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ABSTRAK

Judul Skripsi : Kerjasama Joint Action Plan Uni Eropa – Turki Dalam

Mengatasi Krisis Migran Asal Suriah

Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada kerjasama Joint

Action Plan yang dibuat oleh Uni Eropa – Turki untuk mengatasi krisis

migran asal Suriah yang melanda Eropa, diawali pada tahun 2014-2016.

Dengan jenis penelitian deskritif maka peneliti akan menggambarkan

bentuk kerjasama yang dilakukan secara jelas. Dalam JAP Uni Eropa-

Turki ini penulis menggambarkan bentuk kerjasama menggunakan konsep

Cross-border cooperation. Konsep ini menjelaskan bentuk kerjasama

melalui penggambaran kegiatan yang akan dilakukan dan sudah dilakukan

melalui kerangka kerja JAP ini. Didasari dengan permasalahan di Eropa

akibat banyaknya migran ilegal, dan ketidakmampuan Uni Eropa

menangani krisis migran ini, serta peran besar Turki membendung migran

asal Suriahsehingga melakukan kerjasama. Maka penulis melihat penting

untuk melakukan penelitian mengenai kerjasama Uni Eropa-Turki, untuk

dapat menggambarkan bentuk kerjasama kedua pihak, baik dalam hal

operasionalisasi maupun finansial.

Keywords : Krisis Migran asal Suriah, Cross-border cooperation, Joint

Action Plan EU-Turkey.
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Abstract

Thesis Title: Joint Action Plan EU – Turkey Cooperation In Tackling

Syrian Migrant Crisis

In this research will focus on a Joint Action Plan prepared by the

European Union - Turkey to overcome the crisis that hit Europe fromthe

Syrian migrants, beginning in the 2014 to 2016. With this type of

descriptive study, the researcher will describe the forms of cooperation

carried out clearly. In the EU-Turkey JAP, the author describes the forms

of cooperation using the concept of cross-border cooperation. This concept

describes the forms of cooperation through the depiction of activities to be

done and has been done through the framework of this JAP. Inspired by

the problems in Europe due to the number of illegal migrants, and the

inability of the EU to tackle these migrantscrisis, as well as a great role

Turkey stem the migrant from Syria. The authors see it is important to

conduct research on EU-Turkey cooperation, to be able to describe the

form of cooperation between the two parties, both in terms of

operationalization and financially.

Keywords: Syrian Migrants crisis, cross-border cooperation, the Joint

Action Plan EU-Turkey.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Eropa mengalami peningkatan jumlah migran yang terbesar sejak Perang

Dunia II pada tahun 2014 akhir sampai 2016. Peningkatan ini mengakibatkan

terjadinya berbagai macam krisis di Eropa, hingga akhirnya fenomena ini disebut

sebagai krisis migran. Uni Eropa dilanda krisis migran asal Suriah sejak tahun

2015, sejumlah 1.255.600 pencari suaka mengajukan perlindungan internasional

ke negara-negara anggota Uni Eropa, jumlah tersebut merupakan dua kali lipat

kenaikannya dari tahun sebelumnya. Dan warga Suriah mendominasi pencarian

perlindungan internasional di Uni Eropa yakni sejumlah362.800.1Negara-negara

Eropa mencatat terdapat 681.713 aplikasi permohonan pencari suaka asal Suriah

pada periode April 2011 sampai Oktober 2015.2

Penerimaan migran asal Suriah tidak merata dibeberapa negara Uni Eropa,

pada tahun 2015 sejak Jerman memutuskan untuk membuka pintu bagi pencari

suaka, maka jumlah aplikasi terdaftar di negeri Bavaria ini menjadi yang

terbanyak di antara anggota Uni Eropa lainnya. Dengan jumlah 441.800 pemohon

yang mendaftar atau 35% dari pengajuan “first time asylum applicants” di Uni

Eropa. Diikuti dengan Hungaria,Swedia,Austria,Italia dan Prancis. Dibandingkan

1 European Union, Asylum in the EU Member States-Record number of over 1,2 million first time
asylum seekers registered in 2015, (Brussels: Eurostat news release, 2016) hal 1, online, internet, 5
Okt. 2016. Tersedia pada: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-
AP-EN.pdf/
2Ulviyye Aydin, “The Syrian Refugee Crisis: New Negotiation Chapter In Eruropean Union-
Turkey Relations,”Khazar Journal of Humanities and Social Sciences(2016) : hal.12, online,
internet, 5 Sep. 2016. Tersedia pada :http://jhss-khazar.org/wp-
content/uploads/2016/05/R602.19.2016.revised_1.pdf
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dengan tahun sebelumnya peningkatan jumlah pengajuan aplikasi suaka tertinggi

terjadi di Finlandia yakni sebesar (882 %), disusul oleh Hungaria

(233%),Austria(233%),Belgia 178%, Spanyol (167%) dan Jerman (155%).3

Sedangkan untuk tahun 2016 sendiri, jumlah first time asylum applicants

(pencari suaka pertama kali) meningkat sebanyak 40% pada triwulan kedua jika

dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya 2015.

Sementara itu dari triwulan pertama terjadi 6% peningkatan. Seluruhnya, jumlah

personal yang mencari suaka dari negara Non-UE mencapai 305.700 orang pada

triwulan kedua tahun 2016.4Keseluruhan pengaju berjumlah 317.900, 305.700

atau sebanyak 96 % merupakan first time apllicants.

Suriah,Afganistan, dan Irak pada tahun 2016 masih menempati posisi

tertinggi atas jumlah pencari suaka terbanyak ke Uni Eropa. Pemohon asal Suriah

meningkat sebanyak 45.000 orang jika dibandingkan dengan triwulan kedua tahun

2015. Dari 90.500 Warga Suriah yang mengajukan permohonan suaka untuk

pertama kalinya di Uni Eropa di triwulan kedua 2016, hampir 80% didaftarkan di

Jerman (71.800).

Kebijakan Kanselir Jerman untuk membuka peluang bagi banyak migran

asal Suriah ini memiliki dampak positif dan negatif bagi warga Suriah,

terlebihwarga negara itu sendiri. Akibat banyaknya migran ini berdampak negatif

pada sosial, dan keamanan masyarakat Jerman. Selain di Jerman negara-negara

anggota Uni Eropa lainnya juga mengalami beberapa masalah keamanan di

negaranya.

3 Aydin, Ullviyye. Ibid. Hal 3
4European Union, Asylum in the EU- Over 210.000 first time asylum seekers in the EU in the
second quarter of 2015,(Brussels: Eurostat newsrelease, Sep. 2015): hal 2, online, internet, 20
Okt.2016. Tersedia pada: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Asylum_quarterly_report
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Krisis migran di Uni Eropa berdampak pada keamanan, sosial, budaya

maupun ekonomi di Uni Eropa. Beberapa dampak negatif dari migran Suriah yang

dirasakan oleh Uni Eropa terjadi di beberapa negara penerima aplikasi pencari

suaka terbanyak seperti Jerman, Swedia dan Prancis. Media masa Jerman

menyampaikan berdasarkan laporan dari kepolisian setempat setidaknya ada

69.000 kasus pada tiga bulan pertama tahun 2016 dimana migran terlibat adalah

pengungsi asal Suriah, Afghanistan dan Irak.5

Dua kasus dimana pengungsi Suriah benar-benar terlibat adalah pada

kasus penyerangan sekaligus pembunuhan seorang wanita hamil dan melukai

beberapa orang lain di Jerman.6Serta pelecehan seksual di malam penutupan tahun

2015, sekelompok migran yang beberapa diantaranya merupakan migran Suriah

menyerang ratusan wanita Jerman.7 Jerman menjadi negara dengan kasus migran

terbanyak dikarenakan Kebijakan Kanselir Jerman Angela Merkel untuk

menerima migran yang paling banyak di antara negara-negara Uni Eropa lainnya.

Kasus lainnya disebabkan oleh migran adalah kerusuhan di Swedia,

Norwegia, Makedonia dan beberapa negara Uni Eropa lainnya. Ada banyak pro-

kontra terhadap penerimaan migran kenegara-negara Uni Eropa. Khususnya

migran asal Suriah yang saat ini sedang banyak. Dibeberapa media dan pengamat

isu internasional diberitakan fakta-fakta bahwa migran merusak tatanan baik kota-

5 Rakyatkunews, Migran Di Jerman Terlibat dalam 69.000 Kejahatan pada 3 bulan pertama 2016,
27 Sep.2016. Tersedia pada: http://news.rakyatku.com/
6 Muhaimin, Wanita yang dibunuh pengungsi suriah di Jerman sedang hamil, (Sindonews :25 Juli
2016). onine, internet, 5 Okt.2016.Tersedia pada:
http://international.sindonews.com/read/1125918/41/wanita-yang-dibunuh-pengungsi-suriah-di-
jerman-sedang-hamil-1469409002
7 Victor Maulana, Buntut serangan seks kekerasan rasial meningkat dijerman,(Cologne:
Sindonews, 11 Jan.2016) onine, internet, 11 No.2016. Tersedia pada :
http://international.sindonews.com/read/1076076/41/buntut-serangan-seks-kekerasan-rasial-
meningkat-di-jerman-1452505197



5

kota di Uni Eropa. 8 Penerimaan migran membuat kota menjadi padat

meningkatnya kriminalitas seperti pencurian ditoko-toko, merusak kenyamanan

kota dengan melempari gedung sekolah dengan alasan tertentu, serta secara

langsung menyerang warga sipil. 9 Hal ini mengancam keamanan sosial warga

negara penerima migran. Dan tentunya mengancam keamanan masyarakat Uni

Eropa secara menyeluruh.

Atas permasalahan ini Uni Eropa melihat bahwa ada akar permasalahan

yang harus diselesaikan melalui kerjasama. Sebagai sebuah strategi penyelesaian,

kerjasama difokuskanpada pengaturan kembali sistem Uni Eropa maupun migran

berasal. Maka dilakukanlah kerjasama kebeberapa perbatasan oleh Uni

Eropa.Khususnya dengan negara yang berbatasan langsung dengan Suriah, yakni

Turki.

Ada banyak penyebab meningkatnya imigran asal Suriah yang masuk ke

Uni Eropa. Salah satunya adalah kemudahan akses yang diberikan Turki sebagai

negara tetangga terdekat Uni Eropa. Turki sebagai jalur strategis bagi pengungsi

memasuki kawasan Eropa, baik melalui jalur darat maupun laut. Dari Turki

kemudian migran berangkat menggunakan jalur laut ke Yunani, Italy bahkan

Spanyol menyebrangi laut Mediterania.10 Negara ini menjadi jalur favorit migran

asal Suriah menuju Uni Eropa.

Turki yang berada disebagian besar Asia barat daya dan sebagian kecil di

Eropa bagian tenggara, wilayahnya menjadi sangat strategis karena dua selat

8 Gatestone institute,Sweden’s Migrant Rape Epidemic, (Gatestone institue, 2016)online, internet,
5 Okt. 2016. Tersedia pada: https://www.youtube.com/watch?v=sdGPPLmR5Bc
9 European Union,Sweden to fly home as many as 80.000 failed asylum seekers, (Brussels:
Euronews,2016) online, internet, Okt. 2016. Tersedia pada:
https://www.youtube.com/watch?v=ty0cP1qFimM
10Muhamet Rajac, “Migrant Crisis, a Security Challenge for the Republic of Macedonia, online
journal,(2016), Hal.4, online, internet, Tersedia pada:
http://www.academicus.edu.al/nr14/Academicus-MMXVI-14-158-167.pdf
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yakni Bosfur dan Dardaneel serta laut Marmarah terletak di daratannya, dikelilingi

laut hitam , berbatasan dengan Georgia, Iran, Armenia, dan Ajerbaijan di sebelah

timur, Irak, Suriah dan laut mediterania disebelah selatan, dengan berbatasan laut

dengan Siprus, laut Aija,Yunani dan Bulgaria di barat, dan Laut hitam di

utara. 11 Batas-batas wilayah ini menjadikan Turki negara yang berpengaruh

terhadap peningkatan migran asal Suriah maupun negara Timur Tengah lainnya

ke Eropa.

Penerimaanmigran dimulai pada Maret 2011, sejak dibuatnya kebijakan

“Pintu-Terbuka” oleh otoritas Turki. Bertepatan dengan itu Suriah mengalami

pergolakan politik yang terus meningkat setiap tahun hingga puncaknya pada

tahun 2015-2016, Sehingga kemudian bantuan kemanusiaan terus diberikan

kepada Suriah melalui Direktorat Jenderal Manajemen Migrasi. Pemerintah Turki

memberikan bantuan pusat akomodasi yang ditetapkan dalam 10 tempat yang

berbeda yakni di Provinsi bagian Selatan dan Tenggara Turki untuk menampung

259.151 warga Suriah atau 14% dari total. Disamping itu juga diberikan bantuan

obat-obatan, pendidikan dan persediaan bahan makanan bagi 1.712.914 warga

Suriah, atau 86% dari total, yang tinggal diluar akomodasi yang diberikan Turki.12

Berdasarkan data UNHCR pada tahun 2015, sejumlah 4.287.293 orang

pengungsi Suriah terdaftar di beberapa negara seperti Mesir, Irak, Yordania,

Lebanon (sejumlah 2,1 juta jiwa) dan Turki (sejumlah 2,2 juta jiwa) serta di

Afrika Utara (sejumlah 26.700 jiwa). 13 Dalam kurun waktu satu tahun terjadi

peningkatan yang begitu signifikan. Pada Juli 2016 secara resmi diperkirakan

11Rababa’a,Ghazi Ismail, Turkey and the European Union ,(2013) Hal.2, onine, internet, Tersedia
pada : www.ijhssnet.com/journals/Vol_3.../10.pdf
12 Aydin,Ulviyye,2016,The Syrian Refugee Crisis:New Negotiation Chapter In European Union-
Turkey Relations,Turki: Izmir University,Hal.108
13 Ibid.Hal.106
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pengungsi Suriah yang teregistrasi di Turki adalah sejumlah lebih dari 3,1 juta

jiwa. Hal ini yang menjadikan Turki sebagai negara penerima pengungsi

terbanyak didunia.14

Eastern Mediterranean Route (Greece/Aegean Sea) menjadi rute utama

penyeberangan imigran jalur maritim dari Turki ke Yunani pada tahun 2015. Rute

ini merupakan rute yang berada diantara Turki-Yunani. Akibatnya krisis migran

berfokus di Yunani, sejak 2014 sejumlah 45 % migran di Yunani berasal dari

Timur tengah. Dan Pada tahun 2013 Turki menutup jalur darat dengan

membangun pagar sepanjang Sungai Evros bagi pengungsi sehingga rute

perjalanan migran dari laut meningkat.15 Sehingga rute Laut Mediterania semakin

padat dengan migran.

Banyaknya pengungsi yang melintasi Turki menuju ke kawasan Uni Eropa

dikarenakan status legal pencari suaka di Turki yang masih diperdebatkan. Turki

merupakan bagian dari Konvensi Genewa 1951 yang berhubungan dengan status

pengungsi dan protokol 1967, merupakan dokumen kunci pendefinisian

pengungsi siapa yang dimaksud dengan pengungsi, apa hak mereka, dan

kewajiban resmi negara penerima. Namun, Turki memasukkan keterbatasan

geografi ketika menandatangani konvensi tersebut. Sehingga hanya dikenal

sebagai pengungsi adalah mereka yang datang dari Eropa. Dimana yang datang

dari berbagai wilayah lain hanya dapat tinggal sementara dibawah status pencari

14 Turkey:Refugee crisis,European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection
15 Apotolos G, Papadopoulos, From Migration Crisi to refugee crisis in Europe:Securitization
priorities vs what? (Hellenic Obsevatory Seminar: 2016) online, internet, Tersedia pada:
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Events/2015-
16-Events/Hellenic-Observatory-LSE-Seminar-AGP-18-01-2016-final.pdf
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suaka sesuai dengan Undang-Undang Pengungsi dan Pencari Suaka Turki tahun

1994 milik Turki.16

Dikarenakan status pencari suaka bagi Migran Suriah ini tidak

mendapatkan hak azasi manusia yang setidaknya dapat memenuhi kebutuhan

primer mereka. Turki memperkenalkan berbagai Undang-Undang yang khusus

dan bertujuan untuk membantu warga Suriah dibawah perlindungan sementara

secara legal, termasuk hak untuk tinggal di Turki selama periode waktu yang

“dapat diterima” dan dengan “hak pencari suaka sementara” sampai negara ketiga

menerima mereka sebagai pengungsi. Dibawah kebijakan “open-door” Turki

menyediakan perlindungan untuk semua pendatang, termasuk mereka yang

kekurangan paspor. Meskipun demikian perlindungan sementara yang diberikan

Turki tidak memberikan prospek berjangka waktu lama, tinggal tanpa keamanan

dan infrastruktur yang memadai. Dan dibawah status mereka sebagai pencari

suaka mereka tidak mendapat izin untuk bekerja walaupun berkualifikasi.17

Pada akhir nya tetap migran lebih memilih negara-negara dikawasan Uni

Eropa sebagai negara tujuannya dikarenakan regulasinya lebih memungkinkan

mereka untuk tinggal lebih lama dan beberapa negara Uni Eropa sangat membuka

peluang bagi pencari suaka.Akibatnya Uni Eropa tidak mampu menyelesaikan

permasalahan ini sendiri, tidak mampu membendung arus migran yang terus

meningkat setiap hari. Sistem pengaturan pengungsi di Uni Eropa juga

mempersulit penyelesaian isu ini.

Dua Grand Strategi Uni Eropa adalah Perjanjian Dublin dan Schengen

Area. Namun Perjanjian Dublin ternyata menjadi salah satu batu sandungan Uni

16Ulviyye Aydin, Op.cit.Hal 110
17 Ulviyye Aydin, Op.cit.Hal.109
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Eropa untuk dapat menyelesaikan sendiri masalah pengungsi. Perjanjian Dublin

menegaskan bagi semua negara anggota Uni Eropa memiliki tanggung jawab

untuk memeriksa aplikasi pencari suaka, dan negara dimana pencari suaka

pertama kali menginjakkan kaki bertanggung jawab dalam proses registrasi

pengungsi dan proses sidik jari. Biasanya negara anggota Uni eropa yang pertama

kali disinggahi pengungsi akan menerima aplikasi pengungsi. Namun pada krisis

kali ini kebanyakan pengungsi menolak untuk diproses/ didata di negara

perantara/ negara ketiga. Mereka menginginkan untuk langsung ke negara tujuan

seperti Jerman, Prancis, Belanda dan lainnya. Hal ini yang menjadikan Perjanjian

Dublin semakin rumit, ditambah lagi sikap Jerman yang menangguhkan

Perjanjian Dublin dengan memproses sendiri seluruh aplikasi yang diajukan

pengungsi untuk segera memasuki negaranya.18

Perjanjian Schengen juga terbukti tidak tepat pada krisis migran kali ini,

perjanjian ini membebaskan visa maupun paspor bagi anggota wilayah Schengen/

Schengen Area, membebaskan tiap anggota untuk melakukan pertukaran buruh

dan pekerja ke wilayah Schengen. 19 Imigran dari Timur Tengah yang sedang

menjamur di Eropa saat ini akan melakukan pergerakan dengan bebas kebeberapa

negara Eropa wilayah Schengen. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi keamanan

negara-negara anggota Uni Eropa. Maka sebagai upaya penyelesaian Uni Eropa

melakukan kerjasama dengan beberapa negara ketiga, salah satu nya Turki.

18 Maxime H.A.Larive, “A Crisis fo the Ages The European Union and the Migration
Crisis,”(Okt.2015)hal 10 ,online,internet,15 Juni 2016.Tersedia pada:
http://www.as.miami.edu/media/college-of-arts-and-sciences/content-
assets/euc/docs/papers/Larive_MigrationCrisis.pdf
19 Roderick Parkers, “European Union and the Geopolitics of migration,”Uipaper (The Swedish
Institute of International Affairs:2015) hal 3,online,internet,15 Juni 2016.Tersedia pada:
http://www.ui.se/eng/upl/files/111585.pdf
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Turki yang berbatasan langsung dengan Suriah mendapat peran penting

dalam hal ini yaitu sebagai wilayah buffer zone Uni Eropa. Turki yang juga

memiliki wilayah yang lebih luas daripada Yunani serta kedekatan budaya dengan

warga Suriah dipercaya mampu menjadi tempat tinggal sementara maupun jangka

waktu lebih lama bagi warga Suriah terlebih mampu membendung arus migran ke

Uni Eropa secara tidak teratur. Uni Eropa kemudian memutuskan untuk

melakukan “Joint Action Plan” yang ditetapkan pada KTT bulan Oktober 2015

dan mulai diimplementasikan pada November 2015.

Joint Action Plan (JAP) merupakan kerjasama antara UE-Turki yang

mengatasi situasi krisis migran dengan tiga cara yang pertama, dialamatkan pada

akar masalah yang menyebabkan peningkatan jumlah migran Suriah, yang kedua

ditujukan untuk memberikan dukungan bagi warga Suriah dibawah perlindungan

sementara dan negara tuan rumah di Turki, serta yang ketiga ditujukan untuk

memperkuatkan kerjasama untuk mencegah arus migrasi ireguler ke Uni Eropa.

