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ABSTRAK 

Efektivitas Dublin Regulation III dalam mengatasi krisis pengungsi di Eropa 

tahun 2013-2016 

Oleh : Marthin Ferdiandy Sahay 

Krisis pengungsi membawa Eropa kepada situasi yang tidak stabil dan 

kompleks salah satunya terjadinya peningkatan pengungsi yang masuk menuju 

Eropa, ditambah tidak meratanya jumlah pengungsi yang masuk tersebut ke 

beberapa negara Eropa. Dengan dilatarbelakangi UN Convention di Genewa yang 

didalamnya juga membahas mengenai pengungsi, menjadi motif negara-negara 

Uni Eropa untuk membentuk sebuah mekanisme pengungsi yang masuk ke 

wilayah Eropa yaitu Dublin Regulation III. Rezim Dublin Regulation III memiliki 

beberapa aturan yang mengatur pengungsi yang masuk di wilayah Eropa, salah 

satunya dengan menggunakan prinsip dan tujuan dari rezim itu sendiri yaitu 

burden-sharing pengungsi sehingga terjadi distribusi pengungsi yang merata 

sesama negara anggota Dublin Regulation III. 

Hasil penelitian dengan menggunakan teori efektivitas rezim menunjukkan 

bahwa Dublin Regulation III dalam mengatasi krisis pengungsi di Eropa tahun 

2013-2016 berjalan tidak efektif. Berdasarkan indikator-indikator dalam 

efektivitas rezim menunjukkan adanya incronguity, asymmetry, institutional 

setting, dan skill and energy available, namun cumulative cleavages, distribution 

of power, dan behavioral change and technical optimum tidak dapat dibuktikan 

dengan cukup baik dalam Dublin Regulation III.  

Kata kunci : krisis pengungsi, Eropa, efektivitas rezim, Dublin Regulation III  
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ABSTRACT 

The effectiveness  of Dublin Regulation III in addressing the refugee crisis of 

Europe in 2013-2016 

By : Marthin Ferdiandy Sahay  

Refugee crisis brought Europe to the unstable situation and the complex 

one of them an increase in migrants coming to Europe, plus the unequal 

distribution of the number of refugees coming to several European countries. With 

the background of the UN Convention in Geneva which is also discussed the 

refugees, a motive for countries of the European Union to establish a mechanism 

of refugees that enter European territory, namely the Dublin Regulation III. 

Regime Dublin Regulation III has some rules governing the entry of refugees in 

the European region, one of the principles and objectives of the regime itself that 

is burden-sharing of refugees resulting in equitable distribution of refugees among 

member countries Dublin Regulation III. 

The results using the theory of the effectiveness of the regime indicates 

that the Dublin Regulation III in addressing the refugee crisis in Europe in 2013-

2016 walked ineffective. Based on the indicators in the effectiveness of the regime 

showed incronguity, asymmetry, institutional setting, and the skill and energy 

available, but the cumulative cleavages, distribution of power, and the optimum 

technical and behavioral change can not be proven well enough in the Dublin 

Regulation III. 

Keywords: refugee crises, Europe, the effectiveness of the regime, the Dublin 

Regulation III 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Transformasi European Economic Community (ECC) menjadi European 

Community (EC) dalam regionalisme Eropa dan pada akhirnya menjadi EU 

menandakan peningkatan dari integrasi ekonomi menjadi integrasi politik. Hal ini 

juga terlihat dari semakin banyaknya kebijakan-kebijakan bersama EU yang 

tentunya merupakan kesepakatan negara anggota. Salah satu yang dapat dilihat 

dengan jelas adalah kebijakan eksternal EU berupa regulasi imigrasi dan suaka. 

Sejak dahulu Eropa memang merupakan salah satu wilayah yang memiliki daya 

tarik untuk para imigran. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk 

menjadi salah satu motif mendasar penduduk di luar Eropa untuk pindah ke 

wilayah ini. Selain itu, imigrasi juga terjadi karena didorong oleh keamanan 

negara tempat imigran yang berasal yang dirasa kurang, seperti contohnya negara-

negara Afrika dan Timur Tengah. Perpindahan penduduk ini jelas membawa 

dampak baik dan buruk atau setidaknya beban yang harus ditanggung tiap-tiap 

negara EU. 

Kebijakan imigrasi di Eropa sejak dahulu memang sudah menjadi isu yang 

diperpebatkan, dimulai dari Presiden Perancis Nicholas Sarkozy bersikeras 

menuntut negara-negara Uni Eropa untuk memiliki keseragaman undang-undang 

mengenai keimigrasian. Sarkozy ingin menyelesaikan rancangan pakta imigrasi di 

tingkat Eropa, yang sudah disusun oleh negara-negara anggota Uni Eropa dalam 
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pertemuan puncak di Tampere, Finlandia.
1
 Sebelumnya, negara-negara Uni Eropa 

ingin menentukan kuota imigrasi, prosedur suaka politik, birokrasi deportasi di 

lingkup Uni Eropa, dan gabungan kepolisian perbatasan. Hingga kini sikap baik 

pro maupun kontra dari masing-masing negara masih menjadi halangan 

terwujudnya kebijakan imigrasi bersama Eropa. Tidak ada negara yang ingin 

mengatur jumlah imigran dari negara mana yang akan diterimanya. Kriteria 

penerimaan suaka politik juga berbeda di masing-masing negara saat itu.
2
 

Sebelum EU membahas dan menetapkan regulasi imigrasi, setiap negara 

anggota memiliki sifat atau aturan kebijakan imigrasi yang berbeda-beda dan 

berdiri sendiri. Seperti sejak tahun 2000 negara-negara Eropa barat dan Utara 

memiliki lebih banyak imigran yang datang. Ini disebabkan aturan negara-negara 

tersebut yang lebih terbuka dan tidak ketat dalam penerimaan terhadap imigran. 

Seperti Norwegia dan Swedia contohnya yang memiliki kebijakan yang lebih 

longgar dibandingkan Denmark dan Finlandia yang ketat.
3
 Oleh karena itu, butuh 

waktu bertahun-tahun bagi EU untuk membangun sebuah kebijakan imigrasi dan 

akhirnya terciptalah the Common European Asylum System (CEAS), yang 

bertujuan untuk memastikan hak-hak para pengungsi tersebut berdasarkan Hukum 

Internasional terlindungi di negara-negara anggota tempat dia bernaung atau 

mencari suaka. Sistem ini sederhananya mengatur tentang minimum standar dan 

                                                           
1
 Imigrasi di Uni Eropa. http://www.portal-hi.net/imigrasi-di-uni-eropa/ diakses tanggal 23 

Februari 2016 
2
 Ibid 

3
 http://www.migrationpolicy.org/article/european-immigrants-united-states diakses 4 Maret 

2016 
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prosedur dari tiap negara anggota dalam hal memproses dan menerima permintaan 

suaka maupun penanganan status pengungsi.
4
 

Dari CEAS tersebut, maka dibentuklah Dublin Regulation yang tujuan 

sebenarnya sederhana untuk segera memberi suaka yang jelas atau tempat 

bernaung bagi para imigran di suatu negara, serta agar para pengungsi atau 

pencari suaka dapat secara seimbang tersebar di negara-negara anggota EU tanpa 

harus membebani satu negara saja. Regulasi ini sempat beberapa kali mengalami 

reformasi. Dimulai dengan Dublin Convention yang ditandatangani pertama kali 

pada tahun 1990 di Dublin, Irlandia dan baru di implementasikan pada tahun 1997 

dengan ratifikasi pertama oleh 12 negara-negara anggota UE seperti Belgia, 

Denmark, Perancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Luksemburg, belanda, 

Portugal, Spanyol, dan Inggris.
5
 Pada tahun 2003, Dublin Regulation II  hadir 

mengganti Dublin Convention dengan implementasi dari regulasi ini dilakukan di 

seluruh negara anggota kecuali Denmark. Lalu pada 2008, Komisi Eropa 

membuat amandemen untuk mengubah sistem Dublin sehingga menjadi Dublin 

III Regulation yang mulai berlaku kemudian pada Juli 2013. Secara prinsip dan 

aturan, regulasi Dublin yang ketiga ini sama dengan pendahulunya, namun ada 

hal-hal spesifik yang ditambahkan dalam regulasi tersebut seperti mengenai aturan 

jangka waktu penetapan pengungsi untuk mendapatkan suakanya, serta hak 

banding pengungsi dalam mempertimbangkan keputusan dari sistem Dublin.
6
 

                                                           
4
 History of CEAS. http://www.ecre.org/topics/areas-of-work/introduction/194.html diakses 6 

Maret 2016 
5
 Ibid 

6
 Dublin Regulation. http://www.ecre.org/topics/areas-of-work/protection-in-europe/10-dublin-

regulation.html diakses pada 6 Maret 2016 
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Hadirnya Regulasi Dublin ini sejatinya dapat menjadi solusi negara-negara 

anggota mengenai imigrasi. Salah satu tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk 

mencegah pengungsi yang mencari suaka tidak mencari suakanya di lebih dari 

satu negara sehingga menekan dan mengurangi transfer atau perpindahan pencari 

suaka dari lebih dari satu tempat ke tempat lain atau yang biasa disebut dengan 

asylum shopping. Selain itu, tujuannya yang lain adalah EU memiliki harapan 

bahwa sesama negara-negara anggotanya dapat burden-sharing atau dapat saling 

bertanggung jawab dan merasakan beban yang sama terhadap pengungsi di 

masing-masing negara di Eropa sehingga mencegah para pengungsi terpusat atau 

tertampung hanya di satu negara saja. Namun, selama pelaksanaan sistem ini ada 

beberapa masalah baru yang dihadapi Eropa yaitu krisis pengungsi. 

 Krisis pengungsi yang melanda Eropa, semakin diperparah dengan 

kenyataan bahwa meningkatnya pengungsi yang masuk tersebut tidak berbanding 

lurus dengan meratanya pengungsi yang tertampung di negara-negara Eropa. 

Hanya sebagian negara bahkan sebagian kecil negara Eropa yang menerima 

banyak pengungsi dibandingkan dengan negara-negara lain. Ketimpangan tersebut 

salah satunya dapat dibuktikan dengan banyak masuknya pengungsi dari bagian 

timur Eropa yang mengakibatkan negara-negara Eropa bagian timur mengalami 

penerimaan yang lebih banyak dibandingkan rata-rata negara Eropa bagian lain. 

Hal ini terlihat cukup jelas disebabkan karena asal pengungsi tersebut, yang 

memang rata-rata berasal dari negara-negara Timur Tengah dan negara-negara 

yang sedang berkonflik seperti Suriah hingga Iran. Krisis pengungsi yang 

puncaknya terlihat sejak 2014 tersebut, dimana saat itu Eropa mencetak rekor 

penerimaan pengungsi terbanyak yang pernah diterima Eropa dalam satu bulan 
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yaitu sekitar 170.000 pengungsi.
7
 Hingga saat ini krisis pengungsi di Eropa masih 

berlangsung yang dimana pengungsi tersebut kebanyakan berasal dari negara-

negara konflik seperti, Suriah, Iran, Irak, Afghanistan, dan negara-negara dari 

Afrika maupun Timur Tengah. Krisis pengungsi tersebut terjadi karena banyak 

pendatang dari negara-negara tersebut mencari suaka atau perlindungan di 

wilayah Eropa, selain karena jarak yang berdekatan, juga ada beberapa perbatasan 

di Eropa yang menjadi jalur pengungsi untuk bisa masuk dengan mudah salah 

satunya melalui Laut Mediterania menuju wilayah tenggara Eropa.
8
 

Lalu pada tahun 2015, sayangnya peningkatan pengungsi pun ditunjukkan 

dengan semakin meningkatnya jumlah kematian pengungsi melalui Laut 

Mediterania dibandingkan tahun 2014.
9
 Kondisi ini juga dibuktikan kembali 

dengan ketimpangan dari negara-negara yang mengklaim pengungsi. Tercatat 

bahwa walaupun pengungsi terbanyak datang pada negara-negara seperti Yunani, 

Italia, dan Hungaria, namun tujuan pengungsi terbanyak berada pada negara 

Jerman. Meningkatnya pengungsi yang berdatangan khususnya dari jalur laut 

Mediterania tersebut, menjadi tantangan baru bagi Eropa melalui sistem Dublin-

nya. Hingga saat ini tercatat memang jalur yang paling sering dilewati oleh para 

pengungsi adalah laut Mediterania, yang jika dilihat dari geografisnya berada pada 

bagian selatan wilayah Eropa yang membuat hal ini menyebabkan arus pengungsi 

                                                           
7
 EU migrant arrivals 170.000 in September: Frontex. 

http://mobile.reuters.com/article/idUSKCN0S716520151013 diakses pada 7 Maret 2014diakses 
pada 7 Maret 2014 
8
 The sea route to Europe: The Mediterranean passage in the age of refuges. 

http://www.unhcr.org/5592bd059.html diakses pada 7 Maret 2016 
9
 Ibid 
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di wilayah negara-negara Eropa bagian selatan lebih banyak.
10

 Ketimpangan arus 

masuk pengungsi ini menjadi masalah baru yang harus dihadapi Eropa dalam 

penanganan imigran. Italia misalnya, hingga saat ini masih berjuang dalam 

menghadapi banyaknya jumlah pengungsi yang datang ke negaranya negara yang 

juga berdekatan dengan Perancis dan Austria tersebut juga semakin kelimpungan 

terutama saat kedua negara tersebut resmi menutup perbatasan mereka. Hal ini 

menyebabkan para imigran tersebut terjebak di Italia yang pada akhirnya 

menyebabkan mereka berkeliaran di stasiun kereta api di Roma dan Milan.
11

  

Hampir sama pada kasus Yunani, hingga saat ini terhitung sejak awal 2016 

Januari lalu tercatat oleh International Organisation for Migration (IOM) telah 

terdapat lebih dari 97.000 pengungsi yang datang ke Yunani. Hampir setengah 

dari total pengungsi yang datang tersebut berasal dari Suriah, dan 25% dari 

Afghanistan, dan 17% dari Irak, diikuti negara-negara lain seperti Iran, Pakistan, 

Moroko, Bangladesh, dan Somalia. Ledakan pengungsi seperti ini terjadi tidak 

lain tidak bukan karena beberapa negara anggota sudah mulai menutup pintu 

perbatasannya sehingga mau tidak mau negara-negara yang masih membuka 

imigrasinya menerima lonjakan pengungsi dari negara-negara tersebut.
12

  

Terdapat beberapa ketimpangan masuknya pengungsi di Eropa salah 

satunya adalah ada beberapa jalur masuknya pengungsi yang melalui beberapa 

                                                           
10

 Understanding Migration and Asylum in the European Union. 
http://www.opensocietyfoundations.org/explainers/understanding-migration-and-asylum-
eruopean-union diakses pada 7 Maret 2016 
11

 Kebanjiran Imigran PM Italia Ancam Uni Eropa 
.http://www.jawapos.com/baca/artikel/18899/kebanjiran-imigran-pm-italia-ancam-uni-eropa 
diakses 7 Maret 2016 
12

 Refugee Crisis:Concern over ‘unprecedented’ arrvials in Greece and Italy after 2016 total passes 
100.000. http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-migrant-crisis-concern-
unprecendented-numbers-greece-italy-2016-passes-100000-a6891101.html diakses pada 8 
Maret 2016 
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negara-negara tertentu saja. Negara-negara yang berada pada batas eksternal 

wilayah Eropa sudah jelas menjadi tempat awal masuknya para pengungsi, 

khususnya negara-negara wilayah Eropa selatan yang memiliki persentase 

masuknya pengungsi lebih banyak daripada bagian Eropa yang lain.
13

 Negara-

negara Eropa Selatan seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu Yunani, Italia, dan 

Austria merupakan beberapa negara yang menerima pengungsi paling banyak. 

Penyebab perbedaan kuota masuknya pengungsi di setiap negara UE ini utamanya 

karena asal negara pengungsi tersebut berasal. Negara-negara di wilayah Eropa 

bagian selatan memiliki perbatasan langsung dengan negara-negara lain jauh lebih 

banyak dibandingkan bagian Eropa yang lain. Menariknya adalah negara-negara 

tersebut juga sekaligus merupakan negara-negara asal pengungsi di Eropa. Latar 

belakang pengungsi yang berasal dari negara-negara yang berdekatan atau 

berbatasan langsung dengan Eropa tersebut beragam, selain jarak, juga yang 

paling utamanya adalah konflik internal negara pengungsi berasal. Kondisi-

kondisi tersebut diatas lah yang pada akhirnya menjadi latar belakang awal 

meningkatnya pengungsi hingga terjadi krisis di Eropa saat ini.  

Peningkatan pengungsi di Eropa sebenarnya sudah mulai terlihat pada 

tahun 2011, dimana pada saat itu pemimpin Libya Moammar Gaddafi berhasil 

digulingkan dari kekuasaannya. Krisis di Libya tersebut otomatis menyebabkan 

beberapa penduduk di negara krisis tersebut mencari suaka ke Eropa. Situasi ini 

berlanjut hingga terjadinya perang Suriah yang terjadi kurang lebih sejak 4 tahun 

yang lalu. Puncak gelombang pengungsi di Eropa pun terjadi mulai tahun 2014 

yang 1,5 kali lipat lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Dan kembali 

                                                           
13

 Ibid 
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meningkat menjadi 5 kali lipat di tahun 2015. Negara-negara asal pengungsi pun 

semakin beragam tidak hanya didominasi dari Libya dan Suriah saja, namun dari 

Afghanistan, Irak, dan Iran.
14

 Kondisi seperti terjadi memang karena letak wilayah 

Eropa yang berdekatan dengan negara-negara tersebut. Selain itu, ada beberapa 

jalur menuju Eropa yang cukup mudah diakses, salah satunya melalui rute laut 

dari Libya ke Italia.
15

 

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, sejatinya dibutuhkan solusi 

oleh karena itu sudah menjadi tugas dan peran dari sistem Dublin dalam 

menyelesaikannya. Regulasi Dublin sebenarnya memiliki satu klausa didalamnya 

yang mengatur tentang keinginan dari negara lain untuk mengklaim pengungsi 

dari suatu negara yang bukan tanggung jawabnya. Hal ini sebenarnya justru dapat 

sangat membantu khususnya kepada negara yang berada pada batas eksternal jika 

memang negara-negara anggota UE secara sukarela dapat “berbagi beban” 

pengungsi dari negara lain dan dampaknya akan sangat menguntungkan bagi 

keamanan, ataupun kapabilitas negara terlebih bagi kestabilan UE secara 

keseluruhan. Semenjak digulingkannya pemimpin Libya Moammar Gaddafi di 

tahun 2011 tersebut, ratusan orang berbondong-bondong untuk mencari suaka dari 

Libya menuju negara-negara Eropa. Setelah Libya, muncul lagi konflik Suriah. 

Hal ini memang terjadi karena Eropa merupakan wilayah yang paling mudah 

dijangkau disamping dengan kebijakan imigrasinya yang melindungi para pencari 

                                                           
14

 Pro-Kontra Negara Uni Eropa Terima Imigran Timur Tengah. 
http://m.okezone.com/read/2015/10/15/18/1232409/pro-kontra diakses pada 7 Maret 2016 
15

 8 Alasan Krisis Pengungsi di Eropa Terjadi. http://media.iyaa.com/article/2015/09/8-Alasan-
Krisis-Pengungsi-di-Eropa-Terjadi-3425688.html diakses pada  7 Maret 2016 
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suaka. Terdapat setidaknya ribuan setiap harinya para pengungsi yang masuk ke 

wilayah UE.
16

  

Di setiap negara anggota UE, terdapat juga kebijakan-kebijakan imigrasi 

maupun prinsip yang dimiliki oleh masing-masing negara. Khusus mengenai 

prinsip, setiap negara anggota UE memiliki pandangan yang berbeda mengenai 

pengungsi dan itu menjadi sebuah prinsip yang dipegang oleh masing-masing 

negara. Prinsip-prinsip tersebut dapat berupa keinginan atau kemauan dari setiap 

negara apakah mau menampung pengungsi tersebut atau tidak. Seperti contohnya 

negara Jerman, yang sejak awal lebih “open-minded” terhadap pengungsi 

dibandingkan negara-negara anggota lain dan lebih terbuka dalam menerima 

pengungsi. Menurut Jerman, para imigran yang datang ke Jerman justru dapat 

membawa dampak jangka panjang bagi Jerman sendiri, seperti meningkatnya 

tenaga kerja yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan Jerman. Hal itu sangat 

wajar dan beralasan bagi Jerman terutama saat ini negara tersebut sedang 

mengalami kekurangan usia angkatan kerjanya.
17

 Berbeda dengan Jerman, negara 

Denmark merupakan salah satu yang paling ketat. Perbedaan derajat keterbukaan 

dan keinginan negara anggota untuk menerima imigran inilah harusnya dapar 

berbanding lurus dengan penyetaraan prosedur dan proses dalam mengklaim 

suaka.  

Melihat kendala, beban, maupun dampak baik dan buruk yang sedang 

dialami UE dalam mengendalikan krisis pengungsi tersebut, penulis melihat 

                                                           
16

 Kebanjiran Imigran PM Italia Ancam Uni Eropa 
.http://www.jawapos.com/baca/artikel/18899/kebanjiran-imigran-pm-italia-ancam-uni-eropa 
diakses 22 Februari 2016 
17

 Here’s why Germany is welcoming migrants with open arms. 
http://fortune.com/2015/09/08/germany-migrant-crisis/ diakses pada 8 Maret 2016 
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bahwa saat ini sistem regulasi Dublin perlu ditinjau lebih mendalam bagaimana 

regulasi tersebut berjalan hingga saat ini apakah telah efektif dalam menghadapi 

krisis tersebut. Dengan salah satu tujuan Dublin Regulation III yaitu agar beban 

para pengungsi dapat terbagi dengan baik tanpa terpusat di satu negara saja, maka 

seharusnya rezim ini dapat menghadapi krisis tersebut dengan baik. Akan menjadi 

momentum yang sangat baik bagaimana sistem Dublin ditinjau dalam menangani 

kasus ini. Oleh karena itu, akan menjadi tugas penulis disini melihat bagaimana 

efektivitas dari Dublin Regulation III ini dijalankan terutama pada masa krisis 

pengungsi mulai 2013 hingga tahun 2016. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana efektivitas Dublin Regulation III dalam menghadapi krisis 

pengungsi di Eropa tahun 2013-2016? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berikut tujuan dari penelitian ini, yaitu :  

1. Menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh Uni Eropa melalui 

Dublin Regulation III. 

2. Menjelaskan proses penyelesaian masalah Uni Eropa dalam 

penanganan krisis pengungsi di Eropa. 

3. Menjelaskan efektivitas Dublin Regulation III dalam penanganan krisis 

pengungsi di Eropa tahun 2013-2016. 
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1.4 Manfaat penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini bagi aspek akademis maupun praktis, yaitu:  

1. Akademis 

a. Memberikan pengetahuan dan informasi yang terkait dengan 

Dublin Regulation  

b. Memberikan pengetahuan ilmu di bidang pengetahuan sosial dan 

hubungan internasional mengenai efektivitas dalam rezim yang 

dilakukan oleh sebuah regionalisme, khususnya Uni Eropa. 

 

2. Praktis : 

a. Membantu menjelaskan tentang efektivitas Uni Eropa melalui 

Dublin Regulation dalam pengaturan imigrasi di Eropa.  

b. Memperkaya tulisan dan wawasan mengenai sistem imigrasi, 

pengungsi, dan pencari suaka.  
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Studi Terdahulu  

Studi terdahulu pertama yang digunakan oleh penulis adalah ditulis oleh 

Susan Fratzke dengan judul The Fading Promise of Europe‟s Dublin System pada 

bulan Maret 2015. Pada jurnal tersebut Susan menjelaskan bahwa lahirnya sistem 

Dublin di Eropa menjadi sudah menjadi sebuah perdebatan dan penuh dengan pro 

dan kontra. Di sisi lain, dengan tegas beliau mengatakan bahwa ada kegagalan 

dari Dublin yaitu di dalam hal solidaritas dan juga ketimpangan beban yang 

ditanggung oleh tiap-tiap negara anggota. Menurutnya, memang Dublin dibuat 

sebenarnya bukan untuk menyamakan beban khususnya pengungsi tiap negara 

anggota, tapi lebih kepada tujuan untuk menciptakan sebuah mekanisme yang 

dengan mudahnya memberikan tanggung jawab dalam penerimaan calon individu 

pencari suaka kepada satu negara. Hal ini dilakukan untuk memastikan para 

pencari suaka segera mendapatkan perlindungan serta juga mencegah para pencari 

suaka atau pengungsi untuk berpindah-pindah dan mencari negara dengan 

prosedur penerimaan suaka yang paling mudah. Dublin menurut Susan akan terus 

menjadi suatu kebutuhan selama sistem penerimaan suaka nasional yang berbeda-

beda tiap negara masih berlaku yang juga diperparah dengan kurangnya 
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pengawasan perbatasan di wilayah Eropa. Namun, setelah diimplementasi, sistem 

Dublin banyak mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan penting tersebut.
18

 

Kurang efektifnya tarif transfer dan beberapa insiden yang terjadi oleh 

para pencari suaka saat sebelum mengisi formulis penerimaan suaka maupun 

sebelum, telah merusak efisiensi dari Dublin. Selain itu, proses dan prosedur dari 

penerimaan suaka dibawah naungan Dublin terkadang lambat dan lama ini 

dinyatakan oleh beberapa advokat suaka sehingga para pencari suaka pada 

akhirnya berisiko akan tindakan kriminal dan terhambatnya proses bertemu 

dengan anggota keluarga yang lain bagi mereka yang ingin mencari dan bertemu 

keluarga. Jurnal yang digunakan penulis tersebut memiliki satu kasus yang sama 

yaitu mengenai sejauh mana efektivitas Dublin di Eropa. Namun berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan penulis, dalam jurnal tersebut tidak menggunakan 

pendekatan teoritis apapun juga tidak berangkat dari variabel masalah tertentu 

seperti yang penulis sekarang lakukan yaitu melihat dari krisis pengungsi Eropa.  

