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Bab V  

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Kasus Arab 

Spring di Timur Tengah dan Afrika Utara yang menciptakan 

arus migrasi dengan skala besar memberikan masalah yang 

kompleks bagi Uni Eropa. Hal ini dapat diketahui melalui 

berbagai dampak terhadap sektor politik di kawasan Uni Eropa. 

Mulai dari terbentuknya sentimen anti imigran, penangguhan 

kebijakan suaka dan pengungsi di Uni Eropa, hingga terjadinya 

friksi internal antara Yunani dengan negara anggota lainnya. 

Uni Eropa memutuskan untuk bekerjasama dengan Turki untuk 

mengatasi krisis di Eropa. Dengan letak geografis Turki yang 

strategis dan Turki berada di perbatasan, membuat Turki 

menjadi salah satu negara yang strategis untuk para pengungsi, 

sehingga hal ini menarik perhatian Uni Eropa untuk memilih 

bekerjasama dengan Turki. 

Dalam Kerjasama Internasional milik Holsti, kerjasama 

merupakan adanya stau kesepakatan antara dua atau lebih 

negara dalam rangka memanfaatkan persamaan atau perbedaan 

kepentingan. Dalam hal ini, Uni Eropa dan Turki melakukan 

kerjasama karena adanya suatu persamaan kepentingan di mana 

keduanya sama-sama menghadapi krisis pengungsi dan 

berkeinginan untuk mengatasinya. Maka dari itu, keduanya 

melakukan kerjasama dalam bentuk EU-Turkey Statement 

sebagai upaya dalam menangani krisis pengungsi di mana 

kerjasama tersebut menghasilkan sembilan poin kesepakatan 

utama. Yang pertama mengenai pernyataan perlindungan 

pengungsi yang terdaftar di Uni Eropa, yang kedua mengenai 

mekanisme pengembalian pengungsi dari Yunani ke Turki, 

yang ketiga mengenai Turki yang akan memproteksi jalur 

pengungsi ke Uni Eropa, yang keempat mengenai pendaftaran 

pengungsi oleh Uni Eropa, yang kelima menngenai pemenuhan 

visa Schengen untuk masyarakat Turki dengan bersyarat, 

Keenam mengenai pengalokasian dana 3 miliar Euro kepada 

Turki untuk pemenuhan fasilitas pengungsi, yang ketujuh 
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mengenai kerja sama Turki dengan Uni Eropa terkait Unit Bea 

Cukai, yang kedelapan mengenai percepatan proses akses Turki 

dalam keanggotaan Uni Eropa dengan membuka bab 33, dan 

yang terakhir mengenai Uni Eropa akan membantu Turki dalam 

memperbaiki 106 kondisi di wilayah yang berbatasan 

lanngsung dengan daerah konflik Suriah di Turki. 

Dalam Kerjasama Internasional milik Holsti juga 

disebutkan bahwa kerjasama dilakukan karena adanya kasus 

atau masalah yang mengancam kedaulatan dan keamanan 

negara kedua belah pihak. Dalam hal ini, Turki dan Uni Eropa 

melakukan kerjasama EU-Turkey Statement karena adanya 

krisis pengungsi yang melanda sehingga kerjasama ini memiliki 

dua tujuan utama yaitu untuk menahan arus migrasi yang tidak 

sah yang melalui Turki dan menuju ke wilayah Uni Eropa serta 

untuk meningkatkan kerjasama antara Turki dan Uni Eropa 

dalam memberikan dukungan terhadap pengungsi Suriah 

berupa tempat perlindungan sementara. Dalam implementasi 

untuk mencapai tujuan utama EU-Turkey Statement, masing-

masing terdapat dampak positif dan negatifnya di mana 

kerjasama ini menjadi suatu cara yang paling efektif untuk 

menangani krisis pengungsi yang terjadi namun terdapat 

beberapa penyimpangan dari prinsip pada Konvensi 1951 

tentang pengungsi. 

 