UE dan Turki akan mengatasi krisis ini bersama dengan berbagi beban.20

Implementasi dari Action plan ini akan bersama-sama diarahkan oleh

Komisi Eropa (EC) dan Wakil Presiden serta pemerintah Turki melalui

Kesepakatan UE-Turki dalam kelompok kerja tingkat tinggi untuk mengatasi

migran.Implementasi “Joint Action Plan (JAP)” berisi beberapa tindakanyang

telah disepakati bersama dengan tujuan seperti21 :

20 European Union, EU-Turkey Joint Action Plan , (Brussels: European Commission Factsheet,
Okt.2015) : hal 1, online, internet, 24 Okt. 2016. Tersedia pada: www.ec.europa.eu
21Dokumen Parlemen Inggris,Committee, Eu-Turkey Cooperation on Support of Refugees and
migration management in view of the situation in Syria and Iraq. (21 oktober 2015) onine, internet,
Oktober 2016, Tersedia pada:
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmselect/cmeuleg/342-vi/34204.htm
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- Memenuhi kebutuhan mendesak dengan menyediakan bantuan

kemanusiaan sesegera mungkin bagi pengungsi,

- Mengurangi beban yang dipegang oleh masyarakat Turki menjadi tuan

rumah atas sejumlah 2,2 juta pengungsi,

- Menciptakan kondisi tinggal yang lebih baik dan jangka panjang bagi

pengungsi di Turki,

- Mengatasi faktor utama yang mendorong pengungsi berpindah dari Turki

ke UE dengan caratidak teratur, dalam mencari tempat tinggal alternatif

bagi pencari suaka.

- Mencegah kedatangan migran ireguler ke Turki serta keberangkatan

pengungsi ireguler dan migran dari Turki ke UE,

- Mencegah kehilangan nyawa di laut dengan mengintensifkan pencarian

dan operasi penyelamatan,

- Meningkatkan perlawanan melawan jaringan kriminal yang terlibat dalam

penyelundupan migran,

- Dan memastikan pengembalian ke asal migran ireguler yang tidak

membutuhkan perlindungan internasional dan yang ditawan oleh penegak

hukum dari negara anggota UE atau Turki serta mendukung integrasi

kembali dari orang yang kembali ke negara asal.

Melalui JAP ini penulis akan menggambarkan kerjasama UE-Turki

mengatasi krisis migran pada tahun 2015-2016.

Permasalahan krisis migran sudah pernah terjadi di Uni Eropa, namun

krisis migran pada tahun 2015-2016 ini merupakan peningkatan yang belum

pernah terjadi sebelumnya terhitung sejak Perang Dunia II. Uni Eropa kesulitan
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mengatasi krisis migran ini. Turki yang merupakan candidate country Uni eropa

menjadi penting perannya dalam penyelesaian isu, karena berada diantara wilayah

tujuan migran dan sumber migran terbesar saat ini yakni Suriah. Untuk itu penulis

tertarik untuk menggambarkan bentuk kerjasama yang sudah dilakukan oleh Uni

Eropa-Turki sebagai strategic partner sekaligus negara tetanggadalam mengatasi

krisis migran. Kerjasama ini akan menjadi menarik dikarenakan sejarah hubungan

Uni Eropa-Turki dimana selama ini yang terlihat lebih lemah adalah Turki, namun

kali ini peran Turki cukup kuat dalam “Joint Action Plan EU-Turkey.”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Kerjasama Joint Action Plan Uni Eropa-Turki dalam mengatasi krisis

migran asal Suriah dilakukan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan

penelitian tentang upaya kerjasama JAP Uni Eropa-Turki mengatasi migran asal

Suriah, dan memberikan gambaran secara jelas tentang upaya tersebut dengan

menjelaskan berbagai bentuk kerjasama yang akan dan sudah dilakukan Uni

Eropa-Turki.

1.4 Manfaat Penelitian

- Penelitian ini memberikan manfaat bagi pembaca untuk mengetahui

isu krisis migran dari sisi kerjasama lintas batas yang dilakukan Uni

Eropa-Turki,
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- Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti lain yang membahas

isu sama dengan perspektif berbeda dengan penulis, untuk menambah

pengetahuan dan informasi terkait krisis migran Uni Eropa,

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Studi Terdahulu

Pada penelitian ini penulis menggunakan studi terdahulu dari Fusun

Ozerdem, dengan judul “Turkey’s EU Cross-Border Cooperation Experiences:

From Western Borders to Eastern Borders”. Jurnal ini memiliki kesamaan dengan

penelitian ini yakni sama-sama membahas kerjasama lintas batas antara Uni

Eropa-Turki dan menggunakan konsep CBC dalam menganalisa kerjasama.

Namun penelitian Fusun memiliki tahun penelitian berbeda dengan penulis,

penulis meneliti CBC tahun 2014-2016 dimana kerjasama lintas batas disini

memiliki sasaran untuk mengatasi krisis imigran yang mengancam keamanan Uni

Eropa. Selain itu Fusun menjelaskan mengenai kerjasama lintas batas antara

negara per-negara di Uni Eropa dengan Turki. Sedangkan penelitian penulis kali

ini menjelaskan cross-border cooperation Uni Eropa-Turki.

Dalam jurnal tersebut Fusun mendefinisikan Cross border cooperation

sebagai sebuah bentuk kerjasama internasional yang dilakukan secara bilateral
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maupun trilateral antara bangsa-bangsa yang berbagi perbatasan bersama dan

mendistribusi kebijakan yang memberikan pendanaan bagi perbatasan di

Uni. 22 Jika dikaitkan dengan definisi Gerfert yang penulis pakai, maka disini

Fusun menspesifikkan CBC sebagai bentuk direct cooperation.

Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai kerjasama lintas-batas Turki dengan

Yunani dan Bulgaria. Dalam kerjasama ini bantuan diberikan dengan dukungan

Uni Eropa melalui “Interreg programmes” dengan tujuan untuk melakukan

kegiatan-kegiatan pembangunan dibidang infrastruktur, perkembangan ekonomi,

perlindungan lingkungan dan kerjasama lokal.Wilayah perbatasan antar negara

biasanya menderita akibat tingkat infrastruktur daerah yang rendah,

ketergantungan yang kuat terhadap hubungan antar negara, masalah populasi dan

migrasi serta tingkat hubungan bisnis yang rendah akibat takut akan konflik

perbatasan. Untuk itulah dibuat kerjasama lintas-batas ini. Program-program CBC

ini diimplementasikan dalam kerangka kerja yang disebut dengan “Joint

Programme Document” (JPD).

Program CBC antara Bulgaria-Turki dilaksanakan pada tahun 2004-2006,

dibawah Joint Cooperation Committee (JCC). Sedangkan kerjasama Turki-Yunani

melalui program INTERREG III/A untuk mendukung integrasi sosial dan

ekonomiantara negara bertetangga di Yunani sebagai anggota UE dan Turki

sebagai negara kandidat.

22 Fusun Ozerdem, “Turkey’s EU Cross border Cooperation Experiences: From Western Borders
to Eastern Borders,”European Perspective-Journal on European Perspectives of The Western
Balkans 3.(Okt.2011) : 29, online, internet, 27 Okt.2016. Tersedia pada :
http://www.cep.si/dokumenti/Turkey_s%20EU%20Cross%20Border%20Cooperation%20Experie
nces-%20From%20Western%20Borders%20to%20Eastern%20Borders%20-
%20F%C3%BCsun%20%C3%96zerdem.pdf
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Selain dengan negara-negara anggota Uni Eropa, Turki juga menjalin

kerjasama lintas batas dengan Armenia, Georgia, dan Azerbaijan. Salah satu

kerjasama lintas-batas dibiayai oleh Turki-UE, bernama “European

Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) Black sea Basin Cross Border

Cooperation Programme (2007-2013). Kerjasama multilateral ini melibatkan

delapan negara yaitu Armenia, Moldova, Romania, Turki dan Ukraina, dan

pendanaan bersama melalui ENPI(untuk negara pertisipan diluar Turki) dan IPA

(untuk Turki).

Program ini bertujuan untuk menyediakan perkembangan ekonomi dan

sosial di regional Black Sea Basin. Kerangka kerja ini mendanai proyek-proyek

yang  di implementasikan dalam kerjasama dengan mitra dari berbagai negara dan

memiliki implikasi antar perbatasan.

Kerjasama lintas batas Turki lainnya adalah dengan Timur Tengah, Turki

memainkan peran aktif di regional lebih dari 10 tahun. Turki membuat kebijakan

“zero problems with neighbours”, “Visa Diplomacy” yang menghapuskan

persyaratan perjalanan dengan Yordania, Lebanon,Suriah dan Iran.

Kontribusi yang diberikan jurnal tersebut terhadap penelitian penulis

berada dibeberapa penjelasan, seperti penulis lebih mengetahui mengenai

hubungan Turki-Uni Eropa, bentuk kerjasama lintas batas yang dilakukan Turki

dengan Yunani dan Bulgaria, serta penerapan kerjasama lintas batas Turki dengan

negara-negara tetangga selain Uni Eropa.Jurnal ini juga menunjukkan bahwa

konsep cross border cooperation bisa digunakan sebagai alat untuk

mendeskripsikan kerjasama mengatasi migran.Dengan contoh kerjasama Turki-
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Suriah, menjelaskan CBC dalam mengatasi migran yang termasuk kedalam isu

politik.

Jurnal kedua yang penulis jadikan sebagai acuan adalah jurnal dari

Ulviyye Aydin menjelaskan bagaimana cara Turki mengatasi imigran. Turki

merupakan bagian dari konvensi Geneva 1951 yang berhubungan dengan status

pengungsi, dan Protokol 1967 yang menjadi kunci pendefinisian siapa itu

pengungsi, apa haknya dan kewajiban legal negara. Namun Turki memiliki

keterbatasan geografi ketika menandatangani konvensi, dimana yang dikenal

sebagai pengungsi adalah orang yang berasal dari Eropa yang berasal dari wilayah

lain hanya bisa tinggal sementara dibawah status pencari suaka.

Penduduk Suriah tidak bisa menerima status pengungsi di Turki, mereka

hanya bisa dikenal sebagai pencari suaka dibawah perlindungan pemerintah Turki

sesuai dengan UU tentang Pengungsi dan Pencari suaka tahun 1994. Karena status

pencari suaka diluar hak-hak natural, Turki memperkenalkan berbagai macam

regulasi dan secara langsung menolong Suriah dibawah perlindungan sementara

secara legal. Sehingga pencari suaka dapat tinggal di Turki sampai negara ketiga

menerima mereka sebagai pengungsi.

Secara legal, status perlindungan sementara tidak menyediakan prospek

panjang untuk warga suriah di Turki, mereka dibiarkan berada dengan keamanan

dan infrastruktur terbatas, serta persediaan pokok dari kebutuhan esensial mereka.

Dibawah status ini tidak ada warga suriah yang memiliki hak legal untuk bekerja,

walaupun mereka berkualitas. Namun terjadinya eskalasi perang dan sedikitnya

harapan untuk kembali ke Suriah, membuat kebanyakan warga suriah memilih

tinggal di Turki secara permanen. Hal ini yang memaksa Turki membuat beberapa
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perubahan politik dalam hubungannya dengan status mereka. Hukum tentang

Warga Asing dan Perlindungan Internasional 11-04-2014, mengklarifikasi status

Suriah, mengizinkan mereka “sementara” berintegrasi dengan pasar pekerja di

Turki. Dengan cara memberikan Warga Suriah “Kartu Identitas Perlindungan

sementara” sebagai hak untuk mendapat izin kerja. Publikasi tentang regulasi

sementara penting untuk menentukan hak dan kewajiban warga suriah di Turki.

Sebagai kesimpulan Ulviyye Ayydin mengatakan bahwa Migrasi

Internasional adalah isu keamanan non tradisional kontemporer di dunia.

Negosiasi antara Uni Eropa dan Turki terus berlanjut, Uni Eropa membutuhkan

Turki sebagai negara perbatasan yang akan menjadi negara pertama yang

menampung imigran asal Suriah. Namun meskipun demikian jika nantinya Turki

akan menjadi negara anggota Uni Eropa, semua negara harus terlibat dalam

menyelesaikan masalah pengungsi bukan hanya negara perbatasan saja.

Dalam jurnal ini juga dijelaskan keterlibatan Uni Eropa dalam mengatasi

krisis pengungsi Suriah, sebelum akhirnya bekerjasama dengan Turki. Dimulai

pada tahun 2014, khususnya pada musim panas 2015 jumlah pengungsi Suriah di

Eropa meningkat.

EU akhirnya mengimplementasikan paket agendanya untuk migran pada 27 Mei

2015 yakni :

- Permohonan untuk menerapkan artikel 78 Pakta Fungsi Uni Eropa,

untuk pertama kalinya. Supaya merelokasi 40.000 pencari suaka

dengan memanfaatkan Italy dan Yunani.

- Rekomendasi untuk skema transmigrasi bagi 20.000 orang dari luar

UE;
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- Rencana Aksi untuk penyelundupan

- Kebutuhan Amandemen untuk budget UE meningkatkan Operasi laut

Triton dan Poseidon untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa

Implementasi kedua agenda UE dilaksanakan pada 9 September 2015,

yakni :

- Relokasi 120.000 orang yang secara jelas membutuhkan perlindungan

internasional dari Yunani, Hungaria, dan Itali;

- Mekanisme Relokasi krisis di masukkan kedalam Regulasi Dublin;

- Daftar negara asal yang Aman

- Membuat kebijakan kembali lebih efektif melalui Handbook dan

sebuah Action plan

- Komunikasi dialamatkan pada dimensi eksternal krisis pengungsi;

- Penadaan dana darurat bagi Afrika

Ulviyye menjelaskan bagaimana cara Turki memperlakukan pengungsi.

Turki menjadi bagian dari konvensi Geneva 1951 yang berhubungan dengan

status pengungsi, dan Protokol 1967 yang menjadi kunci pendefinisian siapa itu

pengungsi, apa haknya dan kewajiban legal negara. Namun Turki memiliki

keterbatasan geografi ketika menandatangani konvensi, dimana yang dikenal

sebagai pengungsi adalah orang yang berasal dari Eropa yang berasal dari wilayah

lain hanya bisa tinggal sementara dibawah status pencari suaka.

Penduduk Suriah tidak bisa menerima status pengungsi di Turki, mereka

hanya bisa dikenal sebagai pencari suaka dibawah perlindungan pemerintah Turki

sesuai dengan UU tentang Pengungsi dan Pencari suaka tahun 1994. Karena status

pencari suaka diluar hak-hak natural, Turki memperkenalkan berbagai macam
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regulasi dan secara langsung menolong Suriah dibawah perlindungan sementara

secara legal. Sehingga pencari suaka dapat tinggal di Turki sampai negara ketiga

menerima mereka sebagai pengungsi.

Persamaan Jurnal ini dengan penelitian penulis berada pada isu yang

dibahas, dan perbedaannya ada pada teori yang digunakan. Ulviyye menggunakan

teori migrasi dalam menjelaskan isu krisis migran suriah sedangkan penulis

menggunakan konsep cross border cooperation. Penulis memperoleh pemahaman

lebih mengenai respon yang diberikan oleh Uni Eropa maupun Turki terkait

masalah krisis migran Uni Eropa.

2.2 Kerangka Konseptual

Konsep adalah alat yang dapat digunakan untuk mengerti sebuah

fenomena, merupakan sebuah kata yang digunakan untuk menyederhanakan

kenyataan yang kompleks dengan mengkategorikan hal-hal yang kita temui

berdasarkan ciri-ciri yang relevan bagi kita.

“Suatu konsep adalah simbol dari fenomena;bukan fenomena itu sendiri”23

Kerjasama adalah proses bekerja atau bertindak secara bersama-sama

untuk sebuah tujuan dan keuntungan yang sama. Kerjasama memiliki jenis yang

bermacam-macam, dibedakan berdasarkan definisinya.

Kerjasama menurut K J Holsti merupakan sebagian besar transaksi dan

interaksi diantara negara-negara dalam sistem internasional dewasa ini yang

bersifat rutin dan hampir bebas konflik. Munculnya berbagai masalah

internasional, regional, atau global yang membutuhkan perhatian banyak negara

membuat sejumlah pemerintah saling berinteraksi melakukan pendekatan satu

23 Mas’oed, Mochtar, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi(Jakarta :
LP3ES,1994)
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sama lain untuk tujuan utama mencapai kepentingan nasional ataupun untuk

sama-sama memperoleh jawaban atas masalah internasional. Jika negara satu dan

lain berhasil memiliki kesepemahaman antar kedua pihak maka interaksi ini akan

di akhiri dengan pembuatan perjanjian ataupun MoU, hal ini yang disebut dengan

kolaborasi atau kerjasama oleh K J Holsti.

Kerjasama Internasional menurut K.J Holsti didefinisikan seperti berikut :24

a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling

bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh

semua pihak sekaligus,

b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang

diputuskan suatu negara akan membantu negara itu dalam mencapai

kepentingan dan nilai- nilainya,

c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih

dalam rangka memanfaatkan kesamaan kepentingan atau benturan

kepentingan,

d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang

dilakukan untuk melaksanakan persetujuan,

e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Sebagai bentuk yang lebih sederhana dan lebih spesifik dari kerjasama

internasional penulis menggunakan konsep cross border cooperation. Konsep ini

sesuai dengan isu yang penulis gunakan jika dibandingkan dengan teori kerjasama

internasional yang masih sangat luas definisinya.

24 K.J Holsti, Politik Internasional,Kerangka untuk Analisis,Jilid II,Terjemahan M.Tahrir
Azhary,(Jakarta:Erlangga,1998) hal.652
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2.2.1 Konsep Cross-Border Cooperation

Pada tahun 1990an merupakan tahun dimana Komisi Regional Uni eropa

membedakan definisi cross-border cooperation dengan kerjasama teritorial

lainnya seperti kerjasama transnasional dan interregional. Seperti dinyatakan pada

tahun 1998 oleh Komisi Regional UE, bahwa CBC merupakan hubungan antar

otoritas lokal yang saling bertetangga membuka perbatasan nasionalnya. Tidak

seperti kerjasama transnasional, CBC memerlukan joint national borders dan

bertujuan untuk mengintegrasikan wilayah bersama yang menghadapi isu-isu

bersama. 25 Profesor Charles Ricq menyatakan bahwa tujuan dari CBC adalah

untuk menciptakan (dalam wilayah perbatasan) hubungan untuk menemukan

solusi bersama atas isu-isu yang sama. Dengan demikian diidentifikasikan bidang

utama aktivitas cross-border cooperation yakni yang berhubungan dengan

lingkungan dan penggunaan wilayah daratan, transportasi dan telekomunikasi,

ekonomi dan tenaga kerja, perlindungan sosial, kesehatan, dan akomodasi untuk

populasi masyarakat di perbatasan dan terakhir adalah bidang edukasi, riset dan

kebudayaan.26 CBC bisa muncul jika ada joint interest yang didefinsikan oleh

kedua entitas yang bekerja sama.

Border region bukan hanya sebuah wilayah kedaulatan antara dua negara

yang bertetangga, yang memiliki batas yurisdiksi. Namun merupakan area khusus

yang berubah secara terus menerus dan area dimana ada pertukaran sifat dasar

sosial, budaya, ekonomi, dan politik, sebuah ruang dimana perkembangan

25 European Union, Methodology for integrating the cross-border dimension into the CoR’s
consultative work,(Barcelona: EIPA,2011), 6, online, internet, 25 Nov.2016. Tersedia pada:
www.cor.europa.eu
26 Ibid, hal. 7
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berbagai macam aktivitas terjadi dan dimana tipe dan intensitas transaksi

berkembang pada waktunya.27

Artikel 2.1 Konvensi Madrid 1980 mendefinisikan transfontier co-

operation sebagai : Beberapa tindakan bersama untuk menguatkan hubungan dan

membantu perkembangan antara masyarakat teritorial atau otoritas dalam

yurisdiksi dari dua atau lebih pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dan akhir

dari beberapa perjanjian dan persiapan yang dibutuhkan untuk tujuan ini.28

Konsep CBC mulai digunakan pada tahun 1970an untuk menentukan

hubungan kultural dan politik antara wilayah berdekatan pada kedua sisi yang

berbatasan langsung. Ada banyak definisi dari CBC, P. Belenkyi dan N.Mikula

mendefinisikan CBC sebagai bidang khusus dalam implementasi hubungan

internasional pada level regional, dimana ada kebutuhan dan kemungkinan aktif

dari penggunaan batas bersama, kebutuhan untuk mengatasi isu keamanan

lingkungan, komunikasi yang lebih luas dari negara-negara bertetangga dan

pertimbangan tentang beban yang lebih tinggi atas infrastruktur sosio-ekonomi.29

Sesuai dengan perkembangan hubungan internasional, memperkuat

integrasi, istilah “kerjasama lintas-batas” digunakan semakin sering. dibawah ini

ditunjukkan proses kerjasama lintas batas meluas hingga akhirnya menghapus

kerangka perbatasan.

27 Luis de Sousa,Understanding European Cross-border Cooperation: A Framework for
Analysis(Lisbon : Universidade de Lisboa 2012)hlm.3, online, internet, 10 okt.2016. Tersedia
pada: http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/ICs_LSousa_Understanding_ARI.pdf
28 Ibid, hlm.5
29 Yuliya Tkachenko, Vladislav Pustovar, “Approaches to the definition of Cross-border
cooperation: Discussion points”the russioan academic journal 29.,(2014), hal 3, online, internet,
16 nov.2016. Tersedia pada: http://www.ics.ul.pt/rdonweb-
docs/ICs_LSousa_Understanding_ARI.pdf
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Dari penggambaran konsep tersebut dapat dilihat bahwa konsep CBC ini

memungkinkan potensi integrasi regional. CBC bertujuan memperluas

kesempatan untuk mengatasi masalah melalui bantuan bersama dari negara-negara

bertetangga.

2.2.2 Definisi konsep Cross-Border Cooperation

Dalam istilah operasional, cross border cooperation dapat didefinisikan

sebagai beberapa macam tindakan bersama antara institusi umum dan atau privat

dari wilayah yang berbatasan dua atau lebih negara, didorong oleh faktor

geografis, ekonomi, budaya/identitas, politik/kepemimpinan, dengan tujuan

menguatkan hubungan antara negara yang bertetangga baik, mengatasi

permasalahan umum atau mengatur bersama sumber daya antara masyarakat

melalui beberapa mekanisme kerjasama yang tersedia.30 CBC adalah fenomena

30 Loc. Cit
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kompleks dan yang asalnya berkaitan dengan saling mempengaruhi dari sejumlah

faktor dan keadaan.