Studi terdahulu yang digunakan oleh penulis selanjutnya adalah 

Environmental regime effectiveness : a case study of the Kyoto Protocol yang 

ditulis oleh Henrik Brennhaugen Jakobsen. Penelitian ini berfokus pada rezim 

lingkungan melalui Protocol Kyoto dalam menghadapi masalah isu pemanasan 

global dan perubahan iklim. Penelitian ini menyajikan kasus dimana sebuah 

Protokol tidak memiliki kemampuan yang banyak dalam mengatasi masalah 

negatif lingkungan dalam hal ini perubahan iklim dan pemanasan global. Sebagai 

hasilnya, beberapa cost dan benefit yang didapat negara dari protokol ini 

                                                           
18

 Susan Fratzke. 2015. The Fading Promise of Europe’s Dublin System. 
http://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/MPIe-Asylum-DublinReg.pdf 
diakses pada 19 Maret 2016 
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cenderung bias atau tidak seimbang seiring berkembangnya beberapa tindakan 

yang dilakukan. Dalam penelitian tersebut, juga ditemukan efek positif dari 

protocol seperti berlangsunya proses negosiasi, serta strategi kepemimpinan 

informal yang dilakukan oleh UE. Namun, efektivitas dari rezim protokol Kyoto 

berlangsung dengan kurangnya negara veto dalam menghadapi situasi ini, yang 

sebenarnya berfungsi untuk mengambil alih aktivitas-aktivitas penting dari rezim 

juga agar dapat melakukan pengawasan. Dalam penelitian ini, beliau 

menggunakan variabel independen yaitu characteristic problem dalam 

mengidentifikasi masalah utama penyebab terjadinya pemanasan global, serta  

problem solving capacity dalam menentukan berhasil tidaknya rezim protokol 

Kyoto menyelesaikan isu lingkungan tersebut
19

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep yang sama yaitu 

efektivitas rezim, namun dengan studi kasus yang berbeda. Penulis juga 

menggunakan orientasi yang sama dengan berangkat dari sebuah isu atau masalah 

seperti protokol Kyoto yang berangkat dari masalah pemanasan global. 

 

2.2 Kajian Teoritis  

2.2.1 Efektivitas Rezim  

Pengertian atau definisi mengenai rezim sangat bervariasi di setiap studi 

pustaka yang ada. Namun yang paling sering digunakan adalah pengertian dari 

Stephen D. Krasner mengenai rezim yaitu : “sets of implicit or explicit principles, 

norms, rules and decision-making procedures around which actors‟ expectations 

                                                           
19

 Henrik Brennhaugen Jakobsen . 2007. Environmental regime effectiveness: a case study of the 
Kyoto protocol. https://www.duo.uio.no/handle/10852/14669 diakses pada 19 Maret 2016 



15 
 

converge in a given area of international relations” yang memiliki arti 

seperangkat norma, aturan, atau prosedur pengambilan keputusan baik implisit 

maupun eksplisit dimana aktor-aktor di dalamnya berkumpul dan di dalamnya 

terdapat harapan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan tujuan rezim 

tersebut. Penggunaan definisi ini hampir serupa dengan beberapa definisi yang 

lain. Seperti contoh Keohane dan Nye, yang mengartikan rezim sebagai “sets of 

governing arrangements” atau seperangkat kesepakatan yang berlaku yang di 

dalamnya terdapat aturan-aturan, norma-norma, maupun prosedur yang mengatur 

perilaku dan mengontrol dampak dari perilaku tersebut.
20

 

Oran R. Young menjelaskan bahwa rezim adalah kumpulan hak, aturan, 

prosedur, pengambilan keputusan dan kegiatan yang mengatur tindakan manusia 

pada suatu daerah dengan masalah tertentu.
21

 Rezim memang harus diartikan 

sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar kesepakatan sementara yang selalu 

berubah setiap bergesernya kekuasaan maupun kepentingan. Keohane 

menjelaskan perlu adanya batasan perbedaan antara rezim dan yang hanya sekedar 

perjanjian pada umumnya. Perjanjian lebih bersifat ad hoc, yang biasanya 

melakukan kesepakatan hanya untuk memecahkan suatu masalah atau kejadian 

tertentu saja. Sedangkan rezim bertujuan untuk memfasilitasi perjanjian atau 

kesepakatan. Jervis pun memiliki argumen yang sama yaitu konsep rezim tidak 

hanya mengindikasi norma dan ekspektasi yang memfasilitasi kerjasama, tapi juga 

                                                           
20

 Stephen D. Krasner. International Organization : Structural causes and regime consequences: 
regimes as intervening variables (London: Cornell University Press, 1984),hlm. 185 
21

 Oran R Young. (2010). The Effectiveness of International Environmental Regimes : What do we 
know; what do we need to know; how can we find out?. Dari 
https://groups.nceas.ucsb.edu/sustainability-science/2010%20weekly-sessions/session-92013-
11.08.2010-institutions-for-managing-human-environment-systems/supplemental-readings-
from-moderator-discussant-william-clark-harvard-
univ/Young%202010%20Environmental%20Governance.pdf diakses pada 6 April 2016 
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lebih membentuk kerjasama yang lebih daripada kepentingan jangka pendek 

semata.
22

   

Sebuah rezim merupakan salah satu unsur yang penting baik dalam 

pembentukan sistem dalam suatu negara maupun kelompok negara-negara. 

Pentingnya sebuah rezim karena, unsur inilah yang menjadi satu-satunya landasan 

sistem atau aturan yang nantinya akan dipatuhi oleh negara anggota di dalamnya 

guna mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pemahaman secara harafiah, sebuah 

rezim akan dianggap efektif jika dapat mengaplikasikan seperangkat fungsi dan 

aturan atau dapat menyelesaikan masalah yang menjadi salah satu tujuan atau 

motif berdirinya rezim tersebut. Walaupun pemahaman mengenai efektivitas ini 

sederhana dan terkadang dapat dilihat secara kasat mata, namun itu justru 

membuat ukuran efektivitas sebuah rezim akan bias. Dalam menentukan 

efektivitas rezim internasional, terdapat tiga kriteria, yaitu validity, determinancy, 

dan generality. Validity atau validitas yang tinggi adalah bagaimana sebuah studi 

tersebut dapat memberikan esensi yang mendalam dari fenomena yang akan atau 

telah dikaji dalam konteks yang sesuai yang mencerminkan tujuan rezim tersebut. 

Dalam studi kasus ini, Dublin Regulation III menjadi sebuah aturan yang 

mengatur mengenai persoalan pengungsi di Eropa. Kriteria yang berikutnya 

adalah determinasi yang merupakan kemampuan konsep dalam membedakan 

rezim dalam artian yang jelas. Jadi sebelum bergabung dan memutuskan dalam 

sebuah rezim, aktor harus sudah seharusnya memahami dan mengerti dengan jelas 

pemahaman tentang rezim karena nantinya akan ada beberapa konsekuensi seperti 

                                                           
22

 Robert Jervis, International Regime: Security Regime, , (London: Cornell University Press, 1984), 
hlm. 173 
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terikatnya aktor oleh norma dan aturan. Kriteria yang ketiga adalah generality 

yang merupakan evaluasi komparatif dari beberapa rezim sebagai subtansi dan 

hubungan kausal. Hal ini akan terlihat dari aturan-aturan yang ada di setiap rezim 

berbeda, seperti misalnya prosedur pengambilan keputusan.
23

 Ada beberapa 

faktor-faktor atau indikator lain yang menjadi penentu apakah sebuah rezim layak 

dan berhasil menjadi sebuah rezim yang benar-benar efektif. Hal pertama yang 

harus dilihat dari efektifias rezim ini adalah dengan melihat proses dari awal 

rezim tersebut terbentuk. Terdapat beberapa langkah yang dapat dikatakan sebagai 

proses dalam mengetahui rezim tersebut yaitu, output, outcome dan impact. 
24

 

Orientasi output dilakukan guna mencapai tujuan rezim itu sendiri serta 

untuk melihat kepatuhan dan komitmen negara anggota terhadap rezim dengan 

demikian menyoroti juga kegiatan domestik dan program nasional dalam 

menanggapi rezim tersebut. Output sendiri dapat berupa norma-norma dan aturan 

yang berlaku di dalam rezim. Adapun bentuk aturan ini dapat berupa aturan 

tertulis maupun tidak tertulis seperti convention, rules of law, treaty, declaration 

maupun berupa prinsip dan norma dimana proses dari pembentukan sebuah rezim 

ada di dalamnya. Dalam variabel ini merupakan tahap rezim terbentuk yang 

awalnya hanya berupa perjanjian atau kesepakatan dan setelah itu perjanjian 

tersebut di ratifikasi oleh negara-negara anggota di dalamya untuk selanjutnya 

diimplementasikan.
25

 

                                                           
23

 Olav Schram Stokke, Determining the Effectiveness of International Regimes. (Fridtjof Nansens 
Institutt, 2006) hlm 1-2 
24

 Arild Underdal, Environmental Regime Effectiveness: One Question, Two Answers. 
(Massachusetts : MIT Press, 2002) hlm 5-7 
25

 Ibid, hlm 5-7 
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Kemudian outcome yang berkaitan dengan perilaku aktor atau negara yang 

terlibat dalam suatu rezim dari segi penerapan aturan rezim guna menghadapi isu 

tertentu. Jika terjadi perubahan perilaku dari negara anggota sebelum dan saat 

rezim itu dilakukan maka pilihannya adalah tergantung dari perubahan perilaku 

tersebut. Pada tahapan ini akan terlihat bagaimana implementasi terhadap apa 

yang sudah dibuat dan disepakati dalam rezim dilaksanakan oleh para aktor. 

Tahapan Impact menggambarkan hasil sebuah rezim apakah berhasil atau tidak 

dalam mewujudkan tujuannya karena rezim berperan untuk mewujudkan tujuan 

negara dan mengatasi masalah yang berhubungan dengan tujuan rezim tersebut. 

Tahapan  ini dapat terlihat dari keputusan rezim apakah bertentangan dengan 

pelaksanaan hukum domestik serta dampak pada perilaku aktor adalah aspek 

penting demi terwujudnya efektivitas rezim.
26

 

Selain melihat efektivitas dari 3 proses diatas, tingkat efektivitas sebuah 

rezim akan terlihat dari tingkatan bergabungnya negara dalam rezim tersebut. 

Oleh karena itu maka terdapat 6 level atau tingkatan bergabungnya sebuah negara 

anggota ke dalam rezim tersebut beserta dengan karakteristiknya : 

 

Tabel 2.1 Skala tingkatan sebuah kolaborasi atau kerjasama 

 

Skor/Level 

Kolaborasi 

Karakteristik 

0 

Bergabung untuk mempertimbangkan, tapi tidak 

melaksanakan (tidak ada respon atau tindakan) 

1  

                                                           
26

 Ibid, hlm 4-7 
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Koordinasi aksi berdasarkan pemahaman implisit (lisan) 

 

2 

Koordinasi aksi berdasarkan aturan dan standar yang berlaku 

secara eksplisit, namun dengan pengawasan implementasi 

dari aturan tersebut berada di bawah pemerintah nasional, 

bukan bersifat pengawasan implementasi terpusat. 

3 

Sama dengan level 2, namun pengawasan secara terpusat 

dilakukan. 

4 

Perencanaan koordinasi terjadi beserta masukan atau 

kombinasi dari implementasi nasional saja. Pengawasan 

terpusat dilakukan. 

 

5 

Koordinasi terjadi dengan perencanaan dan implementasi 

yang terintegrasi penuh, juga beserta pengawasan yang 

terpusat 

Sumber : Underdald, 2002
27

 

Berdasarkan tabel diatas (table 2.1), dapat dikatakan bahwa Level of 

Collaboration (LoC) merupakan variabel intervening, atau sebagai variabel 

penghubung antara variabel independen sehingga bisa mencapai efekftifitas rezim. 

Melalui tulisannya, Underdald juga mengasumsikan bahwa secara langsung 

besarnya LoC akan dipengaruhi oleh variabel independen yaitu problem 

malignancy dan problem solving-capacity.
28

 Dalam pengaruhnya terhadap LoC 

tersebut, penulis menjelaskan dengan analogi sederhana bahwa variabel Problem 

                                                           
27

 Ibid, hlm 7 
28

 Ibid 
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Malignancy merupakan weakness atau kelemahan yang dapat mengurangi 

efektivitas rezim, sedangkan Problem solving-capacity dapat dikatakan sebagai 

strength atau kekuatan yang dapat menjadi kelebihan dalam efektivitas rezim. 

 Dalam mengukur besar kecil tingkat atau level LoC, penulis akan melihat 

dari awal pembentukan dan selama proses rezim tersebut berlangsung, yang 

ditunjukkan melalui tindakan atau respon negara terhadap pembentukan rezim 

tersebut. Skala yang akan didapat dari LoC tersebut tergantung dari seberapa 

besar nilai pada variabel problem malignancy dan problem solving capacity. Nilai 

ini terlihat dari seberapa banyak indikator dari masing-masing variabel tersebut 

dapat dibuktikan. Jika nanti misalkan semua indikator yang masing-masing 

berjumlah enam dari kedua variabel tersebut dapat dibuktikan dengan baik, maka 

skala atau tingkat kerjasama dari suatu rezim tersebut akan berada pada skala 

yang paling tinggi.  

Variabel problem malignancy adalah variabel yang melihat masalah dalam 

suatu rezim yang semakin rumit/sukar. Dalam variabel ini terlihat bagaimana 

suatu masalah dapat diidentifikasi mulai dari latar belakang masalah itu dapat 

terjadi hingga proses masalah tersebut berlangsung ataupun meningkat. Variabel 

ini berkaitan dengan kategori masalah termasuk dalam ringan(benign) atau 

sulit(malign). Sifat dari benign pada umumnya karena terdapat beberapa masalah 

ringan namun koordinasi antar anggota masih berjalan dengan baik, sedangkan 

lawannya yaitu malign adalah masalah disertai dengan koordinasi yang kurang 

baik. Berbicara mengenai problem solving capacity, maka berkaitan erat dengan 

sejauh mana kemampuan dari rezim dalam menyelesaikan masalah. Kedua 
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variabel ini tidak begitu saja dapat di aplikasikan. Variabel problem-solving 

capacity akan lebih relevan jika di aplikasikan kepada masalah-masalah yang 

benign. Masalah-masalah yang termasuk dalam kategori malign membutuhkan 

lebih dari sekedar kemampuan problem solving capacity tapi juga level atau 

tingkatan tinggi dalam bentuk arrangement atau rezim itu sendiri (tabel 2.1).
29

 

Dalam penentuan suatu masalah termasuk dalam kategori benign atau 

malign, juga ditentukan oleh karakter masalah yang terdapat di dalamnya. 

Masalah benign, biasanya merupakan jenis-jenis masalah yang bersifat 

koordinasi, seperti sinergi dan komunikasi. Salah satu contoh sederhana yang 

termasuk dalam kategori ini adalah seperti regulasi maritim atau air traffic control 

(ATC) yang biasanya kedua regulasi ini membahas atau mengatur lalu lintas darat 

dan laut sehingga mencegah kecelakaan serta menghemat biaya dan waktu 

perjalanan melalui pengaturan lalu lintas yang sedemikian rupa sehingga berjalan 

dengan efisien. Ciri atau karakteristik yang lain dari kategori masalah ini adalah 

bersifat symmetrical, dalam artian walaupun terdapat sebuah masalah, dan 

cenderung bersifat masalah koordinasi, namun tiap aktor yang terlibat atau negara 

anggota di dalam sebuah rezim tersebut masih memiliki memegang prinsip atau 

nilai-nilai yang sama dan memiliki kepentingan yang saling berkolerasi.
30

 

Karakteristik yang terakhir adalah mengenai cross-cutting cleavages, atau 

perpecahan yang timbul dari masalah tersebut bersifat lintas sektoral, tidak 

menyeluruh hingga tahap aktor negara, dan berasal dari kelas-kelas atau golongan 
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30

 Arild Underdal, Environmental Regime Effectiveness: One Question, Two Answers. (United 
States : MIT Press, 2002) hlm 15-16 
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yang berbeda, jadi tidak hanya mengenai etnis, tapi juga bisa berdasarkan ras 

maupun agama.
31

 

Berbeda dengan benign diatas, malign memiliki karakteristik yang 

bertolak belakang dengan benign, yang pertama adalah masalah muncul lebih 

bersifat incongruity atau perselisihan di dalam rezim tersebut khususnya antar 

aktor atau negara anggota. Perselisihan tersebut dapat berupa perbedaan 

pandangan, prinsip atau pemahaman terhadap suatu masalah antar negara yang 

disebabkan oleh dua aspek, yaitu eksternal maupun kompetisi. Eksternal biasanya 

berhubungan dengan untung-rugi yang dirasakan suatu negara oleh negara lain 

khususnya negara tetangga, misalkan pembuangan limbah ataupun polusi yang 

membawa imbas ke negara tetangga, dan akhirnya menyebabkan perbedaan 

pandangan tentang masalah sehingga saling menyalahkan dan merasa yang paling 

dirugikan. Sedangkan aspek kompetisi, biasanya hal yang sering dan wajar terjadi, 

terutama ketika negara tersebut memiliki suatu produk yang sama, entah itu 

berupa produk unggulan ekonomi, industri, maupun teknologi sehingga muncul 

sifat untuk saling bersaing satu dengan yang lain.  

Karakteristik lain dari kategori masalah ini adalah sifatnya yang 

asymmetrical, dimana tiap aktor memiliki nilai dan pemahaman yang berbeda-

beda sehingga kepentingan nasional mereka pun saling berbenturan satu sama 

lain. Ciri yang terakhir adalah cumulative cleavages, berbeda dengan cross-cutting 

yang berasal dari kelas-kelas yang banyak, cumulative merupakan akumulasi dari 
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perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara aktor sehingga memicu adanya 

perpecahan dalam rezim.
32

  

Selain melihat dan meneliti problem malignancy, variabel lain dalam 

memahami efektivitas sebuah rezim adalah dilihat dari problem-solving capacity, 

atau bagaimana kapasitas penyelesaian suatu masalah yang dihadapi tersebut. 

Biasanya suatu masalah akan berhasil diselesaikan jika dilihat dari seberapa kuat 

institusi atau sistem yang menaungi rezim tersebut serta juga didukung oleh itu 

energi dan kemampuan dari institusi yang mumpuni. Oleh karena itu, maka 

terdapat tiga faktor penentu dalam memahami problem-solving capacity, yaitu : 

the institutional setting (rules of the game), the distribution of power among the 

actors involved, dan the skill and energy available for political engineering and 

cooperative solutions. Ketiga penentu variabel ini merupakan beberapa penentu 

dasar dalam memahami dan mengukur kapasitas penyelesaian masalah dalam 

suatu rezim.
33

 

Intitutional settings digunakan sebagai konsep ilmu sosial dasar, dimana 

institusi itu sendiri mengacu pada gabungan antara hak dan aturan yang 

menentukan tindakan sosial, menentukan peran tertentu bagi kegiatan aktor di 

dalamnya, dan menjadi panduan interaksi antar aktor di dalamnya. Sehingga 

institutional settings, merupakan label dari dua pemahaman atau perspektif intitusi 

yang berbeda ; institusi sebagai arena, dan organisasi sebagai aktor. Kata arena 

atau wadah berbeda dalam hal aturan akses, aturan keputusan, dan aturan 

prosedur, serta dari segi budaya informal institusi tersebut. Misalnya, keanggotaan 
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rezim dalam beberapa kasus tertentu hanya terbatas pada negara-negara yang 

memenuhi kriteria atau syarat tertentu seperti contohnya the Antartic Treaty 

System. Contoh lain seperti International Whaling Commission yang mengatur 

mengenai penangkapan ikan paus secara internasional, terbuka untuk setiap 

negara yang peduli dengan mengajukan permohonan resmi dan wajib membayar 

komisi. Jadi, jika berbicara tentang arena maka tidak selalu berbicara tentang 

wilayah tertentu secara fisik, tapi juga berbicara mengenai apa saja yang menjadi 

syarat atau kewajiban dari partisipan atau negara jika ingin bergabung dalam 

sebuah institusi. 
34

 

Organizations as an actor, berbicara mengenai organisasi sebagai sebuah 

aktor. Walaupun semua organisasi dapat dikatakan sebagai sebuah arena seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya, namun hanya beberapa yang dapat dikatakan 

sebagai aktor yang signifikan. Hal ini akan terlihat dari sejauh mana peran mereka 

dalam proses penyelesaian masalah serta bagaimana mereka mempengaruhi dan 

memperkuat output dari proses tersebut. Untuk menilai sebagai sebuah aktor, 

maka organisasi dapat dilihat dari hubungan internal, otonomi, sumber daya, dan 

aktivitas eksternal. Jika organisasi tidak memiliki hubungan sama sekali dengan 

anggota di dalamnya, maka tidak dapat dikatakan sebagai sebuah aktor. Tanpa 

otonomi, khususnya dari pengaruh anggota-anggota dominan di dalamnya, maka 

organisasi tidak dapat dikatakan sebagai sebuah aktor. 
35

 

Distribution of Power, merupakan faktor determinan yang dapat terlihat 

apakah terdapat pembagian kekuasaan secara merata sehingga tidak munculnya 
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aktor yang dominan maupun minoritas dalam sebuah rezim. Pada indikator ini 

terbagi atas tiga, yaitu unipolar, bipolar, dan multipolar. Unipolar adalah 

bagaimana rezim tersebut hanya ada satu aktor, sedangkan bipolar terdapat dua 

aktor, sedangkan multipolar berarti tiga atau lebih aktor yang dominan dalam 

sebuah rezim dan berpengaruh secara signifikan dalam mengkoordinir dan 

menegakkan aturan.
36

 

Skill and energy, merupakan faktor determinan terakhir dalam menentukan 

sebuah rezim berhasil melakukan penyelesaian masalah atau tidak. Indikator ini 

terbagi menjadi dua aspek yaitu, instrumental leadership dan epistemic 

community. Instrumental leadership adalah keterlibatan aktor atau tenaga ahli 

dalam rezim sebagai jaminan bahwa rezim tersebut professional dalam bekerja. 

Sementara  epistemic community adalah keterlibatan masyarakat dalam 

mendukung implementasi kesepakatan rezim. Sedikit berbeda dengan faktor-

faktor penentu sebelumnya, indikator ini lebih melihat dan meneliti kemampuan 

instrumental yang dapat terlihat dari komunitas epistemik, yang nantinya akan 

berkontribusi dalam peningkatan efektivitas rezim dengan memperkuat 

pengetahuan konsensus yang dirancang dan dioperasionalisasikan oleh rezim.
37
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Skema 2.1 Efektivitas Rezim 

Problem Malignancy :                                                  Problem Solving capacity  

Incongruity                                                                        Institutional Settings  

Asymmetry                                                                        Distribution of Power 

Cumulative Cleavages                                                       Skill and Energy  

-                                                + 

                                     Level of Collaboration  

               -                                            +                                                      + 

                                    

                                  Regime Effectiveness  

                                      Behavioral change 

                                    Technical Optimum 

                                        Arild Underdal, 2002
38

 

 

Dalam skema diatas (skema 2.1) adalah bagaimana sebuah rezim dapat 

dikatakan berhasil atau tidak, atau sederhananya bagaimana sebuah rezim dapat 

mencapai efektifnya. Terlihat bahwa karakteristik masalah malign, atau problem 

malignancy selalu membawa efek negatif bagi keberlangsungan rezim dalam 

menyelesaikan masalah, oleh karena itu diberi tanda minus (-). Sedangkan 

problem solving-capacity atau kemampuan memecahkan masalah membawa 

                                                           
38

 Ibid, hlm 37  



27 
 

dampak positif bagi keberlangsungan sebuah rezim, sehingga diberi tanda plus 

(+). Jadi kesimpulannya jika ternyata problem malignancy dapat dibuktikan 

dengan baik sedangkan problem solving capacity indikatornya tidak dapat 

dibuktikan dengan baik maka rezim tersebut tidak efektif, dan sebaliknya. Bagan 

Level of Collaboration (LoC) diletakkan ditengah karena LoC merupakan variabel 

penghubung, namun sifatnya akan selalu positif. Walaupun nanti LoC akan 

rendah namun ternyata problem solving capacity dapat dibuktikan dengan baik 

dibandingkan problem malignancy , nilai LoC akan tetap positif kepada 

efektivitas rezim karena dalam setiap pembentukan rezim selalu ada yang 

namanya proses kolaborasi walaupun peluang kolaborasi kecil, karena berapapun 

tinggi rendahnya sebuah LoC, akan tetap mempengaruhi efektivitas rezim dengan 

baik atau positif. Jika demikian maka penelitian akan masuk ke dalam analisis 

efektifitas rezim itu sendiri, dimana melihat behavioral change dan technical 

optimum dari mulai tahapan awal pembentukan rezim (output), implementasi 

rezim (outcome), hingga capaian rezim yang sesuai dengan tujuan rezim itu 

sendiri (impact).  
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2.3 Operasionalisasi Konsep 

Pada bagian ini, penulis akan mengoperasionalisasikan konsep dari 

efektivitas rezim dimana terdiri dari beberapa variabel yaitu problem malignancy 

dan problem solving-capacity serta level of collaboration (LoC) berdasarkan Arild 

Underdald. Yang perlu diingat adalah terdapat dua tahapan dalam melakukan 

penelitian ini, yaitu yang pertama adalah tahap variabel independen yaitu problem 

malignancy dan problem solving-capacity, dan selanjutnya menentukan variabel 

intervening yaitu LoC. Dalam Problem malignancy terdapat beberapa indikator. 

Indikator incongruity, menjelaskan mengenai adanya perbedaan pandangan atau 

persepsi antara negara anggota pada saat proses terbentuknya Dublin Regulation 

III. Indikator ini dapat terlihat pada proses-proses awal pembenukan rezim 

aktivitas pertemuan, atau negosiasi dalam merumuskan rezim tersebut. Perbedaan 

persepsi tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang dilontarkan negara anggota 

pada perumusan tersebut terhadap isu pengungsi, yang juga nanti akan terlihat 

dari kepentingan mereka terhadap isu pengungsi tersebut.  

