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BAB IV  

Kerjasama EU-Turkey Statement 

Kerjasama Internasional yang dilakukan oleh dua atau 

lebih negara pasti memiliki suatu tujuan tertentu yang ingin 

dicapai. Kerjasama Internasional merupakan hal yang cukup 

penting untuk dilakukan saat ini oleh Turki dan Uni Eropa 

seiring dengan meningkatnya jumlah pengungsi sehingga 

terjadi krisis pengungsi. Pada bab ini, penulis akan berupaya 

untuk melihat tujuan-tujuan dari kerjasama EU-Turkey 

Statement antara Uni Eropa dan Turki dalam menangani 

kedatangan pengungsi Suriah di wilayah mereka. Dalam 

menganalisis tujuan-tujuan dari kerjasama EU-Turkey 

Statement, penulis akan menggunakan salah satu definisi dan 

alasan kerjasama dari teori Kerjasama Internasional milik 

Holsti. 

Pertama, kerjasama internasional merupakan suatu 

kesepakatan antara dua atau lebih negara dalam rangka 

memanfaatkan persamaan. Dalam hal ini, Turki dan Uni Eropa 

memiliki persamaan di mana kedua wilayah ini mengalami 

krisis pengungsi karena kedatangan para pengungsi akibat dari 

konflik di Suriah yang terus meningkat. Kedua, kerjasama 

internasional dilakukan oleh Turki dan Uni Eropa untuk 

menghentikan arus kedatangan pengungsi ke wilayah Uni 

Eropa yang melalui Turki agar tidak terjadinya arus migrasi 

yang tidak teratur yang dapat memberikan dampak terhadap 

kedua wilayah tersebut. 

A. EU-Turkey Statement 

Beberapa tahun terakhir, Uni Eropa menghadapi krisis 

pengungsi terburuk sejak akhir Perang Dunia II. Pada tahun 

2015, terdapat sekitar satu juta migran yang datang ke 

wilayah Uni Eropa di mana sebagian besar dari mereka 

adalah korban dari konflik yang terjadi di negaranya dan 

berharap akan mendapat perlindungan. Sementara itu, Uni 

Eropa berusaha keras untuk mengatasi krisis pengungsi 

tersebut yang belum pernah terjadi sebelumnya.   
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EU-Turkey Statement disepakati pada 18 Maret 2016 

yang memiliki maksud untuk mencapai atau menyelesaikan 

kesepakatan sebelumnya yaitu EU-Turkey Joint Action Plan 

yang diaktifkan pada 29 November 2015 yang dalam 

prosesnya tidak mampu untuk menghentikan arus migrasi 

melalui Turki yang menuju ke wilayah Eropa. 

Sesuai dengan kesepakatan yang berlaku, semua 

imigran gelap yang menyeberang dari Turki menuju ke 

Yunani akan dikembalikan lagi ke Turki mulai pada tanggal 

20 Maret 2016, hal ini berlaku untuk imigran yang dalam 

proses pengajuan permohonan suaka ditolak atau tidak 

mengajukan permohonan suaka. Sebagai Gantinya Uni 

Eropa melakukan penerimaan pengungsi Suriah dari Turki 

dengan syarat telah memenuhi UN Vulnerability Criteria, 

dengan skema 1:1. Tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk 

mencegah imigran gelap yang menuju ke Uni Eropa, 

sementara disediakan jalur yang aman dan legal untuk 

menuju ke Eropa bagi para pengungsi yang berhak atas 

perlindungan Internasional (European Council, 2016). 

Sebagai tambahan dalam kesepatakan tersebut, Uni 

Eropa berkomitmen memberikan dana bantuan sebesar 3 

Miliar Euro untuk meningkatkan kondisi kemanusiaan bagi 

para pengungsi Suriah di Turki, yang meliputi bidang 

pendidikan, infrastruktur, kesehatan, makanan, serta biaya 

hidup. Pada akhir 2018 Uni Eropa juga akan memberikan 

dana bantuan kembali setelah sebesar 3 Miliar Euro, setelah 

dana bantuan yang pertama telah digunakan secara penuh 

(European Council, 2016). 

