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BAB III  

EU-Turkey Joint Action Plan 

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang awal 

mula sebelum terjadinya kerjasama antara Turki dan Uni Eropa 

dalam menangani pengungsi yang datang ke wilayah mereka. 

Krisis pengungsi yang terjadi memberikan dampak yang 

signifikan terhadap perpolitikan di Eropa di mana hal tersebut 

menjadi isu utama bagi para elit politik di Uni Eropa. 

Diberhentikannya CEAS sebagai kerangka kebijakan 

pengungsi di Uni Eropa menjadikan Uni Eropa sebagai 

organisasi utama di wilayah tersebut harus mengambil langkah 

darurat untuk menangani isu migrasi ini, baik legal maupun 

illegal. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh Uni 

Eropa dalam merespon adanya isu ini, salah satunya adalah 

dengan memutuskan untuk melakukan kerjasama antara Uni 

Eropa dengan negara ketiga. Donald Tusk sebagai Pimpinan 

Dewan Eropa berencana untuk berkunjung ke Turki dan 

mengatur pertemuan untuk membicarakan terkait dengan 

kebijakan pengungsi di mana dalam masalah ini Turki dapat 

menjadi sekutu bagi Uni Eropa dalam menangani krisis 

pengungsi (Donald Tusk, 2015). 

Rencana kerjasama antara Uni Eropa dengan Turki 

dimulai ketika diadakan pertemuan Brussels bulan Oktober 

2015 di mana dalam pertemuan tersebut melibatkan Erdogan 

sebagai Perdana Menteri Turki dan juga tiga pimpinan institusi 

Uni Eropa yaitu Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, dan Martin 

Schulz. Dalam pertemuan tersebut, Uni Eropa meminta bantuan 

kepada Turki untuk melakukan pencegahan terhadap 

kedatangan pengungsi yang melalui jalur laut ke wilayah Eropa 

terutama pulau-pulau di Yunani. Selain meminta bantuan Turki 

untuk melakukan pengetatan perbatasan antara Turki dengan 

Yunani, Uni Eropa juga menawarkan bantuan kepada Turki 

sebagai timbal baliknya. Bantuan tersebut berupa perbaikan 

kondisi bagi para pengungsi di Turki. 
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Namun Turki tidak semata-mata menerimanya, Erdogan 

sebagai pemimpin Negara Turki meminta imbalan kepada Uni 

Eropa untuk memberikan fasilitas pembebasan visa bagi rakyat 

Turki yang akan memasuki wilayah Eropa (Cendrowicz, 

Refugee Crisis: Europe Looks to Charm Turkey's Erdogan in 

Bid to Staunch Flow Across Borders, 2015).   

Agenda migrasi antara Uni Eropa dengan Turki 

kemudian diresmikan pada tanggal 29 November 2015 dalam 

bentuk Joint Action Plan. Tujuan dari Joint Action Plan ini 

adalah untuk meningkatkan kerjasama antara Uni Eropa dan 

Turki dalam menangani arus migrasi terutama kedatangan 

pengungsi dari Suriah yang berupaya menuju ke wilayah Eropa. 

Joint Action Plan ini dilakukan dengan menahan masuknya 

para imigran illegal di mana rute perjalanan para pengungsi dari 

Turki ke Uni Eropa dilakukan pencegahan dan mengembalikan 

para imigran yang tidak membutuhkan perlindungan 

internasional ke negara asalnya, termasuk dalam memberantas 

adanya penyelundupan (European Council, 2015). Terdapat 

beberapa fase dalam agenda ini yang akan dijelaskan dalam bab 

ini, yaitu: (Oltean & Anamaria, 2017) 

A. The Preparation Phase 

Sebelum terjalinnya kesepakatan Joint Action Plan, 

Uni Eropa dan Turki melalui beberapa fase di mana pada 

fase pertama yaitu tahap persiapan. Sebelumnya Uni Eropa 

dan Turki bekerja secara mandiri dalam mengidentifikasi 

dan memahami penyebab dari arus pengungsi yang begitu 

besar, termasuk dampak yang akan ditimbulkan akibat dari 

krisis pengungsi yang terjadi dan bagaimana krisis tersebut 

dapat ditangani dengan lebih baik. 