Cross border cooperation(CBC) merupakan proses bekerja ataupun

bertindak bersama untuk sebuah tujuan bersama atau keuntungan bersama. CBC

adalah kerjasama lintas batas oleh dua atau lebih negara atau regional. Komisi Uni

Eropa membuat pembedaan antara yang langsung (transnasional) CBC dengan

yang tidak. CBC yang berbagi batas negara secara langsung (Direct CBC) adalah

bentuk kolaborasi dari negara-negara, regional-regional berbeda yang berbagi

perbatasan bersama bermaksud untuk menghasilkan keuntungan dan mencapai

sasaran yang sama, dan CBC yang tidak langsung (Indirect CBC) adalah bentuk

kolaborasi berbeda negara-negara, regional-regional melintasi batas yang tidak

butuh berbagi perbatasan.31

Dalam Prakteknya CBC bertujuan mencapai sasaran umum, sebagai

contoh meningkatkan keuntungan ekonomi atau pembangunan berkelanjutan dari

regional, atau bertujuan mempromosikan kerjasama antara entitas dari negara-

negara berbeda. Dalam kasus migran ini penulis menggunakan definisi konsep

dari Sonya Gerfert. Penulis melihat definisi ini tepat digunakan, karena dalam

tulisannya , Gerfert memberikan contoh kerjasama lintas batas antara US-Mexico

Binational Commission (BNC) untuk mengatasi people smugling, people

trafficking dan immigrants ireguler yang merupakan isu-isu urgent dengan

menggunakan konsep ini. Sehingga penulis rasa kasus krisis migran asal Suriah

ini juga mampu dianalisis menggunakan konsep Gerfert.

31Gerfert,Sonya. Cross border cooperation;Transforming Borders.(University of Twente, 2009)
hal. 14, online, internet, 17 sep.2016. Tersedia pada :
http://essay.utwente.nl/60149/1/BSc_S_Getfert.pdf
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Sonya Gerfert mendefinisikan “Cross border Cooperation sebagai bentuk

kerjasama internasional dijalankan secara bilateral maupun multilateral antara

negara-negara atau regional melintasi batas bersama dan maupun bukan batas

bersama untuk mendapatkan keuntungan atau mencapai sasaran bersama.”32

Dalam mempelajari CBC penting untuk mengenal peran batas wilayah

disamping peran negara. Wilayah perbatasan kebanyakan sedikit berkembang dari

keseluruhan wilayah negara dan juga disebut sebagai wilayah peri-peri. Ekonomi

negara dari sebuah regional berdampak pada semua daya saing wilayah ekonomi.

Kelemahan sebuah regional suatu negara bisa membatasi kekuatan dan

pertumbuhan dari keseluruhan area ekonomi. Ini bisa disebut sebagai salah satu

tujuan dasar dari cross border cooperation, untuk mendukung dan meningkatkan

kekuatan wilayah peri-peri sehingga meningkatkan keseluruhan tugas dan fungsi

dari ekonomi.

Dalam tulisannya Gerfert menyatakan bahwa pendekatan fungsional dan

neofungsional adalah pendekatan yang cocok sebagai latar belakang terbentuknya

CBC. Konsep spill-over penting diterapkan dalam CBC, pertama-tama karena

pendekatan fungsional dan kedua karena keterlibatan bidang kebijakan. Kedua

gagasan masuk kedalam Tipologi CBC yang dikemukakan oleh Sonya Gerfert.

Sonya Gerfert kemudian membuat tipologi berdasarkan pendekatan teoritis

fungsionalis, neofungsionalis dan dependensi.Untuk melengkapi penelitian dan

analisisnya tentang cross border cooperation Gerfert membuat sebuah tipologi

yang berasal dari kerangka teoritis, nantinya berguna untuk memahami dengan

jelas bentuk cross border cooperation.

32 Ibid. Hal 18
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2.2.3 Tipologi Konsep Cross Border Cooperation

Tipologi akan sangat berguna untuk memberikan wawasan lebih mengenai

CBC dan manfaatnya. Karakteristik yang signifikan dari CBC yang dibedakan

berdasarkan definisi adalah directdan indirect. Direct CBC merupakan bentuk

kolaborasi dari negara-negara yang berbeda, berbagi batas wilayah yang

sama(berbatasan langsung) bertujuan untuk mendapatkan manfaat atau dengan

kata lain tujuan atau sasaran yang sama. Indirect CBC merupakan sebuah bentuk

kolaborasi antara negara-negara yang berbeda, melintasi batas namun bukan batas

langsung(non-batas bersama) untuk mencapai tujuan dan manfaat bersama. Direct

CBC akan beroperasi dengan berbeda dari indirect CBC karena direct CBC akan

dijalankan untuk tujuan berbeda, komunikasi dan relasi akan lebih mudah

ditetapkan dan lebih reguler, dan bidang kerjasama akan secara praktis terhubung.

Karakteristik kedua dari CBC adalah strategi CBC. CBC direct maupun

indirect dapat berkembang dari dua sisi. Prakarsa untuk membentuk CBC bisa

diberikan dari atas atau disebut Top-Down, namun juga berkembang dari lokal

maupun regional atau disebut Bottom-up. Strategi Top-Down bagi CBC akan

melihat keseluruhan gambar, dan kemudian akan dipersempit ke regional-

regional,area-area atau aktor-aktor yang berkonstribusi dalam mencapai tujuan

utama. Strategi Bottom-up akan melihat regional,area atau aktor dan keuntungan

yang dapat dicapai dari kerjasama tanpa mempertimbangkan keseluruhan (efek)

gambaran. Dengan kata lain strategi Top-Down akan secara umum melibatkan

aktor level- yang lebih tinggi merasakan keuntungan untuk bekerjasama antara

aktor level-yang lebih rendah.33

33 Ibid.hal 16
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Pembedaan dari Bottom-Up dan Top-Down dapat menjelaskan bagaimana

bentuk nyata dari kedua CBC, muncul dari usaha mencapai keamanan atau usaha

pencegahan melawan kemungkinan krisis, dan secara politik terhubung kepada

kepentingan keamanan dan stabilitas internasional.

Karakteristik yang ketiga disini adalah kepentingan atau sasaran(goals) ,

kepentingan disini juga diartikan sebagai sasaran untuk memunculkan inisiasi

ataupun upaya mula-mula. Sasarannya bisa jadi fungsional atau praktis, namun

juga bisa lebih ke strategi dan fokus padakeamanan atau kepentingan stabilitas.

Lebih jauh lagigoals dibagi kedalam goals politik,sosial,militer,ekonomi, dan

lingkungan.

Kepentingan/goals juga dihubungkan ke level aktor. Misalnya,

kepentingan militer tidak akan berada dilevel regional, namun nasional ataupun

supranasional. Kepentingan ekonomi, bisa berada dilevel regional,nasional,dan

supranasional.

Karakteristik keempat adalah institutional set-up/aturan institusi.

Kerjasama juga bergantung pada dasar hukumnya yang nantinya akan

menentukan kuat atau lemahnya cross border cooperation.Basis legal digunakan

untuk menetapkan dan memampukan CBC terhubung ke negara-negara ataupun

regional, Aturan institusi yang bisa dibedakan secara jelas dengan keterlibatan

mitra-mitra.34

Karakteristik kelima adalah Pendanaan. Untuk menetapkan CBC maka

koneksi dan hubungan perlu dibuat, struktur perlu diciptakan dan secara umum

pendanaan akan membuat aktor bekerjasama dengan yang lain. Pendanaan bisa

34 Ibid Hal. 10
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berada di institusi regional,nasional dan supranasional serta dari aktor-aktor itu

sendiri.

Karakteristik terakhir adalah tipe aktor yang terlibat. Pada penelitiannya

Sonya Gerfert hanya berfokus pada sektor publik, yang artinya aktor yang terlibat

adalah entitas publik. lebih jauh, jumlah negara yang terlibat juga signifikan

karena jika banyak aktor yang terlibat maka sulit menetapkan tujuan bersama,

bentuk komunikasi dan feedback yang tepat, serta membuat kepentingan jelas dan

mencapai solusi. Dari tipologi ini penulis kemudian menurunkan menjadi

beberapa operasionalisasi konsep, yang juga merupakan olahan dari definisi yang

diberikan Sonya Gerfert.

2.3 Operasionalisasi Konsep

Dari definisi dan asal konsep CBC seperti yang sudah penulis jelaskan

diatas penulis mengolahnya menjadi beberapa variabel dan indikator. Variabel

dan Indikator ini penulis turunkan dari definisi Sonya Gerfert serta dipengaruhi

pengertian dalam tipologi yang dibuatnya. Konsep cross border cooperation oleh

Sonya Gerfert yang penulis gunakan pada penelitian ini memiliki 3 variabel yang

penulis uraikan dari definisi konsep. Variabel yang pertama adalah form of

cooperation dalam konsep ini dijelaskan bahwa kerjasama yang dimaksudkan

dengan lintas batas terbagi menjadi dua kategori yakni berbatasan darat secara

langsung antara kedua pihak ataupun tidak berbatasan daratan secara

langsung.Direct cross border cooperation atau Indirect cross border cooperation.

Dari kedua kategori ini makan penulis akan memberikan gambaran wilayah mana

di Turki yang menjadi perbatasan dengan Uni Eropa sebagai mitra kerjasamanya.
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Penulis berharap dari gambaran tersebut nantinya akan didapatkan penjelasan

mengenai wilayah strategis Turki yang menjadi buffer zone bagi Uni Eropa.

Variabel kedua adalah common goals dari UE-Turki, secara umum dibagi

menjadi 4 indikator yakni goals politik, ekonomi, militer, dan sosial. Penulis ingin

memberikan gambaran secara detail sasaran yang ingin dicapai kedua pihak yang

bekerjasama. Indikator political goals, penulis akan menyajikan data dan

informasi valid mengenai sasaran politik Uni Eropa secara keseluruhan maupun

Turki, serta political goals kedua pihak khususnya untuk menangani krisis migran

asal Suriah.

Indikator economic goals, penulis akan isi dengan data dan informasi

tentang pendanaan upaya penyelesaian krisis migran asal Suriah di Turki maupun

di Uni Eropa. Serta economic goals Turki-UE secara privat yang juga tercantum

dalam Joint Action Plan.

Indikator Military goals, penulis akan lebih mengeksplorasi tentang

kegiatan otoritas keamanan kedua mitra yang melakukan operasi bersama ataupun

tindakan semacamnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana masalah

keamanan dari krisis migran asal Suriah ini diselesaikan, bentuk kerjasama

kongkrit seperti apa yang terjadi serta otoritas keamanan yang terlibat.

Indikator Social goals , akan penulis jelaskan mengenai bantuan signifikan

yang sudah diterima migran asal Suriah sebagai bagian dari penyelesaian krisis di

Eropa. Selain dana, penulis juga ingin menggambarkan bentuk bantuan yang

sudah diusahakan dan diberikan UE-Turki kepada migran asal Suriah.

Variabel terakhir yang penulis turunkan dari definisi Sonya Gerfert adalah

Strategy of CBC yang indikatornya adalah bottom-updan top-down. Dari indikator
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ini penulis akan menggunakan data mengenai gagasan-gagasan yang

memunculkan tejalinnya kerjasama Joint Action Plan. Kemudian akan penulis

lihat dari beberapa level seperti level nasional, dan regional maupun level

supranasional untuk menentukan dari asal dari ide/gagasan kerjasama. Yang

nantinya akan dapat dijelaskan bahwa kerjasama lintas batas ini merupakan

gagasan dari pihak mana.

Tabel 1Operasionalisasi Konsep

Konsep Variable Indikator Operasionalisasi

Cross Border

Cooperation Form of

cooperation

Direct
- Penulis akan melihat kerjasama

JAP akan dikatakan direct(jika

share borders) atau indirect (non-

share border)
Indirect

Common

Goals
Political

- Liberalisasi visa bagi Turki

- Penyegaran kembali keanggotaan

Turki

Economic

- Pemberian bantuan finansial

untuk Migran asal Suriah di

Turki

- Upgrading Custom Union UE-

Turki

Military

- Penempatan liaison officer

Frontex di Turki

- Operasi bersama memberantas

migran ilegal antara beberapa

negara anggota UE dengan Turki
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- Pertukaran Informasi UE-Turki

dalam melawan jaringan

penyelundup migran

- Border Management /Pengaturan

kembali sistem perbatasan UE-

Turki

Social

- Pemberian Bantuan humaniter

dari Uni Eropa kepada warga

Suriah di

Turki(pendidikan,kebutuhan

dasar,infrastruktur dsb)

Strategy

Bottom-Up - Penulis akan melihat bagaimana

kerjasama JAP ini bermula,

kemudian dari level mana

kerjasama ini berasal. Sehingga

dapat menentukan apakah JAP

adalah Bottom -Up (level

nasional) atau Top-Down (level

supranasional)

Top- Down

Sumber : Olahan Penulis, sumber data Sonya Gerfert Journal
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2.4 Alur Pemikiran

gambar 1 Alur Pemikiran

Sumber : Olahan Penulis

Peningkatan Jumlah Migran Asal Suriah ke Eropa pada Tahun 2014-2016

Form of cooperation

Direct

Indirect

Turki sebagai wilayah buffer zone
Uni Eropa

Bagaimana upaya kerjasama Joint
Action Plan Uni Eropa-Turki dalam
mengatasi krisis migran asal Suriah

dilakukan?

Argumen Utama
Kerjasama Joint Action Plan Uni Eropa- Turki dalam mengatasi krisis migran asal Suriah , Dilihat
dari bentuk direct dan indirect, dengan goals yang ingin dicapai military, political, economic, dan

social, serta strategi top-down dan bottom-up, kerjasama ini merefleksikan saling pengertian antara
UE-Turki untuk meningkatkan dukungan mengatasi krisis migran asal Suriah sejak tahun 2014-

2016, melalui perlindungan sementara bagi migran dan aturan manajemen migrasi yang merupakan
upaya koordinasi penyelesaian krisis yang diakibatkan situasi di Suriah.
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2.5 Argumen Utama

Kerjasama Uni Eropa- Turki dalam mengatasi krisis migran asal Suriah

dilakukan melalui kerangka kerjayang disebut Joint Action Plan EU-Turkey

(JAP). Dilihat dari bentuk direct dan indirect, dengan goals yang ingin dicapai

military, political, economic, dan social,serta strategi top-down dan bottom-up,

kerjasama ini merefleksikan saling pengertian antara UE-Turki untuk

meningkatkan dukungan mengatasi krisis migran asal Suriah sejak tahun 2014-

2016, melalui perlindungan sementara bagi migran dan aturan manajemen migrasi

yang merupakan upaya koordinasi penyelesaian krisis yang diakibatkan situasi di

Suriah.
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BAB III

METODE PENELITIAN

Secara etimologi, metodologi berasal dari bahasa Yunani, methodos dan

logos yang artinya metode dan pola pikir,cara pandang,struktur pengetahuan,nalar

dan kata. Namun metode tidak sama artinya dengan metodologi meski sering kali

disamakan. Metodologi mengandung arti “bagian dari sistematika filsafat yang

mengkaji cara-cara mendapatkan pengetahuan ilmiah”.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan disini adalah penelitian kualitatif

dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif disebut sebagai penelitian

taksonomik yang dimaksud untuk mengeksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu

fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel

yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.35

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penulis memberikan ruang lingkup yang menjadi batasan penelitian bagi

tulisan ini. Penelitian hanya akan menggambarkan mengenai peningkatan krisis

migran asal Suriah khususnya yang dimulai pada tahun 2014. Yang dibahas

adalah kerjasama antara Uni Eropa-Turki khususnya kebijakan Joint Action Plan

antara UE-Turki yang diagendakan pada Oktober 2015, di setujui dan mulai

diterapkan pada November 2015.

35 Sanapiah, ,Faisal.Format-format Penelitian Sosial Cetakan keenam,(Jakarta:PT. Raja Grafindo
Persada,2003)hal.107
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Penulis hanya akan menggambarkan bentuk kerjasama JAP tersebut secara

mendetail, dan memberikan batasan waktu penelitian yakni November 2014-

November 2016. Alasan pemberian batasan waktu ini adalah karena kerjasama ini

masih sedang berlangsung dan pada November 2016 merupakan tepat dua tahun

kemunculan krisis migran Asal Suriah. Dan setahun kerjasama Uni Eropa-Turki

dilaksanakan.

3.3 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknikpengumpulan data penulis menggunakan telaah pustaka (Library

Research) dan jenis data sekunder, yakni data-data yang berasal dari sumber

seperti buku, jurnal, website terkait, surat kabar, kliping, dan lainnya yang

diterbitkan oleh berbagai lembaga atau instansi yang berkaitan dengan topik yang

penulis teliti.

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analiasa kualitatif, yaitu

analisis yang tidak menggunakan telaah statistik dan matematik tetapi

menggambarkan permasalahan berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dimana

data yang diperoleh akan disusun dalam suatu tulisan. Angka-angka statistik

hanya digunakan sebagai data penunjang dan pelengkap dati fakta-fakta yang

akan dipaparkan dalam penelitian ini.

3.4 Sistematika Penulisan

Sitematika penulisan merupakan penjabaran singkat dari kerangka

penelitian, memberikan penjelasan singkat tentang isi setiap bab. Dimulai dengan

pendahuluan, hingga penutup.
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BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab awal ini penulis memberikan penjabaran inti permasalahan

yang akan dijadikan penelitian, mengapa permasalahan tersebut layak diteliti atau

disebut juga urgensi penelitian dan pertanyaan apa yang ingin dijawab dari

penelitian tersebut. Jawaban atas semua pertanyaan tersebut tertuang dalam

bentuk tulisan berisi fakta-fakta dari isu yang digunakan penulis.

Dalam kasus ini, pendahuluan akan dimulai dengan menjelaskan mengenai

penyebab terjadinya krisis migran asal Suriah, peningkatan ekstrim jumlah migran

ke wilayah Eropa pada tahun 2015-2016, permasalahan migran yang mengancam

keamanan Uni Eropa, dan Turki sebagai negara perbatasan yang berperan kunci

dalam krisis migran serta upaya kerjasama diperbatasan antara Uni Eropa-Turki.

Dalam sub-bab lainnya akan dijelaskan tujuan penelitian dan manfaat

penelitian, bagi penulis,akademik serta bagi pembaca.

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

Penulis menjelaskan alat yang digunakan untuk menggambarkan kasus,

yakni konsep, karena penelitian yang penulis lakukan berupa deskriptif. Secara

umum dalam kerangka pemikiran berisi studi terdahulu yang menjelaskan

mengenai penelitian yang mirip dengan tulisan ini serta konstribusi didalamnya,

kerangka konseptual yang berisi definisi konsep dari ahli yang sesuai,

operasionalisasi konsep yakni bentuk implementasi konsep atas isu yang diteliti,

alur pemikiran yang mencantumkan alur permasalahan hingga hipotesis yang

Pada penelitian ini konsep yang dijelaskan adalah konsep cross border

cooperation. Kemudian penulis menjelaskan tentang operasionalisasi dari konsep

yang penulis gunakan dalam penelitian.
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada metodologi penelitian dijelaskan mengenai jenis penelitian, ruang

lingkup yang merupakan batasan penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data

serta sistematika penulisan. Metodologi penelitian ini membantu pembaca

memahami secara singkat isi dari tulisan ini, serta memahami proses penelitian

dengan melihat tahapan penelitian tentang kerjasama Uni Eropa-Turki dalam

mengatasi krisis migran asal Suriah yakni melalui kerangka kerjasama Joint

Action Plan.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Dalam gambaran umum dijelaskan secara umum dan luas tentang krisis

migran Uni Eropa, krisis migran asal Suriah pada tahun 2015-2016 serta sejarah

kerjasama antara Uni Eropa dan Turki.

BAB V PEMBAHASAN

Disini penulis memberikan penjabaran secara mendetail tentang bentuk

kerjasama lintas batas yang dilakukan Uni Eropa-Turki khususnya dalam

mengatasi krisi migran asal Suriah yang tertuang dalam kerjasama Joint Action

Plan.

BAB VI PENUTUP

Di BAB terakhir ini penulis memberikan kesimpulan dari penelitian yang

sudah penulis lakukan. Serta memberikan tempat pada kritik dan saran untuk

penelitian ini serta selanjutnya.
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BAB IV

KRISIS MIGRAN EROPA TAHUN 2014-2016

Pada BAB ini penulis memberikan gambaran umum mengenai krisis

migranEropa yang menjadi variabel independen penulis di penelitian ini. Krisis

migran Eropa diawali pada tahun 2014-2016 merupakan pemicu munculnya

kerjasama Uni Eropa-Turki melalui Joint Action Plan. Bab ini memberikan

penjelasan mengenai pengertian krisis migran itu sendiri serta bagaimana krisis

migran itu bisa terjadi dan penanganan dari Uni Eropa dan Turki secara umum.

Untuk membantu penjelasan mengenai bentuk kerjasama Uni Eropa-Turki dalam

mengatasi migran asal Suriah maka penulis memberikan gambarannya dalam

penjelasan bab ini.