Dalam kesepakatan EU-Turkey Statement yang lain 

tentang penguatan hubungan antara Uni Eropa dan Turki, 

Uni Eropa akan mempercepat askses liberalisasi visa bagi 

warga negara Turki untuk memasuki wilayah Eropa dan 

melanjukan kembali proses aksesi keanggotan Turki di Uni 

Eropa. Disisi lain, keduanya juga bersepakat untuk 

mengembangkan Customs Union dan juga menegaskan 
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untuk saling bekerjasama dalam memperbaiki kondisi 

kemanusiaan di Suriah yang berada di sekitar perbatasan 

Turki-Suriah (European Council, 2016). 

Dalam pengimplentasian EU-Turkey Statement juga 

membutukan operasioal yang sangat besar dengan 

menugaskan para staf dari Yunani, Negara Anggota Uni 

Eropa, petugas otoritas perbatasan Uni Eropa (Frontex), dan 

European Asylum Support Office (EASO) yang akan di 

tempatkan di Yunani. Penugasan tersebut meliputi, pada 

bagian proses permohonan suaka, proses banding, proses 

pengembalian serta termasuk pihak keamanan dan 

penerjemah Bahasa (European Commission, 2016) 

Setelah diterapkanya EU-Turkey Statement yang 

membuahkan beberapa hasil dalam penurunan jumlah 

imigran gelap yang menuju Yunani. Pada tiga minggu 

sebelum diterapkanya EU-Turkey Statement kedatangan 

para imigran gelap di Yunani mencapai 26.878, dan pada 

tiga minggu berikutnya mengalami penurunan jumlah 

kedatangan hingga 5.847 (European Commission, 2016, p. 

2). Di sisi lain Turki juga melakukan usaha dalam 

membendung para imigran gelap yang ingin menyebarang 

ke Yunani, dengan jumlah penurunan melalui jalur darat 

sekitar 800.000 menjadi 174.400 sedangakan pada jalur laut 

3.700 menurun menjadi 3.100 selama tahun 2015 hingga 

tahun 2016 (ESI-European Stability Initiative, 2017, p. 14). 

Pemberitahuan yang ditunjukan kepada imigran terkait 

diberlakukannya EU-Turkey Statement menjadi faktor 

turunya kedatangan para imigran, serta bantuan dukungan 

dari Frontex dan NATO yang melakukan operasi 

pencegahan di laut Aegea. 

A. Tujuan EU-Turkey Statement 

EU-Turkey Statement memiliki dua tujuan utama; 

Pertama, memperkuat kerjasama antara Uni Eropa dan Turki 

untuk mencegah dan membendung arus migrasi illegal, dan 

kedua peningkatan dalam penanganan pengungsi Suriah 
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pada perlindungan sementara di Turki (Vrieze, 2017 – 

2018). Kedua tujuan tersebut akan dijabarkan kedalam 

kedua point berikut;  

1. EU - Turkey Statement dalam Mencegah Arus Migrasi 

Ilegal 

Tujuan utama EU-Turkey Statement yang pertama 

adalah untuk menahan arus migrasi yang melalui Turki 

dan menuju ke wilayah Uni Eropa. Terdapat tiga jalur 

yang dijadikan oleh para imigran untuk menuju ke 

Wilayah Eropa, yaitu Mediterania Barat, Medterania 

Tengah, Mediterania Timur. Berdasarkan laporan dari 

Frontex, perjalanan imigran illegal dari wilayah turki 

menuju ke Eropa melalui jalur Mediterania Timur. Jalur 

Mediterania Timur memiliki dua pintu masuk yang 

digunakan para imigran menuju ke Wilayah Eropa, yaitu 

pintu di perbatasan Turki dengan Yunani dan juga pintu 

perbatasan di Turki dengan Bulgaria (Nestoras, 2015, pp. 

6-8).  
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Gambar 4.1 Jalur Perjalanan Imigran Menuju ke 

Wilayah Eropa 

 