Dalam fase ini Uni Eropa dan Turki mulai melakukan 

perencanaan kerjasama yang akan dibangun antara 

keduanya di mana keduanya memiliki suatu permasalahan 

yang sama yaitu tentang banyaknya jumlah imigran dan 

pengungsi yang keluar dari wilayah asalnya yang sedang 

berkonflik. 
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Uni Eropa memandang Turki sebagai kandidat utama 

yang dapat menjadi mitra kerjasama. Uni Eropa 

menganggap Turki akan memberikan bantuan yang dapat 

dilakukan sebelum para imigran dan pengungsi masuk ke 

wilayah Eropa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara 

menahan atau membendung sementara para imigran dan 

pengungsi di wilayah Turki. Sedangkan dari sudut pandang 

Turki, Uni Eropa dapat menjadi pihak yang mampu 

memberikan bantuan kepada Turki dalam hal bantuan dana 

yang cukup besar untuk memberikan perlindungan serta 

perawatan kepada para imigran dan pengungsi (European 

Commission, 2015). 

B. The Preliminary Phase 

Pada tanggal 17 Mei 2015 perwakilan dari Foreign 

Affairs, Federica Mogherini, dan Commissioner for 

Neighborhood Policy and Enlargement Negotiations, 

Johannes Hahn, dalam agenda makan bersama yang 

dilakukan dengan Menteri Luar Negeri Turki, Mevlüt 

Çavuşoğlu dan juga Minister for EU Affairs and Chief 

Negotiator, Volkan Bozkır, membahas tentang migrasi yang 

menjadi salah satu masalah yang sangat penting. Selain itu 

juga membahas tentang percepatan aksesi di dalam agenda 

antara Uni Eropa dan Turki (European Commission, 2015). 

Mengingat adanya pertemuan formal dan informal 

yang dilakukan antara Uni Eropa dan Turki dalam 

membahas penanganan migrasi, terdapat tumpang tindih 

pada dua fase pertama meskipun penguatan dan persiapan 

sudah dilakukan jauh pada awal bulan Agustus 2015. 

Setelah itu Re-admission Agreement kembali dimulai pada 

bulan Agustus hingga September 2015, di mana pada 

tanggal 23 September 2015 Dewan Uni Eropa melakukan 

pertemuan. Para pemimpin melakukan pembahasan tentang 

gelombang pengungsi, mengidentifikasi penyebab utama 

yang terjadi dan mencari solusi yang tepat untuk 

menyelesaikan masalah krisis pengungsi yang setidaknya 

mengurangi dampak langsung pada wilayah Uni Eropa.  



4 
 

Pada fase pendahuluan ini banyak dilakukan pertemuan 

formal dan informal yang pada akhirnya dari pertemuan 

yang terjadi tersebut, Uni Eropa dan Turki harus bekerja 

bersama-sama dalam menangani para pengungsi. Contoh 

pertemuan informal yang dilakukan yang akhirnya 

mengarah pada kesepakatan Joint Action Plan adalah 

pertemuan yang dilakukan oleh Donald Tusk dan Recep 

Tayyip Erdogan pada 9 September 2015 di Ankara, kedua 

pemimpin tersebut melakukan pembahasan cara pencegahan 

para imigran gelap dan memastikan perlindungan bagi para 

pengungsi yang membutuhkan perlindungan. Pada tanggal 

29 September di Brussels dilakukan pertemuan Dewan 

Eropa, yang dihadiri oleh Perdana Menteri Turki dengan 28 

Kepala Negara-negara di Uni Eropa dengan pembahasan 

tujuan untuk mencapai kesepakatan kerja sama untuk 

menangani gelombang imigran dan pengungsi (Rettman, 

2015). 

C. The Information Phase 

Dalam fase informasi ini, Uni Eropa dan Turki kembali 

merepresentasikan posisi pada awal dan keduanya juga 

mulai menekankan tujuan masing-masing dalam 

penanganan imigran atau pengungsi. Dalam pernyataan 

Duta Besar Turki untuk Uni Eropa, Selim Yenel  

“we are not asking for help but it would be useful to get 

help, for example with regard to health, education and social 

services for these people who are not going back anytime 

soon.” 