4.1 Krisis Migran Asal Suriah 2014-2016 di Eropa

Sejak Musim Panas 2014, Eropa sudah dilanda krisis pengungsi terburuk

sejak perang dunia kedua. Sekitar seperempat dari pemohon pada tahun 2015

adalah warga Suriah. Namun Irak dan Afghanistan juga menyumbangkan banyak

migran. Pada gambar dibawah ini disajikan bahwa rute utama penyumbang

migran terbesar dari Suriah ke Turki, kemudian dari Turki ke Eropa melalui jalur

mediterania timur. Jalur ini menjadi rute favorit penyelundupan manusia ke

Eropa.
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gambar 2. Jalur utama Migrasi, illegal border crossing 2015

No
Permohonan Suaka ke

Eropa36

Total Jumlah Migran Per-

tahun

1 2008 237.120

2 2009 29.945

3 2010 286.080

4 2011 342.950

5 2012 374.630

6 2013 465.760

7 2014 663.275

36 The Data Team, Europe’s migrant crisis in numbers, (The Economist, 23 Mar.2016)online,
internet, 17.Nov.2016. Tersedia pada:
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2016/03/daily-chart-20
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8 2015 1.393.305

Tabel 2Peningkatan Jumlah Migran Sejak Tahun 2009-2015

Dari tabel diatas dapat dilihat peningkatan jumlah migran yang sangat

drastis terlihat dari tahun 2015. Jumlah migran dari tahun ke tahun sejak 2008

masih cukup stabil namun menginjak tahun 2015 jumlahnya jauh meningkat.

Untuk melihat secara detail perubahan peningkatan migran penulis menyajikan

laporan triwulan peningkatan jumlah migran dibawah ini.

Selama tiga bulan pertama 2015, sejumlah 185.000 pemohon pencari

suaka pertama kali berada di Uni Eropa(EU), dan yang menjadi pencari suaka

untuk pertama kali didominasi oleh warga Kosovo, yang jumlahnya hampir

50.000 jiwa. Kosovo menjadi negara pertama yang menduduki peringkat tertinggi

permintaan suaka di UE, diikuti Suriah dan Afghanistan pada triwulan pertama

tahun 2015.37

Jerman, Hungaria, Italia, Prancis, Swedia, Austria, dan Inggris merupakan

negara-negara yang berada di deretan teratas penerima pendaftaran pemohon

suaka untuk pertama kali di Uni Eropa. Peningkatan yang terjadi sangat berbeda

jika dibandingkan dengan triwulan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan

populasi masyarakat dari masing masing negara maka angka tertinggi pemohon

suaka pertama kali yang terdaftar berada di negara Hungaria, dilanjutkan dengan

Swedia,Austria,Jerman. Untuk lebih lengkap mengenai jumlah pemohon suaka

dapat dilihat didalam tabel berikut ini:

37 European Union, Asylum in the EU Member States- 185.000 first time asylum seekers in the EU
in the first quarter 2015 (Brussels: Eurostas newsrelease, Jun. 2015) : hal, online, internet, 12 Nov.
2016. Tersedia pada: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6887997/3-18062015-CP-
EN.pdf
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Jumlah Pemohon
untuk pertama kali

Pembagian
dalam total
UE (%)

Jumlah
pemohon per
satu juta
penduduk

Triwulanke-
4 Tahun
2014

Triwulan
ke-1
Tahun
2015

Triwulan
ke-1 Tahun
2015

Triwulan ke-1
Tahun 2015

UE 184.200 184.815 100 % 365

Belgia 4090 3440 1,9 % 307

Bulgaria 4235 3190 1,7 % 440

Republik

Ceko
280 355 0,2 % 34

Denmark 3700 1505 0,8 % 267

Jerman 55310 73120 39,6 % 905

Estonia 40 50 0,0 % 38

Irlandia 455 625 0,3 % 136

Yunani 2115 2610 1,4 % 239

Spanyol 1950 2035 1,1 % 44

Prancis 15515 14770 8,0 % 224

Kroasia 80 40 0,0 % 9

Italia 21285 15245 8,2 % 251

Siprus 445 430 0,2 % 501

Latvia 75 45 0,0 % 23

Lithuania 160 45 0,0 % 15

Luksemburg 320 265 0,1 % 482

Hungaria 27925 32810 17,8 % 3322
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Malta 315 345 0,2 % 811

Belanda 4375 2425 1,3 % 144

Austria 10565 9705 5,3 % 1141

Polandia 1655 1440 0,8 % 38

Portugal 140 180 0,1 % 17

Romania 360 335 0,2 % 17

Slovenia 90 45 0,0 % 22

Slovakia 90 50 0,0 % 9

Finlandia 1100 960 0,5 % 176

Swedia 19370 11415 6,2 % 1184

Inggris 8155 7335 4 % 114

Norwegia 2565 1520 - 298

Switzerland 5135 4125 - 507

Tabel 3 Jumlah Migran yang Masuk ke UE pada Triwulan Pertama 201538

Jerman merupakan negara penerima migran terbanyak sejak triwulan

pertama pada tahun 2015. Yakni menerima 39,6 % dari total jumlah migran yang

masuk ke UE. Jika dilihat dari populasi penduduk per satu juta penduduk negara

Hungaria menjadipenerima migran terbanyak, yakni 3822 per satu juta penduduk.

Sedangkan Jerman 905 per satu juta penduduknya.

Penyumbang migran terbesar pada periode ini berada ditiga negara yakni

Kosovo, Suriah dan Afganistan. Tiga negara ini menempati urutan teratas pada

negara-negara anggota penerima di Uni Eropa. Untuk lebih detailnya dapat dilihat

dalam tabel dibawah ini:

38 Ibid,hlm 2.
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gambar 3 Tabel Jumlah Migran ke UE Per-Satu Juta Penduduk

Pada triwulan kedua 2015 dari bulan April ke Juni, 213.200 pencari suaka

untuk pertama kali mengajukan perlindungan di UE, lebih tinggi 15 %

dibandingkan triwulan pertama 2015 dan jika dibandingkan pada tahun 2014, 85

% lebih tinggi. Kali ini jumlah migran Suriah dan Afghanistan meningkat dan
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menjadi peringkat teratas yakni sejumlah 44.000 dan 27.000.39 Dari sini sudah

mulai terlihat peningkatan jumlah pengungsi Suriah di Eropa.

Selain itu pada triwulan kedua ini negara yang menerima pendaftaran

pemohon untuk pertama kali adalah negara Jerman diikuti dengan Hungaria,

Austria, Italia, Prancis, Swedia. Namun jika dibandingkan dengan jumlah

populasi angka tertinggi daftar pemohon untuk pertama kali berada pada negara

Hungaria, Austria, Swedia, Jerman.

gambar 4 Jumlah Migran ke UE Triwulan Kedua Tahun 2015

39 European Union, Asylum in the EU- Over 210.000 first time asylum seekers in the EU in the
second quarter of 2015,(Brussels: Eurostat newsrelease, Sep. 2015): hal, online, internet, 20
Okt.2016. Tersedia pada: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6996925/3-18092015-
BP-EN.pdf
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Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa satu dari lima first time asylum

seeker berasal dari Suriah. Jumlah pencari suaka asal Suriah pada triwulan ini

adalah 44.000 atau 21% dari total jumlah first time applicants. Dan dari jumlah

tersebut lebih dari tiga perempat terdaftar di empat negara anggota EU : Jerman,

Hungaria, Austria, Swedia.40

Selanjutnya Selama triwulan ketiga tahun 2015, 413.800 pencari suaka

mengajukan perlindungan sementara di negara-negara anggota UE, sejumlah

hampir dua kali lipat pada triwulan kedua tahun 2015. Pada triwulan ketiga tahun

2015, jumlah warga Suriah dan Irak yang mencari perlindungan internasional

menjadi tiga kali lipat dari triwulan sebelumnya.41 Suriah mendominasi dengan

jumal 33% dari total pencari suaka untuk pertama kali, selama periode kedua

triwulan tahun 2015. 42 Peningkatan migran terus terjadi setiap bulan sampai

triwulan kedua pada tahun 2015 ini.

40 Ibid,hlm.3
41 European Union, Asylum in the EU Member States- More than 410.000 first asylum seekers
registered in the third quarter of 2015,(Brussels: Eurostat newsrelease, Des.2015): hal, online,
internet, 12 Nov. 2016. Tersedia pada:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7105334/3-10122015-AP-EN.pdf
42 Ibid, hlm.3
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gambar 5 Jumlah Mirgan Per- Satu Juta Penduduk pada Triwulan Ketiga 2015

Dari total 137.900 warga Suriah yang mengajukan suaka pertama kali

triwulan ketiga 2015, hampir dua pertiga terdaftar dalam dua negara-negara

anggota UE : Hungaria, dan Jerman. Peningkatan jumlah migran asal Suriah terus

terjadi sampai triwulan ketiga ini.
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gambar 6 Jumlah Migran Ke UE Berdasarkan Tiga Negara Peyumbang Terbesar

Pada triwukan ketiga tahun 2015, angka tertinggi daftar pencari suaka

masih terdapat di negara Jerman dan Hungaria, diikuti dengan Swedia, Italia, dan

Austria. Dibandingkan dengan populasi masing-masing negara angka tertinggi

daftar pencari suaka pertama kali tercatat masih di Hungaria, selanjutnya Swedia,

Austria, Finlandia, Jerman, Belgia, dan Luksemburg.43

Secara keseluruhan pada tahun 2015, sejumlah total 1.255.600 pencari

suaka pertama kali, mengajukan perlindungan internasional di negara-negara

43 Ibid,hlm.2
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anggota UE yang merupakan jumlah dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Jumlah

warga Suriah yang mengajukan perlindungan sementara dua kali lipat dari tahun

sebelumnya yang mencapai 362.800. Dengan jumlah tersebut yang terdaftar

dinegara Jerman menjadi yang dominan  yakni 35 % dari keseluruhan pemohon di

negara-negara anggota UE yakni sejumlah 441.800). Jika dibandingkan dengan

jumlah populasi negara anggota yang menerima pendaftaran terbanyak adalah

Hungaria(17.699 pemohon suaka pertama kali per satu juta penduduk negara).44

gambar 7 Perbandingan Jumlah Migran Tahun 2014 dan 2015

Satu dari tiga pencari suaka di UE berasal dari Suriah atau sejumlah 29 %

dari jumlah keseluruhan pemohon pencari suaka untuk pertama kali pada tahun

44 European Union, Asylum in the EU Member States- Record number of over 1,2 Million First
time asylum seekers registered in 2015, (Brussels: Eurostat newsrelease, Mar. 2016) : hal.1, online,
internet, 20 Okt. 2016. Tersedia pada: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-
04032016-AP-EN.pdf/
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2015. Dari 362.800 warga Suriah yang mengajukan pencari suaka pertama kali di

UE pada tahun 2015, hampir setengah terdaftar di Jerman (158.700).

gambar 8 Bagan Pembagian Total Migran Masuk Ke UE berdasarkan Negara Asal Tahun
2015

Diagram tersebut menggambarkan dengan jelas bahwa Suriah

penyumbang migran terbesar ke Eropa sepanjang tahun 2015. Peningkatan dapat

terus terjadi sejak triwulan kedua tahun 2015.
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gambar 9 Jumlah Migran Tahun 2015 berdasarkan Tiga Negara Tertinggi

Gambar diatas memberikan data statistik jumlah pengungsi yang menuju

Eropa pada tahun 2015.Beberapa poin pentingnya yakni Suriah menjadi

penyumbang utama dan Jerman sebagai penerima utama migran ke-Uni Eropa.

Selanjutnya Pada triwulan pertama tahun 2016 dari Januari ke Maret,

sejumlah 287.100 pencari suaka pertama kali mengajukan perlindungan

internasional ke negara-negara anggota UE, turun 33 % dibandingkan dengan

triwulan keempat pada tahun 2015 (sejumlah 426.000). Dengan lebih dari 102.000

pemohon suaka pertama kali antara Januari dan Maret 2016, Suriah masih
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menjadi penduduk utama yang mencari perlindungan internasional di negara-

negara anggota UE, diikuti Irak dan Afghanistan.

Selama triwulan pertama 2016, jumlah tertinggi pencari suaka pertama

kali terdaftar di Jerman dengan hampir 175.000 pemohon suaka pertama kali, atau

61 % dari keseluruhan pemohon di UE, diikuti dengan Italia, Prancis, Austria, dan

Inggris. Jika dibandingkan dengan jumlah populasi masing masing negara maka

tercatat bahwa Jerman berada pada tingkat tertinggi, diikuti Austria.45

gambar 10 Perbandingan Jumlah Migran Triwulan Keempat 2015- Triwulan Pertama 2016

45 European Union, Asylum in the EU Member States- Number of first time asylum seekers down to
fewer than 290.000 in the first quarter of 2016,(Brussels: Eurostat newsrelease, Jun.2016): hal.1,
online, internet, 12 Nov.2016. Tersedia pada:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7494855/3-16062016-BP-EN.pdf
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Memasuki tahun 2016, Suriah masih menjadi negara penyumbang migran

terbesar pada triwulan pertama 2016 yakni sejumlah 36 % dari total jumlah

pemohon pertama kali di Uni Eropa. Total sumbangan yang diberikan secara

keseluruhan kepada total migran di UE meningkat beberapa persen namun jika

dilihat dari jumlah migran yang masuk terjadi penurunan. Hal ini kemungkinan

terjadi dari dampak beberapa kesepatakan implementasi kerjasama UE-Turki

melalui JAP.

gambar 11 Perbandingan Tiga Negara Penyumbang Migran terbesar ke UE pada tahun
201646

46 Ibid,hlm.4
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Berlanjut selama triwulan kedua tahun 2016, dari bulan April ke Juni

2016, 305.700 pencari suaka pertama mengajukan perlindungan internasional di

negara-negara anggota UE.47

gambar 12 Perbandingan Jumlah Migran ke UE Triwulan Pertama dan Kedua Tahun 2016

Enam dari sepuluh pencari suaka mengajukan perlindungan di Jerman

dengan hampir 187.000 pencari suaka pertama kali di UE atau sejumlah 61 % dari

total pencari suaka pertama, diikuti dengan Italia, Prancis, Hungaria, dan Yunani.

47 European Union, Asylum in the EU Member States- Number of first time asylum seekers slightly
up to almost 306.000 in the second quarter of 2016, (Brussels: European Union, Sept. 2016): hal 1,
online, internet, 20 Okt. 2016. Tersedia pada:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7662180/3-22092016-AP-EN.pdf/22f5de3b-b5a8-
4195-82fe-3072a4a08146
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gambar 13 Bagan Jumlah Migran berdasarkan Negara Asal

Pada triwulan kedua tahun 2016 migran Suriah yang menguasai 30 % dari

keseluruhan pencari suaka untuk pertama kali.
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gambar 14 Perbandingan Tiga Negara Penyumbang Migran terbesar ke UE

Dari gambar tersebut dilihat bahwa Suriah masih menduduki posisi

pertama penyumbang migran ke UE. Hal ini semakin menguatkan argumen yang

menyatakan bahwa migran Suriah yang menimbulkan krisis migran di Eropa.

Secara keseluruhan dari triwulan pertama 2015 sampai dengan triwulan kedua

2016, penulis dapat melihat ada peningkatan yang drastis terjadi pada tahun 2015

sejak triwulan kedua kemudian sedikit terjadi penurunan menginjak triwulan

pertama 2016. Fenomena ini menunjukkan sudah ada dampak yang diberikan

kerjasama JAP kepada penurunan jumlah migran ilegal asal Suriah.
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Dari keseluruhan laporan jumlah migran untuk pertama kali yang

mengajukan suaka ke UE, Suriah mengalami peningkatan posisi dari tahun 2015

ke 2016. Meskipun secara jumlah sudah mulai terjadi penurunan namun posisi

migran asal Suriah tidak menurun dan masih menjadi negara dengan penyumbang

Migran terbesar pada tahun 2016. Dalam bagan terakhir ditunjukkan bahwa

migran asal Suriah merupakan 30 % dari total keseluruhan migran yang berada di

Uni Eropa.

Untuk di Turki sendiri, jumlah migran sudah mencapai 3juta jiwa pada

tahun 2016. Pada akhir 2013 ada sekitar 1 juta migran hanya dari Suriah, pada

akhir 2015 jumlahnya sudah mencapai 2,5 juta migran asal Suriah. 48 Jumlah

Pengungsi Suriah di Turki saat ini tepatnya berjumlah 2.764.500 jiwa.49

Ini lah yang menjadi alasan mengapa krisis kali ini dikatakan merupakan

krisis yang terbesar setelah Perang Duni ke II. Karena selama ini belum pernah

terjadi peningkatan jumlah migran yang begitu tinggi. Dan dapat dilihat dari

semua data yang penulis sajikan bahwa peningkatan tersebut sangat dipicu oleh

migran Suriah. Sejak triwulan kedua 2015-triwulan kedua 2016 migran Suriah

menempati posisi pertama dalam total migran yang memasuki Uni Eropa.

4.2 Definisi Krisis Migran

Migran menurut definisi Oxford English Dictionary adalah seseorang yang

berpindah, baik sementara maupun menetap, dari satu tempat, daerah atau negara

tempat tinggal ke negara lain. Ada banyak alasan untuk bermigrasi, seperti

48 Adam Szymanski, “Turkey at Geopolitical crossroads-Part I,”(turki: New Eastern Europe, 13
Mei 2016)online, internet, 16.Nov.2016. Tersedia pada:
http://www.neweasterneurope.eu/interviews/1992-turkey-at-a-geopolitical-crossroads-part-i
49 Inter-agency Information Sharing Portal, Syria Regional Refugee Response ,(UNHCR, 3
Nov.2016)online, internet, 23 Nov. 2016. Tersedia pada:
<http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
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seseorang yang berpindah kareana alasan pekerjaan dan untuk mencari

penghidupan yang lebih baik disebut dengan istilah “economic migrants” dan

adapula bermigrasi karena alasan keluarga dan studi. Orang yang bermigrasi

untuk menghindari konflik dan penganiayaan disebut dengan  istilah

“Pengungsi”.50

Migran merupakan seseorang yang secara sadar memilih untuk

meninggalkan negara tempat tinggalnya untuk mencari kualitas hidup yang lebih

baik atau untuk ekonomi yang lebih baik pula. Hal tersebut lebih kepada pilihan

daripada masalah hidup dan mati. Migran Ireguler adalah seseorang yang tidak

mempunyai status legal di tempat transit atau negara penerima karena masuk

dengan cara tidak sah, pelanggaran syarat masuk atau visa yang sudah habis masa

berlakunya.51

Migran Ireguler ini kemudian memunculkan krisis kemanusiaan. Krisis

kemanusiaan dipicu oleh banyak peristiwa dan proses, menciptakan gerakan-

gerakan yang umum maupun berbeda dari biasanya serta menciptakan kebutuhan

akan perlindungan. Gerakan-gerakan tersebut akhirnya mengganggu keamanan

manusia seperti keamanan fisik, kesehatan atau  pencarian nafkah.

4.3 Penanganan Krisis Migran Asal Suriah Oleh UE

Pada bulan Juni 2014, pemimpin Uni Eropa memperbaharui strategi

mereka dalam hal migrasi dan perpindahan penduduk. Mereka memfokuskan

pada, seperti apa yang sudah mereka kerjakan setiap lima tahun sejak 1999,

50Lydia Smith, “What is the difference between a migrant,refugee,and an asylum seeker?”(New
York: International Business Times, 3 Sep.2015)online, internet,3 Nov.2016. Tersedia pada:
http://www.ibtimes.co.uk/what-difference-between-migrant-refugee-asylum-seeker-1518342
51 EY,“Managing the EU migration crisis- from panic to planning,”(UK : EY, 2016) online,
internet, 14.Nov. 2016. Tersedia pada: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-managing-
the-eu-migration-crisis/%24FILE/ey-managing-the-eu-migration-crisis.pdf
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perjalanan bebas paspor didalam Schengen Area; pada ‘free movement’(pada hak

penduduk UE untuk bekerja didalam negara-negara anggota lain); seperti imigrasi

buruh dari luar blok dan yang terakhir fokus pada suaka.52

Selama tahun 2015, UE mengadopsi sejumlah langkah-langkah untuk

mengatasi krisis. Pada bulan April, Komisi Eropa mengajukan 10 poin rencana

yang mencakup memiliki badan EASO (European Asylum Support Office)

bekerja dengan Europol (Badan Pelaksana hukum UE), Frontex (Badan

perbatasan Eropa) dan Eurojust (Badan UE yang berurusan dengan kerjasama

yudisial dalam masalah kriminal) untuk menyebar tim-tim di Italia dan Yunani

untuk joint processing dari permohonan suaka, Badan-badan juga akan

bekerjasama dalam melawan perdagangan dan penyelundupan manusia.53

Dalam mengatasi krisis migran 2015-2016, ada beberapa langkah yang

dilakukan oleh Uni Eropa :

A. The Hotspot Approach

Uni Eropa menyetujui berbagai macam langkah untuk krisis migran ini.

Dalam langkah untuk memanajemen masuknya orang ke UE dari pintu masuk,

Komisis UE selanjutnya mengembangkan apa yang digambarkan sebagai

‘Hotspot Approach’ yang sudah diimplementasikan ke Yunani dan Itali. Kedua

negara tersebut menerima banyak migran yang masuk ke teritori mereka melalui

jalur laut, dari Turki dan Afrika Utara. Hotspot adalah kawasan eksternal UE yang

mengalami tekanan migrasi yang luar biasa. Pendekatan Hotspot mengizinkan

52Roderick Parkers, “European Union and the Geopolitics of migration,”Uipaper (The Swedish
Institute of International Affairs:2015) hlm 4,online,internet,15 Juni 2016.Tersedia
pada:http://www.ui.se/eng/upl/files/111585.pdf
53 EY, Op. Cit, Hal. 7
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negara-negara anggota UE untuk meminta sumber daya tambahan karena tekanan

luar biasa dalam isu tersebut.

Hotspot dijalankan oleh berbagai badan-badan UE termasuk European

Asylum Support Office (EASO), Frontex (Badan Perbatasan UE), EUROPOL

(EU Police Cooperation Unit) dan Eurojust (the EU Judicial Cooperation Unit)

dan akan mengidentifikasi, mendaftarkan dan mengambil sidik jari yang masuk

dari luar Eropa.  Pencari suaka dipisahkan dari ‘yang tidak membutuhkan

perlindungan’ dan Frontex membantu negara-negara anggota dalam

mengembalikan ke negara asal mereka.