Sumber: European Commission; International Centre 

for Migration Policy Development (Map data) Jalur 

Perjalanan Imigran Menuju ke Wilayah Eropa 

Turki diberikan kewenangan oleh Uni Eropa untuk 

menangani permasalahan krisis pengungsi yang semakin 

memburuk. Dalam hal ini, Turki berhak untuk 

menindaklanjuti kedatangan pengungsi guna menutup 

arus migrasi yang tidak di setiap jalur, baik jalur laut 

maupun jalur darat. Kegagalan dalam EU-Turkey Joint 

Action Plan dalam menahan arus migrasi yang belum 

menurun secara substansial menjadikan Turki bertindak 

lebih ekstra di mana tidak jarang otoritas Turki 

menjalankan kerjasama ini dengan cara kekerasan guna 

menutup akses bagi ribuan pengungsi yang ingin masuk 

ke Turki. Tindakan ekstra yang dilakukan oleh Turki kali 

ini memberikan dampak terhadap jumlah migrasi di 

perbatasan antara Turki dengan Yunani d mana terdapat 



6 
 

penurunan yang cukup drastis di setiap jalurnya 

sepanjang tahun 2016 (Roynanda, 2019, p. 65). 

Beberapa minggu sebelum penerapan EU-Turkey 

Statement, terdapat sekitar 1.740 imigran yang 

melakukan penyeberangan menuju pulau-pulau di 

Yunani setiap harinya. Namun setelah penerapan 

kerjasama ini, rata-rata kedatangan imigran ke pulau-

pulau di Yunani menurun drastis menjadi 90 orang per 

harinya, tepatnya sejak tanggal 21 Maret 2016. Pada 

periode September hingga Desember 2016, jumlah 

keseluruhan imigran yang tiba di pulau-pulau di Yunanti 

hanya mencapai angka 5.687 orang, berbanding terbalik 

dengan periode yang sama pada tahun 2015 di mana 

jumlah keseluruhan imigran yang tiba mencapai berkali-

kali lipatnya yaitu 390.000 orang. Hal tersebut juga 

berpengaruh terhadap jumlah nyawa yang hilang di mana 

sebelumnya selama periode Joint Action Plan pada tahun 

2015 terdapat 592 orang kehilangan nyawanya, namun 

setelah penerapan kerjasama ini jumlah korban nyawa 

berkurang menjadi 63 orang (European Commission, 

2016). 
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Tabel 4.1 Jumlah kematian Imigran di Laut Mediterania 

(Januari 2014-Februari 2016) 

 

Sumber: BBC News http://www.bbc.com berdasarkan 

data dari International Organization for Migration (IOM). 

Sejak tanggal 18 Maret 2016, Turki dan Uni Eropa 

telah melakukan beberapa tindakan dalam 

mengimplementasikan EU-Turkey Statement. Dari pihak 

Turki, Turki sudah melakukan beberapa hal dalam 

mewujudkan tujuan utama dari kesepakatan ini yaitu: 

a. Secara efektif menerima semua pengembalian dari 

Yunani, 

b. Memberikan jaminan bahwa semua pengungsi 

Suriah yang kembali ke Turki berhak untuk 

meminta dan diberikan perlindungan berdasarkan 

perlindungan sementara di Turki, 

c. Memberikan jaminan bahwa pengungsi non-SUriah 

yang membutuhkan perlindungan internasional 

yang juga kembali dari Yunani ke Turki berhak 

mengajukan permohonan dan menerima pengajuan 
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mereka secara tepat waktu dan akan dilindungi dari 

penolakan atau pengusiran, 

d. Mengizinkan Uni Eropa untuk memantau secara 

tertatur kondisi pengungsi yang kembali ke Turki, 

termasuk akses ke tempat-tempat pengungsi, 

e. Memastikan akses ketenagakerjaan untuk non-

Suriah yang membutuhkan perlindungan 

internasional, 

f. Menyediakan peta jalan untuk mengurangi 

pengajuan perlindungan internasional oleh non-

Suriah, 

g. Menyelesaikan dan melaporkan peta jalan kepada 

Komisi terkait dengan pengembalian secara 

sukarela. 

Sedangkan dari pihak Uni Eropa, beberapa hal juga 

sudah dilakukan oleh Yunani dalam 

mengimplementasikan kesepakatan ini, yaitu: 

