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ABSTRAK 

 

 Pada krisis pengungsi yang terjadi di Eropa tahun 2015, Uni Eropa sebagai 

organisasi regional mengeluarkan kebijakan skema relokasi untuk mengatasi 

krisis yang terjadi. Namun, skema tersebut tidak ditaati oleh beberapa negara 

anggota, salah satunya adalah Hungaria. Sebagai negara anggota, Hungaria 

melakukan penolakan terhadap skema relokasi meskipun skema tersebut telah 

dinyatakan oleh Uni Eropa sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

negara-negara anggota Uni Eropa.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan apa saja yang 

mempengaruhi Hungaria untuk tidak mematuhi skema relokasi dari Uni Eropa 

tersebut dengan menggunakan teori dari Andrew T. Guzman, yaitu Compliance-

based Theory, dengan menggunakan variabel Reputational Sanctions dan Direct 

Sanctions untuk menganalisa tindakan yang dilakukan oleh Hungaria. 

 

Kata Kunci: Hungaria, Ketidakpatuhan, Uni Eropa, Relocation Scheme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 In the refugee crisis that occurs in Europe in 2015, European Union as a 

regional organization issued a decision of relocation scheme as a response to the 

crisis. But, the scheme seems to fail to conduct some country members to comply, 

one of which is Hungary. Hungary, as a member state, refused to comply with the 

scheme although the EU has declared that the scheme is mandatory among the 

member countries. 

 This thesis has a purpose to seek the reasons determining Hungary’s non-

compliance towards the relocation scheme using the Compliance-based Theory by 

Andrew T. Guzman, with Reputational Sanctions and Direct Sanctions to analyze 

Hungary’s act. 

 

Keywords: Hungary, Non-compliance, European Union, Relocation Scheme 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Fenomena migrasi atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah menuju 

wilayah lain merupakan fenomena yang sudah berlangsung sejak lama dalam 

sejarah manusia. Dalam hubungan internasional, migrasi merupakan fenomena 

perpindahan penduduk lintas batas negara yang dapat terjadi karena beberapa 

sebab, salah satunya adalah demi keselamatan dan kelangsungan hidup mereka. 

Dengan berbagai alasan seperti perang, konflik, persekusi, dan sikap otoriter 

pemimpin, serta kelaparan yang menimbulkan ancaman bagi keselamatan dan 

kelangsungn hidup membuat mereka terpaksa meninggalkan negara asal mereka 

untuk mencari tempat tinggal baru dimana mereka dapat melanjutkan hidup 

mereka sementara waktu atau seterusnya. Orang-orang yang berada dalam situasi 

demikian kemudian disebut dengan istilah Pengungsi.  

Mereka menjadi pengungsi karena mempunyai ketakutan atas ancaman 

terhadap keselamatannya karena dasar agama, suku, status kewarganegaraan, 

keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau perbedaan pendapat politik yang 

dianutnya, serta tidak mampu atau tidak ingin mendapat perlindungan dari negara 

asalnya, ataupun tidak ingin kembali ke negara asalnya atas dasar kekhawatiran 

akan keselamatannya.1  

Dasar hukum tentang pengungsi telah diatur dalam konvensi PBB 

(Perserikatan Bangsa-Bangsa) tahun 1951 sebagai lanjutan dari Pasal 14 dalam 

                                                 
1 Wagiman,”Hukum Pengungsi Internasional,” (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2012) 103.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 tentang Pengakuan atas hak 

seseorang untuk mengajukan suaka. Pada perkembangannya, isu pegungsi 

dikembangkan lagi dengan adanya Protocol Relating to the Status of Refugees 

1967 (New York Protocol) yang merevisi beberapa hal dari konvensi sebelumnya.  

Berdasarkan isi dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Status 

Pengungsi2, disebutkan bahwa: 

“pengungsi adalah orang yang disebabkan oleh ketakutan yang 

beralasan akan persekusi karena alasan-alasan ras, adama, 

kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau opini 

politik, berada di luar Negara kewarganegaraannya dan tidak 

dapat, atau karena ketakutan tersebut tidak mau memanfaatkan 

perlindungan Negara itu, atau seseorang yang tidak mempunyai 

kewarganegaraan dan karena berada di luar Negara dimana ia 

sebelumnya ia biasa bertempat tinggal, sebagai peristiwa-peristiwa 

termaksud, tidak dapat atau karena ketakutan tersebut, tidak mau 

kembali ke Negara itu.” 

 

Berdasarkan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), 

Pengungsi adalah suatu status yang diakui oleh hukum internasional.3 Seorang 

pengungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka, sebelum seseorang diakui 

statusnya sebagai seorang pengungsi, pertama-tama dia adalah seorang pencari 

suaka. Seseorang yang telah diakui sebagai pengungsi akan menerima kewajiban 

yang ditetapkan serta hak-hak dan perlindungan atas hak-hak yang diakui oleh 

hukum internasional dan/ hukum nasional.  

Bagi negara penerima, konvensi ini mengatur tentang bagaimana 

menangani pengungsi yaitu dengan prinsip non-diskriminasi, non-penalization, 

dan non-refoulement. Non diskriminasi artinya perlakuan perlindungan terhadap 

pengungsi tanpa melihat ras, agama, negara asal, maupun diskriminasi hal yang 

                                                 
2 UNHCR, “Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi, pasal 1A,” 1966, 

https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf (diakses 

23 Mei 2019). 
3 Ibid. 
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lain. Non-penalization adalah prinsip untuk tidak menghukum pencari suaka yang 

mencari perlindungan karena masuk dan tinggal secara illegal. Non-refoulement 

adalah prinsip tidak membuang ataupun mengembalikan pengungsi tanpa 

keinginan mereka ke tempat mereka mendapat ancaman untuk hidup ataupun 

bebas.  

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) merupakan 

suatu organisasi PBB yang bergerak dalam advokasi dan pemberian bantuan 

terhadap pengungsi.4 UNHCR tidak hanya memberi bantuan kepada pengungsi 

dengan memberikan kebutuhan pokok, namun juga memberikan perlindungan 

terhadap pengungsi, disamping perlindungan dari negara penerima. UNHCR juga 

mempromosikan integrasi pengungsi dengan masyarakat negara penerima.  

 Isu tentang masih banyaknya pengungsi dari waktu ke waktu yang bahkan 

menunjukkan adanya peningkatan dalam banyaknya jumlah pengungsi akhir-akhir 

ini mengindikasikan bahwa isu keamanan terhadap individu masih menjadi isu 

yang membutuhkan perhatian besar dari banyak pihak. Fenomena gelombang 

pengungsi dari negara-negara konflik di Timur Tengah adalah salah satu 

diantaranya. Karena keadaan dalam negeri yang tidak kondusif menjadikan 

mereka sebagai pencari suaka dan bergerak untuk mencari perlindungan ke negara 

lain. Kebanyakan dari mereka bergerak ke utara atau Eropa untuk mencari 

perlindungan. Mereka bergerak setiap hari dalam jumlah besar. Pada tahun 2015, 

pencari suaka yang memasuki Eropa mengalami peningkatan yang sangat tajam 

dan menjadi yang tertinggi sejak perang dunia kedua.5 Para pengungsi dari 

                                                 
4 Ibid. 
5 UNHCR, “Million Sea Arrivals Reach Europe,” 2015, 

http://www.unhcr.org/news/latest/2015/12/5683d0b56/million-sea-arrivals-reach-europe-

2015.html (diakses 15 Maret 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unhcr.org/news/latest/2015/12/5683d0b56/million-sea-arrivals-reach-europe-2015.html
http://www.unhcr.org/news/latest/2015/12/5683d0b56/million-sea-arrivals-reach-europe-2015.html


negara-negara Timur Tengah seperti Suriah, Afghanistan, dan Irak bergerak 

memasuki Eropa melalui jalur darat dan laut. Jumlah pengungsi yang masuk ke 

dalam wilayah kebanyakan menggunakan jalur laut jika dilihat dari persentasenya 

yang mencapai 90% dari total pengungsi yang masuk ke Eropa pada tahun 

tersebut. Ratusan ribu pengungsi tersebut memasuki Eropa melalui Italia dan 

Yunani, karena kedua negara ini merupakan negara yang berada di bagian selatan 

Eropa dan menjadi pintu untuk memasuki negara Eropa lain bagi para pengungsi. 