Staf UE sudah ditempatkan di Yunani dan Italia untuk mendukung badan-

badan lokal. Pada data februari 2016, ada 68 staf tambahan di Italia dan 390 di

Yunani.54 Pendekatan hotspot ini didesain untuk mendukung peraturan nasional

menghadapi pencari suaka dan migran ilegal sehingga kapasitas untuk mengatasi

arus migran dipercayakan kepada keberadaan struktur nasional masing-masing

negara. Belum semua hotspot beroperasional, hanya tiga dari enam hotspot di

Italia dan satu dari tiga hotspot di Yunani yang beroperasi pada januari 2016.

Penanganan ini mendapat kritikan dari Statewatch , Pendekatan hotspot

tidak menyediakan fasilitas resepsionis untuk negara anggota namun dibangun

atas keberadaan dan fungsi mereka. Tim ahli yang disebar dalam hotspot

approach mendukung kerja dari negara anggota yang menjadi tuan rumah dengan

fasilitas resepsionis dan pusat pembersihan (bagi yang tidak membutuhkan

perlindungan) nasional negara tersebut. Keberadaan dan fungsi dari fasilitas

54 European Union,“State of play Hotspot Capacity,”(Brussels: European
Commission,Feb.2016)online, internet, 21 Nov.2016.Tersedia pada: http://ec.europa.eu/dgs/home-
affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-
_hotspots_en.pdf
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resepsionis nasional dan pre-removal centers sebab itu perlu untuk kesuksesan

implementasi pendekatan “Hotspot”.55

B. Legislasi atas Relokasi Darurat dari Pencari Suaka

Pada September 2015 negara-negara anggota setuju dengan permohonan

Komisi Eropa untuk merelokasi pencari suaka ke negara-negara anggota UE, agar

tekanan terhadap negara-negara perbatasan seperti Yunani, dan Italia berkurang.56

Relokasi ini merupakan perpindahan dari beberapa migran ke tempat-tempat yang

sudah disediakan Uni Eropa di negara- negara anggota. Kelemahannya adalah

sistem ini masih bergantung pada sistem lokal dan infrastruktur yang belum

pernah mengatasi arus 10.000 migran per bulan.

C. Border Controls

Salah satu upaya Uni Eropa untuk mengatasi krisis migran adalah

mengontrol wilayah perbatasan. Untuk mengontrol perpindahan dari warga negara

ketiga, banyak negara-negara anggota UE yang sudah memperkenalkan border

controls untuk basis sementara. Komisi Eropa memiliki pengumuman dari border

controls Norwegia, Swedia, Denmark, Prancis, Austria dan Jerman. Laporan

memberikan saran untuk menambah border controls di antara Hungaria, Kroasia,

Slovakia, dan Serbia.57

Border Controls bukan merupakan regulasi untuk mengatasi migran

seperti biasanya. Karena justru negara-negara anggota Uni Eropa terkenal dengan

integrasi negaranya yang menjunjung untuk dilakukan borderlessmelalui

55 Statewatch,“Explanatory Note on the Hotspot Approach,”(Juli 2015) online, internet, 15 Nov.
2016. Tersedia pada: http://www.statewatch.org/news/2015/jul/eu-com-hotspots.pdf
56Migration Watch Team, “The Migrant Crisis in the EU,”(Inggris:Migration Watch UK,2016)
hlm.12, online, internet, 9 Okt. 2016. Tersedia pada:
https://www.migrationwatchuk.org/pdfs/European-Union-MW372.pdf
57 Ibid, hlm 13.
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‘Schengen Agreement’. Namun Regulasi 562/2006 diketahui sebagai Kode

‘Schengen Borders’ mengizinkan border controls sementara yang akan ditetapkan

selama 30 hari, yang bisa diperbaharui menjadi lebih dari periode 30 hari. 58

Kontrol ini dapat dipernalkan jika negara-negara anggota menghadapi keadaan

pengecualian. Kebijakan ini bukan merupakan hak veto dari negara-negara

anggota maka membutuhkan pertimbangan Komisi Eropa dalam menyetujuinya.

D. Berkordinasi dengan Negara Ketiga

Krisis ini tidak dapat diatasi oleh UE sendiri namun akan membutuhkan

pertimbangan kerjasama dengan bangsa Afrika dimana banyak migran tinggal

seperti dengan Turki yang menampung dua juta warga Suriah yang sudah

meninggalkan perang dan jumlah tersebut sudah menyeberang keUE.

Beberapa kerjasama yang dijalin UE adalah Valletta Conference dan Agreement

dengan Turki.59

Dublin Regulation merupakan salah satu sistem UE untuk mengatasi

migran yakni bertugas melakukan processing dan treatment terhadap migran.

Dibawah Dublin Regulation negara-negara anggota yang dimana pencari suaka

menginjakkan kaki menjadi tempat memproses registrasi dari pencari suaka

tersebut. Perwakilan Italia dan Hungaria mengatakan bahwa sistem ini tidak

bekerja efektif mengingat jumlah migran yang masuk sangat banyak. Yunani juga

58European Union, “Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council
of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of
persons across borders,” (Schengen Borders Code),Tersedia pada: http://eurlex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0562&from=EN
59BBC News, “EU migration deal with Turkey is fraught with risk,” (BBC,2015) online, internet,
15 Nov 2016. Tersedia pada: http://www.bbc.com/news/blogseu-34975512
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menyatakan tidak memiliki kapasitas untuk menentukan permohonan suaka

600.000 orang.60

Dari beberapa respon yang dikeluarkan oleh Uni Eropa terihat bahwa

kapasitas yang dimiliki tidak mampu mengatasi krisis migran yang terbesar

sepanjang sejarah ini. Oleh karenanya bekerja dengan negara-negara ketiga

menjadi alternatif terbaik untuk segera mungkin menyelesaikan masalah ini.

4.4 Penanganan Krisis Migran Asal Suriah Oleh Turki

Sejak 1990an, Turki sudah mengalami pertumbuhan pengungsi,

kebanyakan dari Iran dan Irak. Pada tahun 2014, bersamaan dengan kedatangan

migran Suriah yang besar, Turki mengalami peningkatan permohonan suaka yang

belum pernah terjadi sebelumnya dari Afganistan, Irak, dan Iran. Peningkatan

kekerasan di Irak khususnya menuntun kedatangan sekitar 80.000 warga Irak

dalam pertengahan tahun 2000.61Turki dimulai pada bulan Desember 2014, sudah

berinvestasi sebesar 4,5 Juta Dollar AS untuk bantuan pengungsi Suriah di negara

mereka.62

Pemberontakan di Suriah mulai pada Maret 2011, dan pada April 2011 ada

ratusan pengungsi Suriah tiba di perbatasan Turki yakni provinsi Hatay. Tidak

lama kemudian, pemerintah Turki mengumumkan kebijakan “pintu terbuka (open

door)” untuk pengungsi Suriah. Sejak pertengahan Mei 2011, ribuan warga Suriah

mulai tiba setiap bulan di Turki. Badan respon bencana nasional Turki (AFAD)

60 House of Commons, “Migration Crisis-Seventh Report of Session 2016-17”(London:Authority
of the House of Commons, 3 August 2016) hal 28, online, internet, 8 Nov.2016. Trsedia pada:
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmhaff/24/24.pdf
61 Sophia Hoffmann, Sahizer Samuk, “Turkish immigration politics and the Syrian Refugee
Crisis,”Working paper (Berlin : SWP, 2016)hlm.6, online, internet, 7 Nov. 2016 Tersedia pada:
https://www.swp-
berlin.org/fileadmin/contents/products/arbeitspapiere/Working_paper_Hoffmann_Turkish_immigr
ation_policy.pdf
62 Nicole, Op. Cit.hlm 262
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bersamaan dengan Palang Merah Turki sudah membangun setengah lusin kamp

pengungsi melewati tiga provinsi yang berbeda, masing-masing menerima ribuan

warga Suriah.63

Pada akhir 2012, otoritas Turki sudah mendaftarkan 170.000 warga

Suriah, pada tahun 2013,400.000 warga Suriah datang, pada 2014, satu juta dan

pada 2015, 600.000. AFAD secara resmi mengatakan bahwa sekitar 2,2 juta

warga Suriah yang tinggal di Turki pada tahun 2015. Lebih dari 53% warga

Suriah di Turki dibawah 18 tahun dan diperkirakan 60.000 bayi Suriah lahir di

Turki. Sesuai dengan pernyataan pemerintah Turki menghabiskan lebih dari 4,5

miliar dolar, dimana hanya 200 juta ditutupi oleh bantuan asing.64

Perbatasan utama yang digunakan oleh warga Suriah untuk menyebrang ke

Turki adalah daratan sepanjang 400km batas darat Turki-Suriah, yang berlokasi di

Tenggara Turki. Sebagian kecil warga Suriah menengah atas tiba menggunakan

pesawat terbang, langsung ke pusat kota. Semenjak daratan tersebut diputuskan

untuk ditutup pada 2013, maka banyak dari migran tersebut yang menggunakan

jalur laut untuk menyebrang ke Uni Eropa.Tahun 2013, warga Suriah di Turki

kebanyakan berasal dari provinsi bagian utara Suriah, seluruh yang berbatasan

dengan Turki yakni : Latakia, Idlib, Aleppo, and Hassakeh. Hal ini dikarenakan

sumber masalah yakni perang berada di wilayah perbatasan utara Turki dengan

Suriah.

Penanganan migran asal Suriah ke Turki dilakukan dengan menampung

sejumlah migran dan menempatkannya di sejumlah camp-camp penampungan.

Turki merupakan bagian dari Konvensi Geneva 1951. Namun Turki hanya dapat

63 Ibid, hlm.7
64 Ibid, hlm.7
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menerima pengungsi asal Uni Eropa saja. Sehingga migran Suriah hanya dapat

mengungsi sementara di Turki.

4.5 Sejarah Kerjasama UE - Turki

Turki adalah salah satu negara pertama pada tahun 1959 yang mencari

kerjasama lebih dekat dengan European Economic Community (EEC) yang

adalah Uni Eropa saat ini.65

Kerjasama ini direalisasikan dalam kerangka kerja “Perjanjian Asosiasi”,

yang diketahui sebagai Ankara Agreement, yang ditanda tangani pada 12

September 1963. Elemen terpenting dalam rencana ini adalah penetapan

“Customs Union” sehingga Turki dapat berdagang barang dan produk pertanian

dengan negara-negara EEC tanpa pembatasan.

Tujuan utama Ankara agreement adalah untuk mendapat “Kelanjutan

peningkatan taraf hidup di Turki dan EEC melalui peningkatan progres ekonomi

dan harmonisasi perdagangan, dan mengurangi perbedaan antara Ekonomi Turki

dan...”

Tonggak bersejarah Hubungan UE- Turki66

1987 –Turki mengajukan aplikasi untuk anggota penuh,

1993 –Negosiasi Custom Union UE-Turki dimulai,

1996 –Custom Union antara Turki dan UE berefek pada 1 Januari,

1999 –Pada KTT Helsinki Desember, Dewan Eropa memberikan Turki

status “candidate country” untuk keanggotaan UE, diikuti dengan rekomendasi

dalam laporan reguler kedua atas Turki,

65Delegation of the European Union to Turkey, “History,”(Europa,2016)online, internet, 14 Nov.
2016. Tersedia pada: http://avrupa.info.tr/eu-and-turkey/history.html
66 Ibid.
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2001 –Dewan Eropa mengadopsi EU-Turkey Accession Partnership pada

8 maret, menyajikan road map untuk proses aksesi Uni Eropa oleh Turki. Pada 19

Maret, pemerintah Turki mengadopsi NPAA, program nasional untuk adopsi

Acquis(hukum UE), merefleksikan accession partnership,

2001 –Pada KTT Copenhagen, September, Dewan Eropa memutuskan

untuk meningkatkan dukungan finansial secara signifikan mendukung melalui apa

yang disebut “pre-accession instrument”(IPA) saat ini,

2004 –Pada 17 Desember, Dewan Eropa memutuskan untuk membuka

pembicaraan tentang keanggotaan dengan Turki,

2005 –Negosiasi Aksesi dibuka pada 3 oktober,

2007 –Pada November Dewan Eropa menghadirkan untuk Dewan Eropa

laporan reguler terkait negosiasi aksesi Turki,

2008 –Komisi Eropa mempublikasikan pada November progres tahunan

laporan atas persiapan Turki untuk aksesi,

Dari rangkuman singkat sejarah kerjasama Uni Eropa Turki dapat dilihat

bahwa Turki merupakan mitra lama Uni Eropa. Negara ini bahkan menjadi negara

pertama yang menjalin hubungan dengan Uni Eropa yang dahulu bahkan masih

disebut ECC. Loyalitas hubungan Kerjasama Turki ini dikarenakan beberapa hal,

salah satu nya adalah hubungan ini terbuksi saling menguntungkan, hubungan

kerjasama ini sangat memungkinkan dilakukan karena wilayah kedua mitra ini

yang sangat dekat, selain itu Turki juga sangat menginginkan memiliki

keanggotaan di Uni Eropa. Meskipun dengan proses masuk yang sangat panjang

sampai saat ini Turki masih mengajukan permohonan menjadi negara anggota Uni

Eropa.
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Berdasarkan sejarah Turki merupakan salah satu penyokong terbentuknya

Uni Eropa namun dikarenakan Turki memiliki prinsip yang berbeda dengan

Penguasa hegemon Eropa membuat Turki pada akhirnya independen. Perbedaan

ini dikarenakan masih ada beberapa ketidak percayaan antara kedua pihak.

erasaan ini khususnya ada pada nasionalis Turki, akibat sikap uni eropa terhadap

PKK dan isu siprus dimana Turki yang menjadi korban kebijakan kapitulasi; tidak

memberikan double standar UE kepada kosovo serta isu Armenia-Ajerbaijan.

Tingginya profil militer Turki mengakibatkan pandangan negatif dari UE karena

justru dianggap terlalu agresif dan tidak bertanggungjawab.67

Namun Turki bukan merupakan pengecualian, hubungan beberapa anggota

UE juga saling tidak percaya, ini lah mengapa UE tenang menanggapinya.

Warisan sejarah pahit  ini justru membangun Eropa lebih damai. Yang

diperhitungkan adalah kebulatan tekad untuk melakukan hal yang sama, kebulatan

tekad ini termanifestasi kedalam progres pencapaian hubungan UE-Turki. Pada

beberapa kasus terkait keamanan negara, Uni Eropa sering mengadakan kerjasama

dengan Turki. Khususnya pada krisis migran asal Suriah pada tahun 2015-2016

ini. Kerjasama dilakukan dengan menggelar beberapa operasi bersama serta

manajemen aturan bersama sebagai mitra kerjasama mengatasi migran ilegal dan

mengatur arus migran yang masuk ke UE.

67 Giovanni Gasparini, “Turkey and European Security,”(Roma: Istituto Affari Internazionali
2007),h ml.65, online internet, 15 Nov. 2016. Tersedia pada:
http://www.iai.it/sites/default/files/quaderni_e_08.pdf
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BAB V

KERJASAMA JOINT ACTION PLAN UNI EROPA - TURKI

Dalam pembahasan ini penulis akan menggambarkan bentuk-bentuk

kerjasama operasional yang dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Uni Eropa

dan Turki mengatasi krisis migran asal Suriah. Ada beberapa poin dari kerangka

kerja bersama ini yang sudah diimplementasikan kedalam operasionalisasi

kerjasama. Namun masih banyak kerjasama yang masih dalam bentuk rencana

kerja. Dari sini penulis kemudian menggambarkan bentuk-bentuk kerjasama UE-

Turki melalui JAP secara umum, baik yang sudah terlaksana maupun yang masih

dalam proses dan akan terjadi. Penulis akan memulai dengan penjelasan mengenai

kerjasama Joint Action Plan, dilanjutkan dengan operasionalisasi dari konsep

cross border cooperation kedalam studi kasus penulis mengenai kerjasama lintas

batas Uni Eropa-Turki dalam mengatasi migran asal Suriah dimulai pada tahun

2014-2016.

5.1 Joint Action Plan EU – Turkey

Komisi Eropa mencapai perjanjian dengan Turki dalam sebuah Joint

Action Plan(JAP) untuk meningkatkan kerjasama dalam manajemen migrasi

dalam upaya koordinasi untuk mengatasi krisis pengungsi. Rencana Kerja tersebut

sudah disahkan oleh kepala negara dan pemerintahan dari 28 negara anggota UE.

Action Plan tersebut mengidentifikasi sejumlah aksi kolaborasi yang akan

diimplementasikan sebagai sebuah tantangan bersama yang secara terpadu.68

68 European Union, “Eu and Turkey joint action plan for better migration
management,”(EUPORTAL, 2016)onine, internet, 17 Nov. 2016. Tersedia pada:



68

Joint Action Plan Uni Eropa-Turki mulai berlaku 29 November 2015,

diadakan beberapa pertemuan lanjutan untuk membahas kerjasama penanganan

migran, sehingga pada Pada 18 Maret 2016 dihasilkan “Turkey- EU Statement”.

Kedua pihak memutuskan untuk mengakhiri migrasi ireguler dari Turki ke UE.

Statement tersebut menarget bisnis penyelundupan manusiadan mencari rute

ilegal ke UE, dengan menyesuaikan ke Regulasi Uni Eropa dan Hukum

Internasional.69

Beberapa poin pernyataan tersebut merupakan bentuk kerjasama secara

garis besar yang dijalankan Uni Eropa-Turki dalam mengatasi migran ireguler

yang masuk ke Uni Eropa melalui Turki dan jalur ilegal lainnya.

Sejak disepakati pada Oktober 2015 dan diaktifkan pada November 2015,

Kerjasama Uni Eropa-Turki dalam kerangka kerja yang disebut “The EU-Turkey

Joint Action Plan”, sudah memiliki banyak perkembangan sehingga penulis

mempu melihat bentuk kerjasama dari Uni Eropa dan Turki melalui kerangka

kerja bersama ini.

5.2 Form of Cooperation

5.2.1 Direct Cooperation

Direct cross border cooperation adalah bentuk kolaborasi dari

negara-negara berbeda, yang saling berbagi perbatasan bermaksud

untuk menghasilkan keuntungan dan mencapai tujuan yang sama, dan

indirect cooperation cooperation adalah bentuk kolaborasi dari negara-

http://www.euportal.si/en/foreign-policy/eu-and-turkey-joint-action-for-better-migration-
management/
69 European Union, “Eu-Turkey Statement:Questions and Answers,”(European Commission-
Factsheet,Mar.2016)online, internet 11 Nov. 2016.Tersedia pada: http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-16-963_en.htm
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negara yang berbeda, wilayah regional yang tidak perlu berbatasan

langsung.

Bentuk kolaborasi yang dilakukan dalam kerjasama Uni Eropa dan

Turki mengatasi krisis migran ini melalui JAP. Tujuan JAP ini

dijelaskan pada pertemuan 18 Maret 2016 antara Kepala Negara atau

Pemerintahan UE dan Turki yakni menyetujui untuk mengakhiri

migrasi ireguler dari Turki ke UE dan menggantikannya dengan jalur

yang legal perpindahan pengungsi ke UE. UE-Turki menggantikan

arus migran  yang tidak terorganisir, chaos, tidak teratur dan berbahaya

dengan mengorganisirnya, melalui jalur yang aman dan legal untuk

perlindungan internasional sejalan dengan hukum UE dan hukum

Internasional.

“EU-Turkey Statement”70 menyetujui bahwa :

1. Seluruh migran ireguler yang baru menyebrang dari Turki ke Pulau-

pulau di Yunani sejak bulan Maret 2016 akan dikembalikan ke Turki

2. Untuk setiap warga Suriah yang dikembalikan ke Turki dari Pulau di

Yunani, Warga Suriah  lainnya akan ditempatkan ke Uni Eropa

3. Turki akan mengambil tindakan yang dibutuhkan mencegah rute jalur

laut maupun darat yang baru dibuka untuk Migrasi Ireguler dari Turki

ke UE

4. Ketika perlintasan ilegal antara Turki dan UE berakhir atau sudah

secara substansi dikurangi, skema penerimaan sukarela kemanusiaan

akan diaktifkan

70 European Union, Implementing the EU-Turkey Statement-Questions and Answers,(Brussels:
European Commission, 15 juni 2016)hal 1,online,internet,11 Nov.2016. Tersedia pada: Tersedia
pada: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1664_en.pdf
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5. Pemetaan  Liberalisasi Visa akan diakselerasi melihat peningkatan

persyaratan visa untuk Warga Turki pada akhir Juni 2016. Turki akan

mengambil semua langkah yang dibutuhkan untuk memenuhi

persyaratan yang tersisa

6. Uni Eropa akan mengadakan kerjasama yang lebih erat dengan Turki,

mempercepat pencairan dana alokasi 3 milliar Euro untuk

memfasilitasi pengungsi di Turki.

7. UE –Turki membuka peluang peningkatan Custom Union yang

sedang berjalan,

8. Proses Aksesi  keanggotaan Turki akan di segarkan kembali, dengan

membuka Pasal 33 selama Negara Belanda menjadi Kepala Dewan

Uni Eropa dan Persiapan untuk membuka pasal selanjutnya untuk

mempercepat langkah yang diambil,

9. UE-Turki akan bekerja untuk meningkatkan kondisi kemanusiaan

didalam Suriah.

Dari statement tersebut dapat dilihat bahwa ada kepentingan masing-

masing pihak yang bermitra yang akhirnya menjadi kepentingan bersama.

Sesuai dengan maksud dari kolaborasi untuk memperoleh keuntungan

dan tujuan bersama, dari statement tersebut dapat dilihat penjelasannya.