a. Memindahkan seluruh migran yang tiba di pulau-

pulaunya sebelum 20 Maret ke daratan, 

b. Mengembalikan 578 migran yang masuk secara 

tidak sah setelah 20 Maret dari Yunani ke Turki, 

c. Menyesuaikan undang-undang untuk memberikan 

kerangka hukum terkait peneapan prinsip “negara 

aman pertama bagi suaka” dan “negara aman 

ketiga” serta memastikan prosedur alur cepat untuk 

pemeriksaan pengajuan suaka, 

d. Menyadur ketentuan hukum untuk menempatkan 

Otoritas Banding yang baru dan Komite Banding 

yang baru untuk memeriksa banding tingkat kedua 

yang diajukan sejak 20 Juli terhadap keputusan 

tingkat pertama dari Layanan Suaka Yunani, 

e. Memproses pengajuan suaka dan memberikan 

keputusan tingkat pertama hingga kedua 

berdasarkan penilaian individu (European 

Commission, 2016). 
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Turki dan Uni Eropa telah menyepakati jalur 

pengembalian para pengungsi di mana pengembalian 

para pengungsi dari Turki ke Uni Eropa dilakukan 

melalui jalur laut dan udara menggunakan kapal feri dan 

juga pesawat. Sedangkan pengembalian dari Yunani ke 

Turki berlangsung melalui laut dan darat menggunakan 

kapal feri dan juga bis. Frontex sebagai pasukan 

keamanan dari Uni Eropa telah memobilisasi beberapa 

sumber daya untuk menjalankan aktivitas pengembalia, 

yaitu: 1 unit kapal feri, 5 bis untuk perjalanan dari tempat 

penampungan di pulau-pulau Yunani ke pelabuhan, 1 

pesawat sewaan, dan 56 petugas yang mengawal 

(European Commission, 2016). 

Tabel 4.2 Perbandingan jumlah Imigran pada 

kebijakan EU - Turkey Statement 

Bulan EU-Turkey 

Joint Action 

Plan (2015-

2016) 

EU-Turkey 

Statement 

(2016-2017) 

September 147.639 orang 4.921 orang 

Oktober 214.792 orang 6.929 orang 

November 154.381 orang 5.146 orang 

Desember 104.399 orang 3.368 orang 

Januari 61.602 orang 1.987 orang 

Februari 56.335 orang 1.943 orang 

Sumber: (European Commission, 2016) 

Dengan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa, 

penerapan kerjasama EU-Turkey Statement jauh lebih 

efektif dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya Joint 

Action Plan. Dimana dapat dilihat bahwa dalam menahan 

arus migrasi Turki melakukannya berkali-kali lipat lebih 

cepat dibandingkan ketika sebelum terjalinya kerjasama 

EU-Turkey Statement. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa 

tujuan utama dari EU-Turkey Statement dapat tercapai 
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dan terealisasi yaitu jumlah kedatangan migrasi gelap 

dan jumlah korban jiwa menurun secara signifikan 

meskipun secara tidak langsung penerapan EU-Turkey 

Statement seperti pengusiran bagi para pengungsi di 

Yunani, namun EU-Turkey Statement terbukti sebagai 

cara yang paling efektif dalam membatasi arus migrasi 

dari Turki. 

2. EU-Turkey Statement Temporary Protection 

Regulation (TPR) 

Sejak Turki menerapkan kebijakan Open Door 

Policy untuk para pengungsi Suriah yang melarikan diri 

dari konflik di negaranya, dimana pada awal terjadinya 

konfilk Turki menganggap pengungsi Suriah adalah 

sebagai “tamu”. Pada akhir Oktober 2011, Turki 

kemudian memberikan status para pengungsi 

“perlindungan sementara”, dimana pemerintah Turki 

memberikan kepastian tidak adanya pengembalian paksa 

dan pembatasan waktu untuk mencari tempat tinggal bagi 

para pengungsi Suriah (Ahmadoun, 2014). Pada April 

2014, Turki memberlakukan berlakunya undang-undang 

tentang menangani pengungsi melalui kebijakan Law on 

Foreigner and International Protection (LFIP) yang 

dikelola oleh badan migrasi Turki General Directorate of 

Migration Management (GDMM). Kebijakan tersebut 

adalah sebagai dasar hukum imigrasi dan suaka yang 

mengatur untuk memenuhi hak dan kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh Turki dan Uni Eropa, kebijakan 

tersebut juga mengatur dengan kewajiban mereka 

sebagai actor negara ketiga dan perlindungan terhadap 

stateless person. Kebijakan ini mencakup pengembangan 

keamanan perbatasan bersama yang diatur bersama 

Frontex (Icduygu, 2015). 