Mereka sebagian besar menjadikan pulau Lesvos, Yunani, sebagai tempat 

persinggahan utama mereka, dengan jumlah sebanyak 844.176 orang tiba disana, 

157.700 orang di Italia, dan 3.592 orang di Spanyol.6 

Gelombang pengungsi yang masuk ke dalam wilayah Eropa secara massif 

ini  kemudian menimbulkan permasalahan baru yaitu krisis pengungsi, karena 

jumlah pengungsi yang masuk tidak seimbang dengan kapasitas yang mampu 

ditampung oleh Negara penerima. Keadaan ini menimbulkan reaksi dari Uni 

Eropa karena baik Italia dan Yunani merupakan negara anggota. Kemudian untuk 

mengatasi krisis pengungsi ini, Komisi Eropa yang diwakili oleh presidennya 

Jean-Claude Juncker mengeluarkan EU Relocation Scheme atau skema kebijakan 

unruk merelokasi sekitar 160.000 pengungsi dari Italia dan Yunani ke negara-

negara anggota Uni Eropa yang lain dalam jangka waktu dua tahun dari tahun 

2015 hingga 2017.7 Skema relokasi ini untuk menyalurkan pengungsi dari negara-

negara terdampak ke negara–negara anggota lainnya disesuaikan berdasarkan 

                                                 
6 VOA Indonesia, “Jerman Terima Migran Terbanyak Sepanjang Tahun 2015,” 31 Desember 

2015, https://www.voaindonesia.com/a/jerman-terima-migran-terbanyak-sepanjang-tahun-

2015/3124968.html (diakses 28 Mei 2019).  
7 Business Insider, “Map of Europe refugee Crisis 2015,” 2015, 

http://www.businessinsider.co.id/map-of-europe-refugee-crisis-2015-

9/?r=US&IR=T#.VlMoRN8rKRs (diakses 17 Maret 2019). 
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tingkat ekonomi, tingkat pengangguran, dan jumlah pengungsi yang sudah masuk 

ke negara tersebut.8 Yunani sendiri merupakan rute utama bagi pengungsi yang 

melewati jalur Balkan barat yang kemudian nantinya mereka akan menuju 

Hungaria. Hungaria sendiri posisinya adalah sebagai tempat transit utama bagi 

pengungsi yang akan menuju ke Eropa Barat, khususnya Jerman.9  

EU Relocation Scheme merupakan skema yang dikeluarkan oleh Uni 

Eropa melalui EU Functioning Body yaitu Parlemen Eropa dan Dewan Eropa 

setelah mendapat proposal dari Komisi Eropa. Proposal tersebut diajukan setelah 

menimbang artikel 78 (3) dalam Treaty of the Functioning of European Union.10 

Tujuan dari adanya tersebut adalah sebagai langkah darurat dalam merespon 

adanya pengungsi yang menumpuk di Italia dan Yunani, untuk kemudian 

merelokasi mereka ke negara-negara anggota Uni Eropa sesuai dengan kuota yang 

ditentukan untuk masing-masing negara penerima. Skema tersebut akan dilakukan 

selama jangka waktu dua tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2017.11  

Standar yang digunakan oleh Komisi Eropa dalam menentukan jumlah 

pengungsi yang akan diterima negara anggota didasarkan pada empat poin 

penting, diantaranya12: 

                                                 
8 Kompas, “ Warga Eropa Dulu Migran”, Harian Kompas, 10 September 2015. 
9 Independent, “6 charts and a map that show where Europe’s refugees are coming from-and the 

perilous journeys they are taking,” 2 September 2015, 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-six-charts-that-show-where-

refugees-are-coming-from-where-they-are-going-and-how-they-10482415.html (diakses 15 Maret 

2019) 
10 European Parliament, “Legislative Train ScheduleTowards a New Policy on Migration: 1st 

Emergency Relocation Scheme,” http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-

a-new-policy-on-migration/file-1st-emergency-relocation-scheme (diakses 17 Juli 2019). 
11 Ibid. 
12 European Commission, “ European Schemes for Relocation and Resettlement,” 19, 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/background-

information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_annex_en.pdf (diakses 

26 Mei 2019) 
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1. Jumlah Populasi (40%), untuk melihat kapasitas pengungsi yang dapat 

diserap oleh negara. 

2. GDP (40%), untuk melihat seberapa kapasitas ekonomi negara untuk 

menampung pengungsi. 

3. Jumlah rata-rata negara menerima aplikasi pengungsi dan menampung 

pengungsi per 1 juta penduduk dari tahun 2010-2014 (10%). 

4. Tingkat pengangguran (10%). 

Selain berdasarkan empat poin utama di atas, terdapat beberapa kriteria 

bagi pengungsi untuk nantinya digunakan dalam menentukan negara tujuan, yaitu 

keterampilan  dan bahasa yang dikuasai, kedekatan sosial dan budaya antara 

pengungsi dengan negara potensial tujuan, dan juga sesuai dengan di mana 

anggota keluarga mereka direlokasi.13  Para pengungsi dalam skema tersebut 

rencananya akan direlokasi untuk kemudian diupayakan agar nantinya dapat 

berintegrasi dengan masyarakat lokal bahkan jika memungkinkan, bagi sebagian 

pengungsi untuk mendapat status kewarganegaraan di masa mendatang. 

Skema tersebut kemudian ditetapkan menjadi legislation oleh European 

Parliament bersama dengan Council of the European Union sebagai tindak lanjut 

atas rekomendasi dari European Commission dengan menggunakan mekanisme 

                                                 
13 EUR-Lex, “International protection – emergency help for Italy and Greece,” 17 November 

2016, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3A2301_7 (diakses 18 

Juni 2019) 
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voting dimana sebanyak 498 suara menyatakan setuju berbanding dengan  158 

suara menolak, dan sebanyak 37 suara yang abstain.14  

Jika didasarkan kepada perhitungan yang telah dilakukan dengan 

menggunakan empat poin sebagaimana disebutkan sebelumnya, yaitu tingkat 

GDP, jumlah penduduk, tingkat pengangguran, dan jumlah penerimaan pengungsi 

pada tahun-tahun sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Hungaria 

sebenarnya mampu untuk menerima pengungsi sesuai dengan yang telah 

ditetapkan dalam skema yaitu 1.294 orang. Namun, sejak awal Hungaria sudah 

melakukan penolakan terhadap skema tersebut, yang ditunjukkan dengan 

penolakan Hungaria dalam proses voting di Parlemen Eropa, namun kalah suara 

sehingga tetap diwajibkan untuk melaksanakannya. 15 

Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini tidak berjalan dengan mulus. Hingga 

kebijakan ini berakhir pada September 2017 ada beberapa negara yang bahkan 

tidak melaksanakan relokasi dan tidak menerima pengungsi sama sekali, salah 

satunya adalah Hungaria. Berdasarkan skema yang telah ditetapkan, Hungaria 

seharusnya menerima pengungsi sebanyak 1.294 orang.16 Namun, Pemerintah 

Hungaria dengan tegas menolak masuknya ribuan pengungsi tersebut ke wilayah 

Hungaria, yang diungkapkan langsung oleh Perdana Menteri Hungaria, Viktor 

Orban dalam beberapa kesempatan. Viktor Orban menyatakan bahwa “we have a 

right to decide that we do not want a large number of Muslim people in our 

                                                 
14 European Parliament, “Legislative Train Schedule. Towards a New Policy on Migration: 1st 

Emergency Relocation Scheme,” http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-

a-new-policy-on-migration/file-1st-emergency-relocation-scheme (diakses 18 Juni 2019) 
15 Ibid. 
16 BBC Indonesia, “Hungaria gelar referendum terkait kebijakan pengungsi Uni Eropa,” 2016, 

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/10/161002_dunia_hungaria_referendum_pengungsi 

(diakses 12 Mei 2019). 
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country, We do not like the consequences,.Please don't come... It's risky to come. 

