semua negara anggota Uni Eropa (EASO, 

2016, p. 13). Common European Asylum System (CEAS) 

dibentuk dan dilaksanakan dalam dua fase, yaitu fase 

pertama pada tahun 2000-2005 yang memuat Asylum 

Procedures Directive, Reception Conditions Directive, 

Qualification Directive, Temporary Protection Directive, 

serta Eurodac Regulation, termasuk Dublin Regulation. 

Sedangkan fase kedua dari Common European Asylum 

System (CEAS) pada tahun 2011-2013 menghasilkan 

beberapa perbaikan dan penyempurnaan masalah dari fase 

pertama dalam pembentukan kebijakan Common European 

Asylum System (CEAS) di mana terdapat beberapa aturan 

yang akan menjadikan kebijakan ini lebih seimbang 

(European Commission, 2014). Berikut merupakan 

penjelasan dari masing-masing instrumen tersebut; 

1. Asylum Procedures Directive merupakan penetapan 

peraturan tentang seluruh proses klaim suaka yang 

bertujuan agar keputusan suaka lebih adil, lebih cepat, 

dan lebih berkualitas. Asylum Procedures Directive 

meliputi cara mengajukan permohonan suaka, 

memantau permohonan yang akan diproses, macam 

bantuan yang akan diberikan, cara untuk melakukan 
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banding dan banding akan memungkinkan orang untuk 

menetap, kemungkinan hal yang bisa dilakukan jika 

pencari suaka melarikan diri atau cara mengajukan 

ulang permohonan suaka. Selain itu dalam peraturan 

ini, pencari suaka dengan kebutuhan khusus juga akan 

mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk 

menjelaskan klaim mereka dan akan adanya 

perlindungan yang lebih besat terhadap anak di bawah 

umur serta korban penyiksaan, 

2. Reception Condition Directive berkaitan dengan hal-

hal untuk memastikan bahwa kondisi penerimaan 

pencari suaka yang manusiawi di seluruh Uni Eropa 

dan juga hak-hak dasar orang-orang yang bersangkutan 

sepenuhnya dihormati selagi para pencari menunggu 

proses pemeriksaan klaim suaka. Hal tersebut meliputi 

akses seperti perumahan, makanan, kesehatan dan 

pekerjaan, serta perawatan medis dan psikologis, 

3. Qualification Directive mengkualifikasikan alasan-

alasan pemberian perlindungan internasional seperti 

ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan untuk 

memberikan perlindungan internasional. Ketentuan-

ketentuan tersebut yang akan membuat keputusan 

tentang suaka lebih kuat. Ketentuan-ketentuan tersebut 

meliputi hak perlindungan dari refoulement, izin 

tinggal, dokumen perjalanan, akses ke pekerjaan, akses 

ke pendidikan, kesejahteraan sosial, layanan kesehatan, 

akomodasi dan akses ke fasilitas yang terintegrasi, serta 

ketentuan khusus untuk anak-anak dan orang tua, 

4. Dublin Regulation bertujuan untuk meningkatkan 

perlindungan pencari suaka selama proses 

pembentukan negara yang bertanggungjawab untuk 

memeriksa permohonan atau klaim dan 

mengkualifikasikan aturan yang mengatur hubungan 

antar negara. Hal tersebut nantinya akan menciptakan 
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sistem untuk mendeteksi masalah awal dalam suaka 

nasioanal atau sistem penerimaan,  

5. Eurodac Regulation melakukan scan sidik jari para 

pemohon suaka yang disimpan ke dalam basis data Uni 

Eropa di waktu mereka melakukan permohonan suaka. 

Sidik jari mereka ditransmisikan ke pusat sistem 

Eurodac. Eurodac telah beroperasi sejak tahun 2003 

dan telah terbukti menjadi alat IT yang sangat sukses. 

Hal tersebut memungkinkan untuk mencegah, 

mendeteksi, atau menyelidiki kejahatan paling serius 

seperti pembunuhan dan terorisme (European 

Commission). 

Tetapi kedatangan arus pengungsi yang masuk ke 

wilayah Eropa terlalu besar sehingga membuat kebijakan ini 

tidak mampu untuk terlaksana secara maksimal di mana 

dalam menerapkan tiap instrumennya tidak sesuai dengan 

semestinya (Istikasari, 2018, p. 60). 

Selain hal-hal yang dipaparkan di atas, penjelasan 

tentang awal mula kerjasama antara Turki dengan Uni Eropa 

dalam menangani kedatangan para pengungsi ke wilayah 

mereka akan dijelaskan lebih rinci pada bab berikutnya. 

 