Tujuan utama EU-Turkey Statement kedua adalah 

untuk meningkatkan kerjasama antara Uni Eropa Turki 

dalam memberikan dukungan kepada pengungsi Suriah 

berupa Temporary Protection Regulation (TPR). Ada 
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dua hal yang perlu diketahui ketika menganalisis 

perlindungan Suriah di Turki. Pertama, Turki 

mempertahankan batasan geografis pada Konvensi 

Pengungsi 1951, yang berarti Turki tidak berkewajiban 

memberikan status pengungsi kepada pencari suaka yang 

datang dari luar Eropa. Turki memanfaatkan sepenuhnya 

pembatasan ini, dan alih-alih memberikan status 

pengungsi kepada pencari suaka non-Eropa, Turki justru 

memberi mereka 'status pengungsi bersyarat'. 

Anggota parlemen Turki menciptakan istilah ini dan 

menawarkan lebih sedikit perlindungan daripada yang 

tersedia bagi para pengungsi yang datang dari Eropa. 

Sementara itu, warga Suriah tidak diberikan status 

pengungsi maupun status pengungsi bersyarat. Mereka 

menerima 'perlindungan sementara' - status ketiga yang 

menawarkan lebih banyak hak dibandingkan dengan 

status pengungsi bersyarat namun demikian untuk 

periode waktu yang tidak terbatas. Turki sebagian besar 

mempertahankan kebijakan pintu terbuka bagi mereka 

yang melarikan diri dari perang saudara Suriah dan 

sekarang menawarkan perlindungan kepada lebih dari 

2,81 juta orang. 

Kedua, Turki mendeklarasikan keadaan darurat 

setelah upaya kudeta yang gagal pada Juli 2016. Setelah 

deklarasi ini, Turki mengajukan pemberitahuan resmi 

pengurangan ke European Convention of Human Rights 

(ECHR) dan memberi tahu Sekretaris Jenderal PBB 

bahwa mereka dapat mengambil tindakan yang 

melibatkan pengurangan kewajiban berdasarkan 

International Covenant on Civil and Political Rights 

(ICCPR). Selain itu, dalam keadaan darurat Dewan 

Menteri dapat mengeluarkan keputusan dengan kekuatan 

hukum (Kanun Hükmünde Kararname), yang dapat 

membatasi hak-hak dasar individu, warga negara dan 

bukan warga negara. Kekuatan ini, bersama dengan 

pengurangan resmi dari instrumen hak asasi manusia, 
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berpotensi memungkinkan pemerintah Turki untuk 

membuat beberapa amandemen pada rezim perlindungan 

bagi warga Suriah. 

Turki sebagian besar mempertahankan kebijakan 

pintu terbuka bagi mereka yang melarikan diri dari 

perang saudara Suriah dan, disertai dengan rezim 

perlindungan sementara nasional, sekarang menawarkan 

beberapa perlindungan kepada lebih dari 2,81 juta orang. 

Sejak 2011, semua warga Suriah, pengungsi Palestina, 

dan orang tanpa kewarganegaraan yang tinggal di Suriah 

berhak, sebagai kelompok, untuk menerima 

perlindungan sementara di Turki. Warga Suriah yang 

telah dikembalikan dari Yunani ke Turki berdasarkan 

Pernyataan Turki UE juga berhak atas status 

perlindungan sementara. Kerangka hukum Suriah saat ini 

di Turki terutama berkaitan dengan Pasal 91 UU Turki 

tentang Orang Asing dan Perlindungan Internasional 

(LFIP) dan Peraturan Perlindungan Sementara (TPR) 

Dalam mencapai tujuan ini Turki berkomitmen 

untuk meningkatkan kerjasamanya dengan Uni Eropa 

khususnya Bulgaria dan Yunani untuk perlindungan 

perbatasan bersama yang lebih baik. Turki juga 

menyetujui untuk menerima kembali imigran gelap yang 

memasuki wilayah Uni Eropa melalui Turki walaupun 

para imigran gelap tersebut tidak membutuhkan 

perlindungan internasional. Sebagai imbalannya, Uni 

Eropa berkomitmen untuk memberikan dana bantuan dan 

kemanusiaan yang secara substansial bagi pengungsi 

Suriah di bawah perlindungan sementara di Turki 

(Vrieze, 2017 – 2018, p. 19). 