We can't guarantee that you will be accepted,..”.17 Pernyataan tersebut seolah 

menegaskan pernyataan Orban sebelumnya dalam sebuah konferensi pers di 

Brussels pada 3 September 2015 dimana ia menyatakan, “We have one message 

for refugees: Don’t come!”.18 Pernyataan dari Perdana Menteri Hungaria tersebut 

menunjukkan bahwa Hungaria sama sekali tidak ingin menerima pengungsi untuk 

masuk ke negaranya, terutama pengungsi dari Suriah yang mayoritas merupakan 

muslim.  

Sikap Hungaria yang direpresentasikan melalui Perdana Menterinya 

tersebut didasari oleh beberapa alasan, diantaranya alasan keamanan karena 

ketakutan terhadap orang asing yang mungkin saja ditunggangi oleh gerakan 

terorisme untuk masuk ke wilayah Eropa.19 Hungaria bahkan memasang pagar 

kawat diperbatasannya demi menahan arus pengungsi masuk ke negaranya.20  

Banyaknya pengungsi yang berusaha masuk wilayahnya, membuat Hungaria 

akhirnya memutuskan untuk membangun pagar kawat di perbatasannya dengan 

                                                 
17 Aljazeera, “Hungarian PM: We don't want more muslims,” 4 September 2015, 

http://www.aljazeera.com/news/2015/09/refugees-hungary-train-station-150903064140564.html 

(diakses 15 Maret 2019). 
18 The Hungarian Helsinki Commitee, “No Country for refugee,” 3 September 2015, 

http://www.helsinki.hu/en/no-country-for-refugees-information-note (diakses 15 Maret 2019). 
19 Aljazeera. “Hungarian PM: We don't want more muslims,” 4 September 2015, 

http://www.aljazeera.com/news/2015/09/refugees-hungary-train-station-150903064140564.html 

(diakses 8 April 2019). 
20 Business Insider, “Hungary paves the way to deploy the army at the border to stop immigrants,” 

2015, http://www.businessinsider.com/hungary-paves-the-way-to-deploy-the-army-at-the-border-

to-stop-migrants-2015-9?IR=T&_ga=1.103448384.1551899612.1448290381?r=US&IR=T 

(diakses 15 Maret 2019). 
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Serbia pada  Juni 2015.21 Kemudian dilanjutkan dengan menutup perbatasannya 

dengan Kroasia pada Oktober 2015.22  

Gambar 1.1. Penutupan Perbatasan Hungaria Pada Jalur Pengungsi Tahun 201523 

 

Tidak hanya menutup perbatasannya, Hungaria bersama dengan Slovakia juga 

mengajukan keberatan atas skema relokasi dari Uni Eropa tersebut kepada 

European Court of Justice atau Pengadilan Uni Eropa, namun keberatan tersebut 

                                                 
21 The Guardian, “Hungary closes border with Serbia and starts building fence to bar migrants,” 17 

Juni 2015, https://www.theguardian.com/world/2015/jun/17/hungary-closes-border-serbia-starts-

building-fence-bar-migrants (diakses 12 Mei 2019) 
22 BBC, “Migrant Crisis: Hungary Closes Border with Croatia,” 17 Oktober 2015, 

http://www.bbc.com/news/world-europe-34556682 (diakses 15 Maret 2019) 
23 Washington Post, “Refugees face tear gas, water cannons as they cut new paths through 

Europe,” 16 september 2015, https://www.washingtonpost.com/world/blocked-by-hungarys-

border-fence-migrants-change-their-course/2015/09/16/2c3f9afc-5bc4-11e5-8475-

781cc9851652_story.html?noredirect=on&utm_term=.c81bd25d56e4 (diakses 18 Juni 2019) 
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ditolak oleh ECJ pada September 2017.24 Sebelumnya, dalam proses pengambilan 

keputusan yang didasarkan pada voting di Parlemen Eropa, Hungaria bersama 

dengan negara-negara Visegrad Group juga telah menolak adanya skema relokasi 

ini, namun kalah dalam jumlah suara sehingga keputusan yang ditetapkan adalah 

skema tersebut disahkan dan wajib dilaksanakan oleh negara-negara anggota Uni 

Eropa.25 

Penolakan Hungaria  ditunjukkan  melalui Joint Statement bersama 

dengan Visegrad Group (The V4 Group). Visegrad Group sendiri merupakan 

sebuah gabungan antara empat negara yang terletak di Eropa Tengah atau biasa 

dikenal dengan aliansi negara-negara Eropa Tengah, yang terdiri dari Polandia, 

Hungaria, Republik Ceko, dan Slovakia, yang keempatnya tergabung ke dalam 

Uni Eropa dan NATO.26 Keempat negara tersebut secara geografis merupakan 

penghubung antara negara-negara Eropa Barat dan Euro-Atlantic.27 Terbentuknya 

Visegrad Group pada 2004 salah satunya didasari adanya kemiripan sejarah, 

agama, dan budaya.28 

Sebelumnya, pada awal tahun hingga Juni 2015, sebanyak 61.000 orang 

pencari suaka telah masuk ke Hungaria. Kebanyakan dari mereka berasal dari 

negara-negara konflik seperti Suriah, Afghanistan dan Iraq.29 Jumlah ini 

                                                 
24 BBC, “Europe Migrant Crisis: EU Court Rejects Quota Challenge,” 6 September 2017, 

https://www.bbc.com/news/world-europe-41172638 (diakses 23 Mei 2019). 
25 The Guardian, “EU takes action against eastern states for refusing to take refugees,” 13 Jun 

2017, https://www.theguardian.com/world/2017/jun/13/eu-takes-action-against-eastern-states-for-

refusing-to-take-refugees (diakses 18 Juni 2019) 
26 The Visegrad Group, “About The Visegrad Group,” http://www.visegradgroup.eu/about 

(diakses 26 Mei 2019) 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 UNHCR, “UNHCR urges Hungary not to amend asylum system in haste,” 2015, 

https://www.unhcr.org/news/latest/2015/7/559641846/unhcr-urges-hungary-amend-asylum-

system-haste.html (diakses 15 April 2019). 
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mengalami peningkatan yang sangat tajam dibandingkan tahun 2012 yaitu 

sebanyak 2.000 orang.30 Banyaknya jumlah pencari suaka yang masuk ini saja 

sudah menimbulkan masalah bagi Hungaria, ditambah dengan kasus terorisme 

yang belakangan muncul di Eropa yang ditengarai didalangi oleh gerakan-gerakan 

berbasis teroris dari timur tengah, yang ditakutkan akan semakin banyak masuk ke 

Eropa bersama dengan besarnya arus pengungsi. Insiden-inseiden yang terjadi 

semakin menguatkan islamophobia yang ada di Eropa, dan pada puncaknya 

setelah insiden penembakan Charlie Hebdo yang terjadi pada awal 2015 membuat 

Hungaria menganggap arus pengungsi yang mayoritas merupakan muslim 

tersebut sebagai ancaman, yang  kemudian membuat Hungaria mulai mengambil 

sikap tegas terhadap pengungsi dengan menolak dan menutup perbatasannya 

untuk dilalui oleh pengungsi.31 Kebijakan ini tentunya menuai kecaman dari dunia 

internasional karena bertentangan dengan visi dari Uni Eropa yang menunjukkan 

simpatinya dan membuka diri terhadap pengungsi. 