Tujuan utamanya tetap untuk mengatasi krisis migran diantara kedua

wilayah tersebut.

Untuk menjelaskan wilayah kedua mitra saling berbagi perbatasan,

yang menunjukkan bahwa kerjasama ini direct. Ada beberapa negara

anggota Uni Eropa yang berbatasan langsung dengan Turki, baik
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berbatasan darat maupun laut. Turki memanjang dari barat ke timur

sejauh 1600 km namun dan 800 km dari utara ke selatan. Total wilayah

daratan sekitar 779.452 km persegi di sebelah Asia dan 23.746 km

persegi di Eropa. Wilayah Turki di Eropa adalah Thrace (Trakya),

mencakup 3 persen dari total wilayah namun dihuni oleh lebih dari 10

persen total populasi. Thrace dipisahkan oleh selat Bosporus dari wilayah

Asia Turki, laut Marmara, dan selat Dardanelles.71

Secara keseluruhan Turki berbatasan Utara dengan Laut Hitam, di

sebelah Timur Laut  dengan Georgia, dan Armenia, di sebelah Timur

dengan Azerbaijan dan Iran, di sebelah Tenggara dengan Irak dan

71Helen Chapin Metz, “Turkey: A Country Study,”(Washington: GPO for the Library of Congress,
1995) online, internet, 1 Nov. 2016 Tersedia pada: http://countrystudies.us/turkey/18.htm

gambar 15Peta Negara Turki
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Suriah, di sebelah Barat Daya dan Barat dengan Laut Mediterania dan

Laut Aegean, dan Barat Laut dengan Yunani dan Bulgaria. 72 Dapat

diperhatikan bahwa Turki hanya berbatasan dengan dua negara Eropa

secara langsung.

Perbatasan darat Turki yakni sejauh 2753 km, Suriah 877 km,

Negara-negara mantan USSR (Georgia,Armenia,Nakhitchevan) 610 km,

Iran 454 km, Irak 331 km, Bulgaria 269 km, Yunani, 212 km. Garis

pantai berada ditotal 8.372 km, Aegean sepanjang 2.805 km,

Mediterania sepanjang 1.577 km, Laut Hitam sepanjang 1.695 km, dan

Laut Marmara sepanjang 927 km.73

Ada 17 Negara berbatasan dengan Uni Eropa, yakni : Albania (112

km), Andora (118 km), Belarus (1.176 km), Bosnia dan Herzegovina

(956 km), Tahta Suci (3 km), Liechtenstein (34 km), Macedonia (396

km), Moldova (683 km), Monako (6 km), Montenegro (19 km),

Norwegia (2.375 km), Rusia (2435 km), San Marino (37 km), Serbia

(1353 km), Swiss (1729 km), Turki (415 km), Ukraina (1.324 km).74

Diantara semua negara negara tersebut Turki menjadi salah satu negara

yang berbatasan darat dengan Uni Eropa.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Turki secara legal merupakan

negara tetangga Uni Eropa yang berbatasan langsung dengan Uni Eropa.

Hal ini memungkinkan banyak kerjasama lintas batas yang dapat terjadi.

72John C. Dewdney, Malcolm Edward Yapp,“Tukey,”(Encyclopaedia Britannica, Agst.2016)onine,
internet, Nov.2016. Tersedia pada: https://www.britannica.com/place/Turkey
73 Columbia University, “Turkey at a Glance,” Nov. 2016. online, internet, Tersedia pada:
http://www.columbia.edu/~sss31/Turkiye/geo.html
74 CIA, “Europe:European Union,” online, internet, Tersedia pada:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ee.html
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Dalam penelitian ini penulis dapat mengatakan bahwa kerjasama

penanganan krisi migran kali ini adalah merupakan kerjasama lintas

batas langsung.

Bentuk dari kerjasama CBC disini adalah direct CBC karena

negara-negara yang berpartisipasi share borders. Dalam hal ini Turki

hanya berbatasan dengan beberapa negara anggota UE. Namun

kerjasama ini tetap masuk kedalam kerjasama lintas batas yang direct.

Karena mitra Turki bukan secara langsung negara-negara UE, namun

Uni Eropa secara keseluruhan. Jika dikatakan keseluruhan UE maka

Turki memang berbatasan dengan Uni Eropa.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan Uni

Eropa-Turki ini jika dilihat dari konsep cross border cooperation adalah

kerjasama secara langsung  atau disebut dengan direct cross border

cooperation. Dikarenakan secara geografi beberapa negara anggota Uni

Eropa berbatasan langsung dengan Turki melalui laut dan darat. Pihak

yang bekerjasama adalah institusi Uni Eropa dan Turki jadi dapat

dikatakan bahwa kedua mitra ini berbatasan secara langsung. Dalam

penelitian penulis ini wilayah perbatasan langsung menunjukkan

kemudahan kedua pihak bekerjasama khususnya dalam menangani krisis

migran asal Suriah.

5.3 Common Interest

Kepentingan bersama UE-Turki dalam kerjasama JAP terbagi

menjadi 11 poin secara umum, yang penulis olah dari kesepakatan Turki-

Uni Eropa. Kesebelas poin tersebut menjadi sub-bab dalam pembahasan
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ini. Sub-bab tersebut memberikan gambaran bentuk kerjasama mengatasi

migran asal Suriah.

5.3.1 Political Goals JAP

Kepentingan bersama dalam hal politik antara Turki dan Uni Eropa

disini terwujud dalam dua hal yakni melalui liberalisasi visa bagi Turki

dan penyegaran kembali status keanggotaan Turki di UE. Dalam tujuan

bersama ini penulis akan menjelaskan kedua hal tersebut yang

menjelaskan bentuk kerjasama operasional yang dilakukan Turki-UE

dalam menangani migran asal Suriah.

5.3.1.1 Liberalisasi Visa Bagi Turki

UE mengeluarkan Visa Liberalisation Dialogue (VLD) dengan

Turki pada 16 Desember 2013, sejalan dengan penandatanganan

Perjanjian UE-Turki Readmisi. Pada 20 Oktober 2014, Komisi

mengadopsi First report on progress by Turkey in fulfilling the

requirements of its visa liberalisation roadmap yang berisi laporan

penilaian pemenuhan syarat dan rekomendasi isu untuk membuatlebih

lanjut.75

Pada 11 Desember 2015, Reform Action Group (RAG)

Pemerintah mengadakan pertemuan perdana dibawah Ketua Perdana

Menteri dan memutuskan memakai sejumlah perundang-undangan dan

ratifikasi dari konvensi dan protokol internasional untuk mempercepat

75 European Union, “Report from the Commission to ther European Parliament and the
Council-Third Report on progress by Turkey in fulfilling the requirement of its visa
liberalisation roadmap(Brussels: European Commission,2016)hal 2,online,internet,16
Nov.2016. Tersedia pada:
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progres penerapan Pemetaan Liberalisasi Visa dan Rencana Kerja

Bersama Uni Eropa-Turki. RAG memutuskan bahwa Turki akan

mengadopsi beberapa hukum dibawah ini pada dua bulan setelah nya

:76

1. Hukum Perlindungan Data Personal yang akan memberikan kerjasama

lebih erat dengan Europol dan Eurojust. Dan hukum ratifikasi dari

Konvensi Dewan Eropa untuk perlindungan individu dengan tetap

menghargai pemrosesan otomatis dari Data Personal dan Protokol

tambahannya N 181.

2. Ketetapan Pemerintah mengenai integrasi para pengungsi kedalam

pasar pekerja.

3. Regulasi pemeritah menguatkan kerjasama antara badan-badan

pelaksana undang-undang dan badan-badan perbatasan dengan tujuan

untuk mencegah migrasi ireguler dan memberantas penyelundupan

migran.

4. Aturan legislatif untuk melawan perdagangan manusia dan

perlindungan korban.

5. Regulasi pemerintah mengartikan penerapan aturan Hukum atas Orang

Asing dan Perlindungan Internasional.

6. Amandemen legal mengenai penyelesaian peralihan ke kartu identitas

dengan data biometrik.

7. Hukum atas kerjasama yudisial dalam hal kriminal.

76 European Union, Eu-Turkey Joint Action Plan First implementation report Periode: 30
November to 16 December 2015, (Brussels: European Commission,2016): hlm 4, online, internet,
10 Okt.2016.Tersedia pada:http://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1.wpengine.netdna-cdn.com/wp-
content/uploads/2015/12/EU-Turkey-Joint-Action-Plan.pdf
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8. Hukum atas Penetapan Komisi Pemantau Pelaksanaan Undang-

Undang.

9. Aturan Legislatif mengenai perlawanan terhadap cybercrime.

10. Hukum dan aturan legislatif untuk Transposisi Dewan dari Konvensi

Eropa mengenai Pencucian, Pencarian, Perampasan dan Penyitaan

Hasil dari Tindak Kriminal dan atas Pendanaan Terorisme.

11. Hukum atas Ratifikasi Dewan dari Konvensi Eropa atas tindakan

melawan perdagangan manusia.

12. Hukum atas Ratifikasi dari Protokol tambahan tahun 1997 untuk

Konvensi Pengiriman Orang yang di Vonis.

13. Hukum atas Ratifikasi Protokol Tambahan tahun 1975, 2010 dan 2012

untuk Konvensi Eropa atas Ekstradisi Pelanggar Hukum.

14. Hukum atas ratifikasi dari Protokol Tambahan tahun 2001 untuk

Konvensi Eropa atas Tindakan Saling Membantu dalam Masalah

Kriminal.

15. Hukum untuk ratifikasi perjanjian tri-partite ditantatangani oleh

Yunani dan Bulgaria.

16. Keputusan untuk menegakkan kembali kerjasama operasional dengan

negara-negara tetangga. Mengenai hal ini, Pertemuan antara Pemimpin

Yunani dan Penjaga pantai Turki sudah diadakan pada 18 november

2015, sementara pertemuan Yunani-Turki joint committee bertanggung

jawab dalam menjalankan implementasi protokol re-admisi bilateral

mereka akan diadakan pada 21 dan 22 Desember.
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Dari hasil pertemuan tersebut sudah mulai terlihat langkah-langkah

dan bentuk kerjasama lebih lanjut seperti apa yang akan dilakukan Uni

Eropa dengan Turki untuk melaksanakan liberalisasi visa. Proses

liberalisasi visa ini tidak mudah dikarenakan ada begitu banyak

persyaratan yang harus dipenuhi oleh Turki.

Selain itu dapat dimengerti bahwa kaitannya dengan krisis migran

kali ini liberalisasi visa bukan semata-mata keinginan Turki maupun

Uni Eropa untuk lebih bebas melakukan mobilisasi. Namun lebih

ditekankan juga keamanan antara warga negara kedua pihak ini

penting untuk dipertimbangkan sehingga dimunculkan syarat-syarat

legal untuk mendaftarkan keseluruhan identitas pemilik visa travel

nantinya. Hal ini akan lebih memudahkan kedua mitra ini

mengidentifikasi warganya yang berpotensi merusak hubungan dan

yang memperbaiki hubungan keduapihak.

Liberalisasi Visa ini nampaknya adalah kepentingan politik Turki,

yang akhirnya menjadi kepentingan bersama dalam kerjasama JAP.

Turki yang mengajukan permohonan tersebut, sebagai gantinya UE

mendapatkan bantuan penanganan krisis migran, pencegahan migran

memasuki Eropa sehingga dapat mengurangi ancaman keamanan Uni

Eropa.

5.3.1.2 Re-energized Keanggotaan Turki Di UE

Negosiasi aksesi dimulai pada tahun 2005, namun sampai Turki

menyetujui untuk mengajukan protokol tambahan dari Perjanjian
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Asosiasi Ankara ke Siprus, delapan pasal negosiasi tidak akan dibuka

dan tidak ada pasal yang akan ditutup untuk sementara waktu.77

Pasal Negosiasi

Dibuka Ditutup

Free Movement of Capital
Company Law
Intellectual Property Law
Information Society and Media
Food Safety, Veterinary & Phytosanitary
Policy
Taxation
Statistics
Enterprise & Industrial Policy
Trans-European Networks
Environment
Consumer & Health Protection
Financial Control
Regional policy & coordination of structural
instruments
Economic and Monetary Policy
Financial and budgetary provisions

Science and Research

Tabel 4 Tabel Pembahasan Pasal untuk Re-energized keanggotaan Turki

Beberapa point penting dalam pembahasan perjanjian UE-Turki

menangani migran salah satunya adalah janji UE untuk membuka

chapter terbaru dalam negosiasi sehubungan dengan Peningkatan

Akses Turki dan untuk kebijakan standar ekonomi dan keuangan. UE

juga berjanji untuk membicarakan keanggotaan UE yang belum

berprogres sejak tahun 2005. Pembahasan Pasal lebih lanjut dibuka

77 European Union, “Turkey,” (Brussels : European Commission, Okt. 2016)online, internet, 23
Nov.2016. Tersedia pada: http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-
information/turkey/index_en.htm
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pada bulan Desember 2015, sementara itu pasal selanjutnya pada tiga

bulan pertama tahun 2016.78

Pada Pertemuan keduabelas dari konferensi aksesi (Accession

conference) dengan Turki pada level Menteri dilaksanakan di Brussels,

30 Juni 2016. Konferensi ini membuka negosiasi dengan Pasal 33-

Ketentuan Keuangan dan Anggaran, Pasal ini mencakup aturan

berkaitan dengan sumber keuangan kebutuhan untuk mendanai

anggaran UE. Sumber dana ini berasal dari sumber-sumber dana

tradisional seperti dari beacukai, dan pertanian dan pajak gula, dimana

dipungut oleh negara-negara anggota atas nama UE, lebih jauh sumber

berasal dari Pajak Pertambahan nilai, dan yang terakhir bersumber dari

GDP.79

Pasal ke 33- Ketetapan Keuangan dan Anggaran, Turki

mempertimbangkan persiapan negara, dan sejalan dengan kesimpulan

pada 11 Desember 2006, 16 Desember 2014, 18 Maret 2016, dan

kesimpulan Dewan relevan lainnya dan negosiasi kerangka kerja.

Turki sudah memenuhi tanggung jawabnya penuh, non-diskriminasi

implementasi protokol tambahan untuk perjanjian asosiasi untuk

78 Reuters News,”Turkey to help stem migrant crisis for 3bn Euro and membership talks,”(Reuters,
2015),15 Nov. 2016. Tersedia pada: https://www.rt.com/news/323891-eu-turkey-summit-refugees/
79 European Union, “Acccession conference with Turkey : Talk opened on Chapter 33-Financial
and budgetary provisions,” (European Council, Jun. 2016) online, internet, 11 Nov.2016. Tersedia
pada: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/30-turkey-accession-
conference/?utm_source=dsms-
auto&utm_medium=email&utm_campaign=Accession%20conference%20with%20Turkey%3A%
20Talks%20opened%20on%20Chapter%2033%20-
%20Financial%20and%20budgetary%20provisions
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seluruh anggota.80Tujuan dari konferensi ini adalah untuk melanjutkan

pembahasan pasal yang telah dan harus dipenuhi Turki untuk dapat

menjadi anggota Uni Eropa. Setelah perjanjian kerjasama JAP di

aktifkan pada November 2015, selanjutnya dikeluarkan “EU-Turkey

Statement” pada Maret 2016. Dan dalam salah satu statement ini lah

dimunculkan keinginan Uni Eropa untuk menyegarkan kembali

keanggotaan Turki di Uni Eropa.

Peningkatan keanggotaan Turki di Uni Eropa merupakan bagian

dari tujuan politik pemberian bantuan Uni Eropa ke Turki. Turki yang

memiliki peran secara langsung dalam mengatasi migran, sangat

dibutuhkan Uni Eropa dalam mengatasi permasalahan migrannya.

Dengan pertimbangan bantuan Turki kepada krisis migran di Eropa

maka tujuan politik Turki yang ingin segera menjadi anggota Uni

Eropa ditingkatkan. Sehingga kemungkinan Turki menjadi anggota

Uni Eropa semakin besar.

5.3.2 Economic Goals JAP

Kepentingan bersama dalam hal ekonomi disini berbentuk

pemberian bantuan finansial dari Uni Eropa serta penerapan bantuan

finansial tersebut oleh Turki. Kemudian poin kesepakatan lain yang

menjadi tujuan/ kepentingan ekonomi dari kerjasama ini adalah upgrading

customs union. Kedua hal tersebut akan dijelaskan dengan rinci pada sub-

bab berikut.

80 European Council, Ibid
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5.3.2.1 Pemberian Bantuan Finansial Untuk Migran Asal

Suriah di Turki

Pada kerjasama yang dilaksanakan Uni Eropa-Turki sumber dana

kebanyakan berasal dari Uni Eropa. Kegiatan pemberian bantuan ini

merupakan bagian dari komitmen Uni Eropa dalam kerjasamanya

dengan Turki melalui Joint Action Plan. Untuk Tahun 2016-2017

bantuan dana yang akan diberikan Uni Eropa kepada Turki adalah

sejumlah 3 miliar Euro.81

A. Periode November-Desember 2015

Sejak awal mula krisis, sejumlah 365 Juta Euro dari dana UE sudah

disediakan langsung untuk mendukung pengungsi Suriah dan

masyarakat tuan rumah di Turki. Diluar jumlah ini, 71 Juta Euro sudah

dikontrak sejauh ini untuk tujuan bantuan kemanusiaan melalui

organisasi kemanusiaan yang relevan untuk utamanya membantu

pengungsi-pengungsi di Turki.82

Sebagai tambahan, UE selanjutnya menyediakan bantuan

signifikan untuk pengungsi Suriah menjadi tuan rumah di Lebanon,

Yordania, dan Irak seperti untuk Warga Suriah yang terlantar di Suriah.

Dalam pertemuan kedua 1 Desember 2015, UE Trust Fund dalam

reaksi ke krisis Suriah berkomitmen sejumlah 350 Juta untuk bantuan

kebutuhan urgen bagi 1,5 juta pengungsi dan masyarakat tuan rumah

81 European Union, Managing The Refugee Crisis –The Facility for Refugees in Tukey, (Brussels:
Euroepan Commission, 2016) hal 1,online, internet, 15 nov.2016. Tersedia pada:
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/migration/factsheet_financing_of_the_facility_for_re
fugees_in_turkey_en.pdf
82 European Commission, Report from the commission to the European Parliament and the
council Eu-Turkey Joint Action Plan-Third implementation report,(Brussels : 2016), hlm.9,online,
internet, 14 nov.2016. Tersedia pada: ec.europa.eu
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di , Lebanon, Turki, Yordania dan Irak. Setelah diaktifkannya “EU-

Turkey Joint Action Plan” Uni Eropa menyediakan bantuan humaniter

segera dan tepat melalui organisasi kemanusiaan yang relevan di

Turki. EU Trust Fund untuk Suriah kemudian menggunakan kebijakan

finansial yang baru untuk kegiatan ataupun aksi di Turki pada 1

Desember 2015, dengan jumlah dana yang dikeluarkan lebih dari 150

Juta Euro.83

Pada laporan pertama setelah diaktifkannya “EU Turkey JAP”

Dewan Uni Eropa berada dalam proses persetujuan prinsip dan

pemodalan sejumlah 3 miliar Euro untuk fasilitas Pengungsi di Turki.

Fasilitas tersebut merupakan mekanisme koordinasi didesain untuk

memastikan bahwa kebutuhan pengungsi dan masyarakat tuan rumah

ditujukan dalam cara yang komprehensif dan terkoordinasi.84 Disini

peran Turki sebagai pemantau bantuan agar dapat diberikan dengan

tepat kepada seluruh pengungsi dan masyarakat Turki yang menjadi

tuan rumah.

Selain bagi pengungsi Suriah di Turki, Uni Eropa selanjutnya

menyediakan bantuan signifikan untuk pengungsi Suriah yang diterima

di Lebanon, Yordania dan Irak serta displaced persons di Suriah.

Dalam pertemuan kedua pada 1 Desember 2015, Dana Perwalian

kawasan Uni Eropa (EU Regional Trust Fund) merespon krisis Suriah

berkomitmen 350 Juta Euro untuk bantuan kebutuhan urgen bagi 1,5

83 European Comission First report, Loc Cit.
84European Union, Managing the Refugee Crisis- The Facility for Refugees in Turkey, (Brussels:
European Commission, 2016): hal 1, online, internet, 17 Jun. 2016. Tersedia pada:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-
information/docs/20160928/factsheet_frit_factsheet_en.pdf
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juta pengungsi dan penerima migran di Lebanon, Turki, Yordania, dan

Irak yang tidak dalam jangkauan. Hal ini menjadi bagian dari

kerjasama UE-Turki dalam “Joint Action Plan” tujuannya agar migran

dari beberapa negara tersebut tercukupi kebutuhannya.85

Bantuan Finansial yang diberikan secara langsung ke Turki dari

Uni Eropa merupakan bagian dari common interest kedua mitra “Join

Action Plan”. Kepentingannya adalah untuk memenuhi kebutuhan

dana penyelenggaraan bantuan fasilitas maupun operasionalisasi

bantuan dan operasi lainnya dalam hal penanganan krisis migran.

B. Periode Januari- Februari

Pada periode ini, Komisi UE mengalokasikan sejumlah 90 Juta

Euro pertamanya dari Budget Kemanusiaan UE atas kebijakan

Steering Committee untuk diimplementasikan oleh sejumlah organisasi

mitra kemanusiaan terakreditas. Alokasi ini dikontrak agar

mempercepat perluasan ketetapan bantuan kemanusiaan termasuk

makanan, bukan makanan, kesehatan, air dan sanitasi serta

perlindungan di Turki.