TPR dan FLIP memberikan para pencari 

perlindungan dengan layanan pendidikan, kesehatan, 

bantuan social, akses ke pasar tenaga kerja dan 

interpretasi. Termasuk konseling, program imunisasi, 

dan pengawasan terhadap ibu hamil. Untuk menerima 
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pelayanan tersebut, seseorang harus terdaftar sebagai 

pengungsi atau sebagai pencari perlindungan. Fasilitas 

ini akan dilakukan upaya untuk meningkatkan perawatan 

kesehatan dan pendidikan agar dalam mengakses fasilitas 

dapat dilakukan secara menyeluruh, tidak terbatas lagi 

(Vries, 2018, p. 33). 

Dalam implementasinya Uni Eropa memenuhi 

komitmennya terkait bantuan dana untuk pengungsi 

Suriah dimana Uni Eropa memberikan dana sebesar 3 

miliar Euro yang dialokasikan untuk menangani masalah 

kemanusiaan dan kebutuhan pembangunan di Turki. Hal 

tersebut sebagai fasilitas bagi pengungsi yang berada di 

tempat perlindungan sementara di Turki. Fasilitas untuk 

pengungsi di Turki dibiayai oleh anggaran Uni Eropa dan 

kontribusi dari negara-negara anggota, yang bertujuan 

untuk memastikan akan kebutuhan para pengungsi dan 

masyarakat disekitarnya yang ditangani secara 

komprehensif dan terkoordinasi. 

Sumber anggaran dari Uni Eropa dan negara-negara 

anggota selama tahun 2016-2017 mencapai 3 Miliar 

Euro. Dari keseluruhan tersebut, 2,2 Miliar Euro 

dialokasikan untuk bantuan kemanusiaan dan non-

kemanuasiaan. 1,3 Miliar Euro telah dikontrak, dan 

sekitar 677 juta Euro telah dicairkan. Pendanaan tersebut 

diperuntukan untuk peningkatan fasilitas para pengungsi 

di Turki dan bukan untuk negara Turki. Dukungan 

tersebut berupaya untuk peningkatan kondisi bagi para 

pengungsi di Turki sebagai bagian dari pendekatan 

komperhensif Uni Eropa untuk menangani krisis 

pengungsi di dalam dan di luar Uni Eropa (European 

Commission, 2016). 

Di bawah perjanjian itu, Turki dijanjikan € 6 miliar 

dalam bantuan keuangan, yang akan digunakan oleh 

pemerintah Turki untuk membiayai proyek-proyek bagi 

para pengungsi Suriah. Menurut Komisi UE, € 3 miliar 
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telah mengalir ke Turki untuk menutupi biaya mendidik 

setengah juta anak-anak Suriah. Komisi Uni Eropa pada 

hari Rabu memutuskan bahwa angsuran kedua € 3 miliar, 

yang dijanjikan dalam perjanjian pengungsi, akan 

tersedia. Pemerintah Turki, di sisi lain, menyatakan 

bahwa mereka sejauh ini telah menerima € 1,85 miliar 

dari UE. Bantuan keuangan dari dana Uni Eropa 

mencapai Turki melalui proyek-proyek. Bantuan tersebut 

tidak dikirimkan ke kas pemerintah (DW, 2018). 

Dana yang diberikan oleh Uni Eropa kepada Turki 

juga digunakan untuk menambah kuota kamp 

penampungan pengungsi di Turki bagian selatan yang 

dapat menampung kedatangan sekitar dua juta pengungsi 

tambahan yang diperkirakan akan masuk ke wilayahnya 

(Hürriyet Dailiy News, 2013). Kamp pengungsian yang 

didirikan juga tidak terlepas dari fasilitas kesehatan 

seperti klinik dokter, obat-obatan, dan juga transportasi 

kesehatan yaitu mobil ambulan. Fasilitas lainnya berupa 

pasokan makana dan pakaian yang layak juga tersedia di 

kamp pengungsian tambahan ini. 