Kebijakan Hungaria untuk menutup perbatasannya tersebut tentu 

merupakan tindakan yang menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap 

persebaran pengungsi di Eropa. Hal ini dikarenakan letak geografis Hungaria 

yang cukup strategis dalam peta pergerakan pengungsi yang memasuki Eropa 

melalui jalur darat, dimana Hungaria merupakan salah satu negara yang dilalui 

dalam jalur utama pengungsi yang melaluii jalur darat, dari Kroasia dan Serbia 

menuju ke negara-negara Eropa seperti Jerman yang saat itu memiliki kebijakan 

pintu terbuka terhadap pengungsi. Namun, dengan penutupan perbatasan tersebut 

                                                 
30 The Guardian, “Hungary closes border with Serbia and starts building fence to bar migrants,” 17 

Juni 2015, https://www.theguardian.com/world/2015/jun/17/hungary-closes-border-serbia-starts-

building-fence-bar-migrants (diakses 12 Mei 2019). 
31 Theresa Gessler, Gergo Toth, dan Johannes Wachs,  “No country for asylum seekers?  How 

short-termexposure to refugees influences attitudes and voting behavior in Hungary,” 2019, Hal. 7. 
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menimbulkan efek dimana pengungsi harus melalui rute memutar untuk mencapai 

Jerman dengan melintasi Kroasia dan Slovenia di sebelah timur Hungaria. 

 

Gambar 1.2. Jalur Migrasi Pengungsi Memasuki Eropa32 

 

Selain kebijakan menutup perbatasannya dengan kawat berduri, 

penanganan pengungsi di dalam negeri Hungari juga mendapat sorotan karena 

pengungsi di sana dinilai tidak mendapat fasilitas yang layak dari pemrerintah 

Hungaria. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengungsi yang tidak mendapat 

tempat seperti dalam kamp, mereka justru tinggal di tempat umum seperti stasiun 

                                                 
32 BBC, “Europe migrants: Tracing perilous Balkan route to Germany,” 26 Agustus 2015, 

https://www.bbc.com/news/world-europe-34039968https://www.bbc.com/news/world-europe-

34039968 (diakses 26 Mei 2019). 
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kereta api dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah hanyalah enam buah 

keran air sebagai sumber air untuk aktivitas pengungsi dan beberapa toilet 

portable. Sedangkan untuk pasokan makanan yang mereka dapatkan kebanyakan 

berasal dari donasi aktivis kemanusiaan yang menyewa sebuah ruangan di stasiun 

untuk dijadikan kantor dan gudang penyimpanan.33 

Hal ini tentu berlawanan dengan kewajiban Hungaria sebagai anggota dari 

Uni Eropa yang telah mendapat mandat untuk melakukan relokasi pengungsi. 

Padahal, sebagai negara anggota yang telah mendapat mandat untuk melakukan 

relokasi, tindakan penolakan yang dilakukan oleh Hungaria ini akan membuatnya 

dihadapkan dengan ancaman sanksi yang akan dijatuhkan oleh Uni Eropa. Sanksi 

tersebut berupa denda yang mengharuskan negara yang menolak pengungsi untuk 

membayar sebesar 250 ribu Euro per pengungsi yang mereka tolak. Nantinya, 

hasil denda tersebut oleh Uni Eropa akan disalurkan ke negara-negara yang saat 

itu sedang menampung pengungsi dalam jumlah besar.34 Namun, dengan ancaman 

sanksi ini pun tidak lantas membuat Hungaria mengubah kebijakannya, justru 

Hungaria tetap melanjutkan penolakan terhadap pengungsi bahkan hingga skema 

relokasi ini berakhir pada 2017 lalu.  

Hungaria seharusnya memiliki kewajiban untuk menampung, melindungi, 

dan memfasilitasi pengungsi yang masuk ke negaranya dengan perlakuan yang 

baik. Namun pada kenyataannya, banyak dari mereka yang telah lebih dulu masuk 

                                                 
33 Amnesty International, “FENCED OUT : Hungary’s violations of the rights of refugees and 

migrants,” (Amnesty International Publication, 2015) 11. 

https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR2726142015ENGLISH.pdf (diakses 22 Mei 

2019). 
34 Independent, “EU countries refusing to accept refugees 'could be fined hundreds of millions of 

pounds,” 4 Mei 2016, https://www.independent.co.uk/news/world/europe/countries-refusing-to-

accept-refugees-could-be-fined-hundreds-of-millions-of-pounds-a7012761.html (diakses 8 April 

2019). 
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Hungaria sebelum Hungaria menutup perbatasan justru tidak medapat jatah kamp 

dan harus tidur di statiun-stasiun di Budapest. Pemerintah beralasan bahwa 

mereka kehabisan tenda untuk menampung pengungsi.35 Hungaria sendiri 

sebenarnya telah mendapat tawaran bantuan dari UNHCR dengan menyediakan 

Mobile Homes dengan kapasitas sekitar 2.400 bagi para pengungsi. Namun, 

tawaran ini kemudian ditolak oleh pemerintah Hungaria dan lebih memilih untuk 

menutup perbatasan dan menolak setiap pengungsi yang akan masuk ke 

negaranya.36 

Sikap Hungaria yang menolak untuk mematuhi EU Relocation Scheme 

yang ditetapkan oleh Uni Eropa dalam krisis pengungsi Eropa ini menurut penulis 

merupakan isu yang menarik untuk diteliti mengingat Hungaria merupakan salah 

satu negara anggota Uni Eropa yang seharusnya mematuhi kebijakan Uni Eropa 

sebagai organisasi supranasional yang menaunginya, selain itu juga terdapat 

ancaman sanksi yang mungkin akan diterima oleh Hungaria atas tindakannya 

tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan  

masalah yang penulis angkat adalah: 

Mengapa Hungaria tidak mematuhi EU Relocation Scheme dari Uni Eropa 

pada krisis pengungsi Eropa tahun 2015-2017? 

                                                 
35 Reuters, “Hungary sounds the alarm about new front in EU's migrant crisis,” 26 Juni 2015, 

https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-hungary-idUSKBN0P61XV20150626 

(diakses 8 April 2019). 
36 Amnesty International, Op. Cit. hal. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan apa saja 

yang mempengaruhi Hungaria untuk tidak mematuhi EU Relocation Scheme dari 

Uni Eropa pada krisis pengungsi Eropa tahun 2015-2017. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat 

secara akademis maupun secara praktis bagi pembaca maupun untuk penulis 

secara pribadi, diantaranya: 

 

1.4.1 Manfaat Akademis 

a. Sebagai bahan kajian terutama untuk membangun pemikiran dan  

pengembangan terhadap ilmu Hubungan Internasional pada khususnya dan 

ilmu pengetahuan sosial pada umumnya. 

b. Sebagai kontribusi bagi peneliti selanjutnya yang berniat untuk melakukan 

penelitian dengan materi yang sama. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini nantinya adalah bahwa hasil 

penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan masukan bagi pihak pemerintah 

terkait isu yang sama yaitu pengungsi serta dapat menjadi referensi bagi 

implementasi kebijakan terkait isu serupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1.  Studi Terdahulu 

Studi terdahulu yang pertama adalah paper yang ditulis oleh Radka Havlova 

dan Kristyna Tamchynova yang berjudul The Uncertain Role of the EU Countries 

in the Syrian Refugee Crisis. Di dalam jurnal tersebut dijelaskan mengenai krisis 

pengungsi yang terjadi di Eropa dan bagaimana langkag yang diambil oleh Uni 

Eropa dalam menanganinya.1 Salah satu langkah yang  diambil oleh Uni Eropa 

adalah dengan adanya Common Asylum Policy yang didalamnya terdapat Dublin 

Regulation. Dublin Regulation adalah regulasi yang mengatur tentang bagaimana 

aplikasi asylum seeker dapat berjalan. Pemberian status pengungsi dapat diberikan 

oleh negara yang pertama kali didatangi oleh pengungsi. Dalam kasus pengungsi 

Eropa, Italia, Yunani dan Bulgaria menjadi negara-negara dengan aplikasi 

pengungsi terbanyak mengingat mereka merupakan negara yang paling awal 

didatangi oleh pengungsi di Eropa. 