Pada indikator kedua yaitu asymmetry, menjelaskan mengenai adanya 

unsur perbedaan kepentingan antar negara anggota Dublin Regulation III sebagai 

alat untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara anggota. Jika 

pada variabel yang pertama tadi berbicara mengenai perbedaan persepsi yang 

sifatnya non-formal, pada variabel ini perbedaan kepentingan tiap negara dapat 

terlihat dari sifat-sifat negara secara formal. Indikator ini dapat terlihat dari 

preferensi nasonal, atau rekomendasi kebijakan apa saja yang dilontarkan atau 

disampaikan oleh setiap negara pada proses perumusan rezim tersebut 
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Sedangkan dalam cumulative cleavages akan lebih melihat adanya 

kumulasi yang dihasilkan dari dua indikator sebelumnya dimana akan terlihat 

adanya persaingan atau perselisihan antar negara anggota dalam Dublin 

Regulation III sehingga membawa pengaruh atau menjadi hambatan dalam proses 

rezim tersebut berlangsung. Bentuk persaingan dan perselisihan akan variatif, bisa 

terjadi baik di aktivitas formal seperti win-lose negotiation, maupun non-formal 

seperti konflik, perang, atau intervensi politik. Oleh karena itu penulis akan lebih 

melihat apakah ada perselisihan atau perpecahan mulai pada awal pembentukan 

rezim tersebut yang muncul berdasarkan perbedaan pandangan maupun perbedaan 

kepentingan antar anggota selama perumusan rezim.  

Variabel selanjutnya adalah problem solving-capacity. Variabel ini 

sejatinya melihat bagaimana institusi dalam hal ini UE melalui Dublin sistem 

dapat mengatasi masalah atau mengendalikan dampak dari krisis pengungsi yang 

melanda Eropa saat ini. Indikator pertama dalam variabel ini adalah institutional 

settings, yang merupakan hak dan kewajiban dari Dublin Regulation III untuk 

mampu menjalankan segala proses dan prosedur pengambilan kebijakan, 

mengatur peran antar anggota rezim, dan interaksi di antara mereka, agar lebih 

efektif khususnya terkait dengan krisis pengungsi yang terjadi di Eropa. Seperti 

yang telah dijelaskan dalam kajian teoritis diatas, pemahaman indikator ini akan 

terbagi menjadi dua, institutions as arenas, dan organizations as actors.  

Institutions as arenas adalah sudut pandang institutional setting dari aspek 

regulasi dan pengambilan keputusan pada rezim tersebut. Jadi melalui 

pemahaman ini akan terlihat melalui Dublin Regulation III yang mengatur akses 

aktor ke dalam permasalahan yang sedang dihadapi (dalam penelitian ini adalah 
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krisis pengungsi), dan menyediakan regulasi keputusan penyelesaian  masalah 

tersebut, melalui mekanisme-mekanisme tertentu misal seperti pertemuan rutin, 

negosiasi dan sebagainya. Sederhananya sebuah rezim yang baik dituntut untuk 

dapat memfasilitasi hal tersebut sehingga koordinasi antar anggota berjalan 

dengan baik. Sudut pandang kedua adalah organizations as actors yang melihat 

dari aspek peran Dublin Regulation III menjadi otoritas yang berwenang dalam 

mengeksekusi keputusan dan tindakan secara independen. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan adanya badan atau institusi khusus yang mengawasi negara 

anggota rezim agar rezim terlaksana dengan baik. Tidak semua rezim dapat 

menjadi aktor, ini akan terlihat dari banyaknya peran dalam outcome yang akan 

dikeluarkan, tanpa adanya tekanan dari negara-negara anggota.  

 Indikator yang lain adalah Distribution of Power yang menjelaskan 

proporsi dari masing-masing anggota terkait dengan proses pengambilan 

kebijakan yang ada dalam Dublin Regulation III dimana dalam konteks ini akan 

dimulai pada Dublin Convention atau awal dimulainya sistem Dublin. Seperti 

yang telah dijelaskan dalam kajian teoritis, maka indikator ini akan 

mengidentifikasi bagaimana distribution of power dari Dublin Regulation III 

apakah termasuk dalam unipolar, bipolar, atau multipolar. Underdald sendiri 

berpendapat bahwa sebuah rezim akan bisa efektif jika rezim tersebut cenderung 

unipolar. Indikator terakhir adalah Skill and Energy yang menjelaskan apakah ada 

dan bagaimana peran dari instrumental leadership (pakar atau tenaga ahli) dan 

epistemic communities yang dimiliki oleh Dublin Regulation III dalam 

pengambilan kebijakan khususnya mengenai masalah krisis pengungsi.  
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Instrumental leadership berbicara tentang kemampuan internal rezim dari 

aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rezim tersebut atau sederhananya 

dikatakan dengan tenaga ahli atau pakar. Tenaga para ahli ini akan dapat terlihat 

dari awal pembentukan rezim itu sendiri. Epistemic Communities  berbicara 

tentang Non-Governmental Organization (NGO) dalam partisipasinya dan 

memberikan kontribusi dalam rezim. Bentuk-bentuk NGO itu sendiri tidak harus 

berbentuk NGO yang besar, namun bisa juga berupa bentuk organisasi yang 

berasal dari masyarakat umum/sipil baik yang berasal dari negara-negara anggota 

maupun dari luar. Untuk indikator terakhir ini maka penulis akan melihat dan 

mencari beberapa data yang kemungkinan besar berupa tulisan. Tulisan tersebut 

dapat berbentuk jurnal, laporan evaluasi, maupun penelitian yang ditulis oleh 

seseorang maupun kelompok yang berhubungan erat dengan pembentukan dan 

perencanaan Dublin Regulation III.  

Tahapan selanjutnya adalah variabel intervening, yaitu mengukur skala 

atau level dari kerjasama dalam Dublin Regulation III. Indikator-indikator yang 

terdapat dalam variabel ini merupakan 6 level yang ada di dalam Level of 

Collaboration (LoC) (tabel 2.1). Tingkatan-tingkatan tersebut ditentukan dengan 

karakteristik yang berbeda, dan untuk mengidentifikasinya maka dibutuhkan hasil 

dari variabel sebelumnya yaitu variabel independen. Selain mempengaruhi 

efektivitas rezim, variabel independen juga mempunyai pengaruh yang besar 

dalam menentukan LoC. Underdal mengatakan tinggi rendahnya skala LoC 

biasanya ditentukan oleh besarnya variabel independen, jika problem malignancy 

lebih besar dari problem solving-capacity maka sudah dipastikan LoC akan 
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rendah (cenderung berada pada skala yang rendah) dan juga berdampak pada 

ketidakefektifan rezim (skema 2.1). 

Berikut adalah tabel terkait dengan operasionalisasi teori dan konsep yang 

digunakan oleh penulis yang diolah berdasarkan konsepsi dari Stokke untuk 

melihat efektivitas rezim: 

Tabel 2.2 Operasionalisasi Efektivitas Rezim  

Tahapan Variabel  Indikator  Parameter 

 

Output  

(regime formation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem 

malignancy  (-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

incongruity 

problem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asymmetry 

 

 

 

 

 

 

 

 

cumulative 

cleavages 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan/perspektif 

para negara anggota 

terhadap isu 

pengungsi pada 

pertemuan dalam 

proses negosiasi dan 

diskusi yang terjadi 

selama pembentukan 

Dublin Regulation III 

 

 

 

Perbedaan 

kepentingan negara 

anggota terhadap isu 

pengungsi selama 

proses pembentukan 

Dublin Regulation III 

 

 

 

Dinamika 

perpencahan atau 

perselisihan sesama 

negara anggota 

selama pembentukan 

Dublin Regulation III  
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Outcome 

(regime 

implementation) 

 

Problem Solving 

Capacity (+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level of 

Collaboration  

  

 

Institutional 

settings : 

institution as 

arenas, 

organizations as 

actors 

 

 

 

 

Distribution of 

power among 

actor involved 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skill and energy 

available  

 

 

 

 

 

 

 

 

Enam 

skala/tingkatan 

kerjasama 

 

Kategorisasi rezim 

Dublin Regulation III 

ke dalam dua kriteria 

rezim, berperan 

sebagai arena, atau 

sebagai aktor. Atau 

dapat berperan 

keduanya 

 

 

Kategorisasi 

kekuatan atau 

proporsi keterlibatan 

negara anggota 

selama implementasi 

Dublin Regulation III 

apakah termasuk 

dalam : unipolar, 

bipolar, atau 

multipolar 

 

 

Identifikasi 

keterlibatan tenaga 

para ahli dan NGO, 

dalam implementasi 

Dublin Regulation III  

 

 

 

 

Kategoriasasi tingkat 

kerjasama  

dalam Dublin 

Regulation III  
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Impact  

 

Regime 

Effectiveness 

 

Behavioral 

Change 

 

Kesesuaian tujuan 

rezim dengan 

implementasi negara-

negara anggota 

Dublin Regulation III 

 

   

Technical 

Optimum 

 

Kesesuaian saat 

pembentukan rezim 

dengan tindakan 

aktor dalam Dublin 

Regulation III 
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2.4 Alur Pemikiran 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem 

Solving 

Capacity  

Problem 

Malignancy  
Level of 

Collaboration : 

jika skala dalam 

variabel ini 

semakin tinggi 

maka 

Cumulative 

Cleavages  

Perpecahan yang 

terjadi sesama 

negara anggota  

Skill and Energy 

keterlibatan tenaga 

para ahli dan NGO  

Distribution of 

Power   

termasuk dalam : 

unipolar, bipolar, 

atau multipolar 

Institutional 

Setting  

Peran rezim : 

sebagai arena; 

sebagai aktor  

Asymmetry  

Perbedaan 

kepentingan negara 

anggota terkait isu 

pengungsi  

Peningkatan 

pengungsi 

yang masuk 

di tahun 2014 

Imigrasi 

menjadi salah 

satu isu yang 

diperdebatkan 

diiringi 

meningkatnya 

pertumbuhan 

imigrasi di 

Eropa 

Incronguity 

Problem  

Perbedaan perspektif 

negara anggota 

terkait isu pengungsi  

Efektivitas 

Rezim  

Behavioural 

Change 

Kesesuaian antara 

tujuan rezim 

dengan 

implementasi dan 

kepatuhan negara-

negara anggota 

dalam Dublin 

Regulation III 

Technical 

Optimum 

Kesesuaian formal 

output dengan 

tindakan aktor 

dalam Dublin 

Regulation III 

Dibentuknya 

CEAS : 

Dublin 

Convention-

Dublin 

Regulation II-

Dublin 

Regulation III 

Hipotesis 

Rezim yang dilakukan oleh Uni 

Eropa melalui sistem Dublin (Dublin 

Regulaton III) dalam menghadapi 

krisis pengungsi 2013-2016, akan 

cenderung kurang efektif, besarnya 

indikasi faktor problem malignancy 

dibandingkan problem solving-

capacity di dalam Dublin Regulation 

III dapat menjadi penghambat untuk 

dapat mengatasi krisis pengungsi di 

Eropa. 
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2.5 Hipotesis 

Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis awal yang dapat ditarik oleh 

penulis dalam penelitian ini berdasarkan konsep efektivitas rezim berdasarkan 

Arild Underdald : Rezim yang dilakukan oleh Uni Eropa melalui sistem Dublin 

(Dublin Regulaton III) dalam menghadapi krisis pengungsi 2013-2016, akan 

cenderung kurang efektif jika dapat berdasarkan variabel-variabel diatas, besarnya 

indikasi faktor problem malignancy dibandingkan problem solving-capacity di 

dalam Dublin Regulation III dapat menjadi penghambat untuk dapat mengatasi 

krisis pengungsi di Eropa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian 

eksplanatif yang bertujuan untuk menjelaskan anomali pada suatu keadaan atau 

fenomena, untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat (deduktif) pada suatu 

fenomena yang terjadi, serta untuk menjelaskan probabilitas suatu fenomena 

tersebut yang nantinya akan berkaitan dengan efektivitas Dublin Regulation III 

dalam menghadapi krisis pengungsi tahun 2013-2016 di Eropa. Untuk 

menjelaskan sejauh mana efektivitas tersebut, penulis akan pertama menjelaskan 

perkembangan yang terjadi di level internasional dan domestik yang berkaitan 

dengan isu tersebut.  

 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup dalam penelitian yang dilakukan adalah tahapan serta 

perkembangan dari krisis pengungsi di Eropa itu sendiri, yaitu pada tahun 2008 

hingga 2016. Tahun 2008 dipilih oleh penulis karena pada tahun tersebut 

pertamakali dimulainya inisiatif untuk perombakan dan perumusan regulasi yang 

baru Dublin Regulation III mengganti Dublin Regulation II sebelumnya. 

Sedangkan tahun 2016 dipilih karena pada tahun tersebut jumlah pengungsi 

meningkat naik dari tahun sebelumnya dan merupakan puncak dari krisis 

pengungsi.  

 



38 
 

3.3  Teknik Pengumpulan data  

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, berupa 

data yang penulis dapatkan langsung dari instansi pemerintah dan studi 

kepustakaan berupa jurnal, e-book, artikel, dokumen resmi melalui internet, berita, 

dan sumber lainnya yang dapat memberikan informasi terkait dengan masalah 

yang diteliti. Tidak memungkinkan bagi penulis untuk mendatangi langsung 

lokasi penelitian sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang dibahas, menjadi 

alasan utama bagi penulis untuk tidak melakukan teknik pengumpulan data 

primer.  

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif atau 

data non-statistik dengan menggunakan metode analisa yang sistematis sehingga 

dapat menguji dan menarik kesimpulan terkait dengan sumber data yang telah 

dikumpulkan dalam penelitian. Level of Analysis dari penelitian ini terletak pada 

tingkat sistem antar negara (regional).  

 

3.5 Sistematika Penulisan  

Bab I :   Pendahuluan ; Bab ini berisi tentang latar belakang yang 

menjelaskan bagaimana munculnya regulasi Dublin pada 

awalnya dan munculnya krisis pengungsi di Eropa, serta 

rumusan masalah yang berisi tentang pertanyaan terkait 

ruang lingkup penelitian dan efektivitas dari Dublin 

Regulation III, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian  
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Bab II :        Kerangka Pemikiran ; Bab ini berisi tentang studi terdahulu 

yang digunakan oleh penulis, kajian teoritis dimana penulis 

menggunakan teori efektivitas rezim, operasionalisasi 

konsep, dan hipotesis.  

Bab III :     Metode Penelitian ; Bab ini berisi tentang metode yang 

digunakan oleh penulis dalam meneliti masalah dalam 

penelitian ini, meliputi jenis penelitian, ruang lingkup 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan 

sistematika penulisan.  

Bab IV :  Gambaran umum mengenai imigrasi, suaka, dan pengungsi. 

Penjelasan mengenai imigrasi dan perbedaan antara pencari 

suaka hingga statusnya bisa menjadi pengungsi. Serta 

penjelasan mengenai sejarah terbentuknya sistem Dublin di 

Eropa.  

Bab V :  Pembahasan; mengenai efektivitas Dublin Regulation III 

saat krisis pengungsi 2013-2016 menggunakan 

operasionalisasi konsep yang telah dibuat oleh penulis; 

Penulis akan menghubungkan masalah dengan beberapa 

variabel dari konsep salah satunya adalah dengan problem 

solving-capacity yaitu bagaimana melalui Dublin Regulation 

III, masalah dapat diselesaikan atau dipecahkan. 

Bab VI :  Penutup; Bab ini berisi tentang kesimpulan terkait dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis, rekomendasi, dan 
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saran yang diberikan oleh penulis agar dapat dikembangkan 

oleh para peneliti selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

BAB IV 

SEJARAH PEMBENTUKAN REGULASI SUAKA DI EROPA 

 

Dublin Regulation III menjadi salah satu tonggak penentu regulasi 

imigrasi di Eropa hingga saat ini. Terbentuknya regulasi imigrasi hingga saat ini 

tentu pada awalnya melalui beberapa proses terlebih dahulu, mulai dari 

pembentukan Dublin Convention, Dublin Regulation II, hingga Dublin Regulation 

III. Dalam bab ini, untuk mengetahui lebih dalam mengenai gambaran umum 

mengenai sistem Dublin, maka penulis akan menguraikan sejarah proses 

pembentukan regulasi imigrasi di Eropa tersebut hingga menjadi seperti sekarang 

ini.  

Sistem Dublin yang pertama dikeluarkan pada tahun 1990 (Dublin 

Convention) hingga yang terakhir di implementasikan pada tahun 2013 (Dublin 

III). Walaupun legal status dari sistem Dublin sendiri berubah tiap waktu, namun 

prinsip-prinsip pokok dari Dublin itu sendiri masih tetap dan tidak berubah hingga 

sekarang. Dimulai sejak 1 September 1997, Dublin Convention menentukan 

negara anggota mana saja yang memiliki tanggung jawab dalam mengurus 

permohonan atau pendaftaran suaka di Uni Eropa (UE).
39

  

Karena berdasarkan aturan hukum yang berlaku di UE bahwa sebuah 

perjanjian (convention) hanya boleh di implementasi jika semua parlemen 

nasional tiap negara perjanjian tersebut menyetujuinya, maka dibutuhkan tujuh 

tahun bagi Dublin Convention hingga sepenuhnya diratifikasi.
40

 Sistem ini 
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nantinya akan menetapkan berbagai kriteria melalui negara anggota mana saja 

yang bertanggung jawab dalam mengurus suatu permohonan suaka di UE.  

 

4.1  Imigrasi dan Pengungsi di Eropa  

Wilayah Eropa sejak dahulu telah menjadi tujuan paling populer dalam 

arus migrasi global. Dahulu, laut Mediterania digunakan sebagai jalur utama 

untuk para migran dari Afrika dan Timur Tengah menuju Eropa. Jalur tersebut 

hingga sekarang menjadi jalur tertua dan terlama yang beroperasi dalam sejarah 

manusia, jika dilihat sejak zaman kerajaan di masa lalu. Lalu selama masa 

Imperialisme Eropa, hubungan pun terjalin dari ikatan kolonial antara Afrika dan 

Eropa.
41

 

Pada abad ke-21, saat berkembangnya konflik di Afrika (Eritrea, Libya, 

dan Sudan) jumlah migran yang melewati Mediterania melonjak. Disaat itu 

terdapat dua jenis migran yang berbeda, mereka yang melarikan diri dari dakwaan 

atau penganiayaan yang disebut dengan imigran politik, dan mereka yang lari dari 

kemiskinan di tempat asalnya yang juga disebut dengan imigran ekonomi. Kedua 

jenis imigran tersebut saat itu sulit untuk dibedakan walaupun hukum 

internasional saat itu telah mengakui terdapat dua kategori imigran yang 

berbeda.
42

 Imigran secara harafiah merupakan individu yang masuk ke dalam 

suatu negara, dan dengan berbagai alasan maupun kondisi yang berbeda. Biasanya 

imigran berpindah bukan karena ancaman langsung, penganiayaan, maupun 

kematian, tapi pada umumnya mereka melakukan hal tersebut untuk 
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meningkatkan taraf hidup mereka di beberapa aspek seperti dengan mencari 

pekerjaan, pendidikan, maupun karena alasan tertentu lainnya. Tidak seperti 

pengungsi yang belum tentu pulang atau kembali dengan selamat, imigran tidak 

memiliki halangan yang berarti berkaitan dengan kembalinya mereka ke negara 

asal karena mereka sudah mendapat perlindungan dari pemerintah negara mereka 

berasal. Mengenai bagaimana negara memberlakukan baik pengungsi atau 

imigran terdapat sedikit perbedaan. Negara menangani imigran di bawah hukum 

imigrasi mereka sendiri, sedangkan untuk pengungsi negara menangani mereka 

melalui norma-norma perlindungan pengungsi dan suaka yang telah ditentukan 

baik nasional maupun internasional.
43

 

Pada United Nations Convention tahun 1951 yang saat itu membahas 

tentang status pengungsi, diratifikasi oleh semua negara Eropa, dan sepakat 

mendefinisikan pengungsi sebagai “seseorang yang karena ketakutan dan 

kekhawatirannya disebabkan oleh penganiayaan karena ras, agama, kebangsaan, 

keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar 

negara kebangsaannya, dan tidak bisa, atau karena kekhawatiran tersebut, tidak 

mau menerima perlindungan negara tersebut” jadi secara definisi harafiah 

pengungsi sebenarnya memang termasuk dalam imigran, namun dengan alasan 

atau tujuan tertentu yang biasanya membutuhkan perlindungan baik hukum 

maupun fisik serta dilakukan dengan melewati batas negara secara spontan dan 

jarang terstruktur oleh karena itu sebutan pengungsi juga bisa disebut sebagai 

irregular imigrant atau “imigran tidak biasa” karena membutuhkan perlakuan dan 

perlindungan tertentu. Hukum Internasional menjamin setiap orang yang 
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melarikan diri dari penganiayaan berhak untuk meminta suaka ke negara yang lain 

yang lebih aman.
44

  

Pada awalnya, hukum pengungsi di Eropa berbeda di setiap negara karena 

UE sendiri menganggap hukum imigrasi merupakan masalah kedaulatan nasional 

masing-masing negara. Selanjutnya, siapapun yang tidak terkualifikasi untuk 

mendapatkan suaka sebagai pengungsi maka akan segera dikembalikan ke negara 

asal masing-masing. Ketidakpastian akan hasil dari proses inilah yang membuat 

banyak pengungsi bahkan tidak memohon untuk suaka, dan tetap hidup secara 

ilegal sebagai migran yang tak resmi.
45

 Selanjutnya orang-orang yang berhasil 

tinggal di Eropa ini pada umumnya bekerja sebagai pekerja kasar yang tidak lazim 

dilakukan oleh orang-orang lokal.  

Melihat gelombang migrasi menuju Eropa saat ini, dapat dikatakan 

merupakan fenomena yang paling bisa mewakili dan menjelaskan bagaimana 

situasi migrasi pada abad 21. Terlepas dari globalisasi serta pihak Barat yang 

sebenarnya secara tidak langsung diuntungkan dari proses global tersebut memang 

tidak bisa kita pungkiri bahwa fakta orang-orang akan terus menyeberangi 

perbatasan untuk mencari hak dasar manusia yaitu kehidupan yang lebih baik. 

Saat ini kebanyakan masyarakat salah menilai menganggap krisis migran yang 

terjadi sekarang adalah sebuah bentuk invasi kepada Eropa, padahal sebenarnya 

para imigran tersebut memiliki dasar alasan yang cukup mengapa mereka 

melakukan migrasi, mulai dari konflik bersenjata dan kesulitan ekonomi, hingga 

alasan akademis seperti pendidikan dan juga lapangan pekerjaan yang mungkin 
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tidak dapat disediakan dengan baik di negara asal mereka. Migrasi merupakan 

proses yang sangat terstruktur, yang mana lahir dan terjadi tidak hanya 

berdasarkan sejarah dan kebiasaan, tapi keputusan rasional individu. Proses 

migrasi merupakan proses jangka panjang, yang tidak hanya membutuhkan 

generasi namun juga akomodasi dan pengertian antara pendatang baru dan 

masyarakat tuan rumah. Dengan pemahaman seperti itu maka rasa tegang dan 

perspektif negatif terhadap pendatang dapat dihindari.  

Dalam proses dan perkembangan imigrasi di Eropa, salah satu perubahan 

kondisi imigrasi di Eropa dimulai tepatnya pada akhir tahun 2013 dimana terdapat 

sedikit peningkatan khususya imigran ilegal atau pengungsi yang melewati batas 

negara tanpa jalur khusus atau resmi yang pada akhirnya menjadi latar belakang 

terjadinya krisis pengungsi di Eropa.
46

 Salah satu pemicu atau penyebab krisis 

pengungsi adalah perang sipil di Suriah yang telah terjadi lebih dari empat tahun 

lalu, yang membuat sekitar 22 juta penduduk Suriah terancam. Situsasi ini juga 

diperparah oleh hilangnya otoritas di negara Irak, Afghanistan, Libya, dan Eritrea 

yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya jumlah orang-orang yang merasa 

terancam dari negara-negara tersebut untuk melarikan diri ke Eropa dengan 

puncaknya pada tahun 2015 dimana hampir mencapai satu juta pengungsi menuju 

Eropa.
47

 Selain melalui laut Mediterania, pengungsi Suriah tersebut juga masuk ke 

Eropa melalui Turki, dengan tujuan negara terdekat yaitu Bulgaria sebagai titik 

masuk menuju Eropa. Sebagian besar pengungsi Suriah tidak menetap di Bulgaria 

dan hanya menetap sementara disana. Walaupun permohonan suaka memiliki 
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tingkat kesuksesan atau penerimaan yang cukup baik, namun sangat sedikit yang 

ingin menetap disana, karena pertimbangan pengungsi melihat Bulgaria sebagai 

negara miskin di Eropa.
48

 

Setelah melalui Turki, para pengungsi pun mulai “melirik” wilayah Balkan 

Barat sebagai jalur masuk mereka ke Eropa. Hal ini disebabkan karena wilayah 

tersebut berdekatan dengan negara-negara Eropa Barat yang menjadi tujuan paling 

dicari pengungsi seperti Jerman, Austria, Norwegia, atau Swedia dimana negara di 

wilayah tersebut memiliki kebijakan migrasi yang lebih liberal dan rata-rata 

negaranya memiliki kesejahteraan ekonomi yang baik.
49

 Untuk mencapai negara-

negara tersebut maka pengungsi harus melalui jalur wilayah negara-negara Balkan 

bagian barat yang merupakan negara-negara rawan konflik seperti Makedonia, 

Kosovo, Bosnia, dan Serbia. Karena kondisi tersebut hingga sekarang negara-

negara Balkan dikenal dengan bagian“kampung” Eropa, dimana negara-negara di 

dalamnya merupakan negara termarginalisasi yang penduduknya memiliki 

harapan di masa depan selain emigrasi ke Barat. Hal ini jelas dikarenakan tidak 

hanya migran dari luar saja namun ada juga migran yang berasal dari Kosovo, 

Albania, dan Bosnia telah bergabung beberapa pengungsi yang berasal dari Suriah 

dan Iraq menuju Austria dan Jerman.
50

 Namun tidak seperti yang Jerman yang 

memiliki sikap “terbuka”, sebagian negara-negara Eropa tidak sependapat akan 

hal yang sama khususnya negara-negara Eropa wilayah timur seperti Kroasia, 

Slovenia, Romania, Hungaria, Slovakia, Republik Ceko, dan Polandia.  
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Sikap dari negara-negara tersebut salah satunya dapat dilihat dari negara 

Hungaria, dimana Perdana Menterinya, Victor Orban, yang juga merupakan 

pemimpin partai nasionalis sayap kanan Fidesz, tanpa kompromi telah 

menunjukkan sikap dan posisinya sebagai anti-pengungsi. Padahal di sisi lain 

Hungaria menjadi salah satu tujuan dari pengungsi karena negara tersebut bagian 

dari zona Schengen yang tidak memerlukan paspor ketika bepergian antar negara 

anggota.
51

 Akibat dari penolakan Hungaria tersebut, maka sebagian besar 

pengungsi pun beralih menuju Slovenia, negara kecil berpenduduk 2 juta, dengan 

pemerintahnya yang harus menghadapi sebanyak kurang lebih 15.000 yang 

melewati wilayahnya setiap hari.  