Para pemimpin Eropa juga menekankan berkali-kali 

bahwa mereka ingin para imigran tertahan di wilayah Turki, 

dan ditekankan juga pada pernyataan Presiden Prancis, 

François Hollande, bahwa; 

“Europe must work with Turkey to ensure that refugees 

can stay there, find a job, and wait for the situation in Syria 

to improve” (Barigazzi, 2015). 
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D. The Argumentation Phase, The 

Adjustment/Reconstruction Phase 

Setelah Presiden European Commission, Jean-Claude 

Juncker, menyerahkan Draft Action Plan kepada Presiden 

Turki, Recep Tayyip Erdogan, diadakan pertemuan lanjutan 

pada 5 Oktober 2015 dengan ketiga pimpinan Uni Eropa 

yakni Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, dan Martin 

Schulz. Dalam pembahasan pada pertemuan tersebut Uni 

Eropa meminta kepada Erdogan untuk melakukan 

pencegahan perahu-perahu para pengungsi yang berasal dari 

wilayah pantai Aegea di Turki yang ingin menuju ke wilayah 

Eropa melalui Negara Yunani (Cendrowicz, Refugee crisis: 

Europe looks to charm Turkey's Erdogan in bid to staunch 

flow across borders, 2015). 

Dari sisi Uni Eropa sepakat untuk melakukan kerja 

sama dengan Turki antara lain, mempercepat proses aksesi 

keanggotaan Turki di Uni Eropa, membuka peluang 

pembebasan visa bagi masyarakat Turki yang ingin 

memasuki negara anggota Uni Eropa, pemberian bantuan 

kemanusiaan di Turki termasuk di antaranya pembangunan 

fasilitas bagi para pengungsi dan pemberian dana 3 Miliar 

Euro kepada Turki untuk menangani para pengungsi 

(Council of the European Union, 2015).  

Ada permintaan kerja sama dari Turki kepada Uni 

Eropa untuk didirikannya daerah “safe-zone” di sisi utara 

Suriah sehingga sebagian besar imigran dan pengungsi dapat 

ditangani pada daerah tersebut, namun permintaan tersebut 

ditolak oleh Uni Eropa. Ditolaknya permintaan tersebut 

dikarenakan adanya keterlibatan dari Rusia dalam 

permasalahan imigran di mana hal ini membuat geopolitik 

menjadi lebih rumit. Terlepas dari semua tantangan dan 

kesulitan, pada tanggal 29 November 2015 Uni Eropa dan 

Turki sepakat untuk menjalakan kerja sama Joint Action 

Plan untuk menangani krisis imigran dan pengungsi 

(Council of the European Union, 2015). 



6 
 

Fase pertama dari Readmission Agreement merupakan 

fase akhir dari Joint Action Plan antara Uni Eropa dan Turki. 

Kedua belah pihak mulai menyiapkan semua informasi dan 

bersiap akan posisi masing-masing dalam pencegahan 

imigran illegal dan penerimaan para pengungsi sebelum 

perjanjian 29 November tercapai. Uni Eropa dan Turki 

memiliki pengalaman yang luas dalam melakukan negosiasi 

satu sama lain dan sering melakukan pertemuan untuk 

membahas permasalahan penanganan migrasi. 

Pada fase adjustment-reconstruction-formulation, 

Turki telah menyetujui untuk menerima semua para imigran 

yang sudah berada di Eropa yang tidak membutuhkan 

perlindungan internasional. Pertama, jika Uni Eropa 

menerima satu pengungsi Suriah maka setiap satu imigran 

tersebut akan dikembalikan ke Turki, dan kedua jika dalam 

proses pengembalian tersebut membantu dari segi finansial 

dan kebutuhan logistik. Para pemimpin Uni Eropa dan Turki 

sepakat untuk mengambil tindakan yang lebih tegas 

terhadap penanganan para imigran dengan menutup semua 

jalur yang menuju ke Eropa dari kemungkinan pengiriman 

para imigran secara illegal. 

Readmission Agreement merupakan perjanjian ulang 

atau pembaharuan kesepakatan antara Uni Eropa dan Turki 

dari Joint Action Plan yang dirasa kurang efektif dalam 

penanganan arus migrasi. Pembaharuan kesepakatan 

tersebut menghasilkan EU-Turkey Statement. Dimana pada 

tanggal 7 Maret 2016 Uni Eropa dan Turki melakukan 

pertemuan kembali di mana dalam pembahasan tersebut 

keduanya sepakat untuk memerangi tindakan 

penyelundupan, penanganan migrasi yang tidak teratur, dan 

skema pengembalian imigran 1:1. 

Dari kesepakatan yang terjalin antara Uni Eropa dan 

Turki, kedua belah pihak sepakat untuk menekankan 

pentingnya peran dari NATO (North Atlantic Treaty 

Organization) di laut Aegean. Mereka meminta semua 
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anggota NATO untuk mendukung dan berperan secara aktif 

dalam penanganan migrasi illegal (Council of the European 

Union, 2016). 