Peran Uni Eropa sendiri dalam menangani krisis pengungsi ini adalah dengan 

menerapkan sistem kuota. Namun, pada kenyataannya terdapat perpecahan dalam 

Uni Eropa mengenai sikap terkait pengungsi. Beberapa negara terbuka terhadap 

pengungsi, seperti Jerman, da nada juga negara-negara yang tertutup dan menolak 

pengungsi, diantaranya adalah kelompok Visegrad Four atau V4, kelompok 

negara-negara yang beranggotakan Polandia, Republik Ceko, Slovakia, dan 

                                                 
1 Radka Havlova dan Kristyna Tamchynova, “The Uncertain Role of the EU Countries in the 

Syrian Refugee Crisis,” vol. 18, no. 2, (Ankara: Insight Turkey, 2016) 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hungaria. Negara-negara tersebut menolak rencana Uni Eropa untuk menerapkan 

sistem kuota dalam penerimaan pengungsi. 

Persamaan studi terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama 

membahas tentang krisis pengungsi Eropa. Perbedaannya adalah tulisan ini 

membahas secara luas mengenai sikap-sikap negara-negara  Uni Eropa sedangkan 

penulis lebih berfokus pada sikap Hungaria yang menolak pengungsi dan 

kebijakan dari Uni Eropa. Kontribusi tulisan ini terhadap penelitian penulis adalah 

menambah pengetahuan penulis mengenai kondisi penanganan krisis pengungsi di 

Eropa dan mekanisme yang diberikan oleh Uni Eropa dalam menangani krisis 

pengungsi tersebut. 

Studi terdahulu yang kedua adalah tulisan ilmiah yang ditulis oleh Teal E. 

Crossen yang berjudul Multilateral Environmental Agreeements and the 

Compliance Continuum. Dalam tulisan tersebut disebutkan mengenai banyaknya 

Multilateral Environmental Agreement (MEA) yang membahas tentang masalah 

lingkungan seperti polusi, degradasi laut, deforestasi, dll. Tulisan ilmiah ini 

membahas tentang diperlukannya enforcement yang lebih kuat untuk mewujudkan 

kepatuhan yang lebih tinggi dari negara-negara yang tergabung dalam kerjasama 

tersebut. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat ketidakpatuhan yang terjadi 

yang kemudian menyebabkan kekhawatiran bahwa nantinya kerusakan 

lingkungan akan semakin memburuk. 

Dalam penelitiannya, Crossen menggunakan  pendekatan tentang kepatuhan 

dalam hukum dan perjanjian internasional serta penerapannya. Salah satu teori 

yang digunakan di dalamnya adalah Compliance-Based Theory yang melihat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bagaimana sanksi yang diterima dan bagaimana tujuan negara tersebut dalam 

suatu kerjasama atau perjanjian akan menentukan kepatuhan suatu negara. Ketika 

negara akan melanggar suatu hukum internasional, negara mempertimbangkannya 

melalui perhitungan cost dan benefit, yang mana ketika memungkinkann  untuk 

mendapatkan benefit yang lebih besar dengan melanggar suatu hukum atau 

perjanjian internasional, maka negara akan memiliki intensi untuk melanggarnya.2 

Hal ini merupakan salah satu hal yang didasarkan pada rational self-interest 

negara itu sendiri. Dalam hukum internasional, sanksi digunakan untuk mencegah 

ketidakpatuhan negara, yang diartikan sebagai “all costs associated with such a 

failure, including punishment or retaliation by other states, and reputational costs 

that affect a state’s ability to make commitments in the future.”3 Jika sanksi yang 

didapatkan melebihi dari keuntungan yang didapatkan dengan melanggar, maka 

negara akan patuh, sebaliknya, jika sanksi tersebut tidak lebih besar atau 

cenderung kecil dibandingkan dengan keuntungan negara yang didapatkan dari 

ketidakpatuhannya, maka sanksi tersebut menjadi kurang efektif.4  

Reputasi menjadi kunci dalam MEA mengingat mekanisme penegakan 

hukum di dalam MEA cenderung kurang kuat. Reputasi merupakan sesuatu yang 

bernilai bagi negara, dan negara akan berusaha untuk menjaga reputasinya dengan 

berbagai cara, salah satunya ketika reputational loss yang didapat dari 

pelanggaran tersebut tinggi, maka negara akan menghindari pekanggaran tersebut. 

                                                 
2 Teal E. Crossen. “Multilateral Environmental Agreements and the Compliance Continuum,” 

(University of Calgary, 2003) 2. 
3 Ibid. hal. 22. 
4 Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studi terdahulu yang kedua ini memiliki persamaan teori yang digunakan 

yaitu Compliance-Based Theory yang dikemukakan oleh Andrew T. Guzman. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada isu yang diangkat dimana tullisan ilmiah 

ini mengangkat isu tentang MEA sedangkan penulis meneliti tentang isu 

pengungsi di Eropa dan ketidakpatuhan Hungaria sebagai anggota Uni Eropa 

terhadap kebijakan dari Uni Eropa. 

Kontribusi tulisan ini terhadap penelitian penulis adalah menambah 

pengetahuan penulis mengenai teori yang digunakan, dan diharapkan dapat 

membantu penulis dalam mengaplikasikan teori tersebut di dalam penelitian 

penulis. 

2.2.  Kajian Teori 

Untuk menjelaskan fenomena ini, penulis menggunakan pendekatan 

Compliance-based Theory yang dikemukakan oleh Andrew T. Guzman dalam 

artikel yang berjudul A Compliance-Based Theory of International Law. Teori ini 

menjelaskan tentang kepatuhan dan ketidakpatuhan negara menggunakan model 

rasional dan kepentingan nasional negara. Dalam pendekatan rasional, negara 

akan cenderung patuh terhadap suatu hukum internasional bukan dikarenakan atas 

adanya hukum itu sendiri namun atas dasar kepentingan negara yang dapat 

diakomodir oleh adanya hukum internasional tersebut.5 Artinya, suatu negara 

akan mematuhi atau melanggar suatu hukum atau perjanjian internasional dengan 

melihat keuntungan dan kerugian atau perhitungan cost and benefit yang akan 

                                                 
5 Andrew Guzman, “A Compliance-Based Theory of International Law,” (California Law Reviews 

vol 90, 1823, 2002) 

(https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1391&context=californialawrevi

ew). (Diakses 19 Mei 2019). 
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didapatkan oleh negara. Guzman menjelaskan bahwa ketika suatu negara 

mendapatkan keuntungan lebih besar ketika melanggar suatu hukum internasional 

daripada mematuhinya, maka negara akan cenderung melanggar hukum tersebut. 

Begitu pula sebaliknya, ketika negara memperhitungkan akan mendapat kerugian 

yang lebih besar atas pelanggaran terhadap hukum internasional dibandingkan 

keuntungan yang didapatkan, maka negara akan mematuhi hukum tersebut. 

Pada dasarnya, negara melakukan pelanggaran atau tidak untuk 

memaksimalkan payoffs. Jika sanksi yang diterima kecil maka negara dapat 

memaksimalkan payoffs dengan tidak mematuhi hukum internasional, namun, jika 

sanksi yang diterima besar maka begara harus patuh terhadap hukum internasional 

tersebut untuk memaksimalkan payoffs.  