 

4.2 Regulasi Imigrasi Melalui Mekanisme Permohonan Suaka di Eropa 

Terbentuknya sebuah regionalisme memiliki peran penting dalam 

menciptakan keamanan dan perdamaian internasional. Namun seiring dengan 

berjalannya waktu, sebuah regionalisme juga memerlukan manfaat lain dari 

integrasi tersebut yang kita kenal dengan integrasi ekonomi. Hal inilah yang 

menjadi latar belakang negara-negara di wilayah Eropa sehingga terbentuknya 

Uni Eropa. Perjanjian Uni Eropa ini juga disebut sebagai Perjanjian Maastricht 

yang diresmikan pada tahun 1992.
52

 Lahirnya perjanjian ini mulanya di latar 

belakangi kondisi Eropa pasca Perang Dunia II, dimana kondisi disana kurang 

stabil sehingga didorong oleh keinginan tersebut dan juga keinginan untuk 

menghilangkan perang yang lain maka dibentuklah European Coal and Steel 
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Community (ECSC) pada 1951 oleh Jerman, Perancis, Italian dan negara-negara 

Benelux. Pada tahun 1995, European Economic Community (ECC) pun terbentuk 

yang kemudian berubah menjadi European Community (EC) yang tidak hanya 

mengakomodasi bidang perdagangan tapi juga pada kerjasama ekonomi dan 

politik yang pada akhirnya berganti nama menjadi European Union (EU) .
53

  

Dalam EU law, terdapat kebijakan khusus yang mengatur migrasi dan juga 

suaka. Suaka atau hak perlindungan merupakan suatu hak yang dapat diperoleh 

setiap pengungsi ketika berhasil mencapai suatu negara dan memohon klaim 

suaka dengan tentunya berdasarkan syarat dan alasan yang masuk akal mengapa 

dia memohon suaka tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai dan 

mengakomodasi hak-hak pokok pengungsi tersebut, maka untuk pertamakali 

secara resmi mengaturnya di dalam Geneva Convention on the protection of 

refugees tahun 1951. Di UE, negara-negara anggota yang memiliki nilai dan sikap 

yang sama melakukan pendekatan gabungan untuk menjamin standar tinggi 

perlindungan bagi para pengungsi. Prosedur-prosedur tersebut juga harus berada 

pada level yang adil dan efektif untuk semua negara anggota. Dengan sikap dan 

persamaan pandangan tersebut, UE sepakat untuk Common European Asylum 

System (CEAS). Gelombang pengungsi memang masih bisa diprediksi atau tidak 

konstan sepanjang tahun, begitu juga dengan pendistribusian pengungsi secara 

merata di seluruh negara UE. Salah satu contohnya, adalah perbedaan 

permohonan suaka pada tahun 2001 yang berada pada angka 425.000 untuk 27 

negara UE, dan menurun pada tahun 2006 menjadi 200.000 permohonan. Pada 

tahun 2012, kembali menaik menjadi 335.895. Oleh karena itu dalam 

                                                           
53

 Ibid 



49 
 

penyelenggaraannya permohonan suaka memang seharusnya berjalan dengan adil 

dengan standar hasil yang sama dimanapun pengungsi memohon.  

Sejak tahun 1999, UE mulai mengembangkan CEAS dan 

meningkatkannya menjadi sebuah kerangka legislatif. Hingga tahun 2005, 

beberapa langkah legislatif dalam pelaksanaan standar umum minimum bagi 

pengungsi telah dilakukan. Salah satu yang terpenting adalah dengan penguatan 

solidaritas melalui dana bagi pengungsi dengan menciptakan European Refugee 

Fund. Pada tahun 2001, aturan mengenai Temporary Protection Directive 

diberlakukan sebagai respon terhadap peningkatan masuknya orang-orang 

terlantar yang tidak dapat kembali ke negaranya. Selain aturan tersebut, juga 

muncul aturan Family Reunification Directive yang mengakomodasi pengungsi 

untuk bergabung dengan anggota keluarganya yang sudah terlebih dahulu ada dan 

tinggal di negara UE.
54

 Pada tahun 2007, secara resmi merupakan periode 

selanjutnya dari pengembangan CEAS. Dengan mengeluarkan Green Paper, yang 

di dalamnya Komisi Eropa menunjukkan instrumen, kondisi, juga refleksi bagi 

masa depan CEAS. Dengan bentuk evaluasi Komisi Eropa melalui Green Paper 

tersebut, menghasilkan rencana kebijakan yang baru berupa Policy Plan on 

Asylum : An Integrated Approach to Protection Across the EU. Dengan judul 

seperti itu sudah jelas bahwa UE mengharapkan adanya persamaan atau 

pendekatan yang terintegrasi dalam mengimplemenetasikan perlindungan 

pengungsi di seluruh wilayah Eropa. Dalam Policy Plan tersebut, tiga pilar yang 

menjadi harapan UE dalam pembangunan CEAS yaitu, dapat membawa lebih 

banyak harmonisasi dalam standar perlindungan dengan menyelaraskan undang-
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undang suaka negara-negara UE; kerjasama praktis yang efektif dan didukung 

dengan baik; serta peningkatan solidaritas dan rasa tanggung jawab di antara 

negara-negara anggota UE dan non-anggota.
55

 Dari CEAS tersebut, maka muncul 

aturan-aturan baru yang berada di bawahnya yang mendukung sistem UE tersebut 

berjalan dengan baik secara spesifik, dan dengan standardisasi yang tinggi 

sehingga menghasilkan sistem yang terbuka dan adil, dimanapun pengungsi 

melakukan permohonan suaka. Beberapa program atau aturan tersebut terbagi 

menjadi sistem spesifik seperti sistem Eurodac dan Dublin.
56

 

 

4.3 Regulasi Permohonan Suaka Regional melalui Dublin Regulation  

4.3.1 Dublin Convention (1990/1997) 

Rezim Dublin pada awalnya lahir dari sebuah perjanjian yaitu Dublin 

Convention, yang diselenggarakan di Dublin, Irlandia pada tanggal 15 Juni 1990. 

Perjanjian ini kemudian mulai diterapkan pada 1 September 1997 untuk 12 negara 

pertama yang menandatanganinya, yaitu Belgia, Denmark, Perancis, Jerman, 

Yunani, Irlandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Portugal, Spanyol, dan Britania 

Raya (UK). Sebulan kemudian, Austria dan Swedia ikut menandatanganinya 

diikuti oleh Finlandia pada bulan Januari di tahun berikutnya. Disaat perjanjian 

tersebut hanya diperuntukkan oleh anggota European Communities, Norwegia dan 

Islandia yang merupakan non-anggota yang mengadakan kesepakatan dengan 
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Komisi Eropa untuk menerapkan juga perjanjian tersebut di wilayah mereka.
57

 

Dalam konvensi ini mengatur tentang prosedur imigrasi seperti masuknya para 

imigran atau pengungsi. Khusus aturan mengenai pengungsi yang masuk di 

Eropa, Dublin mengatur bahwa pengungsi berhak mendapatkan suaka di salah 

satu negara yang pertama kali dia datangi atau kunjungi. 

Dalam Dublin Convention, terdapat beberapa pasal yang mengandung 

aturan-aturan yang menjelaskan pengaturan mengenai pengungsi. Yang pertama 

setiap negara mempunyai kewajiban untuk mengurus permohonan suaka dalam 

suatu kondisi dimana anggota keluarga langsung (terdekat) dari pencari suaka 

tersebut telah terlebih dahulu menerima status pengungsinya yang terkandung 

dalam pasal 4, hal ini dapat dilakukan jika negara sebelumnya telah mengeluarkan 

visa yang sah kepada individu yang bersangkutan (pasal 5) dan ketika pemohon 

suaka tersebut masuk secara illegal melalui wilayah negara anggota. Jika kondisi 

tersebut tidak terjadi, maka negara pertama yang menjadi tempat pilihan pencari 

suaka untuk memohon suaka lah yang akan bertanggung jawab.
58

 Pada pasal 8, di 

saat pencari suaka memohon suaka ke suatu negara, negara tersebut memiliki 

kesempatan dalam waktu enam bulan untuk meminta negara lain untuk 

mengambil alih prosedur. Lalu pada Pasal 11 negara yang akan diminta 

bertanggung jawab tersebut punya waktu tiga bulan untuk memberikan keputusan. 

Jika negara yang bersangkutan setuju untuk mengambil alih prosedur permohonan 

suaka individu tersebut, maka transfer setidaknya dilakukan dalam waktu 
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maksimal satu bulan sejak keputusan tersebut dibuat.
59

 Aturan-aturan yang 

termuat dalam Dublin Convention mengenai pengungsi memang masih terasa 

terlalu umum dan kurang spesifik, yang pada akhirnya tidak berapa lama 

mendorong perombakan atau perubahan oleh Komisi Eropa untuk merumuskan 

Dublin Regulation II.  

 

4.3.2 Dublin Regulation II  

Diresmikannya Dublin Regulation II pada tahun 2003, sebagai pengganti 

Dublin Convention dan berlaku bagi semua anggota Uni Eropa (UE) kecuali 

Denmark, setelah negara ini melakukan kesepakatan khusus pada tahun 2006.
60

 

Hal yang sama juga terjadi dengan Islandia dan Norwegia di tahun yang sama. 

Kesepakatan regulasi ini juga mengalami sedikit penambahan pada perjanjian 

dengan negara non-anggota yaitu Swiss pada 1 Maret 2008.
61

 Selain dengan 

Swiss, non-anggota yang lain adalah Islandia, dan juga Norwegia.
62

 

Dapat dikatakan bahwa Dublin Regulation II merupakan perombakan dari 

Dublin Convention, karena pada dasarnya memiliki prinsip-prinsip yang sama. 

Namun, ada beberapa perbedaan yang signifikan dari kedua regulasi ini. 

Keduanya memiliki perbedaan terutama dalam hal penambahan dan modifikasi 

dari aturan imigrasi, hirarki dari kriteria melalui pertanggung jawaban untuk klaim 

suaka yang mana yang akan ditentukan, serta memastikan prosedur transfer antar 
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negara anggota dapat dipercepat. Selain itu, di dalam Dublin Regulation II, 

memiliki hukum yang lebih mengikat dan efisien terhadap pengungsi dan pencari 

suaka, terutama ketika pertama kalinya  Eurodac diperkenalkan yang merupakan 

singkatan dari European Dactyloscopy berupa seluruh data berbasis sidik jari 

guna memudahkan mengidentifikasi pencari suaka, pengungsi yang ilegal atau 

tidak.
63

 

Namun meski begitu, Dublin Regulation II menunjukkan adanya beberapa 

perombakan terutama dari pernyataan yang disampaikan oleh Komisi Eropa 

dalam Laporan Evaluasi pada tahun 2007, yang menyatakan bahwa : “Setiap 

anggota negara menyadari bahwa mewujudkan tujuan politik dalam sebuah 

sistem memang penting, Namun beberapa kekhawatiran tetap muncul, terutama 

pada praktik prosedur permohonan maupun dari efektivitas sistem itu sendiri. 

Oleh karena itu, Komisi mengusulkan beberapa langkah yang diperlukan untuk 

mengatasi masalah tersebut dan sehingga efektivitas dapat meningkat.” 

 

4.3.3 Dublin Regulation III 

Pada 3 Desember 2008, Komisi Eropa mengajukan amendemen terhadap 

regulasi Dublin, dan menginginkan perubahan pada sistem Dublin. Dublin 

Regulation III disetujui pada Juni 2013, yang kemudian mulai dilaksanakan pada 

bulan Juli. Tujuan utama dari regulasi ini pun sama dengan regulasi sebelumnya 

yaitu mencegah asylum shopping, dan juga mencegah “bebasnya” para pengungsi 
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untuk berpindah-pindah di UE. Dalam hal aturan pun pada dasarnya regulasi 

ketiga ini serupa dengan yang sebelumnya yaitu negara pertama para pencari 

suaka tersebut harus bertanggung jawab atas suaka individu tersebut. Perbedaan 

yang mencolok dari regulasi sebelumnya, yaitu adanya fasilitas khusus yang 

didapat dari pencari suaka yaitu hak untuk banding, dan mengajukkan preferensi 

negara yang ingin dia tempati dan sebagai tempat suakanya, kepada komisi Eropa 

setelah komisi menentukkan negara kepada individu tersebut. Tentunya hal ini 

harus disertai dengan alasan yang jelas dan masuk akal dari individu mengapa dia 

memilih negara tersebut.
64

 

Dalam penerimaan dan seleksi pengungsi, terkadang membutuhkan 

beberapa wawancara terkait dengan  data diri, riwayat hidup dan alasan individu 

yang mendaftar sebagai pengungsi (pemohon) serta juga identifikasi sidik jari. 

Ada beberapa kondisi dimana  seseorang telah terdaftar atau baru saja  menjadi 

pemohon pengungsi di Eropa. Jika seorang pemohon telah berada di suatu negara 

di Eropa namun ternyata ada anggota negara UE yang lain telah merilis visa, 

dokumen tempat tinggal, maupun ijin kerja, atau apapun dimana anda telah 

menjajaki negara Dublin yang lain sebelum anda ke negara yang saat ini sedang 

anda jajaki/tempati. Selain itu juga jika seorang pemohon telah mendaftar ke 

negara Dublin yang lain namun saat itu dia telah berada di negara Eropa yang lain 

dan proses registrasinya belum selesai, maka negara yang saat itu sedang 

ditempati oleh pemohon tersebut mempunyai hak untuk mengembalikan (take 
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back) pemohon tersebut ke negara yang telah menjadi registrasi pertama dari 

pemohon tersebut.
65

  

Negara yang telah menjadi tempat registrasi dari pemohon tersebut harus 

memberi respon selambat-lambatnya dua bulan sejak pemohon tersebut resmi 

mendaftar, jika telah melewati tiga bulan dan tidak terdapat keputusan dari negara 

yang dipilih, maka negara yang akan bertanggung jawab terhadap pemohon 

tersebut adalah negara yang saat itu dia telah jajaki/kunjungi pertama. Selain itu 

negara yang saat itu sedang dijajaki oleh individu untuk beberapa waktu tersebut 

juga dapat meminta permohonan pertanggung jawaban ke negara lain atas 

beberapa alasan seperti melanggar hukum tinggal dimana individu tersebut 

ditahan.
66

  

Pemilihan negara yang bertanggung jawab atas pemohon juga dapat dilihat 

melalui Eurodac. Negara yang telah dimintai pertanggung jawaban tersebut juga 

memiliki kewajiban untuk memberikan respon kepada negara tempat pemohon 

saat itu sedang jajaki, kurang lebih satu bulan sejak permintaan dilakukan. Jika 

negara yang telah dipilih tersebut tidak memberikan respon dalam tenggat waktu 

yang telah diberikan, maka negara tersebut dianggap telah menerima pemohon 

tersebut dan bersedia menerima dan bertanggung jawab atas suaka pemohon 

tersebut. Dalam kebijakan transfer pengungsi ini juga memiliki hak individu yang 

dapat diperoleh, seperti anggota negara dari seorang pemohon yang juga 

mendapat hak untuk berpindah/transfer di negara mana pun pemohon tersebut 
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ditempatkan. Jika memang ternyata ditemukan anak, saudara, atau orangtua 

kandung yang merupakan penduduk legal dari seorang pemohon dalam suatu 

negara anggota dan mereka membutuhkan “bantuan” atau dukungan material dari 

pemohon tersebut, maka negara tersebut memiliki hak untuk mengijinkan 

pemohon tersebut untuk tinggal bersama keluarganya (anak, saudara, atau 

orangtua).
67

  

Transfer dari pemohon selanjutnya akan diatur oleh Department of Justice 

and Equality (DJE). Transfer akan dilakukan sesegera mungkin, dan selambat-

lambatnya 6 bulan setelah penerimaan resmi dari negara anggota. Sesuatu yang 

baru dan membedakan Dublin Regulation III dengan regulasi yang ada 

sebelumnya yaitu adanya kebijakan berupa hak untuk melakukan banding yang 

dimiliki oleh pemohon dalam hal ini pengungsi yang akan di transfer ke negara 

anggota. Seorang pemohon mempunyai waktu selambatnya 10 hari setelah 

keputusan untuk transfer dari Refugee Application Commisioner (RAC) untuk 

melakukan banding ke Pengadilan Khusus Banding Pengungsi ( Refugee Appeals 

Tribunal). Selanjutnya pemohon akan disediakan formulir informasi sebagai 

prosedur dari banding, serta juga formulir permohonan banding. Permohonan 

banding yang telah diajukan oleh pemohon tersebut otomatis akan menunda 

transfer pemohon hingga hasil dari permohonan banding tersebut keluar. Jika 

kemudian hasil dari banding mengubah keputusan transfer pemohon, maka secara 

langsung transfer akan dibatalkan dan berkas yang telah diserahkan ke Pengadilan 

                                                           
67

 Ibid 



57 
 

Khusus Banding Pengungsi akan dikembalikan ke RAC untuk dilakukan 

pemeriksaan dan keputusan lebih lanjut.
68

  

Lalu bagaimana jika terdapat individu yang dibawa umur (anak-anak) 

tanpa ditemani orang tua atau keluarganya ingin memohon atau mendaftar 

menjadi pengungsi? Inilah yang menjadi bahan perbincangan juga masalah pada 

regulasi sebelumnya sehingga pada Dublin Reglation III para pengungsi dibawah 

umur ini akan dilakukan wawancara terlebih dahulu terkait identifikasi apakah ada 

keluarganya di negara-negara Dublin. Hal yang pertama kali akan dilakukan 

adalah membawa anak tersebut ke negara di UE dimana anggota keluarganya 

tinggal. Setelah secara resmi telah dikonfirmasi keberadaan anggota keluarganya, 

lalu kemudian negara dimana anggota keluarga anak tersebut tinggal akan 

mengambil alih atau bertanggung jawab atas perlindungan anak tersebut hingga 

anak tersebut sampai dengan selamat di tempat anggota keluarganya. Pada tahap 

selanjutnya, negara yang bertanggung jawab akan melakukan pemeriksaan 

langsung kepada anggota keluarga tersebut untuk melihat apakah yang 

bersangkutan dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menjaga 

maupun menafkahi anak tersebut dengan baik. Jika memang ternyata terbukti 

anak tersebut tidak memiliki anggota keluarga di negara anggota Dublin manapun, 

maka dia memiliki hak untuk memilih negara mana saja yang dia ingin tempati 

sebagai pemohon pengungsi.
69

 

Dalam mengidentifikasi Dublin Convention, Dublin Regulation II 

hingga Dublin Regulation III, tidak memiliki perbedaan cukup besar antara 
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ketiganya. Hanya saja dari setiap regulasi yang ada memiliki beberapa 

penambahan atau pembaruan aturan. Seperti pada Dublin Regulation III, dalam 

regulasi ini terdapat unsur-unsur aturan baru yang belum diterapkan sebelumnya 

baik pada Dublin Convention maupun pada Dublin Regulation II. Salah satu yang 

paling baru yang belum ditemukan pada Dublin II adalah hak pengungsi untuk 

melakukan banding. Hak banding adalah hak yang dimiliki pengungsi ketika 

mereka telah diputuskan oleh untuk mendapat suaka di negara tertentu, namun 

mereka tidak setuju atau keberatan akan keputusan tersebut sehingga mereka bisa 

mengajukan banding dan peninjauan kembali untuk negara yang mereka ingin 

suakanya tentunya dengan alasan-alasan yang wajar dan rasional.  

Selain adanya hak banding bagi pengungsi, hal baru yang ada pada 

Dublin Regulation III adalah aturan khusus mengenai penahanan. Aturan baru 

tersebut mengatakan bahwa pengungsi tidak seharusnya ditahan karena mereka 

akan segera di transfer. Pengungsi tersebut hanya boleh ditahan ketika mereka 

terindikasi melakukan tindakan melarikan diri. Mengenai keputusan transfer 

pengungsi ke negara lain untuk take charge, pada Dublin Regulation III pun lebih 

spesifik dimana transfer tidak serta merta dilakukan namun juga akan ditinjau 

apakah negara tujuan transfer tersebut telah menerapkan dan mengurus pengungsi 

dengan baik dan layak atau tidak belum. Jika ternyata terbukti negara tujuan 

belum dapat mengatur pengungsi disana dengan baik, maka transfer tidak 

dilakukan dan dialihkan ke negara lain. Hal baru yang lain yang diatur dalam 

Dublin Regulation III, adalah mengenai batas waktu negara yang mana menerima 

pengungsi yaitu 3 bulan terhitung sejak pengungsi tersebut datang untuk 

melakukan permintaan transfer atau take charge ke negara UE yang lain. 
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Tambahan aturan khusus yang cukup signifikan dampaknya adalah mengenai 

aturan para pengungsi yang berada dibawah umur 18 tahun atau khususnya  

unaccompanied minor atau pengungsi yang dibawah umur dan sendiri (tidak 

bersama keluarga, atau kerabat).  
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BAB V 

EFEKTIVITAS DUBLIN REGULATION III DALAM MENGHADAPI 

KRISIS PENGUNGSI DI EROPA TAHUN 2013-2016 

 

Bab V pada skripsi ini berisi tentang analisis rumusan masalah dengan 

menggunakan teori regime effectiveness. Pada bab II, penulis telah menjelaskan 

beberapa variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas rezim 

Dublin Regulation III berdasarkan teori regime effectiveness. Pada bab V penulis 

akan mengoperasionalisasikan sekaligus membuktikan variabel, indikator, dan 

parameter tercantum dalam bab II untuk menganalisis efektivitas rezim Dublin 

Regulation III di Eropa tahun 2013-2016. 

 

5.1  Problem Malignancy  

Seperti yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, menurut 

Underdald, suatu rezim dikategorikan memiliki masalah benign apabila terjadi 

koordinasi yang baik terjalin di dalamnya dan masalah yang timbul di dalamnya 

tidak rumit atau besar, sehingga malign adalah kebalikannya yaitu muncul 

beberapa permasalahan yang terjadi pada rezim yang pada akhirnya membuat 

rezim tidak dapat berjalan dengan baik. Variabel ini memiliki hubungan erat 

dengan variabel lain, yaitu problem solving capacity. Cara mengukur problem 

malignancy dapat dilakukan dengan beberapa indikator, yaitu : incronguity 

problem, asymmetry, dan cumulative cleavages.  
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5.1.1 Perselisihan dan Perbedaan Pandangan Negara Anggota 

terhadap isu pengungsi dalam Dublin Regulation III 

(Incronguity) 

Indikator ini merupakan salah satu indikator yang penting dalam 

mengukur efektivitas sebuah rezim. Indikator Incronguity ditunjukkan dengan 

perbedaan pandangan maupun persepsi tiap-tiap negara terhadap selama proses 

pembentukan Dublin Regulation. Perbedaan persepsi ini dapat diumpamakan 

dengan negara A bergabung dengan rezim karena masalah X, sedangkan negara B 

bergabung dengan rezim karena masalah Y. Perbedaan persepsi antar negara 

anggota tersebut dapat terlihat pada tahapan output dari sebuah rezim, dimana di 

tahap tersebut rezim dibentuk, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan aktor 

yang bergabung di dalamnya. Tahapan ini dapat terlihat dari proses pengambilan 

keputusan serta proses negosiasi yang terjadi oleh aktor-aktor rezim selama 

perumusan hingga menjadi Dublin Regulation III.  

Proses reformasi atau perombakan regulasi Dublin dari Dublin II hingga 

Dublin III selalu diawali dengan laporan evaluasi oleh Komisi Eropa. Pada 

laporan evaluasi regulasi Dublin ada tanggal 6 Juni 2007 tersebut memuat 

beberapa hal pokok seperti masalah teknis hingga mengenai efektivitas sistem. 