Sejak konflik yang melanda Suriah, lebih dari 12 

juta orang terlantar dengan lebih dari 4 juta orang 

mengungsi mencari perlindungan ke negara-negara. Data 

dari Syrian Centre for Policy Research (SCPR) mencatat 

bahwa pengungsi dari Suriah merupakan populasi 

pengungsi terbesar kedua di dunia, dengan sekita 3,33 

juta pengungsi mencari perlindungan ke negara-negara 

tetangga seperti Turki, Irak, Yordania, Mesir, dan 

Lebanon (Syrian Centre for Policy Research (SCPR), 

2015). Negara Turki menjadi tempat pengungsian 

sebagian besar para pengungsi Suriah di Dunia, data 

jumlah para pengungsi Suriah pada bulan Mei 2016 

sekitar 2.748.367. sementara lebih dari 261.000 tinggal 

pada kamp-kamp pengungsian atau di pusat perlindungan 

semnetara, dan sekitar 80% telah menemukan tempat 
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hidup dibawah perlindungan sementara (United Nations 

High Commissioner for Refugees (UNCHR), 2016). 

Dari 2016, sebagai hasil dari perjanjian, jumlah 

pengungsi yang memasuki Eropa secara ilegal melalui 

Laut Aegea menurun. Meskipun jumlahnya jauh pada 

tahun 2015 ketika krisis dimulai, Gerald Knaus, dalang 

di belakang pakta pengungsi dan ketua European 

Stability Initiative (ESI), meyakini perjanjian itu dalam 

bahaya. Menurut Knaus, pada paruh pertama 2017, 

hampir 9.000 orang datang ke Eropa melalui Laut Aegea, 

sementara pada paruh kedua tahun 2018 angka ini 

meningkat menjadi 20.000. Tetapi menurut Komisi Uni 

Eropa, jumlah pengungsi yang datang ke Yunani melalui 

Turki turun 97 persen dibandingkan periode sebelum 

kesepakatan EU-Turkey Statement (DW, 2018). 

Pada prosedur pengembalian di Yunani yang 

lambat, menjadikan pengembalian tersebut hanya 1.564 

warga Suriah dikirim kembali ke Turki antara 2016 - 

2018. Selain itu, 600 warga Suriah dikirim kembali ke 

Turki berdasarkan perjanjian antara Turki dan Yunani. 

Sebagai gantinya, 12.489 warga Suriah dari Turki 

dimukimkan kembali di negara-negara anggota UE. 

Jerman mengambil 4.313, Belanda 2.608, Prancis 1.401 

dan Finlandia 1.002 pengungsi Suriah. Negara-negara 

anggota UE Hungaria, Polandia, Republik Ceko, 

Bulgaria dan Denmark tidak menerima pengungsi sama 

sekali (DW, 2018) 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa 

tujuan EU-Turkey Statement untuk memberikan 

dukungan terhadap pengungsi Suriah berupa tempat 

perlindungan sementara memberikan fasilitas 

pendidikan, infrastruktur, kesehatan, makanan, serta 

biaya hidup dan hal tersebut berjalan cukup berhasil. 

Namun hal tersebut juga dianggap sebagai suatu 

pelanggaran terhadap prinsip utama konvensi 1951, yaitu 
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prinsip non-refoulment. Dimana para pengungsi dipaksa 

untuk pindah ketempat perlindungan sementara di Turki 

sehingga mereka merasa kebebasannya dibatasi.  

Sebagai penutup dari bab ini, dari implementasi 

kerjasama EU-Turkey Statement dalam mewujudkan 

kedua tujuan utama kerjasama tersebut dapat dilihat 

bahwa Turki dan Uni Eropa berusaha membatasi arus 

pengungsi yang datang dari Turki melalui Aegean 

menuju ke pulau-pulau di Yunani di mana hal tersebut 

menyebabkan banyaknya kapal yang karam dan juga 

migran banyak yang kehilangan nyawa di laut sehingga 

kesepakatan tersebut menjadi sesuatu yang kontroversi di 

mana adanya permasalahan hukum dan politik yang 

diakibatkan. 

Namun, dengan mengesampingkan kontorversi 

tersebut, implementasi dari kerjasama EU-Turkey 

Statement memberikan dampak yang efektif di mana 

kedatangan pengungsi yang menurun secara drastis pada 

Maret 2016 dibandingka pada Oktober 2015 per harinya. 

Hal tersebut juga secara otomatis berpengaruh pada 

penurunan jumlah kematian migran di laut. Pada intinya, 

walaupun kerjasama tersebut mengundang kontroversi 

namun pengendalian arus migrasi sangat diperlukan dan 

efektif ketika migrasi menjadi isu yang kompleks. 

 