Pihak Uni Eropa juga menegaskan kembali bahwa akan 

mengirimkan kembali para imigran illegal dari Yunani, dan 

Turki sepakat untuk memenuhi hak-hak para imigran illegal 

sesuai dengan hukum internasional. Sebagai gantinya setiap 

imigran yang dikembalikan ke Turki, Uni Eropa akan 

menerima para pengungsi Suriah yang legal dari Turki dan 

juga memastikan untuk memberikan perlindungan 

Internasional. Uni Eropa juga tidak hanya menerima 

menerima kembali para pengungsi Suriah, tetapi juga 

berkomitmen untuk mempercepat untuk memberikan 

dukungan biaya sebesar 3 Miliar Euro dan pembuatan biaya 

tambahan untuk Turki dalam menampung para pengungsi 

Suriah. Dalam negosiasi ini, Turki dan Uni Eropa sepakat 

untuk bekerja bersama-sama dalam peningkata bantuan 

kemanusian dan perbaikan kondisi domestic Suriah. 

(Council of the European Union, 2016) 

Dalam fase final perumusan Readmission Agreement, 

para pemimpin Uni Eropa dan Turki melakukan penepatan 

akhir detail kerjasama untuk mencapai sebuah kesepakatan. 

Kesepakatan yang terjalin yaitu: (Council of the European 

Union, 2016) 

1. Pengembalian para imigran illegal ke Turki pada 

tanggal 20 Maret, Setiap para imigran gelap yang 

dikembalikan dari Yunani ke Turki, maka Turki 

mengirim satu pengungsi Suriah yang legal kepada 

Uni Eropa, dalam hal ini semua imigran yang 

dikembalikan tetap akan mendapatkan perlindungan 

dengan standar internasional yang relevan dan 

berkaitan dengan prinsip non-refoulement. Uni 

Eropa akan menanggung biaya dalam proses 

pengembalian imigran ke Turki, 
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2. Para warga Suriah yang lain akan diberikan tempat 

tinggal secara hukum yang berlaku di Uni Eropa, 

diberikan sebuah prioritas kepada mereka yang tidak 

masuk secara illegal dan dengan mempertimbangan 

Vulnerability Criteria PBB.  

3. Mencegah para imigran yang berusaha masuk ke 

Uni Eropa dengan Turki akan mengambil langkah-

langkah yang diperlukan untuk mencegah 

perjalanan imigran melalui jalur laut maupun jalur 

darat, 

4. Diaktifkannya skema penerimaan kemanusiaan 

secara sukarela, 

5. Mempercepat prosedur pembebasan Visa bagi 

warga Turki yang akan memasuki Eropa dengan 

maksud untuk mempermudah dan mempercepat 

visa bagi warga negara Turki, 

6. Mempercepat pemberian dana bantuan untuk 

fasilitas pengungsi senilai 3 Miliar Euro di Turki dan 

pemastian bantuan dana lebih lanjut untuk 

pengungsi yang berada di bawah perlindungan 

sementara, pengalokasian tersebut ditujukan pada 

bidang pendidikan, kesehatan, makanan, biaya 

hidup serta infrastruktur. 

7. Uni Eropa dan Turki menyambut pekerjaan yang 

sedang berlangsung pada peningkatan Uni Bea 

Cukai, 

8. Penguatan kembali negosiasi aksesi, penegasan Uni 

Eropa dan Turki untuk berkomitment memperkuat 

kembali proses aksesi sebagaimana ditetapkan 

dalam kesepakatan mereka pada 29 November 

2015. 

9. Meningkatkan kondisi kemanusiaan di wilayah 

Suriah secara bersama, dalam upaya antara Uni 

Eropa dan Turki untuk membantu memperbaiki 

kondisi kemanusiaan di wilayah Suriah, terutama 

pada wilayah yang perbatasan dengan Turki yang 
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memungkinkan para pengungsi untuk mendapat 

tempat yang aman dan layak. 

Sesuai dengan poin-poin di atas, terdapat perbedaan 

antara keputusan akhir dengan kesepakatan yang didapatkan 

sebelumnya. Pertama, dapat dilihat perbedaan dari tanggal 

implementasi perjanjian. Selain itu juga terkait dengan prosedur 

suaka yang akan dilakukan secara individu kemudian menjadi 

bekerjasama dengan UNHCR. Biaya operasi pengembalian 

juga akan ditanggung oleh Uni Eropa yang sebelumnya akan 

ditanggung oleh Turki dan Yunani dalam bekerjasama. 