Faktor lain yang menyebabkan negara patuh terhadap suatu hukum atau 

perjanjian internasional tidak hanya berdasarkan pada perhitungan keuntungan 

atau kerugian atas kepentingan yang bisa diakomodir oleh hukum atau perjanjian 

tersebut, namun juga karena faktor besar-kecilnya sanksi yang mungkin diterima 

ketika negara melakukan ketidakpatuhan. Sanksi yang besar, yang memberatkan 

bagi negara dianggap cukup berpengaruh dalam memaksa negara untuk patuh 

meskipun keuntungan yang diterima negara relatif kecil, dikarenakan negara akan 

lebih dirugikan jika harus menerima konsekuensi dari adanya sanksi yang berat 

tersebut. Dengan begitu maka negara akan memaksimalkan payoffs dengan 

melakukan kepatuhan agar dapat terhindar dari ancaman sanksi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.1. Definisi Konseptual 

Di dalam teori ini juga dijelaskan mengenai kemungkinan sanksi yang 

diterima negara apabila negara melakukan pelanggaran terhadap hukum 

internasional, yang kemudian dibagi menjadi dua yaitu reputational sanctions dan 

direct sanctions. 

2.2.1.1.  Reputational Sanctions 

Reputational sanctions merupakan sanksi yang didapatkan negara ketika 

negara tersebut melanggar hukum internasional yang berpengaruh terhadap 

reputasi negara tersebut di dunia internasional. Dampak pelanggaran terhadap 

reputasi tergantung pada sifat pelanggaran yang dilakukan. Misal sebuah 

negara melakukan pelanggaran berat dan disengaja seperti melakukan 

pendanaan atau dukungan terhadap kegiatan terorisme terhadap negara lain, 

maka dampak reputasi yang diterima akan besar. Sebaliknya, ketika negara 

gagal melaksanakan kewajiban internasional yang relative kecil karena faktor 

ketidaksengajaan atau human error dan dapat segera diperbaiki tanpa 

menimbulkan kerugian bagi negara lain maka dampak reputasi yang diterima 

akan kecil.6 

Ada bebarapa faktor yang dapat mempengaruhi besar-kecilnya 

reputational sanctions apabila suatu negara melakukan pelanggaran, 

diantaranya: 

 

                                                 
6 Ibid. Hal. 1861. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Severity of the Violation 

Besarnya konsekuensi reputational sanctions yang didapat negara 

dapat diperkirakan melalui seberapa berat pelanggaran yang telah 

dilakukan oleh negara. Dalam hal ini apabila suatu negara melakukan 

pelanggaran yang kecil dan tidak menimbulkan korban maka dampak 

terhadap reputasi negara tersebut juga akan kecil.7 Besar atau kecilnya 

pelanggaran yang dilakukan oleh negara diukur melalui besar-kecilnya 

kerugian yang diterima oleh negara lain akibat adanya pelanggaran 

tersebut, sehingga pelanggaran yang menimbulkan kerugian yang 

besar terhadap negara lain akan dianggap sebagai pelanggaran yang 

besar dan akan mengakibatkan reputational sanctions yang diterima 

oleh negara pelanggar juga besar. 

Sebagai contoh, Guzman menjelaskan mengenai pelanggaran 

wilayah perairan yang dilakukan kapal dari suatu negara. Ketika kapal 

tersebut memasuki wilayah territorial suatu negara tanpa ijin maka hal 

tersebut sudah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum 

internasional. Jika kapal tersebut hanya melintas dan tidak 

menimbulkan kerugian yang signifikan, maka konsekuensi 

reputasional tidak terlalu besar. Sebaliknya, jika kapal tersebut 

melakukan penangkapan yang megakibatkan kerugian terhadap 

industri perikanan negara bersangkutan yang dilanggar teritorinya 

                                                 
7 Ibid. Hal. 1862. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



maka sanksi reputasional yang diterima negara pelanggar akan 

semakin besar.8 

2) Reasons for the Violations 

Alasan negara dalam melakukan pelanggaran juga dapat 

menentukan seberapa besar sanksi reputasi yang akan diterima negara. 

Ketika negara masuk dalam suatu perjanjian internasional, maka 

negara tersebut akan memiliki kewajiban untuk mematuhinya. Namun, 

perlu diketahui bahwa suatu negara, dalam keadaan tertentu akan 

memilih untuk tidak patuh terhadap hukum internasional. Misal, dari 

sudut pandang negara, melanggar peraturan mengenai nilai HAM 

ketika mereka tengah berada dalam keadaan krisis yang besar akan 

berbeda dengan ketika mereka berada dalam keadaan normal. Ketika 

negara tersebut tengah mengalami krisis dan dirasa tidak 

memungkinkan untuk patuh sepenuhnya terhadap suatu norma atau 

hukum, maka pelangggaran terhadap norma atau hukum tersebut 

biasanya tidak mengakibatkan dampak yang terlalu besar terhadap 

reputasi mereka.9 Hal ini akan berbeda jika negara tersebut melanggar 

ketika negaranya dalam keadaan normal, maka sanksi reputasi yang 

diterima akan menjadi besar. 

 

 

                                                 
8 Ibid. Hal. 1861-1862. 
9 Ibid. Hal. 1862. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Knowledge of the Violations 

Ketika suatu negara melakukan suatu pelanggaran, maka 

pengetahuan negara lain terhadap pelanggaran tersebut juga bisa bisa 

menjadi penentu seberapa besar sanksi reputasi yang diterima. Misal 

ketika kapal suatu negara memasuki wilayah negara lain, dan hanya 

diketahui oleh negara yang dilanggar teritorinya tersebut, maka negara 

pelanggar tersebut hanya akan mengalami reputational loss terhadap 

negara yang dilanggar tadi. Meskipun negara yang dilanggar 

teritorinya ini bermaksud untuk mempublikasikannya, negara 

pelanggar masih dapat mengelak dan tidak mengakui pelanggarannya. 

Ketika suatu negara yang melanggar mampu meyakinkan negara lain 

bahwa mereka tidak melanggar hukum internasional maka sanksi 

reputasi yang diterima akan menjadi kecil.10 Berbeda halnya ketika 

suatu negara melakukan pelanggaran secara terang-terangan dan 

diketahui oleh banyak pihak lain bahwa mereka memang melakukan 

pelanggaran, maka negara tersebut akan mengalami reputational loss 

yang semakin besar. 

4) Clarity of the International Obligations and its Violations 

Bagaimana suatu peraturan atau hukum internasional dipahami 

dengan jelas oleh pihak-pihak di dalamnya dapat menjadi dasar acuan 

mengenai apa yang menjadi kewajiban bagi suatu negara dan apa yang 

menjadi pelanggaran. Ketika batasan-batasan dalam suatu peraturan 

                                                 
10 Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sudah jelas maka konsekuensi terhadap reputasi akan menjadi tinggi. 

Sebaliknya, ketika ada ambiguitas mengenai kewajiban dan batasan-

batasan, maka konsekuensi yang ditimbulkan akan menjadi lebih 

kecil.11  

Karena isi dari hukum internasional menjadi tolok ukur mengenai 

kewajiban dan hambatan bagi negara, maka dari sini akan 

menimbulkan banyak pihak yang berkepentingan terhadap isi dari 

hukum tersebut agar dapat lebih ‘berpihak’ kepada mereka dalam 

memaksimalkan kepentingannya.12 

5) Implicit Obligations 

Reputasi memiliki peran penting bagi negara dalam mematuhi 

hukum internasional. Ketika suatu negara secara konsisten bertindak 

sesuai dengan peraturan eksplisit dari suatu hukum, maka perilaku 

negara tersebut dapat menimbulkan adanya komitmen secara implisit 

bagi negara sebagai tambahan terhadap peraturan yang sudah tertulis 

dalam hukum internasional.13 Walaupun kewajiban implisit ini tidak 

tercantum dan tidak mematuhinya belum tentu dianggap sebagai 

pelanggaran terhadap hukum, namun tetap saja dapat berdampak 

terhadap reputasi suatu negara di dunia internasional.  

