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ABSTRAK 

Konflik berkepanjangan yang terjadi di Suriah, membuat warga suriah mencari 

perlindungan dan mengungsi ke negara-negara tetangga hingga ke wilayah Eropa. Terjadinya 

arus pengungsi untuk mencari perlindungan menjadikan peluang para imigran ilegal untuk 

menyusup dalam arus pengungsi. Kasus imigran illegal banyak terjadi di wilayah perbatasan 

Turki dan Yunani untuk masuk ke wilayah Eropa. Besarnya arus migrasi illegal dan pengungsi 

Suriah membuat Uni Eropa dan Turki melakukan kerjasama dalam penanganan krisis 

pengungsi. Kerjasama tersebut terjalin melalui EU-Turkey Joint Action Plan dan Eu-Turkey 

Statement. Di dalam skripsi ini akan meneliti proses kerjasama internasional yang terjalin 
antara Uni Eropa dan Turki, dan menganalisa tujuan utama dari EU-Turkey Joint Action Plan 

dan Eu-Turkey Statement. Konsep kerjasama internasional digunakan untuk menganalisa 

kerjasama antara Uni Eropa dan Turki dari awal terjadinya krisis pengungsi, hingga 

kesepakatan akhir Eu-Turkey Statement. Dalam implementasi kerjasama Eu-Turkey Statement 

berjalan lebih efektif dari kerjasama sebelumnya EU-Turkey Joint Action Plan, yang mampu 

mengurangi dan menahan arus migrasi yang masuk ke kawasan Eropa serta menangani para 

Pengungsi dibawah Temporary Protection Regulation (TPR) di Turki.  

Kata Kunci : Uni Eropa, Turki, Pengungsi, Eu-Turkey Statement, Kerja sama Internasional. 

ABSTRACT 

 The prolonged conflict that occurred in Syria, made Syriah residents seek protection 

and flee to neighboring countries to the European region. The flow of refugees to seek 

protection makes opportunities for illegal immigrants to infiltrate the refugee flow. Cases of 

illegal immigrants occur in the border regions of Turkey and Greece to enter Europe. The large 

flow of illegal migration and Syrian refugees has led the European Union and Turkey to work 

together in dealing with the refugee crisis. The collaboration was established through the EU-

Turkey Joint Action Plan and the Eu-Turkey Statement. In this thesis will examine the process 

of international cooperation that exists between the European Union and Turkey, and analyze 

the main objectives of the EU-Turkey Joint Action Plan and the Eu-Turkey Statement. The 

concept of international cooperation is used to analyze cooperation between the European 

Union and Turkey from the beginning of the refugee crisis, to the final Eu-Turkey Statement. 

In the implementation of the Eu-Turkey Statement the cooperation is more effective than the 

previous cooperation EU-Turkey Joint Action Plan, which is able to reduce and hold the flow 

of migration into the European region and deal with refugees under the Temporary Protection 

Regulation (TPR) in Turkey. 

 

Keywords: European Union, Turkey, Greece, Refugees, Illegal Migration, EU-Turkey Joint 

Action Plan, Eu-Turkey Statement, International Cooperation. 
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Pendahuluan 

 Permasalahan tentang pengungsi menjadi salah satu isu penting dalam dunia 

internasional beberapa dekade terakhir. 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, n.d.). 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, tujuan dari adanya protes ini adalah untuk menyampaikan ketidakpuasan 

masyarakat di negara-negara tersebut atas pemimpin masing-masing negara yang cenderung 

mendiktaktor. 

 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. Dalam menanggapi aksi protes dari masyarakatnya 

tersebut Pemerintahan Assad menggunakan cara agresif. Assad memerintahkan pihak 

keamanan untuk menangkap para pembangkang dan memecah para demonstran yang tidak 

jarang menggunakan tembakan langsung, sehingga pada akhir tahun 2011 perang bersenjata 

dimulai antara pasukan pemerintah dan para pemberontak dari oposisi. Disisi lain, terjadinya 

konflik di Suriah muncul kelompok Jihadis Islam radikal ISIS. Hal tersebut membuat para 

warga Suriah memutuskan untuk pergi dari negaranya untuk mencari perlindungan, seperti ke 

Turki atau wilayah Eropa. 

 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, n.d.). Pada Tahun 2011 Turki menerapkan 

open door policy terhadap pengungsi Suriah, dimana hal tersebut menunjukan bahwa Turki 

menerima para pengungsi Suriah dan berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan 

terhadap pengungsi Suriah yang datang ke Turki, 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 Inggris. Pada 
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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). 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. 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 diimplemantasikan pada 20 Maret 2016. 