UE juga mempersiapkan langkah pertama dibawah fasilitas untuk

mengizinkan lebih dari 110.000 sekolah anak Suriah tambahan yang

tinggal di kamp-kamp di Turki memiliki akses untuk pendidikan

formal. Dengan melihat ini, transfer dana sejumlah 55 Juta Euro dari

the Facility untuk UE Trust Fund dalam merespon krisis Suriah. Pada

periode ini juga UE setuju untuk mendanai sejumlah proyek 20 Juta

85European commission First report, Loc Cit.
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Euro dibawah konstribusi  instrumen untuk stabilitas dan perdamaian

bertujuan pada penguatan patroli Penjaga Pantai Turki dan kapasitas

pengawasan.

Untuk menghindari mengalirnya dana yang berlebih serta

penggunaan dana yang tidak tepat, UE-Turki kemudian membuat

sebuah Need Assessment.Kebutuhan assessment bagi pengungsi Suriah

di Turki yang dilaksanakan Komisi UE dengan otoritas Turki, sedang

berjalan dan hasil pertama diharapkan pada pertengahan bulan Maret

sementara itu penyelesaian studi diramalkan pada bulan April, dengan

syarat bahwa Turki akan membuat konstribusinya tersedia di hari yang

akan datang.

Needs assessment akan membantu mengidentifikasi proyek-proyek

yang didanai melalui fasilitas. Komisi UE sudah mengidentifikasi

pendidikan dan pengembangan ketenagakerjaan dari pengungsi Suriah

sebagai bidang prioritas untuk dukungan sesegera mungkin. Perkiraan

sementara baru-bari ini menyatakan bahwa kebutuhan humaniter dapat

menutupi sepertiga bantuan, dimana dua pertiga dapat mendukung

akses untuk pendidikan, infrastruktur lokal dan kesempatan kerja.

Pemberian bantuan finansial Uni Eropa ke Turki ini tidak

dilaksanakan sekaligus namun bertahap. Sesuai dengan kesepakatan

total bantuan yang diberikan untuk tahun ini sampai 2017 adalah

sejumlah 3 juta Euro.
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5.3.3 Upgrading Customs Union UE – Turkey

Customs Union merupakan tahap yang penting dalam integrasi

Turki ke Uni Eropa, dan mulai dilaksanakan sudah sejak 1 Januari 1996.

Pengalaman yang didapatkan dari Customs Union serta harmonisasi

legislasi dapat mengubah status negara kandidat Turki menjadi Anggota

Uni Eropa, peningkatan hubungan dagang akan membuat Turki dan UE

salah satu mitra kerja terpenting dalam hal dagang satu sama lain. Selain

itu, perkembangan ini juga memberikan manfaat ekonomi untuk kedua

pihak dan mempercepat  proses keanggotaan Turki di UE.86

Peningkatan Customs Union merupakan bagian penting dalam

kerjasama JAP, karena akan mempermudah Turki dan Uni Eropa

melakukan pertukaran barang dan jasa, dan dapat mempererat hubungan

dagang kedua pihak. Bentuk upgrading yang akan dilakukan adalah

modernisasi dan perluasan.87

5.3.4 Military Goals JAP

Dalam hal mengatasi penyelundupan migran dan masuknya migran

ilegal ke Turki mauun EU. Saat ini sudah tertuang dalam kerangka kerja

bersama UE-Turki mengenai penanganannya. Kepentingan militer ini

menjadi kepentingan kedua pihak dimana dikedua mitra kerjasama ini

86 Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs Team,Turkey EU-Relations(Turkey: Republic of
Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2011)online, internet, Okt. 2016. Tersedia pada:
http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-the-european-union.en.mfa
87 European Union, Communication from the commission to the European Parliament, The
European Council and the Council- First Report on the progress made in the implementation of
the EU-Turkey Statement , (Brussels: European Union, Apr.2016): hal 11, online, internet, 10
Okt.2016.Tersedia pada: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-
agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160420/report_implementation_eu-
turkey_agreement_nr_01_en.pdf
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memiliki keuntungan masing masing yang dapat dilihat melalui penjelasan

berikut ini.

5.3.4.1 Border Management / Pengaturan Kembali Sistem

Perbatasan UE – Turki

Dalam hubungannya dengan dukungan lebih lanjut untuk Turki

untuk memperkuat kapasitanya untuk membasmi penyelundup migran,

umumnya dengan memperkuat patroli Penjaga Pantai Turki (Turkish

Coast Guard) dan kapasitas pengawasan seperti otoritas Turki relevan

lainnya, serta Program Aksi Tahunan 2015 untuk Turki dibawah IPA

II. Termasuk ketetapan persediaan-persediaan penguatan kapasitas

Komando Penjaga Pantai Turki untuk melawan imigrasi ireguler dan

kriminal terorganisir melalui laut, dengan tujuan juga untuk

meningkatkan jumlah tawanan migran ireguler (konstribusi UE 5,9

juta Euro).88

A. Turkish Coast Guard

Bentuk kerjasama dalam memanajemen perbatasan disini adalah

dengan, UE menyediakan bantuan dana mendukung Penjaga Pantai

Turki untuk mencegah dan menahan arus migran ilegal. Selain itu juga

UE mengirimkan 6 kapal pencari dan penyelamat, serta pelatihan

terkait. Kapal pertama akan dikirimkan pada Februari 2017.89

88European Commission, First report Op. Cit, hal.5.
89 Europe European Union, Managing refugee crisis- EU-Turkey Statement: Progress Report
September 2016, (Brussels: European Commission,2016) hal 1,online, internet, 11 nov.2016.
Tersedia pada: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/background-information/docs/20160928/factsheet_implementation_of_the_eu-
turkey_statement_en.pdf
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Jalur penyebrangan UE-Turki diperbatasan laut dijaga oleh Turkish

Coast Guard, dan untuk pendanaan dan bantuan beberapa sistemnya

dibantu oleh Uni Eropa. Disini peran dan kebutuhan Penjaga pantai

Turki diatur oleh kesepatakan JAP.

B. Bilateral Readmission Agreement Turki dan Yunani

Protokol Readmission antara Yunani dan Turki ditandatangani

pada tahun 2002. Fokus perjanjian ini hampir seluruhnya memberantas

migrasi ilegal. Perjanjian ini menyatakan bahwa setiap orang yang

tidak mempunyai hak untuk perlindungan internasional akan sesegera

mungkin kembali ke Turki. Kerangka kerja legal untuk pengembalian

ini adalah perjanjian penerimaan kembali bilateral antara Yunani dan

Turki.90

Pada 24 dan 25 Februari 2016, otoritas re-admisi Turki dan Yunani

bertemu di Ankara untuk mengurus 864 permintaan re-admisi oleh

Yunani yang belum dikerjakan. Pada 1 dan 2 Maret Turki mengizinkan

kembali 267 migran ireguler. 91 Turki dan Yunani menetapkan

Kelompok Kerja untuk Migrasi. Kelompok Kerja tersebut mengadakan

pertemuan pertama pada 27 November 2015 di Ankara dan pertemuan

keduanya pada 1 Februari 2016 di Athena.92

Pengembalian kembali ini merupakan bagian dari kerangka kerja

bersama Uni Eropa-Turki. Ini selanjutnya disebut dengan sistem one

for onedalam kesepakatan UE-Turki. Bentuk kerjasama penanganan

90Statewatch, Un Special Rapporteur “Concerned” about the 2002 readmission protocol between
Greece and Turkey signed in 2002-is Turkey a “safe” country?(2016) online, internet, nov.
2016.Tersedia pada: http://statewatch.org/news/2016/mar/eu-med-un-concerned.htm
91European Commission,Third Report, Op. Cit, hlm.6.
92European Commission, Ibid, hlm.6.
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krisis migran ini merupakan untuk mengatur penempatan migran

Suriah di Uni Eropa. Ksepentingan bersama disini adalah kepentingan

bersama UE-Turki dalam masalah keamanan. Disini yang begitu

terlihat diuntungkan adalah Uni Eropa, karena akhirnya migran

memasuki Uni Eropa dapat lebih teratur dan potensi Eropa menjadi

lebih aman.

C. Bilateral Readmission Turki dan Negara-Negara lain

Turki mengajukan negosiasi perjanjian re-admisi bilateral untuk 14

negara, termasuk yang menjadi sumber migran ilegal terbesar ke UE

via Turki. Termasuk persiapan untuk menetapkan nasionalisasi dari 18

negara yang dianggap sebagai  sumber potensial dari migrasi ireguler

harus memiliki visa transit bandara ketika melewati area transit

internasional Turki.

Pada 1 Juni, Otoritas Turki melaksanakan kunjungan studi ke

Georgia agar melihat bagaimana sistem elektronik nasional mereka

untuk re-admisi berfungsi. Turki baru-baru ini mengevaluasi sistem

dan membuat kebijakan dalam beberapa minggu berikutnya.

Turki memperlihatkan keadaan siap untuk memperbaiki

implementasi Turki-Yunani readmission obligations dan membuka

poin-poin readmisi sebagai tambahan ke Dikili. Masalah utama untuk

implementasi dari perjanjian bilateral ini adalah penundaan yang

panjang untuk memproses aplikasi readmission Yunani. Pada akhir

Desember 2015 dan akhir Januari 2016, Turki secara resmi

mengunjungi Athena dan mendiskusikan dengan otoritas Yunani
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tujuan dan cara untuk memperbaiki implementasi dari perjanjian

bilateral tentang readmission.93

Sebagai negara yang berbatasan langsung penting bagi Turki-

Yunani melakukan perjanjian sebagai dasar hukum dilakukannya

pengembalian migran ke Turki. Perjanjian Readmisi ini masih didalam

bagian Joint Action Plan EU-Turkey 2015-2016.

D. Perjanjian Kerjasama Turki dengan Negara-Negara

Anggota UE

Sebagai bagian dari rencana aksi bersama, Turki mengadakan

perjanjian dengan beberapa negara berbatasan langsung dengan Turki.

Tujuannya adalah untuk mempermudah mengatasi migran

diperbatasan kedua negara. Perjanjian ini masih berada dibawah

kerangka kerja bersama Uni Eropa Turki. Pada 8 Januari 2016

Pemerintah Turki mengajukan Turki-Bulgaria-Yunani perjanjian

tripartite ke Parlemen untuk ratifikasi. Perjanjian ini digunakan untuk

mengatasi arus migran dari ketiga negara tersebut. Turki akan menjadi

negara penahan migran masuk melalui negara Yunani dan Bulgaria

secara ilegal.

Turki meratifikasi perjanjian tripartite dengan Yunani dan

Bulgaria. Perjanjian akan memasuki pelaksanaan mengikuti

publikasinya dalam Jurnal Resmi Turki.94

93European Union, Annex to the Communication from the Commission to the European Parliament
and the Council on the State of Play of Implementation ot the Priority Actions under the European
Agenda on Migration-EU-Turkey Joint Action Plan-Implementation Report- Period: 17 December
2015 to 31 January 2016,(Brussels: European Commission, Feb.2016): hal, online, internet, 12
Nov.2016. Tersedia pada: www.ec.europa.eu
94European Commission Third Report, Op. Cit, hlm. 7
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Turki, Bulgaria, dan Yunani menandatangani perjanjian untuk

real-time informational sharing dalam penegakan hukum. Perjanjian

untuk kerjsama polisi dan beacukai joint contact center yang baru

ditandatangani ketika Menteri dalam negeri, Turki Sebahattin Ozturk,

secara resmi mengunjungi Bulgaria 25 mei 2015.95Tujuan dari izin

real time information sharing antara polisi perbatasan, imigrasi,

beacukai dan unit penegak hukum dari tiga negara.

Selain dengan dua negara perjanjian lainnya juga dibuat Turki

dengan negara-negara anggota UE sebagai bentuk komitmen perjanjian

JAP. Kali ini bentuk kerjasama melalui kerjasama Turki, Bulgaria, dan

Yunani. Tujuannya tetap sama mengatasi migran diperbatasan ketiga

negara tersebut.

E. Visa Obligation

Turki memperkenalkan wajib visa untuk perjalanan warga Suriah

ke bandara ataupun pelabuhan Turki yang berasal dari negara ketiga

dengan tujuan untuk mengurangi transit migrasi diarahkan menuju UE.

Tindakan tersebut menghasilkan sebuah efek yang cepat seperti warga

Suriah yang diperbolehkan ke Turki dari Lebanon dan Yordania yang

jatuh tajam setelah langkah tersebut dibuat, dinyatakan dari 41.781

pada 8 hari (1-8 Januari) sebelum perkenalan visa ke 1.155 pada 10

hari (9-18 Januari) terakhir berikutnya setelah perkenalan visa. Ini

menunjukkan sebuah pengurangan lebih dari 40.000 orang.96

95 Hurriyetdailynews, Turkey, Bulgaria,Greece agree to share security information(Turki: 2015)
onine, internet,10 Nov.2016. Tersedia pada : http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-bulgaria-
greece-agree-to-share-security-information.aspx?pageID=238&nid=82967
96European Commission Second Report, Op. Cit, hlm.6
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Turki membuat progres yang signifikan atas implementasi Turki-

Yunani Wajib Re-admisi. Pada 24  dan 25 Februari, Delegasi Yunani

dan Turki bertemu di Ankara untuk menyelesaikan 864 permintaan re-

admisi. Pada 26 Februari, Turki menyetujui 859 permintaan. Yunani

masih dalam penahanan 308 migran ilegal dan segera mengirim

returnee dengan menggunakan bus pada 1 dan 2 Maret dikeluarkan.

5.3.4.2 Penempatan Liaison Officer

UE sudah melengkapi prosedur pemilihan untuk penempatan

liaison FRONTEX di Turki terhitung sejak bulan Maret 2016. 97

Seorang liaison officer Frontex mulai bekerja pada 1 April 2016 di

Turki untuk meningkatkan pertukaran informasi, joint  analytical work

dan operasi spesifik.98

Selain itu terdapat pula, Progres Turki dan Yunani dari hasil

diskusinya yakni mengenai prosedur re-admisi yang lebih efektif,

penempatan liaison officer Turki di lima hotspots (dimulai dengan

lesbos) untuk memfasilitasi  kembalinya migran ekonomi. Yunani dan

Turki juga menyetujui untuk mengorganisir videoconference dua

minggu sekali untuk bertukar informasi dan meningkatkan kerjasama

operasional yang lebih lanjut. Lebih jauh, mereka setuju untuk

memperkuat kerjasama operasional untuk pengembalian dengan

dukungan dari UE dan FRONTEX termasuk untuk organisir joint

97European Commission First Report, Op. Cit, hlm.5
98 European Commission, Communication from the commission to the European Parliament, the
The European Council and the council,First Report on the progress made in the implementation of
the EU-Turkey Statement (Brussels : 2016), hlm.3 online, internet, Nov. 2016 Tersedia pada:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-
implementation-package/docs/20160420/report_implementation_eu-
turkey_agreement_nr_01_en.pdf
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flights untuk pengembalian. Sebagai tambahan, Kementrian Luar

Negeri dan Kementrian Dalam Negeri lanjut berkonsultasi mengenai

permohonan Yunani untuk mengingkatkan jumlah lokasi di Turki

untuk penerimaan kembali migran ireguler sebagai contoh memberikan

lokasi di Dikili (Di Pantai Aegean, Provinsi Izmir) dan Ipsala (pada

perbatasan darat antara Turki dan Yunani).99

A. Turki-Europol Liaison Agreement

Wakil Direktur Kepolisian Nasional Turki, Basturk, dan Wakil

Direktur Europol Martinu menandatangani “Liaison Agreement”

antara Turki dan Europol. Wakil Direktur Martinu pada kesempatan ini

akan menawarkan untuk meningkatkan kerjasama dengan Penegak

Hukum Turki. Pegawai Perwalian (Liaison Officer) dari Turki akan

menguntungkan jika menjadi bagian dari jarigan yang liaison officer

yang luas sejumlah lebih dari 40 negara dan memiliki akses kepada

keahlian Europol. Penempatan dan penugasan seorang perwalian dari

Turki ditujukan untuk memberantas kriminal terorganisir dan

teroris.100

Pada 8 Februari 2016 Turki menyetujui draft Liaison Agreement

dengan Europol yakni menempatkan liaison officer Polisi Turki di

Europol.Parlemen Turki mulai mendiskusikan draft legislasi pada

perlindungan data personal, yang sudah dipakai beberapa pasal.

Menggunakan Legislasi perlindungan data yang sesuai dengan standar

99European Commission Third Report, Op. Cit, hlm.8
100EUROPOL, Turkey and EUROPOL sign Liaison Agreement, (Turki: Europol news article, Mar.
2016) online, internet, 11 Nov. 2016.Tersedia pada:
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/turkey-and-europol-sign-liaison-agreement
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Eropa penting karena itu akan membuat Turki mampu bekerjasama

lebih dekat dengan Europol,Eurojust dan badan pelaksana negara-

negara anggota lainnya.

Pada Februari 2016 juga, DGMM (Directorate General of

Migration Management ) melaksanakan pertemuan kedua dengan

liaison officer dari negara-negara anggota UE diletakkan di Turki

dengan tujuan memperkuat kerjasama dalam bidang migrasi.101

Tujuan dari bentuk kerjasama penempatan perwalian Uni Eropa di

Turki adalah untuk membantu Turki dalam mengatasi krisis migran

dengan standar Eropa. Uni Eropa memiliki banyak sistem yang

modern dalam mengatasi migran ilegal yang masuk, oleh karenanya

EU mengirimkan perwaliannya di beberapa badan otoritas Turki.

5.3.4.3 Operasi Bersama UE – Turki

Dalam pertemuan dalam Bulan Desember 2015 Gendarmerie

(Polisi Militer) memutuskan untuk meningkatkan aktivitas patroli

dibagian perbatasan Timur, Tenggara, dan Barat dari negara tersebut.

Dalam konteks ini, enam provinsi di perbatasan Timur dan Tenggara

seperti 8 provinsi dibatas barat diidentifikasi sebagai tempat utama

untuk memperkuat aktivitas patroli.102

Aktivitas pemantauanoleh otoritas Turki dan Yunani sepanjang

garis pantai merupakan faktor penting dalam mencegah perlintasan

migran di Aegean. Otoritas Yunani dan Turki saat ini bertukar

informasi dengan basis reguler. Selama lima bulan pertama di tahun

101European Commission Third report,Op. Cit, hlm 8
102Ibid, hlm.7
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2016, Penjaga pantai Yunani mengingatkan Turki untuk mencari dan

menyelamatkan 120 kasus, dituntun ke respon spesifik dalam 42 kasus,

dan juga mengirimkan 189 pesan dari 268 kapal migran, menuntun

kepada respon otoritas Turki atas 31 kapal.103

A. Joint Operations Gendarmerie,Turkish Coast Guard, dan

Polisi

Dari 1 sampai 15 Februari, Turkish Coast Guard, Polisi dan

Gendarmerie melaksanakan 10 joint operations khusus bertujuan

untuk menangkap migran ilegal, fasilitator/penyelundup dan mencegah

masuknya migran ireguler. Operasi ini menghasilkan penangkapan dari

97 migran ireguler dan 308 fasilitator dan penyelundup (Dimana 11

penangkapan di Laut dan 297 di perbatasan darat ). Sebagai tambahan,

Badan Pelaksana Hukum Turki menangkap 391 fasilitator dan

penyelundup selama 16-29 Februari.

Penjaga Pantai Turki, Polisi, dan Polisi Militer memainkan peran

dalam penangkapan migran ireguler dan penyelundup.104 Dalam bulan

Januari Penjaga Pantai Turki, Polisi dan Polisi Militer (Gendarmerie)

dilengkapi dengan sejumlah pelatihan dengan tujuan memperkuat

kapasitas mereka dalam perlawanan melawan migrasi ireguler.

Pada 7 Desember 2015, UE mengadopsi Annual Action

Programme 2015 untuk Turki dibawah IPA II menyediakan dukungan

lebih jauh untuk Turki memperkuat kapasitas melawan penyelundupan

migran, umumnya dengan menekankan patroli Penjaga Pantai Turki

103 European Commission Second Report, Op. Cit hlm
104European CommissionThird Report, Op. Cit,hlm.6
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dan kapasitas pengawasan dengan membeli 20 perahu karet dan 6

radar mobile, seperti otoritas Turki lainnya. Program juga menyiapkan

persediaan untuk meningkatkan kapasitas dari Komando Penjaga

Pantai Turki untuk mendukung Turki menyediakan paspor biometrik

yang aman.

B. Operasi oleh Frontex dan NATO

Peran dan konstribusi NATO dalam mengatasi krisis humanitarian

di Eropa terlihat jelas dalam beberapa operasi di Laut Aegean. Pada 11

Februari 2016 NATO melalui Defence Minister mengeluarkan

keputusan untuk menempatkan kapal di Laut Aegean membantu

Yunani dan Turki, serta Badan Keamanan Perbatasan UE Frontex

untuk mengatasi krisis pengungsi dan migran. NATO’s Standing

Maritime Group 2 (SNMG2) ditempatkan di Laut Aegean untuk

memberi dukungan upaya internasional untuk memotong garis

perdagangan manusia dan migran ilegal. Tujuannya untuk membantu

membuat sebuah proses ilegal, yang tidak teratur dan berbahaya

menjadi teratur dan legal serta aman. NATO memberikan real-time

information (informasi tepat waktu) kepada coastguard (penjaga

pantai ) dan otoritas nasional Yunani dan Turki lainnya, seperti

Frontex.105

Operasi Frontex dan NATO adalah satu dari sekian operasi

bersama yang dilakukan kedua pihak bermitra ini. Tujuannya disini

untuk meningkatkan peringatan dini dan aktivitas pengawasan serta

105 NATO, “NATO’s Deployment in the Aegean Sea”(Public Diplomacy Division, Mei
2016) hal. 1, online, internet, 3 Nov.2016 Tersedia pada : www.nato..int
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berbagi informasi operasional dengan Yunani dan Turkish Coast

Guard. Frontex mendeteksi 80-90% kedatangan kapal migran dari

Pantai Turki. Hasil tersebut didapat dari menggunakan aktivitas NATO

di Laut Aegean untuk meningkatkan deteksi cepat dan percepatan

pertukaran informasi insiden penyelundupan migran, rute serta metode.