Ketika suatu negara menjalin suatu kerjasama bilateral ataupun 

multilateral, maka di dalamnya akan ada komitmen bagi negara 

                                                 
11 Ibid. Hal. 1863. 
12 Ibid. 
13 Ibid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bersangkutan yang nantinya akan mempengaruhi perilaku masing-

masing negara. Ketika suatu negara, misalnya negara A secara tiba-

tiba mengundurkan diri disaat kerjasama tersebut sudah berlaku dan 

isinya sudah diadopsi oleh negara-negara anggota lain, maka negara A 

tadi akan mendapat reputational loss di hadapan negara anggota lain, 

mengingat negara anggota lain sudah terlanjur terikat dan 

menyesuaikan banyak hal terhadap isi dari perjanjian, yang kemudian 

dengan keluarnya negara A akan mengakibatkan kerugian terhadap 

negara lain.14 

6) Regime Changes 

Adanya pergantian rezim kepemimpinan dalam suatu negara dapat 

mempengaruhi reputasi negara di dunia internasional. Ketika suatu 

negara mengalami pergantian rezim, maka bisa jadi rezim yang baru 

akan memiliki pendekatan yang berbeda terhadap perilaku negara 

tersebut. Misalnya, ketika dalam suatu negara terdapat rezim yang 

secara berulangkali melakukan pelanggaran terhadap hukum 

internasional dengan mengisolasi diri dan menghindari ketergantungan 

terhadap negar lain maka negara tersebut akan mendapat reputational 

loss yang besar, dan negara tersebut akan dikucilkan dalam dunia 

internasional. Namun ketika suatu saat terjadi pergantian rezim 

menjadi rezim yang lebih terbuka terhadap dunia internasional, 

mematuhi hukum internasional, yang bertolak belakang dengan rezim 

                                                 
14 Ibid. Hal. 1864. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sebelumnya, maka reputational loss yang didapat negara tersebut di 

masa lalu akan berangsur berkurang dan bahkan menghilang.15 

Kemampuan rezim baru untuk merubah stigma dunia internasional 

terhadap negaranya bergantung kepada sudut pandang mereka. Ketika 

rezim baru ini dianggap sama atau tidak jauh berbeda dengan yang 

sebelumnya, maka reputasi negara tidak akan terlalu banyak berubah. 

Namun jika rezim baru memiliki sudut pandang dan sikap yang 

bertolak belakang dengan yang sebelumnya, maka akan berdampak 

signifikan terhadap perubahan reputasi negaranya.16 

2.2.1.2.  Direct Sanctions 

Faktor kedua yang dapat mendorong negara untuk patuh ataupun 

melanggar suatu hukum internasional adalah adanya direct sanctions. Direct 

Sanctions sebagai lanjutan dari Reputational Sacntions merupakan sanksi 

yang dapat diterima secara langsung oleh negara ketika ia melanggar suatu 

hukum internasional. Biasanya, direct sanctions mempunyai dampak yang 

lebih kuat terhadap kondisi domestik negara dibanding dengan reputational 

sanctions yang dianggap lebih kuat mempengaruhi negara di ranah 

internasional. Lemahnya direct sanctions dalam ranah internasional membuat 

peran reputational sanctions menjadi lebih penting.17 Namun, bukan berarti 

hal ini membuat direct sanctions menjadi tidak relevan. Pada beberapa 

kesempatan, direct sanctions dapat memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku 

negara, 

                                                 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ketika suatu negara termasuk dalam suatu hukum internasional, 

perlu dicatat bahwa tidak selalu  negara mampu untuk bisa patuh 

sepenuhnya terhadap isi dari hukum tersebut. Hal ini dikarenakan 

adanya hal-hal yang mungkin tidak dapat diperkirakan atau hambatan-

hambatan yang mungkin terjadi bisa lebih merugikan bagi negara jika 

negara memilih untuk tetap patuh. Dalam keadaan demikian, maka 

muncullah kemungkinan untuk tidak patuh terhadap hukum 

internasional, berdasarkan perhitungan untuk menghindari 

kemungkinan atas kerugian yang lebih besar atau “effective breach”. 

Dengan kata lain, ketika keuntungan yang didapat dengan melanggar 

hukum internasional lebih besar dari keuntungan yang didapat ketika 

mematuhinya, maka akan lebih rasional bagi negara untuk tidak 

mematuhi atau melakukan pelanggaran terhadap hukum tersebut.18 

Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis sanksi yang bisa 

diterima oleh negara yang melanggar hukum internasional, diantaranya 

pembalasan (retaliation), keluarnya negara lain dari perjanjian 

internasional (abrogation) dan embargo.  

Namun, ada beberapa permasalahan yang dihadapi negara ketika 

akan menetukan sanksi seperti apa yang layak diberikan, diantaranya 

dikarenakan tidak adanya prosedur yang pasti mengenai penyelesaian 

sengketa, dan kedua kemungkinan yang mungkin timbul tidak hanya 

bagi negara yang diberikan sanksi namun juga berpotensi merugikan 

                                                 
18 Ibid. Hal. 1866 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



negara lain. Sebagai contoh, pemberian sanksi embargo terhadap Irak 

akibat terjadinya Perang Teluk tentu menimbulkan kerugian bagi Irak, 

namun di sisi lain juga merugikan bagi negara-negara yang melakukan 

embargo karena dengan adanya embargo tersebut maka akan 

mengurangi jumlah penyuplai minyak bagi mereka.19 

Namun, bagaimanapun juga direct sanctions dalam beberapa 

kesempatan dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi negara 

dengan memberikan hukuman yang memberikan efek jera sehingga di 

kemudian hari hukum internasional tersebut akan lebih ditaati karena 

adanya sanksi yang jelas telah diberikan di masa lalu, yang mana akan 

menjadi deterrence bagi negara yang akan melanggar di kemudian 

hari.20 Hal ini dapat terjadi ketika cost yang dikeluarkan dalam 

pemberian sanksi tidak terlalu besar, dan keuntungan bagi negara yang 

melanggar tidak lebih besar dari keuntungan yang didapat dari 

mematuhi hukum tersebut.21 

1) Bilateral vs. Multilateral Sanctions 

Dalam relasi bilateral antara dua negara, akan lebih mudah bagi 

negara dalam memberikan sanksi dibandingkan ketika berada dalam 

pola hubungan multilateral. Hal ini dikarenakan dalam hubungan 

bilateral pola hubungan yang ada antara kedua pihak menjadi faktor 

yang penting dalam pemberian sanksi.  Reputasi antara kedua pihak 

                                                 
19 Ibid. 
20 Ibid. Hal. 1868 
21 Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



satu sama lain lebih mudah dibangun dan dipertahankan. Selain itu, 

reputasi tersebut bisa memberikan keuntungan bagi negara pemberi 

sanksi dengan adanya kepatuhan dari negara yang akan melanggar 

perjanjian.22 

Sedangkan dalam hubungan multilateral lebih sulit untuk 

memberikan sanksi secara langung atau direct sanctions karena 

terdapat banyak aktor yang mungkin akan jadi free rider dalam 

pemberian sanksi. Negara yang memberikan sanksi akan mendapat 

keuntungan, namun negara lain yang tidak ikut memberikan sanksi 

juga kan mendapat keuntungan pula, yang kemudian akan 

menimbulkan adanya free rider.23 

Pemberian sanksi secara bilateral atau multilateral tergantung pada 

sifat sanksi tersebut, apakah sanksi tersebut diberikan secara bilateral 

atau multilateral, dan bukannya didasarkan pada hubungan bilateral 

atau multilateral. Misalnya ketika suatu negara memberikan sanksi 

kepada suatu negara lain atas pelanggaran hukum internasional 

terlepas dari siapa saja yang mendapatkan kerugian, maka sanksi 

tersebut termasuk sanksi multilateral. Namun ketika hanya negara 

tersebut yang mendapat kerugian atas pelanggaran yang dilakukan 

suatu negara lain, maka pemberian sanksi tersebut termasuk sanksi 

bilateral.24 

                                                 
22 Ibid. Hal. 1869. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Complex, Ongoing Relationship vs. Simple, Short-term 