Keinginan untuk perombakan dari sistem Dublin tersebut juga dilatarbelakangi 

oleh kasus dalam persidangan di European Court of Human Rights (ECHR) 

tentang sengketa suaka antara M.S.S, seorang pencari suaka dari Afghanistan 
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dengan Belgia dan Yunani.
70

 Setelah laporan evaluasi tersebut, dilakukan 

beberapa pertemuan informal dengan negara-negara anggota di Committee on 

Migration and Asylum (CIA). Pada 3 Desember 2008, Komisi Eropa mengajukan 

proposal untuk Dublin Regulation III yang selanjutnya akan diteruskan kepada 

Dewan dan Parlemen dua hari setelahnya.
71

  

Terdapat dua prosedur di dalam pengambilan keputusan di Uni Eropa 

(UE), yaitu berupa co-decision dan consultation. Jika dalam konsultasi prosedur 

pengambilan keputusan tidak mengikat, pada prosedur co-decision atau lazimnya 

dikenal dengan prosedur legislatif ini bersifat fundamental dan merupakan 

prosedur paling penting dalam sistem pengambilan keputusan di Eropa. Prosedur 

ini berdasarkan prinsip keseimbangan yang berarti baik Parlemen Eropa maupun 

Dewan Eropa dapat mengadopsi sebuah undang-undang tanpa persetujuan pihak 

lain. Dalam perumusan undang-undang atau aturan tersebut baik Dewan dan 

Parlemen Eropa berada pada posisi dan kedudukan yang setara. Yang dimana 

seperti kita tahu bahwa Parlemen Eropa terdiri dari beberapa perwakilan dari 

setiap negara dan Dewan Eropa adalah perwakilan menteri tiap-tiap negara.
72

 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa seluruh sistem Dublin berada 

pada naungan European Union Law (EU Law) yang merupakan aturan-aturan UE 

yang di dalamnya bervariasi untuk segala bidang seperti aturan tentang ekonomi, 
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keamanan, dan lain sebagainya.
73

 Parlemen dan Dewan Eropa yang terdiri dari 

perwakilan dan menteri tiap negara UE tersebut memiliki preferensi nasional 

masing-masing. Preferensi nasional tersebut biasanya dapat terlihat dalam bentuk 

suara atau pernyataan saat diskusi maupun negosiasi berlangsung.
74

  

Selama dimulainya tahun 2009, banyak diskusi dan perdebatan yang 

terjadi antara Dewan dan Parlemen Eropa dalam perumusan Dublin Regulation 

III. Dalam beberapa pertemuan tersebut, terdapat dua pembahasan yang menjadi 

acuan penulis dalam menjelaskan indikator ini. Pertemuan yang pertama terjadi 30 

November 2009, yang mana dalam pertemuan tersebut berfokus pada proposal 

untuk perumusan Procedure Directive dan Qualification Directive dengan terlebih 

dilakukan penjelasan dan presentasi dari Komisi Eropa.
75

 Dalam diskusi tersebut, 

para menteri dalam negeri negara anggota juga membicarakan mengenai masalah 

unaccompanied minor atau anak dibawah umur yang terpisah dari keluarga. 

Dalam diskusi itu menteri Spanyol, Consuelo Rumi memberikan rekomendasi 

sebuah aturan untuk mengirimkan kembali anak-anak yang dibawah umur tersebut 

ke negara asal mereka dan hal tersebut didukung oleh mayoritas menteri negara 

anggota.
76

 Selain itu para menteri negara anggota juga membicarakan beberapa 

masalah lain yang saling berbeda dengan perspektif yang berbeda juga, salah 

satunya ditunjukkan oleh beberapa negara Eropa bagian selatan seperti Malta, 

Yunani, dan Siprus mengenai keinginan mereka akan solidaritas dan dukungan 
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dalam menghadapi jumlah permintaan suaka yang banyak di negara mereka. 

Negara anggota yang lain seperti Jerman, Inggris, dan Austria, lebih berfokus 

pada berfungsinya dengan baik Dublin II dan menekankan pada kerjasama dengan 

negara-negara ketiga seperti isu perjanjian dan kontrol perbatasan.
77

 Negara-

negara tersebut lebih menginginkan adanya upaya atau dukungan dari negara 

ketiga sebagai bentuk pencegahan imigrasi dibandingkan membahas prosedur 

penanganan suaka itu sendiri. Jerman bahkan berpendapat bahwa keputusan untuk 

merumuskan kebijakan suaka sebagai bagian dari aturan di Eropa dapat menjadi 

suatu kemunduran terhadap hukum suaka di Jerman. Perspektif Jerman tersebut 

tidak sesuai dengan fakta bahwa jumlah permintaan suaka di Jerman sejak 1992 

mengalami penurunan.
78

  

Diskusi berlanjut pada tahun 2010 dengan pembahasan yang masih sama 

yaitu solidaritas dan revisi dari mekanisme Dublin II. Presidensi Belgia (tuan 

rumah pertemuan) memberikan rekomendasi tentang perbedaan definisi antara 

“anggota keluarga” dan “kerabat” seorang pengungsi yang mana akan disetujui 

oleh Dewan. Presidensi juga menyatakan bahwa terdapat dukungan yang luas 

terhadap masalah penahanan dalam prosedur Dublin serta syarat banding dalam 

keputusan transfer pengungsi.
79

  

Pertemuan selanjutnya terjadi tepatnya 22 September 2011 karena 

perdebatan masih terus berlangsung. Pembahasan kali itu memiliki topik tentang 

“asylum evaluation mechanism” sebagai suatu alat guna mencegah krisis suaka 
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yang juga diikuti dengan pengajuan topik “emergency mechanism” dimana kedua 

topik tersebut sudah masuk ke dalam proposal Komisi Eropa, namun keduanya 

tidak disetujui oleh mayoritas perwakilan negara anggota. Topik “emergency 

mechanism” membahas tentang sebuah gagasan mekanisme suaka untuk 

memperbolehkan penundaan dalam transfer pencari suaka ke negara-negara 

anggota tertentu yang mana negara yang terlah ditentukan tersebut masih 

memiliki kesulitan dan ketidakpantasan dalam menjalankan sistem suakanya. 

Topik ini mendapat respon komentar yang positif namun masih belum 

mendapatkan dukungan penuh dari mayoritas negara anggota.
80

  

Perdebatan tersebut berlanjut kembali pada tahun berikutnya tepat pada 

hasil dari Presidency Report 2 Maret 2012. Negara anggota saat itu secara intensif 

berfokus dalam pembahasan mengenai pengaturan kata-kata dari tujuan dan 

capaian, untuk segera merilis mekanisme sebagai peringatan awal, kesiapan dan 

manajemen krisis untuk mencegah situasi yang tidak diinginkan yang dapat 

mempengaruhi berfungsinya Dublin Regulation.
81

 Pada 6 Desember 2012 Dewan 

sepakat terhadap Dublin Regulation dan mengadopsi kesepakatan politik tanpa 

pembahasan lebih lanjut. Walaupun tidak ada diskusi, negara-negara anggota 

diberi kesempatan untuk memberikan pernyataan jika perlu yang berkaitan dengan 

perumusan kebijakan tersebut. Salah satu pernyataan disampaikan oleh Yunani, 

yang menekankan kembali pentingnya solidaritas sesama negara anggota. Yunani 

menganggap masalah suaka atau pengungsi saat itu sangatlah penting karena 

sangat mempengaruhi negara mereka dan karena mereka termasuk dalam 
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perbatasan luar wilayah Eropa. Namun Yunani kembali menyatakan bahwa 

perombakan Dublin Regulation saat itu masih kurang dari perombakan pada 

periode sebelumnya karena belum menghasilkan solusi yang cukup baik terutama 

yang berfokus pada negara-negara anggota yang berada pada perbatasan luar 

Eropa. Ada tiga alasan yang disebutkan dari pernyataan Yunani sebelumnya 

tersebut yaitu : “masukan pertama tentang ketentuan kriterium, tidak pernah 

dibahas dan dipertimbangkan dalam diskusi”, “ketentuan penundaan transfer tidak 

dimasukkan dalam naskah final”, serta “pasal baru nomor 31 justru menjadi 

batasan bagi sistem suaka dan tidak mencantum referensi tekanan yang seperti apa 

yang menyebabkan arus migrasi”.
82

 Oleh karena itu, Yunani pun tanpa ragu 

menolak dukunganya terhadap perjanjian politik saat itu.  

Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh Slovenia, yang mengakui 

perlunya perombakan terhadap sistem Dublin dan pentingnya bagi CEAS. Namun, 

Slovenia juga mengkritik tentang proses negosiasi dan kembali mengangkat 

masalah di Dublin II. Slovenia melihat adanya indikasi masalah terhadap beban 

yang akan ditanggung dalam hal administratif dan finansial yang akan membatasi 

implementasi dari sistem terutama dalam proses wawancara personal kepada 

pencari suaka. Selain itu, ketakutan Slovenia juga terdapat pada masalah transfer 

dan tenggat waktu penahanan. Selain masalah diatas, beban administratif yang 

mungkin dapat muncul juga khususnya bagi negara-negara kecil adalah 
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kesepakatan dengan anak-anak dibawah umur dan individu berkebutuhan khusus 

untuk menyatukan mereka kembali ke keluarga mereka.
83

 

Selain Dewan, selama pertemuan dan negosiasi di Parlemen pun 

berlangsung beberapa perdebatan. Salah satunya ketika perwakilan dari the Group 

of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, Jeanine Hennis-Plasschaert 

mengkritik pengambilan keputusan saat di Dewan dalam mencapai konsensus 

hanya mengacu pada total mayoritas yang tergolong kecil. Selain itu, beliau 

menambahkan implementasi kebijakan suaka dalam hukum nasional seringkali 

gagal dalam beberapa tahun terakhir dan itu berarti terdapat beberapa perbedaan 

yang cukup besar antar negara anggota. Sudah menjadi kepentingan Dewan dalam 

menekankan konsistensi dan solidaritas melalui pengembangan kualitas dari 

sistem Dublin. Beliau juga mengingatkan akan pentingnya pasal 31 sebagai 

elemen politik, pernyataan terakhir yang beliau sampaikan adalah negara anggota 

masih menganggap remeh dan seolah menoleh ke belakang dalam semua 

pendekatan untuk meningkatkan solidaritas.
84

 

Pernyataan yang dikeluarkan Jeanine tersebut kemudian diikuti oleh wakil 

presiden Komisi Eropa Jacques Barrot. Beliau lebih menekankan pada pentingnya 

penyatuan keluarga dan prioritas anak dibawah umur. Setiap amandemen yang 

merubah pendekatan Komisi terhadap kedua hal tersebut tidak dapat didukung. 

Beliau juga menyinggung masalah solidaritas, dan menyambut baik pilihan akan 

penundaan transfer pencari suaka jika negara anggota yang bersangkutan masih 
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menghadapi kesulitan-kesulitan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Parlemen. 

Meskipun begitu, perlunya solidaritas tidak dapat dimasukkan ke dalam kerangka 

kerja, Presiden Komisi memberikan rekomendasi untuk memasukkan isu 

solidaritas ke dalam pembukaan (preambule) dan mengajukan instrument-

instrumen yang konkrit guna meningkatkan solidaritas.
85

 

Selanjutnya pada 30 November 2012 Chairman the LIBE (Civil Liberties, 

Justice and Home Affairs) Eropa mengirim surat ke Dewan yang mengindikasikan 

jika Dewan ingin mengirimkan secara formal naskah yang telah disepakati, beliau 

akan merekomendasikan di Pleno untuk mengadopsi tanpa amandemen.
86

 Oleh 

karena itu, maka rekomendasi komite dari pembacaan kedua adalah untuk 

menyetujui Dewan tanpa amandemen. Pada 12 Juni 2013 pembacaan kedua di 

Parlemen dilakukan disaat tindakan dari regulasi mulai dilakukan berdasarkan 

kesepakatan Dewan.
87

  

Tidak hanya pada saat pembentukan Dublin Regulation III itu saja, 

incronguity juga penulis temukan pada saat rezim tersebut berlangsung, dinamika 

tersebut dapat terlihat pada tindakan-tindakan negara dalam menentukan sikap 

untuk penerimaan pengungsi. Dari sini penulis membedakan menjadi negara-

negara yang bersedia menerima dan terbuka terhadap pengungsi, dan negara-

negara yang cenderung keberatan dalam menerima pengungsi. Negara-negara 

yang bersedia menerima pengungsi sederhananya dapat dibuktikan dengan sikap 
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mereka ketika pengungsi masuk atau datang ke negara mereka. Negara-negara 

yang terbuka tersebut terlihat pada negara. Salah satu yang jelas terlihat adalah 

Jerman, yang secara jelas menyatakan akan menerima pengungsi yang datang ke 

negaranya dengan baik. Tidak heran terhitung tahun 2015 Jerman merupakan 

negara penerima pengungsi terbesar di Eropa dengan hampir satu juta pengungsi 

yang masuk. Meskipun begitu, melalui Kanselir Jerman, Angela Merkel 

mengatakan bahwa Jerman tetap berharap pengungsi yang masuk ke wilayah 

Eropa dapat terdistribusi dengan merata ke seluruh negara-negara anggota.
88

  

Berbeda dengan Jerman, Hungaria yang berada pada posisi kedua negara 

dengan penerimaan pengungsi terbesar setelah Jerman memiliki pandangan yang 

berbeda. Melalui Perdana Menteri Hungaria, mengatakan bahkan Jerman 

merupakan salah satu penyebab memburuknya arus masuk pengungsi menuju 

Eropa. Beliau menganggap bahwa Jerman justru akan mendorong peningkatan 

pengungsi yang akan masuk ke Eropa karena pernyataan mereka secara jelas akan 

tetap menerima pengungsi, apalagi melihat Jerman sekarang sebagai penerima 

pengungsi terbesar, otomatis Jerman menjadi salah satu aktor yang paling 

berpengaruh dalam penerimaan pengungsi di Eropa.
89

 

Dari penelitian pengamatan penulis diatas, terdapat beberapa perdebatan 

dan perbedaan pendapat maupun pandangan dari masing-masing pihak, tidak 

hanya sesama antar negara anggota, tapi juga badan-badan di Eropa mulai dari 

Komisi, Dewan, hingga Parlemen. Walaupun tidak semua negara anggota yang 
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bergabung dalam rezim vokal dan menyatakan pendapatnya, namun selama proses 

berlangsung perdebatan dan perbedaan pandangan terhadap masalah pengungsi 

sudah menjadi bukti yang cukup bagi penulis yang membuktikan bahwa terdapat 

incronguity di dalamnya, selain itu dari proses-proses tersebut penulis melihat 

juga adanya indikasi perpecahan negara-negara atas ketidaksepahaman dalam 

melihat isu pengungsi yang lebih jelasnya akan dijelaskan oleh penulis pada 

indikator cumulative cleavages beserta dengan penyebab dan juga latar belakang 

historis mengapa ketidaksepahaman tersebut bisa terjadi. Maka dari jabaran diatas 

penulis mengambil kesimpulan bahwa terdapat incronguity yang cukup besar 

selama proses pengambilan keputusan pembentukan  Dublin Regulation III.  

 

5.1.2 Perbedaan Kepentingan tiap-tiap negara di Uni Eropa selama 

Proses Pembentukan  Dublin Regulation III (Asymmetry) 

Setiap negara yang bergabung dalam sebuah organisasi, institusi, maupun 

rezim dapat dipastikan memiliki motif atau kepentingan masing-masing. Menurut 

Arild Underdald, definisi asymmetry adalah perbedaan kepentingan antar anggota 

rezim.
90

 Sehingga parameter pada variabel ini adalah perbedaan kepentingan antar 

anggota rezim Dublin Regulation III terhadap isu pengungsi. Memang ada 

beberapa persamaan jika melihat definisi dari variabel incronguity dan asymmetry, 

persamaan tersebut adalah kedua variabel ini saling berkaitan dimana incronguity 

melihat lebih spesifik dari persepsi atau pandangan negara anggota dalam melihat 

pengungsi, sedangkan asymmetry merupakan manifestasi dari variabel tersebut 
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dimana persepsi atau pandangan berbeda akan membawa dampak perubahan atau 

perbedaan kepentingan pula. Variabel incronguity dapat terlihat dari aspek-aspek 

perbedaan yang bersifat non-formal seperti perbedaan pendapat, preferensi 

nasional saat negosiasi dan sebagainya, sedangkan asymmetry dapat terlihat dari 

aspek-aspek yang bersifat formal. Hal inilah yang dapat ditunjukkan dari 

kepentingan negara anggota terhadap isu pengungsi.  

Penulis telah menjelaskan bahwa di setiap sistem Dublin dimulai sejak 

Dublin Convention hingga Dublin Regulation III  walaupun memiliki konsep yang 

sama terhadap isu pengungsi namun terdapat beberapa pembaruan dan tambahan 

aturan di setiap pergantian fase tersebut. Sehingga yang perlu dianalisis adalah 

bagaimana sikap negara anggota terhadap isu pengungsi yang sedang diangkat 

pada rezim tersebut.  

Dimulai pada 3 Desember 2008, dimana Komisi Eropa mengajukan 

perubahan pada Dublin II, yang selanjutnya menjadi peluang untuk merombak 

sistem Dublin yang mana baik Dublin I maupun Dublin II tidak dapat 

menyelesaikan masalah-masalah tertentu dengan baik. Lalu hasilnya, pada 19 Juli 

2013 regulasi Dublin yang baru Dublin Regulation III diberlakukan. Dengan 

prinsip dan tujuan yang sama dengan regulasi sebelumnya, namun dengan 

tambahan aturan yang lebih spesifik dan lebih mengakomodasi hak-hak kaum 

pengungsi. Pada 5 Desember 2008, Komisi Eropa telah mengirimkan proposalnya 

untuk dirombak dan dibahas ke Dewan dan juga Parlemen. Pembahasan dari 

proposal yang dikirimkan oleh Komisi tersebut, berfokus pada perlunya 

perlindungan serta peningkatan solidaritas sesama negara anggota, yang dimana 

diterima juga dengan baik oleh United Nations High Commissioner fo Refugee 



72 
 

(UNHCR).
91

 Fakta lain adalah bahwa pada tahun 2000 Komisi sudah sempat 

mengisyaratkan untuk perombakan Dublin II (eu commission 2000;17). Namun, 

rekomendasi tersebut tidak dipertimbangkan kembali mengingat kurangnya 

dukungan dari negara anggota. Peristiwa saat itu dianggap terjadi karena terdapat 

perbedaan kepentingan yang terjadi, salah satunya disampaikan oleh Elizabeth 

Collet, direktur Migration Policy Institute Europe yang mengatakan bahwa 

terdapat dua perbedaan kepentingan dimana negara-negara Eropa wilayah utara 

bernegosiasi untuk adanya dukungan terhadap bantuan teknis dan finansial, di sisi 

lain pihak negara Eropa wilayah selatan memperdebatkan relokasi alternatif dan 

mekanisme distributif bagi pencari suaka, serta juga peningkatan burden-sharing 

sesama negara anggota.
92

  

Seperti yang kita tahu, tujuan dari kerjasama dan tindakan bersama yang 

pada akhirnya menjadi sebuah rezim, pasti memiliki tujuan yang pasti di dalam 

rezim tersebut sehingga tercapainya efektivitas. Namun, penulis menyadari dalam 

pembentukan dan perumusannya juga pasti ada kepentingan yang berbeda dari 

setiap aktor atau anggota di dalamnya. Dalam perumusan menuju Dublin 

Regulation III  terdapat beberapa perbedaan kepentingan berdasarkan situasi dan 

kondisi dari negara anggota. Perbedaan kepentingan tersebut penulis bagi menjadi 

kepentingan negara-negara Eropa wilayah utara dan kepentingan negara-negara 

Eropa wilayah selatan. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya oleh Elizabeth 

Collet, memang sejak regulasi sebelumnya kedua negara wilayah tersebut 

memiliki perbedaan kondisi yang cukup signifikan sehingga muncullah preferensi 
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maupun kepentingan yang bertolak belakang. Perbedaan kondisi tersebut terutama 

dalam hal burden-sharing dan batas eksternal wilayah Eropa. Dengan tujuan yang 

akan dicapai tersebut, maka bukanlah hal yang mudah bagi setiap negara anggota 

untuk menerapkan selain karena elemen-elemen tersebut membutuhkan 

kemampuan finansial dan ekonomi yang harus didapat dari anggaran nasional 

negara masing-masing. 

Perbedaan kepentingan tersebut semakin jelas terlihat dalam pertemuan 

selanjutnya pada Oktober 2010, dimana hasil yang ditunjukkan dari press release 

pertemuan tersebut adalah bahwa Malta, Yunani, dan Siprus menekankan kembali 

mengenai pentingnya solidaritas dan dukungan dari Komisi Eropa dan sesama 

negara anggota terutama untuk membantu mereka dalam penanganan jumlah 

pengungsi yang terus meningkat yang mereka hadapi di negara mereka masing-

masing. Ketiga negara tersebut malah menganggap Dublin II yang harus sedikit 

dirubah bukan malah merombaknya menjadi regulasi yang baru lagi. Beberapa 

negara lain, seperti Jerman dan Austria yang menganggap penanganan yang telah 

dilakukan melalui Dublin II selalu menjadi harapan di masa depan bagi CEAS. 

Kedua negara tersebut, bersama dengan UK juga berpendapat bahwa pentingnya 

untuk melakukan kerjasama lebih banyak dalam kesepakatan third-countries guna 

membantu masalah pengendalian batas negara dan pengembalian pencari suaka.
93

  

Dari pertemuan tersebut, maka dapat terlihat dua perubahan yang 

signifikan yang justru malah dapat mempengaruhi salah satu tujuan utama yaitu 

burden-sharing. Pertama, penulis melihat terdapat indikasi adanya keinginan yang 
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lebih terutama dalam inisiatif untuk melakukan kesepakatan dengan negara-

negara ketiga sebagai alternatif untuk membatasi banyaknya permintaan suaka 

dibandingkan melakukan inisiatif untuk merumuskan mekanisme yang lebih 

efektif untuk mendistribusi permintaan suaka tersebut secara merata. Salah satu 

contoh dari indikasi tersebut terlihat dari perjanjian antara UE dan Turki mengenai 

readmission agreement atau kesepakatan penarikan kembali pengungsi pada 

Desember 2013. Kedua, negara-negara Eropa wilayah utara mau melakukan 

bantuan terhadap negara-negara tersebut untuk mengatasi masuknya arus 

pengungsi, tapi dengan syarat hanya disaat implementasi regulasi tersebut tidak 

berjalan dengan baik dan benar-benar berada pada masa kesulitan.
94

 

Selama pembentukan rezim tersebut penulis mengamati dan menyadari 

bahwa terlihat jelas adanya kesenjangan kepentingan terutama kepentingan 

terhadap isu pengungsi. Selain solidaritas, penulis belum melihat adanya negara 

anggota yang menyatakan pendapatnya untuk benar-benar setuju dan pro terhadap 

pengungsi yang masuk ke dalam wilayah Eropa. Bahkan, Jerman yang menurut 

penulis saat ini yang menjadi salah satu negara yang paling pro aktif terhadap 

pengungsi di Eropa, tidak dapat berbuat banyak dan melakukan pernyataan apa-

apa tentang pengungsi di dalam pertemuan malah justru menginginkan adanya 

kesepakatan yang lain di luar regulasi yaitu kesepakatan dengan negara ketiga 

untuk meringankan beban pengungsi di negara mereka. Hal ini sangat bertolak 

belakang dengan reaksi dan tindakan yang dilakukan oleh Jerman sekarang yang 

menjadi terbuka untuk menerima pengungsi. Namun, fakta yang lain yang pasti 
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adalah sebagai motif ekonomi. Jerman merupakan negara dengan penduduk usia 

muda atau usia kerja lebih rendah dibandingkan dengan penduduk usia tua karena 

jumlah kematian melampaui jumlah kelahiran sehingga pertumbuhan ekonomi 

pun sulit berkembang dan diperkirakan pada tahun 2030 populasi usia kerja akan 

berkurang sebanyak 6 juta orang.
95

 Menteri Ekonomi Jerman Sigmar Gabriel 

mengatakan bahwa jika mereka bisa mengatur dengan melatih para imigran yang 

datang untuk bekerja dan melakukan pelatihan khusus, maka mereka mendapat 

peluang yang baik untuk kemajuan ekonomi Jerman di masa yang akan datang.
96

  

Penulis berkesimpulan bahwa indikator asymmetry dapat terlihat dengan  

baik dalam pembentukan Dublin Regulation III, walaupun kepentingan tersebut 

tidak spesifik kearah isu pengungsi, namun lebih kepada kepentingan nasional 

yang berdasarkan kondisi wilayah setiap negara anggota. Negara-negara di 

wilayah Eropa selatan jelas menginginkan adanya dukungan finansial dan teknis, 

hal ini penulis lihat adalah sesuatu yang memang tidak bisa dipungkiri, selain 

karena negara-negara tersebut merupakan negara-negara kecil, penulis juga 

melihat dari fenomena dan tren arus masuknya pengungsi yang memang paling 

sering melalui wilayah utara Eropa, sehingga sedikit tidaknya akan menjadi beban 

yang dua kali lebih khususnya untuk negara-negara yang berada pada batas luar 

wilayah Eropa. 
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5.1.3 Dinamika Antar Negara Selama Proses Pembentukan Dublin 

Regulation III (cumulative cleavages) 

Definisi cumulative cleavages adalah perbedaan yang terjadi antar negara 

anggota rezim Dublin Regulation III yang pada dasarnya terjadi sebagai kumulasi 

baik dari asymmetry maupun incronguity dalam proses terbentuknya Dublin 

Regulation III. Bentuk-bentuk dari kumulasi kedua indikator sebelumnya  ini yang 

pada akhirnya menghasilkan dinamika hubungan antar negara anggota rezim 

Dublin Regulation III yang biasanya terjadi melalui peristiwa negosiasi, 

perpecahan, hingga konflik. Di dalam Dublin Regulation III, mediasi maupun 

peradilan dari perselisihan atau konflik yang mungkin timbul antara anggota 

rezim diatur di dalam European Court Justice (ECJ) yang merupakan badan 

peradilan tertinggi UE yang menjadi mediator jika terdapat perselisihan antar 

anggotanya. Karena sistem Dublin itu sendiri adalah bagian dari European Union 

Law (EU Law), maka ECJ lah yang berhak menjadi badan peradilan jika suatu 

saat terjadi konflik yang berkaitan dengan negara anggota rezim.
97

  

Underdal sendiri mengatakan salah satu bentuk dari cumulative cleavages 

yang mudah terlihat adalah salah satunya dapat ditunjukkan dengan win-lose 

negotiation yang mana salah satu pihak menang dan pihak lain kalah.
98

 Bentuk 

dari negosiasi tersebut juga fleksibel, tidak harus sesama negara anggota rezim, 

namun bisa dilakukan oleh rezim tersebut dengan aktor di luar rezim. Namun 

temuan penulis terdapat dinamika yang terjadi tidak berupa negosiasi ataupun 
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konflik tapi berupa perpecahan yang terjadi berkaitan dengan krisis pengungsi 

yang terlihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan beberapa negara anggota.  