NATO berkonstribusi dalam membendung illegal trafficking dan

ireguler migration melalui intelegensi, pengawasan, dan pengintaian di

laut Aegean. Operasi oleh Frontex dan NATO mencakup peringatan

awal dan aktivitas-aktivitas pengawasan dan berbagi informasi

operasional dengan Yunani dan Penjaga Pantai Turki. Frontex dan

NATO Maritime Command menandatangani prosedur operasi pada

July 2016 dan sedang mengembangkan gambaran umum situasi.

Tujuannya adalah untuk memungkinkan aktivitas NATO di Aegean

untuk meningkat deteksi dini yang tinggi dan mempercepat pertukaran

informasi atas insiden penyelundupan migran, rute dan metode nya.106

Seluruh operasi yang berlangsung seperti yang penulis telah

jelaskan diatas merupakan operasi yang berada dibawah “Joint Action

Plan Eu-Turkey”. Operasi tersebut didanai maupun diorganisir oleh

panitia yang ditetapkan oleh pihak-pihak otoritas perjanjian JAP. Dari

konsep yang penulis gunakan operasi-operasi tersebut merupakan

bagian dari operasionalisasi variabel common interest.

106 European Commission progress report September 2016, Op.Cit, hal.3
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5.3.4.4 Information Sharing EU – Turkey

Pada bulan Januari, Polisi Turki mengorganisir sebuah informasi

kampanye di Resort selatan negara, kota Bodrum. Selebaran

dipersiapkan oleh Direktorat Polisi provinsi untuk membuat migran

tidak mengambil perjalanan berbahaya ke Eropa. Sejumlah 5000

selebaran dicetak dalam bahasa Turki, Arab, Inggris dan

didistribusikan ke Gendarmerie.107

Pada 14 Januari 2016, Penjaga Pantai Turki memperoleh akses ke

Sistem Pendaftar Kapal (Ship Register System) yang disiapkan oleh

Kementrian Transportasi dimana prosedur pembelian, penjualan,dan

pembatalan pada kapal dicatat. Sebagai tambahan, Turki sedang

bekerja atas akses ke database Interpol mengenai pencurian kapal.

5.3.5 Social Goals JAP

Pada akhir 2015, Dalam kerjasama dengan Otoritas Turki, Komisi

Eropa mengeluarkan sebuah need assessment (metode penilaian) bagi

warga Suriah yang berada dibawah perlindungan sementara di Turki. The

Need Assessment tersebut akan membantu mengidentifikasi proyek-

proyek untuk dana fasilitas bagi pengungsi Suriah. Metode Penilaian saat

ini menyatakan bahwa kebutuhan humaniter merupakan sepertiga bantuan,

dimana dua pertiga merupakan akses untuk pendidikan, infrastruktur lokal

dan kesempatan kerja.108

Komisi sedang melaksanakan, kerjasama erat dengan otoritas

Turki, sebuah joint needs assessment untuk menyediakan pandangan

107European Commission Second Report, Op. Cit,hlm.7
108Ibid, hlm 7-8
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tentang kebutuhan yang lebih detail,akurat dan terkonsolidasi yang akan

memberikan penyaringan mengenai pemprograman. Komisi Eropa dan

Turki melanjutkan diskusi atas prioritas program pada tahun 2016, dengan

sebuah fokus pada peningkatan bantuan finansial untuk mendukung Turki

dalam pertemuan dialog persyaratan atas liberalisasi visa.109

5.3.5.1 Pemberian Bantuan Humaniter UE Ke Warga Suraih

Di Turki

A. Bantuan Akses Pasar Buruh Sementara Oleh Turki Kepada

Warga Suriah

Pada 15 Januari 2016, Turki memakai sebuah aturan

memberikan warga Suriah dibawah perlindungan sementara akses

efektif untuk pasar buruh110, walaupun dibawah beberapa kondisi

dan keterbatasan memenuhi komitmen utama JAP. Tujuan dari

langkah tersebut adalah untuk menjadikan Turki sebuah negara

yang lebih menarik  untuk warga Suriah memberikan salah satu

faktor utama mendorong warga Suriah untuk menyebrangi secara

tidak legal ke UE.

Sesuai dengan regulasi, seorang warga Suriah dapat

diberikan sebuah permohonan izin kerja hanya enam bulan

mengikuti penerimaan status perlindungan sementaranya. Izin kerja

bisa diterima hanya dalam provinsi dimana pengungsi dibawah

perlindungan sementara dibiarkan untuk tinggal. Regulasi

menyatakan tidak ada batasan untuk sektor ekonomi, walaupun ada

109 European Commission, Eu-Turkey Joint Action Plan First Implementation Report periode : 30
november to 16 December 2015,online, internet, Tersedia pada: www.ec.europe.eu
110European Commission Third Report, Op. Cit, hlm.5
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pengecualian sektor pertanian dan peternakan hewan. Penggunaan

regulasi tersebut merupakan langkah positif; Namun, pengaruh

nyata nya akan bergantung atas penegakan yang cepat dan efektif.

Turki menyiapkan dan menyampaikan ke naskah Parlemen

Undang-undang atas perlindungan data pribadi jika sesuai dengan

standar Eropa, sehingga Undang-undang akan memperbolehkan

Turki untuk bekerjasama lebih dekat dengan Europol,Eurojust dan

anggota badan penegak negara. Naskah hukum ini masih butuh

untuk diperbaiki umumnya dengan melihat kepada kebebasan dari

otoritas perlindungan data dan larangan dari otoritas penegak

hukum serta aktivitas intelejen dari lingkup hukum. UE

membagikan perhatiannya dengan Turki dengan harapan bahwa

kekurangan ini masih bisa ditujukan dalam proses parlementer.111

B. Bantuan Pendidikan

Setelah perjanjian oleh negara-negara anggota dicapai pada

3 Februari, mengenai sumber dana dan pengoperasian modalitas

untuk fasilitas pengungsi di Turki, pertemuan pertama dari Panitia

Acara (Steering committee) diadakan pada 17 Februari

memutuskan untuk mulai mengirimkan bantuan segera dengan

tujuan utama untuk kebutuhan kemanusiaan dari pengungsi yang

tinggal di Turki seperti akses pendidikan untuk anak-anak Suriah.

Saat ini, 400.000 anak-anak Suriah tidak bisa pergi kesekolah. ini

111European Commission Second Report, Loc. Cit.
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sebuah faktor penarik yang berbahaya bagi kesejahteraan bahkan

kesempatan mereka untuk membangun masa depan.112

Data dari Otoritas Turki kepada IPCR yang disediakan pada

2 Maret 2016, mengatakan bahwa sejumlah 350.000 anak-anak

Suriah berada dibawah Perlindungan Internasional terdaftar

disekolah.113

Pemberian bantuan pendidikan ini diharapkan mampu

memberikan harapan jangka panjang kepada anak-anak Suriah.

Pendidikan dapat membantu pengembangan negara pasca perang,

Warga Suriah tidak akan kehilangan harapan untuk membangun

kembali negaranya. Bantuan pendidikan diberikan berupa tenaga

pengajar, alat-alat belajar dan tempat untuk belajar. Bantuan ini

tentu menjadi salah satu tujuan penting dilaksanakannya kerjasama

UE-Turki ini.

5.4 Strategy Of CBC

Variabel strategi kerjasama lintas batas ini berguna untuk menjelaskan

bagaimana bentuk CBC itu muncul dari isu keamanan dan usaha pencegahan

melawan kemungkinan krisis, dan dapat secara politik dihubungkan dengan

kestabilan internasional dan kepentingan keamanan. Kunci utama konsep CBC

adalah kepentingan. Kepentingan bisa dihubungkan dengan apakah CBC akan

Top-down atau Bottom-up.

Peran level nasional disini adalah sebagai pemicu terbentuknya kerjasama

bukan sebagai penginisiasi kerjasama JAP. Peristiwa krisis migran ini berasal dari

112European CommissionThird Report, Op. Cit, hlm.8
113European Commission Third Report, Op. Cit,hlm.6
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level nasional yakni sumber migran asal Suriah ke UE adalah dari Turki  level

nasional melaksanakan prosedur penanganan migran seperti biasanya berdasarkan

aturan negara masing-masing. Namun ketika krisis ini semakin parah dan

mendapat perhatian aktor internasional akhirnya dibentuklah kerjasama JAP oleh

Otoritas Turki dan UE.

Joint Action Plan ini merupakan bagian dari agenda Uni Eropa untuk

menangani migrasi, disini kerjasama dilakukan dan diinisiasi oleh Uni Eropa.

Inisiasi pembentukan kerjasama ini berasal dari Komisi Eropa yang menganggap

penting untuk bekerjasama dengan negara-negara perbatasan khususnya Turki

yang dalam hal ini menjadi sumber masuknya migran ilegal ke UE.

Pada Oktober 2015 akhirnya diputuskan untuk melakukan kerjasama Joint

Action Plan oleh UE dan Turki.114

5.5 Refleksi Pembahasan Joint Action Plan EU-Turkey

Dalam pembahasan mengenai Joint Action Plan ini penulis telah

menggambarkan kerjasama  menggunakan konsep cross border cooperation.

Melalui konsep tersebut dapat dijelaskan bentuk-bentuk kerjasama yang

dilaksanakanUni Eropa dan Turki dalam mengatasi krisis migran di Eropa.

Dari konsep CBC dapat dilihat bahwa kerjasama ini merupakan kerjasama

yang direct cooperation,dengan kepentingan bersama dibidang politik yakni

melakukan liberalisasi visa bagi Turki  serta penyegaran kembali keanggotaan

Turki. Penulis memasukkan kepentingan ini sebagai tujuan politik karena

leberalisasi visa ini merupakan kepentingan politik Turki untuk dapat melakukan

114 European Union, EU-Turkey Joint Action Plan , (Brussels: European Commission Factsheet,
Okt.2015) : hal 1, online, internet, 24 Okt. 2016. Tersedia pada: http://ec.europa.eu/dgs/home-
affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-
information/docs/eu_turkey_joint_action_plan_implementation_report_20160304_en.pdf
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pergerakan bebas di wilayah Uni Eropa dan sama hal nya dengan penyegaran

kembali keanggotaan Turki. Sebelum ada kerjasama ini liberalisasi dan

keanggotaan Turki sulit untuk diwujudkan, namun berkaitan dengan kepentingan

bersama hal ini menjadi memungkinkan dilaksanakan segera. Turki mendapatkan

kedua keuntungan ini dengan membayarnya melalui sistem one for one dimana

Turki memegang peran besar serta sistem-sistem penahanan migran ilegal

memasuki wilayah Uni Eropa. Dikarenakan peran besar yang dibebankan UE

kepada Turki sebagai gantinya Turki dapat memenuhi kepentingan politiknya.

Kepentingan kedua adalah kepentingan ekonomi yakni melalui pemberian

bantuan finansial dan upgrading customs union. Kepentingan ekonomi disini

merupakan kepentingan yang memang bertujuan mengatasi krisis migran.

Pemberian bantuan finansial dilakukan oleh Uni Eropa kepada pengungsi Suriah

yang berada di Turki. sedangkan Upgrading customs union sebagian besar adalah

kepentingan Turki karena kepentingan ini diajukan oleh Turki. Peran besar Turki

yang memiliki migran Suriah dengan perlindungan sementara terbesar membuat

negara ini memiliki power yang cukup untuk bernegosiasi dengan UE,mengenai

kepentingannya, yang berpotensi mendapat arus migran ilegal dari Turki jika

tanpa kerjasama.

Kepentingan ketiga adalah tujuan kerjasama dalam bentuk kerjasama

militer-militer. Kepentingan ini dapat dikategorikan sebagai kepentingan militer

selain karena melibatkan aparat keamanan kedua pihak yang bermitra, adalah

karena dalam kerjasama ini didapati kepentingan Turki dan UE untuk

memperkuat wilayah perbatasannya mengatasi migran ilegal serta penyelundupan

dan perdagangan manusia.
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Kepentigan keempat adalah sosial, tujuan bersama dalam hal sosial disini

adalah memberikan bantuan kemanusiaan dibidang pendidikan, kebutuhan dasar,

dan infrastruktur serta bidang sosial lainnya. Dari kedua pihak bidang ini memang

merupakan kepentingan sosial bersama yang Uni Eropa maupun Turki memiliki

kepentingan khusus dalam hal ini mengatasi migran. Bantuan kemanusiaan ini

banyak didanai oleh Uni Eropa namun Turki tidak kalah memiliki peran dengan

memberikan fasilitas tempat bagi migran asal Suriah untuk berlindung sementara.

Bantuan tersebut disalurkan melalui organisasi-organisasi maupun otoritas Turki

yang memiliki andil dalam mengatasi krisis migran ini.

Dalam pembentukan kerjasama ini sisu berasal dari level nasional

masyarakat Uni Eropa maupun Turki namun pelaksanaan solusi dilaksanakan oleh

Otoritas Turki dan Uni Eropa melalui pembentukan kerjasama Uni Eropa dan

Turki. Masalah-masalah keamanan, dan sosial di Turki dan Uni Eropa yang

dimunculkan oleh migran asal Suriah menginisiasi pemerintah dan otoritas Uni

Eropa memunculkan solusi bersama dengan kerjasama JAP. Dari sini dapat dilihat

bahwa yang memunculkan isu bisa dari level nasional namun yang membentuk

kerjasama adalah level supranasional jadi kerjsama ini dikategorikan

menggunakan strategi kerjasama lintas batas dengan menggunakan Top-Down.

Sebagai refleksi singkat dari bab pembahasan ini penulis meyimpulkan

bahwa konsep cross border cooperation memiliki mampu menjelaskan segala

bentuk kerjasama JAP yang merupakan bagian dari fokus penelitian penulis.
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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kerjasama Uni Eropa-Turki dalam mengatasi krisis migran asal Suriah

sejak tahun 2014-2016 adalah melalui kerjasam “Joint Action Plan”. Setelah ada

kerangka kerja bersama ini, kemudian berlanjut ke tahapan yang lebih nyata

mengenai operasionalisasinya disepakatilah“EU-Turkey Statement”. Dari

beberapa kesepakatan yang dikeluarkan tersebut dapat dilihat dengan jelas

bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Uni-Eropa dan Turki pada Joint

Action Plan.Penulis kemudian menggambarkan bentuk kerjasama yang dilakukan

Uni Eropa-Turki dari perkembangan kesepakatan tersebut.

Penulis menggunakan konsep Cross Border Cooperation, dalam

menjelaskan kerjasama inipenulis mengolah menjadi 3 variabel dengan delapan

indikator. Ketiga variabel tersebut terbukti mampu untuk menjelaskan kerjasama

Uni Eropa-Turki dalam mengatasi krisis migran asal Suriah pada 2015-2016.

Variabel yang pertama mengenai bentuk kerjasama lintas batas, bentuk nya disini

adalah direct cross border cooperation. Kerjasama ini dilaksanakan oleh pihak

yang berbatasan secara langsung, Uni Eropa dalam hal ini diwakilkan oleh Yunani

dan Bulgaria sebagai bagian dari Uni Eropa yang memiliki batas daratan dengan

Turki. Ini dapat menjadi bukti bahwa kerjasama lintas batas yang dilakukan UE-

Turki adalah direct cross border cooperation.

Variabel kedua adalah common interest Uni Eropa-Turki, ada beberapa

indikator yang penulis gunakan disesuaikan dengan kerjasama “JAP EU-Turkey”.
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Indikator pertama merupakan kepentingan politik yakni liberalisasi visa Turki,

Penyegaran kembali keanggotaan Turki di Uni Eropa. Indikator kedua adalah

kepentingan ekonomi hasil kesepakatan bersama UE-Turki. Yakni Pemberian

bantuan Finansial dan Upgrading Customs Union UE-Turki. Bantuan Finansial

yang diberikan Uni Eropa sejumlah total 3 miliar Euro diberikan kepada Turki

untuk kebutuhan sosial,militer,dan lainnya bagi warga Suriah. Pemberian bantuan

ini hasil kesepakatan Uni-Eropa dan Turki. Turki juga memberikan bantuan

finansial kepada krisis migran ini namun dalam perjanjian ini tidak dimasukkan

bantuan finansial yang diberikan Turki karena perannya sudah cukup

memberatkan dalam situasi krisis migran ini. Artinya Turki tidak akan dibebankan

pendanaan dalam krisis migran ini walaupun secara tidak langsung ada dana yang

dikeluarkan Turki bagi warga Suriah dinegaranya.Uprgading customs union

merupakan agenda permohonan dari Turki untuk melanjutkan kerjasama dibidang

ekonomi, di JAP kerjasama ini akhirnya menjadi kepentingan bersama.

Indikator ketiga adalah kepentingan miiter berupa Border Management,

Penempatan liaison officer, Operasi bersama EU-Turki mengatasi migran ilegal,

Information sharing EU-Turkey. Bentuk kerjasama border manajemen ada

beberapa macam seperti Pengaturan penjagaan pantai melalui Turkish Coast

Guard, Pengaturan kembali perjanjian readmisi Turki dengan negara-negara

anggota UE, kerjasama dengan negara yang saling berbatasan dan pengaturan

Wajib Visa di wiayah-wilayah perbatasan.Indikator yang keempat adalah

kepentingan sosial yakni Pemberian bantuan humaniter. Pemberian bantuan

humaniter berbentuk bantuan pendidikan bagi pelajar Suriah di Turki, bantuan

akses pasar buruh bagi warga Suriah yang ingin bekerja.
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Dari keempat tujuan bersama tersebut dapat dilihat bentuk-bentuk

kerjasama Uni Eropa-Turki melalui JAP. Beberapa dari bentuk kerjasama tersebut

sudah berjalan dan menghasilkan perubahan yang cukup signifikan terhadap

masalah migran di Uni Eropa maupun di Turki. Variabel common interest

merupakan variabel yang sangat dapat menjelaskan bentuk kerjasama secara nyata

yang dilakukan oleh Uni Eropa-Turki. Bentuk kerjasama disini sudah dapat diliat

secara umum dalam operasionalisasi dari indikator.

Variabel ketiga adalah Strategi kerjasama, Bottom-updan Top-Down

Kerjasama ini dapat dikatakan berasal dari level pemerintahan jika kerjasama ini

dimunculkan atas inisiai otoritas kedua pihak. Untuk Turki dan Uni Eropa inisiasi

pembentukan kerjasama dilakukan oleh otoritas yang bertanggung jawab terhadap

keamanan negaranya. Maka dalam penelitian penulis mendapati bahwa ini strategi

kerjasama lintas batas adalah strategi Top-Down. Karena inisiasi pembentukan

kerjasama berasal dari atas atau otoritas pemimpin kedua aktor. Pada saat jumlah

migran asal Suriah menunjukkan peningkatan yang signifikan pada awal tahun

2015, kemudian akhir tahun 2015 Uni Eropa mengadakan Konferensi Tingkat

Tinggi yang menginisiasi kerjasama JAP dan mendapatkan persetujuan dari Turki.

Hal ini menunjukkan bahwa yang bergerak memunculkan solusi bersama masalah

migran asal Suriah muncul dari Otoritas/ level supranasional. Sehingga dapat

dikatakan kerjasama ini adalah Top-Down.

Dengan menggunakan konsep yang penulis gunakan yakni cross border

cooperation maka penulis menyimpulkan bahwa konsep ini dapat digunakan

dalam kasus kerjasama Uni Eropa –Turki mengatasi migran. Konsep ini dapat

menjelaskan seluruh bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Uni Eropa-Turki
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melalui Joint Action Plan. Namun diantara beberapa indikator tersebut indikator

indirect cooperation dan strategy Bottom-up menjadi dua indikator yang tidak

berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Karena kedua indikator

tersebut merupakan indikator opsional dimana salah satu opsi sudah dipilih

menjadi opsi yang tepat untuk kasus yang penulis pakai.

6.2 Saran

Pada penelitian ini penulis tidak luput dari banyak kesalahan yang penulis

sadari maupun tidak, baik dari sistematika maupun substansi penelitian. Namun

terlepas dari itu, Penelitian ini memberikan banyak pengetahuan bagi penulis

mengenai krisis migran yang akhirnya memunculkan banyak ide penelitian lain

yang dapat dilakukan untuk penelitian lanjutan, maupun penelitian dengan topik

yang sama dengan penulis.

Pada penelitian penulis dengan judul Kerjasama Uni Eropa-Turki dalam

mengatasi krisis migran asal Suriah sejak tahun 2014-2016. Penulis menggunakan

konsep cross border cooperation dengan delapan variabel yang masing masing

penulis jelaskan di dalam pembahasan. Dari kedepalan variabel tersebut ada

beberapa variabel yang fungsinya tidak terlalu signifikan untuk menjelaskan

kerajama ini. Maka penulis menyarankan agar pembaca dapat melakukan

penelitian lanjutan dengan kasus yang sama namun dengan cara pandang ataupun

teori dan konsep yang berbeda.

Dari kerjasama Uni Eropa-Turki ini sendiri dapat dilakukan penelitian

lanjutan mengenai implementasi dari JAP. Implementasi ini dapat dilihat untuk

beberapa tahun setelah perjanjian dilaksanakan. Implementasi JAP ini juga akan
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menjadi penelitian yang cukup menarik serta memberikan kemudahan data

dikarenakan dari kasus ini Uni Eropa selalu memberikan laporan progres

kerjasama.

Fenomena dalam kasus ini masih terus berjalan dan sedang berjalan. Maka

dari itu ada semakin banyak kemungkinan penelitian lanjutan yang dapat

dilakukan. Penulis menyarankan agar pembaca lebih mengkritisi penelitian ini

sehingga dapat menemukan cara pandang lain yang berguna untuk penelitian

lanjutan.
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