 

Konsep Kerjasama Internasional K. J. Holsti 

 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, proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan 

keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan 

perhatian dari lebih satu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan 

yang membawa usul penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk 

membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu 

perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak. Menurut K. J. Holsti dalam bukunya 

International Politics: A Framework for Analysis, kerjasama dapat didefinisikan sebagai: 

(Holsti, Politik Internasional: Suatu Kerangka untuk Analisis, 1998) 

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; 
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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: 

(Holsti, International Politics: A Framework for Analysis, 1995) 

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.  

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 berbentuk dalam sebuah Memorandum of Understanding (MoU), Letter of Intent (LoI), 

traktat, maupun perjanjian. 

Konsep Kerjasama Internasional ini digunakan 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. 

Awal Kerjasama Uni Eropa dan Turki 

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. 

Setelah meluasnya fenomena Arab Spring yang melanda Kawasan Timur Tengah, Negara 

Suriah terinspirasi untuk melakukan gerakan revolusi Suriah. 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 
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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. Turki dan Uni Eropa sebagai peratifikasi Konvensi 

1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi menjadikan keduanya memiliki kewajiban dalam 

memberikan perlindungan terhadap pengungsi. 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. 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. 

Dalam menangani para pengungsi yang datang ke negaranya, Turki menerapkan Open 

Door Policy, kebijakan tersebut mulai diimplementasikan pada tahun 2011 bertepatan dengan 

terjadinya konflik bersaudara di Suriah. Turki menganggap para pengungsi sebagai “tamu” dan 

para “tamu” ini diberikan status perlindungan sementara (Temporary Protection) oleh Turki. 

Tujuan dari diberikannya status tersebut untuk mematikan tidak ada pengembalian paksa dan 

tidak ada batasan pada jangka waktu mereka tinggal di Turki (Nielsen, 2016). 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 

dalam negeri adalah Law on Foreigner and International Protection (LFIP) yang dibentuk oleh 

Directorate General for Migration Management (DGMM) di bawah Kementrian Dalam 

Negeri Turki di mana peraturan ini ditujukan untuk menerima pengungsi (Kanat & Ustun, 

2015). 

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 ini pada ditandatangani 

pada 19 Juni 1990 di mana ditetapkannya bagaimana penghapusan cek perbatasan internal akan 

diterapkan dan juga rangkaian-rangkaian pendamping yang diperlukan. 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). 

Kebijakan Schengen Agreement kemudian berhenti dan digantikan oleh Dublin 

Convention pada tahun 1997. Dublin Convention menjadi prosedur umum kebijakan pengungsi 
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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).  

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) 

(European Commission, 2014). 

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. Terdapat beberapa 

fase dalam agenda ini yang akan dijelaskan dalam bab ini, yaitu: The Preparation Phase, The 

Preliminary Phase, The Information Phase, The Argumentation, The 

Adjusment/Reconstruction Phase. 

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. 

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:  
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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, 

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, 

3. Mencegah para imigran yang berusaha masuk ke Uni Eropa dari Turki melalui 

jalur darat dan laut, 

4. Diaktifkannya skema penerimaan kemanusiaan secara sukarela, 

5. Mempercepat prosedur pembebasan Visa bagi warga Turki yang akan 

memasuki Eropa, 

6. Mempercepat pemberian dana bantuan untuk fasilitas pengungsi senilai 3 Miliar 

Euro di Turki dan pemastian bantuan dana lebih lanjut, 

7. Uni Eropa dan Turki menyambut pekerjaan yang sedang berlangsung pada 

peningkatan Uni Bea Cuka, 

8. Penguatan kembali negosiasi aksesi, 

9. Meningkatkan kondisi kemanusiaan di wilayah Suriah secara bersama (Council 

of the European Union, 2016). 

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) 

Kerjasama 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.   

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. Dalam kerjasama 
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EU-Turkey Statement 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 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. 

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) 

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 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) 
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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. 

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 pada perlindungan sementara di Turki 

(Vrieze, 2017 – 2018). Kedua tujuan tersebut akan dijabarkan kedalam kedua point berikut; 

1. EU - Turkey Statement Pencegahan dan Penanganan Arus Migrasi 

Tujuan utama EU-Turkey Statement yang pertama adalah untuk menahan arus 

migrasi yang melalui Turki dan menuju ke wilayah Uni 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 

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, 
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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). 

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 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 
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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). 

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). 

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 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. 
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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). 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).  

Dalam implementasinya Uni Eropa memenuhi komitmennya terkait bantuan 

dana untuk pengungsi Suriah dimana Uni Eropa memberikan dana sebesar 3 miliar 

Euro 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 
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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) 

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 hidup dibawah 

perlindungan sementara. (United Nations High Commissioner for Refugees 

(UNCHR), 2016) 

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 prinsip non-refoulment. Dimana para pengungsi dipaksa untuk pindah 

ketempat perlindungan sementara di Turki sehingga mereka merasa kebebasannya 

dibatasi. 
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Kesimpulan 

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 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. 

 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. 

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. 
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