Kedua, pertimbangan UN Vulnerability Criteria 

dibutuhkan di mana semua aktor akan bekerjasama dengan 

UNHCR untuk memantau implementasi dari perjanjian ini. 

Ketiga, Turki diharuskan untuk bekerjasama dengan Negara 

tetangga untuk membantu dalam mencegah masuknya para 

pengungsi ke wilayah Uni Eropa. Keempat, ketidakmungkinan 

untuk menghentikan arus migrasi dalam satu waktu sehingga 

skema penerimaan kemanusiaan diaktifkan. 

Kelima, Turki diharuskan untuk segera memenuhi 

persyaratan agar proses liberalisasi visa dapat dilanjutkan. 

Keenam, Uni Eropa menyetujui untuk memberikan bantuan 

dana sebesar 3 miliar euro untuk fasilitas pengungsian di Turki 

dan pencairannya akan dipercepat untuk menunjukkan bahwa 

tidak akan ada keterlambatan dalam dukungan dana kepada 

Turki. Ketujuh, pernyataan untuk kemajuan pekerjaan di bidang 

Custom Union dan tidak menyiratkan bahwa apapun harus 

dilakukan oleh kedua pihak pada saat ini. 

Kedelapan, para pemimpin Uni Eropa memutuskan 

untuk melanjutkan proses aksesi dan bekerjasama dengan Turki 

pada pembukaan bab yang lebih banyak di masa depan 

dikarenakan Turki telah berhasil membuka satu bab lagi 

walaupun gagal membukan kembali bab yang diblokir oleh 

Siprus. Terakhir kesembilan, Uni Eropa dan Turki 

membutuhkan koordinasi internasional di bawah naungan PBB 

untuk menciptakan zona aman di dalam wilayah Suriah karena 
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hal tersebut bukan lah hal yang mudah untuk dilakukan secara 

mandiri (Stathopoulos, 2016, pp. 45-47). 

Pelaksanaan EU-Turkey Joint Action Plan 

menghasilkann suatu hal yang signifikan dan cukup 

memuaskan setelah hanya waktu 2 bulan jumlah imgiran 

yang datang ke Yunani dari Turki sudah pengalami 

penurunan, terdapat beberapa hasil dari EU-Turkey Joint 

Action Plan lainnya dari masing-masing negara yaitu; 

(European Commission, 2016) 

Dari Turki; 1) berlanjutnya dan mempercepat 

implementasi Visa Liberalisation Roadmap, termasuk 

dengan Readmission Agreement Uni Eropa – Turki yang 

diharapkan berlaku untuk warga negara ketiga pada 1 Juni 

2016, 2) pengenalan kewajiban visa bagi warga Suriah yang 

ingin melakukan perjalanan ke Turki melalui darat maupun 

laut dari negara ketiga, dengan tujuan untuk mengurangi 

pemberhentian sementara atau transit ke Uni Eropa, 3) 

diberikannya izin kepada warga Suriah untuk bekerja di 

Turki di bawah perlindungan sementara, 4) perancangan 

peraturan undang-undang tentang perlindungan data pribadi, 

5) komitmen untuk peningkatan Readmission Agreement 

Uni Eropa – Turki, 6) pencegahan keberangkatan secara 

illegal, penangkapan para penyelundup, dan penyelamatan 

bagi imigran di lautan. 

Dari Uni Eropa; 1) Penyediaan bantuan melalui 

Organisasi Internasional, 2) Menetapkan hasil akhir untuk 

fasilitas pengungsi di Turki senilai 3 Miliar Euro, 3) 

Mempercepat pelaksanaan Readmission Agreement antara 

Uni Eropa – Turki, 4) Persiapan pendataan kebutuhan untuk 

pengungsi Suriah di bawah perlindungan sementara d Turki, 

5) Penjadwalan pertemuan pertama pada tanggal 17 Februari 

oleh Refugees Steering Committee untuk membahas 

prioritas yang harus dilaksanakan, 6) Pengadopsian oleh 

Commission of a Recommendation untuk skema 

perlindungan kemanusiaan sementara dengan Turki bagi 
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orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik 

Suriah. 

Selain hal-hal yang dipaparkan di atas, analisis terkait 

kerjasama antara Turki dengan Uni Eropa dalam menangani 

kedatangan para pengungsi ke wilayah mereka dengan Teori 

Kerjasama Internasional akan dijabarkan lebih rinci pada 

bab berikutnya. 

 