Selama perkembangannya mulai dari proses pembentukan rezim hingga 

sekarang, terdapat beberapa kecenderungan yang berbeda antara beberapa negara 

anggota dengan beberapa negara anggota lain. Penulis membagi perpecahan 

kecenderungan tersebut menjadi dua wilayah negara, negara-negara Eropa 

wilayah utara dan negara-negara Eropa wilayah selatan. Pada saat pembentukan 

rezim Dublin Regulation III terdapat kecenderungan yang terbagi atas kubu 

negara-negara Eropa wilayah utara dengan negara-negara Eropa wilayah selatan. 

Indikasi penulis melihat perpecahan ini selain karena perbedaan kepentingan dan 

juga cara pandang tapi juga  dikarenakan adanya ketimpangan kondisi negara-

negara tersebut. Negara wilayah selatan yang didominasi oleh negara-negara 

kecil, sedangkan negara-negara utara didominasi negara besar baik dilihat dari 

luas wilayah per negara maupun kondisi ekonominya. Selain kondisi dan situasi 

yang pada akhirnya memberikan kepentingan berbeda tiap negara, sikap dan 

pernyataan yang berbeda-beda pun terjadi dalam melihat isu pengungsi. Ada 

beberapa negara yang cenderung kurang begitu tertarik dengan munculnya 

prosedur atau kebijakan suaka bersama di wilayah Eropa, dan lebih menginginkan 

kesepakatan yang lebih praktis yaitu mengadakan kesepakatan dengan negara 

ketiga sehingga beban terhadap pengungsi pun dapat dikurangi. Dan itu terlihat 

selama proses negosiasi dan perumusan rezim Dublin Regulation III. Negara-

negara dengan cara pandang seperti inilah yang didominasi oleh negara-negara 

Eropa wilayah utara. Sedangkan negara-negara wilayah selatan tetap 

menginginkan adanya perombakan prosedur namun dengan syarat adanya bantuan 
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dukungan dari segi teknis dan finansial selama penyelenggaraan regulasi 

tersebut.
99

 

Selama implementasi rezim berlangsung, penulis justru menemukan 

kecenderungan perpecahan berubah menjadi antara negara-negara Eropa timur 

dan barat. Kecenderungan tersebut salah satunya disebabkan oleh kondisi arus 

masuknya pengungsi yang timpang di sebagian besar wilayah di Eropa. 

Ketimpangan tersebut disebabkan jalan masuknya pengungsi serta asal pengungsi 

yang berasal dari negara-negara Timur Tengah. Seperti kita tahu negara-negara 

Timur Tengah berada pada bagian Timur wilayah keseluruhan Eropa, oleh sebab 

itu banyak pengungsi melarikan diri dari negara-negara mereka melalui jalur 

terdekat menuju Eropa. Jalur-jalur yang menjadi sasaran tersebut salah satu 

contohnya seperti negara Polandia, Republik Ceko, Hungaria, dan Slovakia yang 

merupakan bagian dari wilayah Eropa bagian Timur yang akhirnya berujung pada 

penolakan mereka terhadap kebijakan Jerman melalui open-door policy mereka 

yang justru menurut mereka selain meningkatkan pengungsi juga akan menjadi 

ancaman keamanan Eropa seperti terorisme. 
100

  

Dari sini penulis berkesimpulan bahwa perselisihan yang terjadi semata-

mata diakibatkan perbedaan sudut pandang, juga kondisi yang dialami oleh setiap 

negara. Selain kondisi negara perbedaan tersebut juga dilatarbelakangi sejarah 

masing-masing wilayah. Negara-negara Eropa bagian timur merupakan negara-

negara yang rata-rata adalah negara pecahan dan negara baru. Selain itu, tokoh 
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politik yang berpengaruh, organisasi, hingga jaringan dukungan masyarakat non-

pemerintah hampir tidak dimiliki oleh Eropa timur dibandingkan dengan wilayah 

barat, oleh karena itu membuat kemampuan negara-negara di wilayah tersebut 

untuk menerima dan menyerap jumlah pengungsi yang masuk cenderung kurang. 

Dalam kelas politik pun juga demikian, di wilayah Eropa timur tidak ada 

perwakilan spesifik berupa komunitas migran non-eropa. Tidak seperti contohnya 

di Jerman, walaupun di dalam parlemennya dominasi berpihak pada partai sayap 

kanan namun selalu ada kritikan dari partai-partai lain yang biasanya orang 

tersebut berasal dari golongan minoritas seperti Turki maupun Kurdi. Orang-

orang tersebut tidak segan untuk mengkritik pemerintah dalam isu-isu tertentu 

tentang keadilan, toleransi, atau sekulerisme di Eropa. Contoh-contoh tersebut lah 

yang hingga sekarang belum terlihat dari negara-negara Eropa timur.
101

  

Perpecahan tersebut tidak besar, bahkan tidak sampai ekskalasi ke tahap 

konflik, namun cukup berpengaruh terhadap keberlangsungan sistem Dublin di 

Eropa. Perpecahan  tersebut yang terjadi tersebut adalah rasa solidaritas terhadap 

kebijakan atau aturan yang telah disepakati bersama oleh negara anggota rezim. 

Dan jelas bahwa berkurangnya rasa solidaritas sesama anggota rezim ini 

merupakan dinamika yang disebabkan oleh perbedaan pandangan juga 

kepentingan sesama negara anggota rezim. Dari sinilah terlihat terdapat 

ketimpangan baik berdasarkan kondisi hingga kapasitas dari tiap negara anggota 

dalam mengatasi pengungsi, sehingga menimbulkan adanya cumulative cleavage 

yang cukup besar di dalam rezim itu sendiri.  
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Melihat kondisi dinamika yang terjadi di Eropa tersebut, maka penulis 

menyimpulkan terdapat peluang cumulative cleavages yang cukup besar yang 

terjadi, walaupun tidak sampai ke tahap konflik. Ini terlihat sejak dimulainya 

kesepakatan antara Turki dan UE. Walaupun peristiwa tersebut tidak berdampak 

langsung kepada konflik, namun menyebabkan munculnya masalah-masalah baru 

seperti banyaknya pengungsi yang tertahan atau tertampung di wilayah-wilayah 

tertentu di Eropa salah satunya di Yunani, dan muncul jalur-jalur masuk baru yang 

menjadi potensi sebagai rute masuknya pengungsi lagi ke dalam wilayah Eropa. 

Tertampungnya para pengungsi tersebut sebagian besar terjadi tidak lain tidak 

bukan karena sikap “dingin” beberapa negara-negara anggota terhadap 

meningkatnya arus pengungsi.  

 

5.2 Problem Solving Capacity  

Dalam problem solving capacity terdapat tiga indikator yaitu institutional 

setting, distribution of power, dan skill energy (instrumental leadership dan 

epistemic community). Yang dimaksud dengan institutional setting adalah 

konstelasi peran dan kewajiban suatu rezim yang mendefinisikan praktik-praktik 

sosial, mengatur prosedur anggota rezim, dan interaksi di antara mereka.
102

 Fungsi 

institusi, dalam sebuah institutional setting, terbagi menjadi dua yaitu institutions 

as arena dan organizations as actor. Institutions as arena berarti rezim memiliki 

fungsi sebagai fasilitator antar anggota rezim untuk saling berkoordinasi satu 

sama lain. Sedangkan organizations as actor berarti sebuah rezim mampu menjadi 

otoritas yang berwenang dalam mengambil tindakan dan keputusan secara 
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independen. Selain itu, rezim tersebut juga memiliki aturan dan mekanisme yang 

jelas dan tertulis antar anggota rezim.
103

 

Variabel selanjutnya adalah distribution of power, yaitu bagaimana peran 

anggota rezim dalam mengordinir dan menegakkan aturan terhadap rezim lainnya. 

Distribution of power terbagi menjadi tiga yaitu unipolar, bipolar, dan multipolar. 

Unipolar berarti pada rezim tersebut hanya terdapat satu aktor di dalamnya yang 

berpengaruh secara signifikan dalam mengoordinir dan menegakkan aturan, 

sedanngkan bipolar berarti pada rezim tersebut terdapat dua aktor di dalamnya 

yang berpengaruh secara signifikan dalam mengoordinir dan menegakan aturan, 

dan yang terakhir adalah multipolar dimana terdapat lebih dari dua aktor yang 

berpengaruh.
104

 

Indikator yang terakhir adalah skill and energy yang terbagi atas dua aspek 

yaitu instrumental leadership dan epistemic community. Instrumental leadership 

merupakan pengaruh dalam memfasilitasi pembentukan dan implementasi rezim. 

Oleh karena itu instrumental leadership dapat ditunjukkan dengan keterlibatan 

para pakar atau tenaga ahli dalam rezim Dublin Regulation III.  

 

5.2.1 Peran Dublin Regulation III dalam Mengendalikan Pengungsi 

(Institutional Setting)  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, variabel ini mengacu kepada 

bagaimana peran dari rezim, apakah sebagai sebuah aktor, sebuah arena, maupun 

dapat berperan keduanya. Oleh karena itu pada institutional setting penting untuk 
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melihat bagaimana perbedaan rules atau aturan yang berlaku pada rezim, atau 

apakah terdapat perubahan di dalamnya suatu waktu. Tujuan dibentuknya rezim 

Dublin Regulation III adalah untuk mencegah asylum shopping dan membantu 

pengurangan beban pengungsi secara merata tiap negara anggota (burden-sharing) 

yang kedua tujuan tersebut berakar pada pengendalian pengungsi yang terstruktur 

sehingga seharusnya krisis pengungsi pun dapat diatasi. Berdasarkan tujuan 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam rules rezim 

Dublin Regulation III adalah mengenai penyebaran pengungsi, serta 

pengendaliannya, sehingga rules Dublin Regulation III dapat dikatakan efektif 

apabila terdapat akses terhadap regulasi yang mengatur akses aktor ke penyebaran 

pengungsi, dan terdapat regulasi keputusan penyelesaian terhadap penyebaran 

pengungsi.  

Dalam menentukan rezim sebagai arena dalam Dublin Regulation III dapat 

dibuktikan dari bentuk pengambilan keputusan. Terdapat dua macam pengambilan 

keputusan yang lazim digunakan saat ini menurut Underdal, yaitu voting dan 

konsensus. Beliau berpendapat bahwa mekanisme pengambilan keputusan yang 

lebih efektif dalam rezim adalah dengan melakukan voting dibandingkan 

konsensus . Konsensus dianggap tidak efektif karena seluruh anggota rezim 

memiliki hak veto, oleh karena itu penentuan keputusan harus seluruhnya 

disepakati oleh anggota negara tanpa terkecuali.
105

 Jika melihat dari awal 

terbentuknya Dublin hingga sekarang, terdapat beberapa negara anggota UE yang 

tidak langsung bergabung dengan Dublin pertama kali, oleh karena itu sistem 

Dublin dapat dikatakan tidak bersifat paksaan. 
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 Sistem Dublin sendiri merupakan bagian dari European Union Law atau 

aturan hukum UE, dimana aturan hukum tersebut dirumuskan dan ditentukan oleh 

Dewan (yang terdiri dari menteri-menteri dari negara anggota) dan Parlemen 

Eropa (yang merupakan pilihan dari rakyat). Baik Dewan dan Parlemen Eropa 

dapat membuat amandemen dan memastikan aturan hukum yang telah mereka 

rumuskan tersebut dapat disetujui dan dilaksanakan. Sistem pengambilan suara di 

dalam UE dikenal dengan qualified majority voting dimana sistem ini berbeda 

dengan pengambilan suara pada umumnya, dimana sistem pengambilan suara ini 

hampir digunakan di semua isu-isu penting dan sensitif. Dalam pembentukan 

rezim Dublin Regulation III, Komisi Eropa menggunakan sistem pengambilan 

suara ini yang berarti baik Dewan dan Parlemen memiliki peran yang sama yaitu 

sebagai co-decision.
106

 Walaupun terbukti bahwa pengambilan keputusan dalam 

perumusan Dublin Regulation III menggunakan sistem qualified voting, namun itu 

masih belum cukup untuk membuktikan peran rezim sebagai sebuah arena. Peran 

rezim sebagai sebuah arena juga dapat dapat ditunjukkan dalam proses pertemuan, 

dan negosiasi yang terjadi. Walaupun penulis telah menemukan adanya proses 

negosiasi melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan pada saat pembentukan 

rezim, namun pada parameter ini penulis belum menemukan pertemuan resmi 

yang lain yang berkaitan dengan rezim saat rezim telah berlangsung atau telah 

diadopsi oleh negara anggota. Oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa peran 

rezim sebagai arena terbukti, namun tidak cukup baik karena tidak adanya 

pertemuan rutin yang dilakukan oleh baik institusi Eropa itu sendiri maupun 

sesama negara anggota yang terjadi saat implementasi sedang berlangsung.  
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Selanjutnya adalah bagaimana peran rezim sebagai aktor yang dapat 

dibuktikan dengan fungsi peran otoritas dari Dublin Regulation III dalam 

menegakkan aturan. Dublin Regulation III sebagaimana tercantum dalam 

perjanjian secara otoritas berfungsi untuk menegakkan aturan seperti melakukan 

standardisasi, marking, database, dan networking. Underdal sendiri menjelaskan 

bahwa rezim dapat dilihat sebagai mekanisme atau aturan main dalam rezim 

tersebut. Namun beliau juga menambahkan aturan main tersebut juga harus 

didukung oleh unsur-unsur lain seperti hubungan internal, otonomi, sumber daya, 

dan aktivitas eksternal. Dalam hal otonomi, beliau menjelaskan bahwa 

sederhananya dapat dibuktikan dengan badan atau institusi yang spesifik di dalam 

rezim. Sedangkan mengenai sumber daya Underdal mengatakan dapat terlihat dari 

sistem baik itu berupa institusi ataupun bentuk lain yang sebagai sistem 

pendukung di dalam implementasi rezim.
107

 Karena sistem Dublin termasuk ke 

dalam EU Law maka Dublin Regulation III secara langsung dapat dikatakan 

berada di dalam naungan Komisi Eropa, walaupun tidak memiliki badan khusus 

secara spesifik yang menangani sistem Dublin. Selain itu, penulis juga melihat 

adanya sumber daya berupa sistem teknologi yang merupakan pendukung 

terjalannya Dublin Regulation III, yaitu sistem Eurodac. Eurodac adalah singkatan 

dari European Dactyloscopy yang merupakan pusat data melalui media sidik jari 

yang digunakan untuk mengidentifikasi pencari suaka dan pengungsi atau 

individu yang melewati batas negara secara tidak resmi atau ilegal. Pemohon 

suaka dan individu yang melewati batas negara yang telah berumur 14 tahun 

keatas wajib menyerahkan data sidik jari mereka sebagai bagian dari proses 
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hukum Eropa. Data sidik jari tersebut kemudian dikirimkan ke pusat di Komisi 

Eropa lalu secara otomatis akan ter-cek sidik jari tersebut di pusat data. Otoritas 

ini merupakan standar yang berguna untuk menentukan apakah pencari suaka 

tersebut telah memohon suaka sebelumnya, atau secara ilegal telah melewati batas 

negara anggota UE. Sistem otomatis identifikasi menggunakan sidik jari ini 

merupakan yang pertama yang diterapkan dalam skala level Uni Eropa sejak 15 

Januari 2003.
108

 Hingga saat ini Eurodac masih diberlakukan sebagai pelengkap 

dan pendukung lancarnya sistem Dublin dilaksanakan. Dalam temuan penulis 

pada variabel ini, penulis berpendapat bahwa variabel ini dapat dibuktikan dan 

dipenuhi dengan baik, khususnya yang paling penting adalah dapat memenuhi dua 

sudut pandang peran sebuah rezim, yaitu rezim sebagai arena dan rezim sebagai 

aktor.  

Dari kedua aspek peran diatas terlihat bagaimana Dublin Regulation III 

dari sudut pandang rezim sebagai aktor. Sudut pandang rezim ini dapat terlihat 

dari munculnya institusi atau badan yang menangani rezim tersebut secara 

spesifik. Dalam Dublin Regulation III memang berada langsung dibawah Komisi 

Eropa sebagai badan, namun penulis berpendapat badan atau institusi tersebut 

kurang spesifik dalam artian sistem Dublin tidak memiliki badan sendiri yang 

memang berperan mengawasi jalannya implementasi rezim tersebut dengan baik. 

Mengenai sistem, atau elemen pendukung yang bertujuan untuk memperlancar 

berjalannya rezim tersebut dapat ditunjukkan dengan baik dengan hadirnya 

Eurodac sebagai alat pendukung dalam mencatat maupun mengidentifikasi sidik 

jari setiap pengungsi atau imigran yang masuk. Namun itu tidak cukup, karena 
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sebuah rezim layak disebut sebagai aktor membutuhkan elemen-elemen lain 

seperti aktivitas eksternal, dan hubungan atau relasi sesama aktor di dalam rezim. 

Temuan penulis ini hanya dapat dipenuhi dan dibuktikan pada indiktator rezim 

sebagai arena oleh karena itu penulis dapat berkesimpulan bahwa pada variabel ini 

Dublin Regulation III terindikasi berjalan dengan baik namun hanya dibatas peran 

rezim sebagai arena bukan sebagai aktor.  

  

5.2.2 Pengaruh dan peran Jerman dalam Dublin Regulation III 

terhadap isu pengungsi (Distribution of Power)  

Jika pada institutional setting melihat peran dari rezim itu sendiri, maka 

Distribution of Power adalah bagaimana terdapat power relation satu atau 

beberapa negara anggota dalam mengendalikan dan menegakkan aturan terhadap 

anggota rezim lainnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, distribution of 

power dalam rezim terbagi ke dalam tiga identifikasi yaitu unipolar, bipolar, dan 

multipolar. Aktor yang dimaksud disini merupakan aktor internal bukan aktor 

eksternal. Pada bab 3 penulis telah menjelaskan mengenai pernyataan Underdal 

bahwa semakin unipolar sebuah rezim maka rezim tersebut justru semakin bisa 

berjalan dengan baik oleh karena itu dapat dikatakan juga cenderung lebih 

efektif.
109

  

Di dalam Dublin Regulation III, aktor yang cukup dominan saat ini dari 

pengamatan penulis saat ini adalah Jerman, terutama dalam penegakkan dan 

penerapan Dublin, Jerman merupakan salah satu yang memiliki konsistensi dan 
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aktif dalam hal penerapan Dublin sampai sekarang. Walaupun beberapa negara 

lain melakukan hal yang sama, namun Jerman merupakan yang paling konsisten 

dari negara UE yang lain dalam penerimaan suaka, terbukti bahwa tiap tahunnya 

Jerman selalu terbuka dalam menerima permohonan suaka dari pengungsi dan 

menjadi salah satu negara yang menerima pengungsi paling besar dan paling 

berpengaruh di Eropa.
110

 Secara statistik Jerman merupakan satu-satunya negara 

anggota yang menerima pengungsi dengan jumlah paling banyak hingga saat ini 

dengan total jumlah 1,5 juta orang tepatnya pada tahun 2015.
111

  Hal ini secara 

langsung jelas menjadi suatu “bantuan” tak diduga bagi Eropa sekaligus bagi 

distribusi pengungsi di wilayah Eropa, yang mana jumlah tersebut merupakan 

setengah lebih dari total penerimaan pengungsi di Eropa.  

Sikap Jerman tersebut memang terbukti sejalan dengan pemerintah di 

dalamnya. Jika kita berbicara mengenai power, maka tidak lepas dari aktor 

internal atau pemimpin di suatu negara tersebut. Beliau adalah Angela Merkel, 

kanselir Jerman Melalui beberapa pernyataan dan sikap dari kanselir Jerman itu 

sendiri, menunjukkan konsistensi beliau dan juga Jerman dalam menghadapi isu 

pengungsi. Selama enam bulan pertama tahun 2015, sebanyak lebih dari 200 

rumah pengungsi di Jerman dibakar dengan sengaja, yang diperkirakan dapat 

menampung 450.000 pengungsi disana.
112

 Lalu pada 16 Agustus 2015, Angela 
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Merkel bereaksi dengan menyatakan  tindakan tersebut tidak layak untuk negara 

mereka dan akan tetap konsisten untuk membantu para pengungsi.
113

  

Dari beberapa tindakan dan pernyataan Jerman tersebut, secara langsung, 

Jerman dapat dikatakan menunjukkan sikap politik untuk terbuka terhadap 

pengungsi melalui pernyataan kanselirnya dan menjadikan negara yang secara 

terang-terangan melakukan pernyataan politik tersebut dibandingkan negara 

anggota lain. Secara tidak langsung pula, Jerman telah menunjukkan tidak hanya 

dari segi moral dan nilai kemanusiaan dalam memenuhi hak seorang pengungsi, 

tapi juga menunjukkan semangat sebuah negara untuk bisa terbuka dan ramah 

walaupun sedang mengalami krisis pengungsi di wilayahnya. 

Dalam melihat Jerman sebagai satu kekuatan yang berpotensi tidak hanya 

dilihat dari kemauan atau sikapnya saja terhadap pengungsi, tapi juga aspek lain 

seperti kondisi ekonomi Jerman itu sendiri. Sebagai salah satu negara besar di UE, 

Jerman memiliki GDP yang relatif besar jika dibandingkan dengan negara 

anggota UE yang lain. Oleh karena itu kemampuan juga kemauan Jerman dalam 

menerima pengungsi yang dikenal dengan istilah “open door policy” Jerman 

merupakan suatu capaian tidak hanya dari segi moral namun juga dapat menjadi 

contoh maupun teladan bagi negara-negara anggota lain.
114

 

Walaupun jika dilihat dari pengaruh maupun kekuasaan Jerman tidak 

memiliki pengaruh secara langsung dalam mengendalikan negara anggota yang 
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lain, namun setidaknya secara tidak langsung penulis melihat sikap dan tindakan 

Jerman yang open-minded terhadap pengungsi dapat menjadi moral leader negara 

di Eropa bagi negara-negara anggota lain dalam menerima pengungsi sehingga 

secara tidak langsung akan membawa pengaruh bagi negara lain. Oleh karena itu 

rezim Dublin Regulation III dapat disimpulkan sebagai rezim dengan negara 

utamanya adalah Jerman yang saat ini penulis dapat katakan sebagai moral leader 

secara tidak langsung bagi negara anggota Dublin yang lain. Dengan begitu 

penulis dapat menyimpulkan bahwa variabel problem solving capacity pada 

indikator distribution of power dapat dipenuhi dan dibuktikan dengan tidak cukup 

baik, mengingat Jerman sendiri hanya memiliki konsistensi dan sikap politik 

melalui kebijakannya yang mendukung pengungsi, tapi tidak dibarengi dengan 

pengaruh Jerman itu sendiri yang cukup besar yang dapat mengendalikan negara-

negara anggota lain yang berkaitan dengan penegakkan rezim pengungsi tersebut.  

 

5.2.3 Keterlibatan Pakar dan Non-governmental Organization 

(NGO) Dalam Rezim Dublin Regulation III (Skill and Energy 

Available) 

Variabel ini terbagi menjadi dua, yaitu instrumental leadership dan 

epistemic communities. Instrumental leadership menurut Underdal memiliki 

pengaruh dalam fasilitasi pembentukan dan implementasi rezim. Ini dapat 

ditunjukkan dengan keterlibatan para pakar atau tenaga ahli dalam rezim sebagai 

jaminan bahwa rezim tersebut memiliki pengaruh secara profesional  Sementara 

dalam epistemic community adalah keterlibatan masyarakat dalam mendukung 
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implementasi kesepakatan rezim. Kuantitas dan kualitas keduanya dalam rezim 

mempengaruhi bagaimana efektifitias rezim tersebut. 

Mengenai kontribusi yang dilakukan oleh para ahli dalam pembuatan 

maupun perumusan mekanisme dari Dublin Regulation III, hingga saat ini belum 

penulis temukan. Karena pada dasarnya sistem Dublin itu sendiri merupakan 

bagian dari European Union Law,  maka dari perumusan dan pengambilan 

keputusan dilakukan oleh perwakilan negara di Parlemen Eropa. Walaupun dalam 

proses drafting sebelum menjadi EU Law, terdapat satu proses dimana Komisi 

Eropa dapat melakukan diskusi dengan NGO ataupun rakyat yang ingin 

memberikan kontribusi melalui situs resminya, namun hingga saat ini penulis 

belum menemukan kontribusi yang berarti dalam pengambilan keputusan maupun 

perumusan Dublin Regulation III itu sendiri. Meskipun begitu, penulis masih 

menemukan beberapa kontribusi NGO khususnya dalam penyelenggaraan atau 

saat implementasi dari sistem Dublin itu sendiri. 

Dalam variabel ini, penulis menemukan adanya keterlibatan NGO (non-

governmental organization) di dalam implementasi rezim Dublin Regulation III. 

Beberapa NGO tersebut berada pada satu naungan yaitu EPAM (European NGO 

Platform Asylum and Migration) yang merupakan tempat berkumpulnya NGO di 

Eropa yang berusaha memberikan kontribusinya terhadap pembangunan kebijakan 

suaka dan migrasi di UE. Lembaga non-profit ini ini telah ada sejak 1994 dan 

telah melaksanakan beberapa pertemuan regular yang dipimpin oleh Churches‟ 

Commision for Migrants in Europe (CCME) dan UNHCR. Walaupun tidak 

memiliki peran langsung ke dalam pembentukan sistem Dublin hingga seperti 

sekarang ini, namun EPAM berfokus pada perannya dalam mengadvokasi 
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perlindungan dan hak-hak para pengungsi, penyediaan bantuan yang legal seperti 

pengacara, serta bentuk-bentuk bantuan lainnya yang mendukung proses klaim 

suaka yang legal untuk pengungsi.
115

 Meskipun peran dan bantuan yang diberikan 

relatif dan tidak besar, namun penulis melihat lembaga atau organisasi-organisasi 

seperti sangat membantu terutama ketika mereka menemukan beberapa para 

pengungsi di Eropa yang nasibnya kurang beruntung dan membutuhkan advokasi. 

Selain itu, kehadiran dari perkumpulan lembaga ini dirasa penulis dapat menjadi 

salah satu tolak ukur untuk evaluasi Eropa dalam melihat pelaksanaan sistem 

Dublin apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. 

Kebanyakan organisasi-organisasi tersebut tidak punya wewenang atau 

hak dalam mengambil tindakan yang signifikan dalam mengambil keputusan, dan 

hanya bisa melakukan kontribusi dalam batas himbauan atau bantuan langsung 

salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh DRC atau Danish Refugee Council 

yang merupakan NGO yang berasal dari Denmark, yang membantu Yunani pada 

saat pasca kesepakatan antara Turki dan UE. DRC melakukan operasinya di 

Yunani pada bulan November 2015 dengan fokus awal di pulau Lesvos dan 

ibukota Athena. Karena terdapat implikasi dari kesepakatann Turki-UE saat ini 

sehingga beberapa jalur fasilitas atau wilayah dijaga ketat, maka tindakan yang 

dapat dilakukan DRC terbatas, dan hanya berfokus pada perlindungan, 

pemantauan, dan rujukan bagi beberapa orang yang terlantar disana.
116

 Selain 

DRC, terdapat juga NGO lain yang membantu Yunani pasca kesepakatan UE-
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Turki yaitu Secours  Islamique France (SIF) yang merupakan NGO yang berasal 

dari Perancis. Satu bulan setelah diimplementasikannya kesepakatan tersebut, SIF 

melakukan operasinya ke Yunani untuk membantu imigran yang membutuhkan 

bantuan. Misi dan tujuan mereka adalah memberikan bantuan-bantuan dasar 

seperti tempat penampungan atau tenda, makanan, dan fasilitas sanitasi. NGO ini 

dalam melaksanakan misinya lebih berfokus kepada penyelamatan anak-anak 

yang juga menjadi pengungsi, dengan memberikan makanan yang layak, dan jika 

memungkinkan, memberikan mereka pendidikan sementara mereka berada pada 

masa krisis.
117

 

 

 

5.3 Tingkat Kerjasama Rezim Dublin Regulation III (Level of 

Collaboration) 

Level kerjasama atau Level of Collaboration (LoA) merupakan klasifikasi 

kerjasama berdasarkan tingkat kolaborasi dan karakteristik dari rezim itu sendiri. 

Underdal membagi LoA menjadi enam tingkatan. Enam tingkatan tersebut 

memiliki skala 0-5, dimana tiap tingkatan memiliki karakteristik kerjasama yang 

berbeda seperti yang telah dijelaskan pada Bab II (tabel 2.1).   

Variabel ini merupakan variabel intervening, dimana kehadirannya penting 

namun dipengaruhi oleh variabel independent , yaitu problem malignancy dan 

problem solving capacity. Selain itu variabel ini juga menjadi salah satu penentu 

kesesuaian data serta analisis penulis, dimana jika suatu variabel independen 
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dalam hal ini adalah problem malignancy dan problem solving capacity, jika salah 

satu variabel tersebut lebih besar dan ternyata terbukti rezim tersebut cenderung 

tidak efektif, namun ternyata pada variabel intervening skala kerjasama LoC 

berada pada yang paling tinggi yang berarti itu mengacu pada efektifnya rezim, 

maka terdapat ketidaksesuaian baik itu data maupun analisis dari penulis.  

 

 

Skor/Level 

Kolaborasi 

Karakteristik 

0 

Bergabung untuk mempertimbangkan, tapi tidak 

melaksanakan (tidak ada respon atau tindakan) 

1 

 

Koordinasi aksi berdasarkan pemahaman implisit (lisan) 

 

2 

Koordinasi aksi berdasarkan aturan dan standar yang berlaku 

secara eksplisit, namun dengan pengawasan implementasi 

dari aturan tersebut berada di bawah pemerintah nasional, 

bukan bersifat pengawasan implementasi terpusat. 

3 

Sama dengan level 2, namun pengawasan secara terpusat 

dilakukan. 

4 

Perencanaan koordinasi terjadi beserta masukan atau 

kombinasi dari implementasi nasional saja. Pengawasan 

terpusat dilakukan. 
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5 

Koordinasi terjadi dengan perencanaan dan implementasi 

yang terintegrasi penuh, juga beserta pengawasan yang 

terpusat 

Sumber : Underdald, 2002
118

 

 

Terlihat diatas merupakan tabel enam skala kerjasama, dimana skala nol 

yaitu hanya berupa gagasan bersama tanpa suatu koordinasi tindakan yang lain. 

Pada skala satu, koordinasi tindakan terjadi namun secara informal; skala dua 

koordinasi tindakan dengan dasar aturan atau standar yang dirumuskan secara 

eksplisit, namun implementasi berada sepenuhnya di tangan pemerintah sebuah 

negara. Skala tiga, koordinasi tindakan dengan dasar aturan atau standar yang 

dirumuskan secara eksplisit, namun implementasi berada sepenuhnya di tangan 

pemerintah sebuah negara. Selain itu juga terdapat  pengawasan terpusat akan 

implementasi dari tindakan. Skala keempat, koordinasi bersifat terencana, 

dikombinasikan dengan implementasi pada level nasional. Di dalamnya terdapat 

penilaian terpusat akan efektivitas dari sebuah tindakan. Dan skala lima, yaitu 

koordinasi dengan perencanaan dan implementasi yang menyeluruh yang 

terintegrasi, dengan penilaian terpusat akan efektivitas. Dari keenam skala diatas, 

maka dapat dilihat bahwa tingkatan kolaborasi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu 

mulai dari gagasan bersama, koordinasi terhadap tindakan yang akan dilakukan, 

rumusan aturan secara eksplisit, penilaian secara terpusat, implementasi pada 

tingkat nasional, koordinasi terencana dan integrasi antara perencanaan dan 

implementasi.  
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Dalam mengukur skala tersebut, penulis juga melihat dari hasil variabel 

sebelumnya yaitu problem malignancy dan problem solving capacity. Kedua 

variabel ini memiliki nilai atau indikator-indikator yang belum bisa dibuktikan 

dengan baik yang tentunya akan mempengaruhi besar skala atau tingkatan 

kerjasama dalam Dublin Regulation III. Variabel problem malignancy memiliki 

satu indikator yang belum dapat dibuktikan dengan baik yaitu indikator 

cumulative cleavages. Hal ini didasari karena dinamika yang ada yang dapat 

dibuktikan dengan perpecahan sesama negara anggota tidak besar hanya sampai 

pada perbedaan pandangan dan pemahaman terhadap isu pengungsi. Pada variabel 

problem solving capacity juga demikian, tidak semua indikator dapat dibuktikan 

dengan baik. Indikator tersebut adalah pada distribution of power dan skill and 

energy available. Oleh karena itu, total indikator yang dapat dibuktikan baik pada 

variabel problem malignancy dan problem solving capacity adalah tiga (3). Nilai 

tersebut juga sekaligus dapat menjadi tolak ukur pada LoC, dimana kerjasama 

pada Dublin Regulation III berada pada skala 3 kerjasama.  

 

5.4 Analisis Efektivitas Rezim Dublin Regulation III  

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh Underdal bahwa melihat 

efektivitas rezim yang pertama adalah dengan melihat seberapa besar problem 

malignancy atau problem solving capacity. Semua indikator dari kedua variabel 

tersebut dapat dipenuhi dengan cukup baik meskipun tidak semuanya maksimal. 

Untuk itu penlis membaginya menjadi indikator yang maksimal dan yang tidak. 

Pada problem malignancy, indikator incronguity dan asymmetry dapat terpenuhi 
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dengan baik. Namun pada indikator cumulative cleavages belum dipenuhi dengan 

maksimal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya indikator ini berbicara 

tentang perbedaan kepentingan yang terjadi di dalam rezim Dublin Regulation III. 

Indikator tersebut dapat ditunjukkan kumulasi yang dari baik incronguity dan 

asymmetry, serta juga dari proses pengambilan keputusan yang terjadi saat 

pembentukan rezim tersebut. Untuk negara-negara yang tidak berpartisipasi, 

hanya sedikit negara yang tidak mengikuti sistem Dublin, begitu juga dengan 

dalam pengambilan keputusan yang berupa voting, yang menegaskan bahwa 

dengan voting justru rezim cenderung lebih efektif dibandingkan dengan 

konsensus. Selain kedua aspek tersebut, sebenarnya kepentingan masing-masing 

negara juga dapat dilihat dari persaingan, maupun negosiasi yang terjadi antara 

negara anggota yang berkaitan dengan permasalahan pengungsi, namun hingga 

saat ini penulis belum menemukan perselisihan, bahkan konflik antar negara yang 

mungkin dapat ber-ekskalasi. Penulis mengindikasi bahwa cleavage atau 

perpecahan yang ada sudah terbukti, namun tidak kuat bahkan tidak sampai ter-

eksalasi menjadi konflik, bahkan perseteruan antara negara anggota. Perpecahan 

yang ada hingga saat ini penulis lihat hanya berada pada batas perbedaan cara 

pandang dan ketidaksepahaman dalam melihat isu pengungsi, dan dalam 

menjalankan rezim itu sendiri. Dari variabel ini maka dapat disimpulkan bahwa 

masalah yang ada justru tidak semakin parah (malign).  

Variabel kedua adalah mengenai problem solving capacity, yang 

merupakan variabel positif (+) dari rezim dalam menyelesaikan masalah. Dari tiga 

indikator yang penulis temukan, terdapat dua indikator yang terpenuhi dengan 

cukup baik yaitu adanya institutional setting dan skill and energy di dalam Dublin 
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Regulation III. Indikator distribution of power belum dapat dipenuhi dengan 

cukup baik. Penulis melihat bahwa distribusi kekuasaan di dalam rezim belum 

cukup terlihat siapa yang jauh lebih dominan dari yang lain. Temuan penulis 

mengenai Jerman sebagai aktor yang dominan memang terbukti adanya, namun 

hanya dalam batas sikap politik dan pernyataan Jerman yang konsisten untuk 

terbuka bagi pengungsi, tapi tidak dibarengi oleh kemampuan yang lain yang 

membuat negara-negara lain terpengaruh olehnya. Oleh karena itu penulis hanya 

bisa menyebut Jerman sebagai Moral Leader di dalam rezim bukan sebagai 

Dominant Leader. Mengenai dua indikator lain, walaupun penulis melihat peran 

Eurodac pada institutional setting hanya sebagai sistem pendukung belum cukup 

untuk dijadikan sebagai badan pengawasan yang menunjukkan efektifnya sebuah 

rezim. Namun itu sudah menunjukkan bahwa rezim tersebut sudah memiliki 

institutional setting walaupun hanya dalam batas arena bukan sebagai aktor. 

Begitu juga dengan skill and energy hingga saat ini penulis belum menemukan 

kontribusi para ahli maupun NGO khususnya dalam perubahan, pengambilan, 

maupun perumusan keputusan di dalam rezim. Sejauh yang penulis temukan, para 

NGO dan ahli tersebut hanya dapat berkontribusi pada tingkatan pemberian 

rekomendasi atau himbauan kepada Komisi Eropa. Selain itu juga membantu 

dalam implementasi rezim itu sendiri, khususnya dalam bantuan langsung 

makanan, tenda, pendidikan kepada para pengungsi. Karena kedua variabel tidak 

menunjukkan siapa yang jauh lebih besar, karena keduanya tidak dapat dipenuhi 

dengan maksimal, penulis melanjutkan pengukuran pada LoC (Level of 

Collaboration) rezim tersebut.   
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Level kerjasama atau LoC seperti diatas merupakan salah satu variabel 

dalam menentukan efektivitas rezim. Dengan adanya pengukuran klasifikasi dari 

skala nol sampai lima, maka dapat menjadi salah satu elemen pendukung dalam 

menentukan efektivitas rezim. Semakin tinggi skala yang diperoleh, maka 

cenderung semakin efektif sebuah rezim, dan sebaliknya sedangkan jika skala 

yang diperoleh rendah, maka rezim akan terindikasi tidak efektif. Maka dapat 

diambil kesimpulan juga, bahwa semakin rendah skala maka otoritas negara lebih 

besar daripada otoritas rezim tersebut, begitu juga sebaliknya semakin tinggi skala 

maka otoritas negara akan semakin kecil sehingga yang akan mengambil peran 

dan otoritas lebih banyak adalah rezim dan peluang efektif rezim tersebut akan 

sangat besar.  

Seperti skala 0, dimana dalam skala ini terdapat kesepakatan diantara 

negara-negara dalam sebuah rezim, namun tidak disertai dengan adanya 

implementasi berkaitan dengan kesepakatan tersebut, dibandingkan dengan skala 

1, maka skala 1 jauh memiliki bentuk konkret implementasi, meskipun 

implementasi terhadap kesepakatan diberikan kepada negara yang bersangkutan. 

Jika variabel problem malignancy indikatornya terpenuhi, maka variabel level of 

collaboration (LoC) berada dalam skala rendah, disebabkan indikator variabel 

problem malignancy tidak terpenuhi. Sehingga menyebabkan kesepakatan atau 

penyelesaian masalah bersama sangat sulit untuk dicapai oleh pihak-pihak yang 

terlibat dalam sebuah rezim.  

Untuk mengetahui skala efektivitas sebuah rezim maka variabel LoC dapat 

dijadikan sebagai skala yang menentukan apakah rezim yang diteliti layak 

dikategorikan sebagai rezim yang efektif atau tidak. Jika melihat hasil skala yang 
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ada, yaitu rezim Dublin Regulation III berada pada level 3 dari enam skala yang 

ada. Meskipun Underdal sendiri tidak menjelaskan bahwa pada batas skala berapa 

rezim dianggap efektif, namun penulis beranggapan bahwa skala 3 merupakan 

skala yang belum cukup dianggap sebagai rezim yang baik. Hal ini justru sesuai 

dengan temuan penulis sebelumnya pada variabel independen dimana antara 

kedua variabel tidak menunjukkan variabel mana yang lebih besar dibandingkan 

yang lain. Dengan begitu, penulis selanjutnya melihat dari  behavioral change dan 

technical optimum.  

Menurut temuan penulis, dan akumulasi dari data-data dan indikator pada 

variabel independen, menunjukkan tidak adanya perubahan perilaku atau 

behavioral change sebagai anggota dari Dublin Regulation III. Peningkatan 

jumlah imigran yang datang, yang berdampak pada ketimpangan jumlah 

pengungsi yang berbeda tiap negara, serta berdampak pada munculnya solidarity 

gap di dalam rezim. Akumulasi perbedaan-perbedaan tersebut hingga saat ini 

belum terselesaikan sehingga berdampak pada efektivitas rezim. Di dalam 

problem solving capacity terdapat beberapa hal yang mendukung kelancaran dari 

rezim, seperti peran eurodac sebagai sistem pendukung di dalam rezim. Meskipun 

begitu peran Eurodac bukanlah sebagai pengawas namun sebagai pendukung 

terlaksananya rezim, padahal yang terpenting adalah peran pengawas khusus yang 

mengawasi rezim tersebut dapat dipatuhi dengan baik oleh anggotanya.  

Sedangkan dalam technical optimum, yang merupakan kesesuaian impact 

dari rezim ditandai dengan tujuan rezim itu sendiri untuk mencegah asylum 

shopping dan juga mencapai burden-sharing pengungsi benar-benar belum 

tercapai secara maksimal. Satu hal yang perlu diingat dari rezim Dublin 



100 
 

Regulation III adalah keputusan implementasi dari aturan rezim ini sepenuhnya 

adalah dilakukan oleh negara-negara anggota. Berdasarkan konvensi yang dari 

awal telah diselenggarakan bersama umumnya negara-negara UE serta juga 

beberapa tambahan non-negara UE, negara anggota tersebut diberikan kebebasan 

dalam melakukan implementasi dari keputusan bersama. Kebebasan yang 

dimaksudkan oleh penulis adalah, bahwa hingga saat ini penulis belum 

menemukan adanya elemen atau alat dalam menegakkan implementasi tersebut, 

yang biasanya bisa berupa hukuman atau sanksi kepada negara-negara anggota 

yang melanggar. Selain hukuman dan sanksi, Dublin Regulation III juga memiliki 

satu elemen lain yang absen dalam mendukung penegakkan implementasi tersebut 

yaitu adanya badan khusus yang memang mengawasi bagaimana implementasi 

negara anggota terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Pada tahapan impact atau 

kontribusi rezim dalam menyelesaikan masalah dan mencapai tujuannya, Dublin 

Regulation III juga belum mencapai tahap yang maksimal, terutama dalam 

burden-sharing dari pengungsi tersebut. Oleh karena itu, analisis penulis dalam 

mengukur efektivitas rezim Dublin Regulation III berjalan dengan cenderung 

tidak efektif. Faktor utama yang menurut penulis paling signifikan dan 

berpengaruh justru ada pada tahapan output, atau pembentukan rezim itu sendiri, 

walaupun proses negosiasi dan akomodasi berjalan dengan baik, namun negara-

negara tidak cukup kuat dan konsisten dalam mempertahankan kepentingannya, 

terbukti dengan pada akhirnya Dublin Regulation III tetap disahkan padahal ada 

beberapa negara anggota yang sebenarnya tidak sepaham seperti negara-negara 

wilayah Eropa timur dan selatan.  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan  

Penulis meneliti efektivitas dari Dublin Regulation III dalam menghadapi 

krisis pengungsi di Eropa tahun 2013-2016 menggunakan teori efektivitas yang 

disusun oleh Arild Underdal. Teori ini pada awalnya lahir sebagai teori untuk 

mengukur efektivitas rezim lingkungan, namun seiring berjalannya waktu dan 

semakin beragamnya jenis-jenis rezim juga juga berdasarkan contoh yang 

diberikan Arild Underdal, bahwa penggunaan teori ini dapat diaplikasikan untuk 

rezim non-lingkungan.  

Teori efektivitas rezim, dapat diukur melalui variabel problem 

malignancy, problem solving capacity, level of collaboration, dan membuktikan 

regime effectiveness yang ada pada rezim. Setelah penulis mengukur efektivitas 

rezim Dublin Regulation III pada tahun 2013-2016 dengan menggunakan teori 

tersebut, bahwa rezim Dublin Regulation III dalam menghadapi krisis pengungsi 

pada tahun 2013-2016. Pada tahapan pengukuran variabel independen, penulis 

menemukan tidak ada variabel yang mendominasi atau jauh lebih besar, karena 

dengan begitu kita dapat dengan sederhana menentukan efektif atau tidaknya 

sebuah rezim. Underdal sendiri mengatakan jika di dalam variabel problem 

malignancy dapat dibuktikan dengan baik dan lebih besar dari problem solving 

capacity maka rezim tersebut dapat dikatakan tidak efektif, begitu juga jika terjadi 

yang sebaliknya. Tetapi penulis berkesimpulan bahwa kedua variabel independen 

baik problem malignancy dan problem solving capacity memiliki kapasitas yang 
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hampir sama besarnya Pada variabel problem malignancy penulis dapat 

membuktikan adanya ketiga indikator dengan cukup baik yang terlibat dalam 

rezim, yaitu incronguity, asymmetry, dan cumulative cleavages. Pada variabel 

problem solving capacity penulis hanya dapat membuktikan dua indikator dengan 

baik yaitu institutional setting, dan skill and energy. Pada indikator distribution of 

power penulis melihat kurangnya power relation dalam negara anggota dan hanya 

melihat Jerman sebagai aktor yang paling aktif dan vokal khususnya dalam 

sikapnya untuk menerima pengungsi. Namun power Jerman kapasitasnya hanya 

sebatas dalam hal konsistensi dan kebijakannya yang terbuka bagi pengungsi, 

sedangkan kapabilitas untuk mempengaruhi negara-negara anggota yang lain 

masih dirasa kurang.  

Setelah melakukan penelitian penulis juga menemukan bahwa walaupun 

hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang telah penulis tulis di hipotesis, namun 

terdapat sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut terdapat pada besar-kecilnya 

variabel independen problem malignancy dan problem solving capacity. Jika pada 

hipotesis penulis berkesimpulan bahwa adanya indikasi atau kecenderungan 

besarnya problem malignancy dibandingkan problem solving capacity. Oleh 

karena itu, penulis berkesimpulan cenderung tidak efektif. Namun, setelah 

melakukan penelitian, penulis justru menemukan beberapa perubahan, dimana 

problem solving capacity memiliki kapasitas yang hampir sama besar dengan 

problem malignancy. Kecenderungan ini penulis dapat dari indikator-indikator di 

dalam problem solving capacity yang tidak semuanya dapat dipenuhi dengan 

maksimal, begitu juga pada indikator-indikator di problem malignancy, penulis 

juga tidak dapat membuktikan unsur pembuktian yang ada pada indikator tersebut 
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tidak lebih besar dari pada indikator pada problem solving capacity dan 

sebaliknya. Oleh karena itu penulis melanjutkan kepada pengukuran level 

kerjasama dalam rezim tersebut. Penulis berkesimpulan bahwa kerjasama yang 

dilakukan terbukti ada dengan adanya keinginan dan tindakan bersama untuk 

berkoordinasi, namun tidak dibarengi dengan adanya pengawasan implementasi 

secara terpusat, tapi hanya dilakukan secara terpisah dan nasional oleh  negara-

negara anggota.  

Pada penelitian yang telah dilakukan ini, penulis juga berkesimpulan 

bahwa terdapat perbedaan indikasi penyebab masalah dari sebelum penelitian dan 

setelah melakukan penelitian. Penulis pada awalnya beranggapan bahwa indikasi 

penyebab masalah sebenarnya bukan terdapat pada regulasi Dublin itu sendiri, 

namun lebih kepada masalah krisis pengungsi atau meningkatnya krisis pengungsi 

yang masuk ke dalam wilayah Eropa. Namun setelah melakukan penelitian, 

penulis justru menemukan kecenderungan bahwa penyebab masalah sebenarnya 

ada pada rezim itu sendiri, terutama pada proses pembentukan rezim Dublin 

Regulation III. Walaupun selama proses perumusan tersebut telah melalui 

beberapa pertemuan apalagi telah dilakukan dalam kurang lebih 5 tahun (2008-

2013) sebelum disahkan, namun penulis melihat bahwa setiap negara anggota 

tidak memiliki ketertarikan ataupun keinginan untuk benar-benar menyelesaikan 

masalah pengungsi tersebut. Berkal-kali pada tahapan perumusan tersebut 

beberapa negara anggota telah menekankan untuk pentingnya solidaritas dan 

dukungan sesama negara anggota, namun justru gagasan tersebut tidak menjadi 

prinsip yang diprioritaskan. Dan malah Dublin Regulation III tetap bisa disahkan.  



104 
 

Berdasarkan analisa dan penjelasan penulis diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas Dublin Regulation III dalam menghadapi krisis 

pengungsi 2013-2016 cenderung berjalan tidak efektif. Ketidakefektifan itu 

penulis temukan bukan karena masalah isu pengungsi yang menjadi tujuan dari 

rezim tersebut tidak dapat terselesaikan, namun lebih disebebkan oleh beberapa 

masalah yang terjadi khususnya pada output atau tahapan pembentukan rezim itu 

sendiri. Selama pembentukan rezim tersebut terjadi proses-proses negosiasi dan  

memang terjadi beberapa perdebatan, yang disebabkan perbedaan pandangan juga 

kepentingan masing-masing negara anggota yang pada akhirnya berpengaruh 

kepada kepatuhan juga implementasi dari setiap negara anggota.  

 

6.2 Saran 

 

Mencapai dan mewujudkan sebuah rezim yang efektif negara-negara 

anggota harus saling bekerjasama dengan memiliki minimal satu tujuan atau 

capaian yang sama dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut. Selain capaian, 

yang juga sangat penting adalah bagaimana negara-negara tersebut juga memiliki 

kepentingan bersama sehingga dengan berfokus hanya pada satu kepentingan saja, 

maka rezim pun dapat berlangsung dan terlaksana dengan baik dan lancar. Jika 

tidak demikian, maka yang terjadi adalah perpecahan dan perselisihan sesama 

negara anggota yang menjadi terhambatnya proses rezim dalam menyelesaikan 

masalah.  

Dengan melihat penelitian penulis mengenai rezim di Eropa, penulis sadar 

bahwa perbedaan-perbedaan yang dimiliki negara-negara anggota dalam hal 

pemikiran, cara pandang, juga kepentingan adalah sebenarnya juga dipengaruhi 
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oleh kondisi tiap-tiap negara serta juga sedikit juga dipengaruhi latar belakang 

sejarah tiap negara tersebut. Oleh karena itu, penulis menemukan bahwa solusi 

yang sebenarnya ideal untuk saat ini memiliki dua kemungkinan pilihan. Pertama, 

adalah dengan penyediaan sarana atau infrastruktur yang memadai yang harusnya 

ada secara merata di setiap negara anggota dalam melakukan penerimaan maupun 

transfer pengungsi dari negaranya. Ini dikarenakan penulis melihat sebenarnya 

salah satu masalah pokok selain dari proses awal pembentukan rezim tersebut, 

juga adalah karena kurang terstrukturnya dengan baik secara teknis yang 

mendukung pelaksanaan rezim tersebut. Selain itu, yang tidak kalah penting 

adalah mengenai badan pengawas yang memiliki otoritas dalam mengawasi 

pelaksanaan rezim tersebut dengan baik.  
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EN     

EXPLANATORY MEMORANDUM  

1.  POLITICAL AND LEGAL FRAMEWORK  

The negotiating directives for a European Community – Turkey 

readmission agreement were adopted by the Council on 28 November 

2002. Negotiations were formally opened on 27 May 2005 in Brussels.   

After first four negotiations rounds (fourth one on 7 December 2006), the 

negotiations restarted in 2009. A new draft text was prepared and 

transmitted to Turkey on 17 December 2009.   

Three further formal negotiation rounds took place on 19 February 

(Ankara), 19 March (Ankara) and 17 May 2010 (Brussels). An additional 

meeting between the Chief negotiators was held on 14 January 2011 in 

Ankara. Those meetings brought the negotiations to the end at the level 

of Chief Negotiators.   

The text was subject to the consultations on both sides. On the EU side, 

the outcome of the negotiations was endorsed by the Justice and Home 

Affairs (JHA) Council held on 24 February 2011. After further contacts 

with Turkey, the agreed text was initialled on 21 June 2012 in Brussels 

by the representatives of both Parties.  

Member States have been regularly informed and consulted at all 

(informal and formal) stages of the readmission negotiations.  

On the part of the Union, the legal basis for the Agreement is Article 

79(3), in conjunction with Article 218 of Treaty on the Functioning of 

the European Union.   

The attached proposal constitutes the legal instrument for the conclusion 

of the readmission agreement. The Council will decide by qualified 

majority. The European Parliament's consent will be required for the 

conclusion of the Agreement, in accordance with Art. 218(6)(a) of 

TFEU.  

The proposed Decision concerning the conclusion sets out the necessary 

internal arrangements for the practical application of the Agreement. In 

particular, it specifies that the Commission, assisted by experts from 

Member States, represents the Union within the Joint Readmission 

Committee set up by Article 19 of the Agreement. Under Article 19(5) of 

the Agreement, the Readmission Committee shall adopt its own rules of 

procedure. As in the case for the other readmission agreements so far 

concluded by the Union, the Union position in this regard shall be 

established by the Commission in consultation with a special committee 

designated by the Council. As regards other decisions to be taken by the 
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Joint Committee, the Union position shall be established in accordance 

with the applicable provisions of the Treaty.   

2.  OUTCOME OF THE NEGOTIATIONS   

The Commission considers that the objectives set by the Council in its 

negotiating directives were attained and that the draft Readmission 

Agreement is acceptable to the Union.  

The final content of it can be summarised as follows:  

– The Agreement is divided into 8 sections with 25 articles 

altogether. It also contains 6 annexes, which form an integral 

part of it, and 6 joint declarations.   

– The readmission obligations set out in the Agreement (Articles 3 

- 6) are drawn up in a fully reciprocal way, comprising own 

nationals (Articles 3 and 5) as well as third country nationals 

and stateless persons (Articles 4 and 6).   

– The obligation to readmit own nationals includes also former 

own nationals who have renounced or who have been deprived 

of their nationality without acquiring the nationality of another 

State.  

– The readmission obligation with regard to own nationals covers 

also family members (i.e. spouses and minor unmarried 

children) regardless of their nationality and who do not have an 

independent right of residence in the Requesting State.   

– The obligation to readmit third country nationals and stateless 

persons (Articles 3 and 5) is linked to the following 

prerequisites: (a) the person concerned holds, at the time of 

submission of the readmission application, a valid visa or 

residence permit issued by the requested State or (b) the person 

concerned holds a residence permit issued by the requested State 

(c) the person concerned illegally entered the territory of the 

requesting State coming directly from the territory of the 

requested State. Exempted from these obligations are persons in 

airside transit, all persons to whom the requesting State has 

issued a visa or residence permit before or after entry to its 

territory and all persons who enjoy a visa-free access to the 

territory of the Requesting State.  

– The readmission obligation for third country nationals or 

stateless persons becomes applicable only three years after the 

entry into force of the whole agreement. During that period that 

obligation will be applicable to stateless persons and third 

country nationals coming from those third countries with which 
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Turkey concluded readmission agreements. During the same 

period the bilateral agreements between Turkey and Member 

States remain applicable in the relevant parts (Article 24(3)).   

– For own nationals, in case there is no consular office of Turkey 

in a Member State or in case of the expiry of specified time 

limits for issuance of travel documents, Turkey accepts its 

positive reply to the readmission application as sufficient travel 

document for the readmission of the person concerned. In the 

same cases for third country nationals or stateless persons, 

Turkey accepts the use of the EU's standard travel document for 

expulsion purposes (Articles 4(3) and 4(4)).  

– Section III of the Agreement (Articles 7 to 14 in conjunction 

with annexes 1 to 5) contains the necessary technical provisions 

regarding the readmission procedure (readmission application, 

means of evidence, time limits, transfer modalities and modes of 

transportation) and 'readmission in error' (Article 13). Some 

procedural flexibility is provided by the fact that no readmission 

application will be needed in cases where the person to be 

readmitted is in possession of a valid travel document or identity 

card and, in case of third country nationals, valid visa or 

residence permit issued by the Requested State (Article 7(3)).   

– In its Article 7(4), the Agreement sets out the so-called 

accelerated procedure, which has been agreed upon for persons 

apprehended in the “border region”, i.e. an area within the 

Requesting State's territory extending inwards up to 20 

kilometres from  

the external border of that State, whether or not the border is 

shared between the Requesting State and the Requested State as 

well as the sea ports including customs zones and international 

airports of the Requesting State. Under the accelerated 

procedure, readmission applications have to be submitted within 

3 working days, and replies have to be given within 5 working 

days.  

– Under the normal procedure, the time limit for replies to 

readmission applications is 25 calendar days except for the 

Requesting State which has a shorter initial detention period in 

the national legislation, in which case that shorter period will 

apply. The initial period may be extended up to 60 calendar days 

except for the Requesting State with the maximum detention 

period of less or equal to 60 days.   

– The Agreement contains a section on transit operations (Articles 

14 and 15 in conj. with annex 6).  
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– Articles 16, 17 and 18 contain the necessary rules on costs, data 

protection and the relation to other International obligations and 

existing EU Directives. The agreement is without prejudice to 

other arrangements relating to areas other than readmission, 

such as voluntary return.  

– The Joint Readmission Committee will be composed, and have 

the tasks and powers, as set out in Article 19.  

– In order to execute this Agreement in practice, Article 20 creates 

the possibility for Turkey and individual Member States to 

conclude bilateral implementing Protocols. The relation between 

the bilateral implementing Protocols and this Agreement is 

clarified by Article 21.  

– The final provisions (Articles 22 to 25) contain the necessary 

rules on entry into force, duration, technical assistance, 

termination and the legal status of the annexes to the agreement.   

– The specific situation of Denmark is reflected in the preamble, 

Article 1(d), Article 22(2) and in a joint declaration attached to 

the Agreement. The close association of Norway, Iceland, 

Liechtenstein and Switzerland to the implementation, 

application and development of the Schengen acquis is likewise 

reflected in a joint declaration attached to the Agreement.  

3.  CONCLUSIONS  

In the light of the above-mentioned results, the Commission proposes 

that the Council  

– approve, after having received consent from the European Parliament, 

the attached Agreement between the European Union and the 

Republic of Turkey on readmission of persons residing without 

authorisation.  

2012/0122 (NLE)  

Proposal for a  

COUNCIL DECISION  

of [ ... ]  

concerning the conclusion of the Agreement between the 

European Union  and the Republic of Turkey on the 

readmission of persons residing without authorisation  
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THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,  

Having regard to the Treaty on European Union,  

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, 

and in particular  

Article 79(3), in conjunction with Article 218 (6)(a), thereof  

Having regard to the proposal from the 

Commission, Having regard to the 

consent of the European Parliament
119

,  

Whereas:  

(1) In accordance with Council Decision 2010/XXX of [...]
2
, the 

Agreement between the European Union and the Republic of 

Turkey on readmission of persons residing without authorisation 

was signed by the Commission on […], subject to its conclusion 

at a later date.   

(2) The Agreement should be concluded.  

(3) The Agreement establishes a Joint Readmission Committee 

which may adopt its rules of procedure. It is appropriate to 

provide for a simplified procedure for the establishment of the 

Union position in this case.  

(4) In accordance with Article 3 of the Protocol on the position of the 
United Kingdom and Ireland, annexed to the Treaty on European 
Union and to the Treaty on the functioning of the European 
Union, the United Kingdom [is not taking part in the adoption of 
this Decision and will not be bound by this Agreement or subject 
to its application unless it notifies its wish to that effect in 
accordance with that Protocol/has notified its wish to take part in 
the adoption and application of this Decision].  

(5) In accordance with Article 3 of the Protocol on the position of the 
United Kingdom and Ireland, annexed to the Treaty on European 
Union and to the Treaty on the functioning of the European 
Union, Ireland [is not taking part in the adoption of this Decision 
and will not be bound by this Agreement or subject to its 
application unless it notifies its wish to that effect in accordance 
with that Protocol/has notified its wish to take part in the 
adoption and application of this Decision].  
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(6) In accordance with Articles 1 and 2 of the Protocol on the 

position of Denmark, annexed to the Treaty on European Union 

and to the Treaty on the functioning of the European Union, 

Denmark does not take part in the adoption of this Decision and is 

not bound by it or subject to its application,  

HAS ADOPTED THIS DECISION:   

Article 1  

The Agreement between the European Union and the Republic of Turkey 

on readmission of persons residing without authorisation is hereby 

concluded.   

The text of the Agreement is attached to this Decision.  

Article 2  

The President of the Council shall designate the person empowered to 

proceed, on behalf of the European Union, to the notification provided 

for in Article 24(2) of the Agreement, in order to express the consent of 

the European Union to be bound by the Agreement.  

Article 3  

The Commission, assisted by experts from Member States, shall 

represent the Union in the Joint Readmission Committee established by 

Article 19 of the Agreement.  

Article 4  

The position of the Union within the Joint Readmission Committee with 

regard to the adoption of its rules of procedure as required under Article 

19 (5) of the Agreement shall be taken by the Commission after 

consultation with a special committee designated by the Council.  

Article 5  

This Decision shall enter into force on the day of its adoption. It shall be 

published in the Official Journal of the European Union.  

The date of entry into force of the Agreement shall be published in the 

Official Journal of the European Union.   

Done at Brussels,   
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EUROPEAN  
 COMMISSION  

Brussels, 10.6.2013   
COM(2013) 416 final  

2008/0243 (COD)  

   

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION  
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT  

  
pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the 

European Union  
  

concerning the  

Position of the Council on the adoption of a proposal for a Regulation of 

the European  
Parliament and of the Council establishing the criteria and mechanisms for 

determining the Member State responsible for examining an application for 

international protection lodged in one of the Member States by a third-

country national or a stateless person  
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EN     

2008/0243 (COD)  

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION  

TO THE EUROPEAN PARLIAMENT  
  

pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the 

European Union  
  

concerning the  

Position of the Council on the adoption of a proposal for a 

Regulation of the European  
Parliament and of the Council establishing the criteria and 

mechanisms for determining the Member State responsible for 

examining an application for international protection  

lodged in one of the Member States by a third-country national or a 

stateless person  

1. Background  

Date of transmission of the proposal to the European Parliament and 6 
December 2008 to the Council  
(document COM(2008) 820 final/2 - 2008/0243 (COD))   

Date of the opinion of the European Economic and Social June, October 2009, 

Committee and of the Committee of the Regions:  respectively  

Date of the position of the European Parliament, first reading:  6 May 2009  

Foreseen date of adoption of the position of the Council:  7 June 2013  

(document COM(2008) 820 final/2 - 2008/0243 (COD))  

2. Objective of the proposal from the Commission  

The proposal amends the 2003 Dublin Regulation establishing the criteria and 

mechanisms for determining the Member State responsible for examining an 

asylum application lodged in one of the Member States by a third-country 

national, and aims to enhance the system's efficiency and, to ensure that the 

needs of applicants for international protection are comprehensively addressed 

under the responsibility determination procedure. In addition, it aimed at 

addressing situations of particular pressure on Member States' reception 

capacities and asylum systems, as well as situations where there is an inadequate 

level of protection for applicants for international protection.   

3. Comments on the position of the Council  
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Following the Commission's amended proposal in December 2008, a common 

position was reached at political level by the co-legislators on the substantive 

parts of the draft regulation in July 2012. COREPER informally endorsed the 

common position on 18 July 2012 and the LIBE committee on 19 September 2012 

via an orientation vote. As regards the issue of delegated and implemented acts 

in the Dublin Regulation, political agreement was reached on 14 November, 

endorsed by the LIBE committee via an orientation vote on 27 November 2012.   

COREPER endorsed the common position on the entire Dublin Regulation on 27 

November.   

On 30 November, the LIBE Chairman sent a letter to the Council PRES indicating 

that if the Council is to transmit formally the text as agreed, during a forthcoming 

session of the EP's plenary, he will recommend to the Members of the LIBE 

committee and subsequently to the Plenary to adopt the common position 

without amendments.  

The main differences between the common position and the Commission 2008 

proposal are as set out below.  

I. Enhancing the system's efficiency  

The Commission proposal preserved the same general principle that 

responsibility for examining an application for international protection lies with 

the Member State which played the greatest part in the applicant's entry into or 

residence on the territories of the Member States, subject to exceptions 

designed to protect family unity. In particular the proposal introduced deadlines 

for submitting take-back requests and reduced the deadline for replying to 

requests for information. A deadline for replying to requests on humanitarian 

grounds was introduced and it was clarified that such requests can be made at 

any time. The cessation of responsibility clauses have been clarified as regards in 

particular the circumstances under which the cessation clauses should apply. 

Rules on erroneous transfers and costs for transfers have been added.  

The common position limits the possibility to make a request on humanitarian 

grounds to the period previous to the first decision in substance. The 

Commission understands this change as preventing abuse in the form of a 

repeated application in case the first decision on substance is negative. The 

deadlines for submitting requests, replying to requests and carrying out transfers 

have been reduced in case of people detained under the specific ground of the 

Dublin procedure (see below under point c).)   

II. Enhancing the protection of applicants under the Dublin 

procedure  

Suspension of transfers/early warning system  
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The Commission proposal aimed at establishing an exceptional procedure for 

suspending Dublin transfers towards a particular Member State, during a 

temporary period, in two distinct situations: in case of particular pressure and to 

ensure that all applicants for international protection receive an adequate level 

of protection in all Member States.  

The common position does not endorse the introduction of such a mechanism in 

the Dublin Regulation for fears it could result in a pull factor for irregular 

migration, an encouragement for Member States not to respect their obligations 

under EU law.  

The common position replaced the provisions on suspension of transfers with 

the setup of an early warning, preparedness and crisis management system. This 

system focuses on detecting and addressing the root causes of problems that 

might develop into asylum crises. It also reinforces language on solidarity and 

protection of fundamental rights. Moreover, in conjunction with the new Art 

3(2)bis, it ensures the same level of protection for the applicants as intended 

under the Commission proposal for a suspension of transfers and thus the 

objectives of the Commission proposal are met.  

Effective remedy against transfer decision  

No provisions exist in the current Dublin Regulation on effective remedy. The 

Commission proposal brought three main innovations to the current system: 1. It 

established the right to an effective judicial remedy against a transfer decision, 2. 

It introduced the rule that authorities should examine ex-officio the necessity of 

suspending the enforcement of a transfer decision and that the person 

concerned has to remain on the territory until a decision on the necessity to 

suspend the transfer is taken, and 3. It provided that legal assistance and/or 

representation should be free if the person concerned cannot afford the entailed 

costs.  

As regards the suspensive effect, the common position foresees the following 

option-based system:  

(1) An automatic suspensive effect (where an appeal is lodged, the 

person is always granted the right to remain on the territory 

until the appeal is judged);   

(2) An automatic suspensive effect for a limited period of time (the 

same as first, only that a court or tribunal is asked to pronounce 

on whether the applicant needs to remain on the territory 

pending the appeal, within a pre-determined period of time; 

that period should be sufficient to allow for a rigorous scrutiny 

of the request);   
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(3) Suspensive effect on request (whereby the suspension of the 

transfer is not automatically applied to all applicants appealing 

a transfer decision, but only to those asking for it; the transfer is 

consequently suspended for the period of time during which 

the court or tribunal is expected to pronounce on the matter).  

In addition, a new provision was introduced, foreseeing that an applicant cannot 

be transferred to a Member State where there is a risk of violation of 

fundamental rights. On the overall, Commission's objectives were preserved by 

ensuring that in each case a court or tribunal will examine whether or not the 

person may be transferred, while the person remains on the territory.   

As regards free legal assistance, the common position foresees a merits test 

made by an administrative authority, accompanied by additional safeguards for 

the applicants, essentially guaranteeing their right to appeal against the refusal 

for free legal assistance in front of a court or tribunal.   

The Commission considers that these safeguards are sufficient to ensure an 

adequate level of effective remedy for the applicant, even where free legal 

assistance is considered on request, as the applicant may always appeal a court 

or tribunal on the decision not to grant legal assistance free of charge. Moreover, 

the merits test is an important factor in helping Member States to avoid abuse by 

unfounded applications for assistance free of cost.  

Detention   

No specific provisions currently exist on the detention of persons found under a 

Dublin procedure. The Commission proposal aimed at ensuring that detention of 

persons during the Dublin procedure is not arbitrary, by introducing the 

following main conditions and guarantees: a person cannot be held in detention 

for the sole reason to be an applicant for international protection; a person 

subject to a transfer decision can also be detained when there is a significant risk 

of absconding (defined in the text); detention cannot last longer than what is 

reasonably necessary to fulfil the administrative procedures for carrying out the 

transfer; the guarantees and detention conditions as foreseen in the Reception 

Conditions Directive were repeated in the Dublin Regulation.  

During negotiations the approach was taken that, for reasons of legal coherence, 

it is better to have all the necessary provisions regarding the guarantees 

applicable to persons in detention and detention conditions together in only one 

asylum instrument – the Reception Conditions Directive. Only the Dublin specific 

ground and conditions need to be defined in the Dublin Regulation itself.  

The common position reflects this point and foresees:  

– reference to the Reception Conditions Directive, whose 

guarantees and detention conditions apply to persons detained 
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during the Dublin procedure, along with the clarification that a 

person under Dublin procedure can only be detained for the 

Dublin-related ground;  

– introduction of the principle that a person cannot be detained 

only for the reason that is subject to the Dublin procedure (thus 

extending the scope of protection to former applicants for 

international protection, previously under the scope of Return 

Directive, who can now benefit from greater protection);  

– introduction of clear time limits for each leg of the Dublin 

procedure, ensuring that a person cannot be detained in total 

for longer than 3 months (otherwise the entire Dublin 

procedure can last up to 11 months), or else the person is 

released. The detention time takes into account the different 

timelines under suspensive effect, which can now be shorter 

than the duration of the appeal, thus ensuring that a person is 

not abusively kept in detention for longer than the suspensive 

effect.  

The common position meets the objectives of the Commission proposal and even 

goes beyond it, by foreseeing a maximum detention period of three months.  

Vulnerable persons - minors and dependants   

The Commission proposal brought various amendments to the current Dublin 

Regulation in order to increase the level of protection for minors, in particular for 

unaccompanied minors. In particular as regards the definition of family 

members, the Commission proposal extended it in three regards: 1. It removed 

the condition for the minor to be dependent in order to be recognised as family 

member of an applicant; 2. It foresaw the possibility for the married minor 

children to be "family members" where it is in their best interests to reside with 

the applicant, and 3. It included the minor unmarried siblings of the applicant, 

when the latter is a minor and unmarried.  

Concerning dependants, the former provisions of the humanitarian clauses were 

introduced in the hierarchy of criteria, at the beginning of these criteria, together 

with the family-related ones.  

The common position includes a new Recital making it clear that the rights and 

guarantees applicable to applicants under the Asylum Procedures Directive also 

cover the persons under a Dublin procedure, subject to limitations of scope 

applicable to United Kingdom and Ireland. It limits the scope of family to the 

nuclear family, as agreed in the Qualification Directive, but introduces references 

to members of the extended family in the relevant articles. It accepts to include 

married minors in the definition of unaccompanied minors. It introduces a 
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definition of the term "relative", referring to the uncle, aunt or grandparent of a 

minor. It foresees the obligation for Member States to be proactive and start 

looking for the family of an unaccompanied minor. It allows the reunification of a 

married unaccompanied minor with family and siblings, when he/she is not 

accompanied by the spouse.  

As regards the criterion relative to dependants, it is moved outside the hierarchy 

of criteria, under the norm "shall normally".  

As regards the situation of an unaccompanied minor with no family or relatives 

on EU territory, the common position foresees that the Member State 

responsible is that where the minor has lodged an application for international 

protection. A Declaration is attached to the draft Regulation, providing that the 

Commission will put forward a new proposal on this issue as soon as the Court of 

Justice of the European Union will have delivered its judgment in the preliminary 

case C-648/11, reflecting the outcome of this judgment:  

The European Parliament and the Council invite the 
Commission to consider, without prejudice to its right of 
initiative, a revision of Article 8(4) of the Recast of the Dublin 
Regulation once the Court of Justice rules on case C-648/11 MA 
and Others vs. Secretary of State for the Home Department and 
at the latest by the time limits set in Article 41 of the Dublin 
Regulation. The European Parliament and the Council will then 
both exercise their legislative competences, taking into account 
the best interests of the child. The Commission, in a spirit of 
compromise and in order to ensure the immediate adoption of 
the proposal, accepts to consider this invitation, which it 
understands as being limited to these specific circumstances and 
not creating a precedent.  

The Commission considers that the common position ensures the level of 

protection foreseen by the Commission proposal and even brings welcome 

standards in certain respects (e.g. ensures un-conditional reunification of siblings 

of any age or legal status without any additional conditionality). The fact that the 

notion of relatives of an unaccompanied minor is now defined makes it easier to 

monitor its implementation in practice.  

As regards dependants, the common position could be accepted since, although 

now this criterion is left outside the hierarchy, it appears under a compulsory 

provision, subject to derogation only in exceptional situations. The current 

wording entails that, except for more favourable provisions, dependants must be 

kept/put together with family.   

Right to information and personal interview  

The Commission proposal expanded and modified current provisions on 

information, to specify the information to be provided to the applicant in writing, 
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in a language that he/she understands or is reasonably supposed to understand, 

and to foresee the opportunity for a personal interview in order to inform the 

applicant on this procedure and to gather information necessary to determine 

the Member State responsible.   

The common position makes the personal interview compulsory subject to 

limited exceptions, and inserts the obligation to inform the applicant not only on 

the criteria, but also on its hierarchy, including the fact that the application may 

end up in being examined by a Member State that is not the one responsible 

under the hierarchy of criteria (sovereignty clause), as well as on the fact that the 

person may ask for the suspension of the transfer.  

The Commission considers that the common position ensures a good level of 

information of the applicant, both in writing as well as through the compulsory 

interview, and thus largely meets the Commission's objectives.  

III. Delegated and implementing acts  

The Commission proposal was tabled before the Lisbon Treaty and thus did not 

foresee empowerments for the Commission to adopt delegated or implementing 

acts. Nevertheless, the proposal foresaw references to the procedure established 

under Article 5 of Decision 1999/468/EC (regulatory procedure) as regards the 

adoption of a common leaflet, provisions on minors and dependants, the 

standard form for sending requests for taking charge or taking back, the lists of 

proof and evidence, the laissez-passer, for the set-up of the electronic 

communication network, as well as under Article 5(a) of the same Decision 

(regulatory procedure with scrutiny) as regards supplementary rules for 

reunification of minors and dependents with the family and relatives, on carrying 

out transfers and on meeting the costs of transfers.  

As compared to the Commission proposal, the common position retains the 

possibility to adopt implementing acts for all the issues for which the 

Commission has proposed implementing procedures, to which it added the 

power to adopt a common health certificate and a standard form for exchanging 

information on family members and relatives of minors.   

Furthermore, the common position foresees an empowerment for the 

Commission to adopt delegated acts containing supplementary rules on the 

reunification of minors and dependents with family and relatives; a recital 

stresses that the Commission should carry out consultations with experts, 

including all relevant national authorities. The possibility to adopt supplementary 

rules on the costs of transfers was not retained as the Council considers that the 

rules of the basic act are sufficient in this respect. As regards transfers, the 

common position foresees only the possibility to adopt uniform rules of 

implementation, but not supplementary rules. The period granted to the    
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Parliament and to the Council to possibly object to a delegated act adopted by 

the Commission has been set at four months, extendable at the European 

Parliament's or Council's initiative by another two.  

As regards the power to adopt implementing acts, the common position foresees 

a limitation to its powers, providing that the Commission cannot adopt an act 

where the assisting Committee delivers no opinion on the draft proposal. The 

Commission made a Declaration in this respect, to be annexed to the final text:  

The Commission underlines that it is contrary to the letter and 
to the spirit of Regulation 182/2011 (OJ L 55 of 28.2.2011, p. 
13) to invoke Article 5 § 4, subparagraph 2, point b) in a 
systematic manner. Recourse to this provision must respond to a 
specific need to depart from the rule of principle which is that 
the Commission may adopt a draft implementing act when no 
opinion is delivered. Given that it is an exception to the general 
rule established by Article 5 § 4 recourse to subparagraph 2, 
point b) cannot be simply seen as a "discretionary power" of the 
Legislator, but must be interpreted in a restrictive manner and 
thus must be justified.  

Finally, a Commission Declaration clarifies that, when proposing 

implementing acts in this respect, the Commission will uphold the 

standards on transfers as set out in the Regulation 1560/2003:  

In the application of the present Regulation, the Commission 
reiterates that, when proposing uniform conditions for 
implementing the provisions on transfers as foreseen under the 
present Regulation, it will ensure that current standards on 
transfers, as laid down in Articles 7-10 of Commission 
Regulation 1560/2003 of 2 September 2003 laying down 
detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 
343/2003, will be upheld.   

4.  Conclusion  

The common position satisfies the main objective of the Commission proposal. In 

particular it adds value to the current standards of treatment of applicants found 

under a Dublin procedure. It guarantees their right to information and access to 

effective remedy against transfer decisions and it introduces clear rules on 

detention and access to free legal assistance, issues which the current 

instrument does not address. It provides a more predictable environment for the 

relations between Member States and more favourable conditions for reuniting 

vulnerable persons, in particular unaccompanied minors, with their family or 

relatives. The substance of the Council's position is, therefore broadly in line with 

the Commission's proposal and can be supported.   

 

 

 