Relationship 

Dampak yang ditimbulkan dari pemberian sanksi akan lebih efektif 

ketika pola hubungan yang ada adalah hubungan jangka panjang 

karena hubungan yang terjalin untuk interaksi jangka panjang akan 

lebih bernilai, sehingga negara akan lebih menghargai hubungan 

tersebut dan cenderung lebih patuh untuk kedepannya. Sebaliknya, 

ketika interaksi yang terjalin adalah interaksi jangka pendek atau tidak 

berkelanjutan maka tidak akan banyak berdampak jika negara 

melanggar perjanjian, karena dianggap tidak terlalu berpengaruh 

terhadap interaksi negara di masa yang akan datang.25 

Semakin kompleks dan berkelanjutan pola hubungan yang terjalin 

antara negara yang bersangkutan akan menimbulkan kepatuhan karena 

akan berdampak terhadap relasi di masa yang akan datang dan 

pelanggaran akan menimbulkan cost yang lebih besar. Dan sebaliknya 

semakin sedikit interaksi antara negara atau sebatas one-shot atau pola 

interaksi jangka pendek, maka sanksi-sanksi yang bersifat hukuman 

akan semakin tidak efektif pula karena tidak terlalu berpengaruh 

terhadap interaksi di masa mendatang.26  

                                                 
25 Ibid. Hal. 1870. 
26 Ibid. Hal. 1871. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.2. Definisi Operasional 

2.2.2.1.  Reputational Sanctions 

1) Severity of the Violation 

Indikator ini melihat bagaimana seberapa besar pelanggaran yang 

dilakukan dan bagaimana pelanggaran tersebut mempengaruhi 

reputational loss dari negara pelanggar. Dalam operasionalisasinya, 

penulis akan melihat seberapa kerugian yang akan diterima oleh 

negara lain akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Hungaria terkait 

implementasi dari EU Relocation Scheme dari Uni Eropa. Apabila 

dampak yang ditimbulkan besar maka akan menyebabkan reputational 

loss yang besar pula bagi Hungaria. 

2) Reasons for the Violations 

Alasan negara melakukan suatu pelanggaran akan mempengaruhi 

besarnya dampak reputational loss yang diterima. Indikator ini akan 

digunakan untuk melihat kondisi domestik Hungaria dan bagaimana 

kaitannya terhadap pelanggaran terhadap keputusan Uni Eropa terkait 

implementasi dari EU Relocation Scheme. Alasan Hungaria akan 

digunakan untuk melihat seberapa besar reputational loss yang 

diterima oleh Hungaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) Knowledge of the Violations 

Indikator ini akan digunakan oleh penulis untuk melihat bagaimana 

persepsi negara lain terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh 

Hungaria terkait EU Relocation Scheme dari Uni Eropa. Selain itu, 

bagaimana reaksi negara lain terkait pelanggaran tersebut, yang 

kemudian digunakan untuk melihat seberapa besar Reputational loss 

yang diterima Hungaria. 

4) Clarity of the International Obligations and its Violations 

Dalam indikator ini penulis akan melihat bagaimana isi dari EU 

Relocation Scheme yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Penulis akan 

melihat apakah terdapat ambiguitas yang menyebabkan misinterpretasi 

oleh Hungaria. Jika ternyata dalam EU Relocation Scheme tersebut 

sudah terdapat ketentuan-ketentuan yang jelas maka Reputational loss 

yang diterima Hungaria akan besar. 

5) Implicit Obligations 

Indikator ini akan digunakan untuk melihat apakah ada pelanggaran 

terhadap kewajiban-kewajiban secara implisit yang tidak terdapat 

dalam EU Relocation Scheme yang seharusnya dipatuhi oleh Hungaria 

sebagai anggota dari Uni Eropa. Apabila ditemukan bahwa Hungaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



melanggar kewajiban implisitnya maka akan menyebabkan 

reputational loss yang semakin besar. 

6) Regime Changes 

Indikator ini akan digunakan untuk melihat apakah ada pergantian 

rezim dalam pemerintahan Hungaria yang dapat menyebabkan 

perubahan sikap Hungaria terhadap pengungsi. Jika ditemukan bahwa 

sebelumnya Hungaria lebih terbuka terhadap pengungsi maka 

Reputational loss yang diterima akan semakin besar. 

2.2.2.2.  Direct Sanctions 

1) Bilateral vs. Multilateral Sanctions 

Dalam pemaparan Guzman, terdapat beberapa kendala yang akan 

menghambat pemberian sanksi secara multilateral. Pemberian sanksi 

secara multilateral akan lebih efektif ketika ada sistem atau mekanisme 

penyelesaian dan penegakan hukum yang jelas. Untuk itu penulis akan 

melihat apakah ada mekanisme yang jelas dari Uni Eropa dalam 

menangani penyelesaian yang kemudian secara efektif dapat 

diaplikasikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Hungaria. 

2) Complex, Ongoing Relationship vs. Simple, Short-term 

Relationship 

Indikator ini melihat bagaimana pola hubungan Hungaria dengan Uni 

Eropa. Interaksi atau hubungan yang terjalin antara keduanya akan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mempengaruhi bagaimana sanksi akan diterima oleh Hungaria dan 

bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh Hungaria mempengaruhi 

hubungan yang ada dengan Uni Eropa. 

2.3.  Operasionalisasi Teori 

Tabel 2.1 Operasionalisasi Teori 

A Compliance Based Theory 

Variabel Indikator Parameter Operasionalisasi 

Reputational 

Sanctions 

Severity of the 

Violation 

Besarnya 

dampak yang 

ditimbulkan 

oleh adanya 

pelanggaran 

yang dilakukan 

oleh salah satu 

aktor atau 

negara. 

Dampak yang 

ditimbulkan dari 

pelanggaran 

Hungaria terhadap 

negara atau aktor 

lain. 

Reasons for the 

Violation 

Alasan atas 

adanya 

pelanggaran 

yang dilakukan 

oleh salah satu 

aktor atau 

negara dengan 

melihat kondisi 

Alasan Hungaria 

dalam pelanggaran 

implementasi EU 

Relocation Scheme 

dari Uni Eropa 

dengan melihat 

kaitannya dengan 

kondisi domestik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



intenal aktor 

atau negara. 

Hungaria. 

Knowledge of the 

Violation 

Bagaimana 

persepsi negara 

lain terhadap 

pelanggaran 

yang dilakukan 

oleh salah satu 

aktor atau 

negara. 

Bagaimana 

persepsi Uni Eropa 

atau negara lain 

terhadap 

pelanggaran yang 

dilakukan oleh 

Hungaria. 

Clarity of the 

International 

Obligation and 

its Violation 

Bagaimana 

kejelasan 

kewajiban bagi 

masing-masing 

negara dalam EU 

Relocation 

Scheme Uni 

Eropa. 

Bagaimana 

kejelasan 

kewajiban yang 

harus dipatuhi oleh 

Hungaria dan 

batasan-batasan 

pelanggaran terkait 

EU Relocation 

Scheme Uni Eropa. 

Implicit 

Obligation 

Ada atau 

tidaknya 

peraturan 

implisit yang 

terdapat dalam 

EU Relocation 

Scheme Uni 

Ada atau tidaknya 

peraturan implisit 

yang harus ditaati 

oleh Hungaria 

dalam 

implementasi EU 

Relocation Scheme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eropa. Uni Eropa. 

Regime Changes Ada atau 

tidaknya 

perubahan rezim 

yang 

mempengaruhi 

reputasi negara. 

Ada atau tidaknya 

perubahan rezim 

dalam pemerintaha 

Hungaria yang 

mempengaruhi 

reputasi Hungaria 

dalam konteks 

pengungsi. 

Direct Sanctions Direct Sanction 

Implementation 

on Multilateral 

Agreement 

Bagaimana 

mekanisme 

pemberian 

sanksi 

Multilateral 

terkait 

implementasi 

EU Relocation 

Scheme. 

Bagaimana 

mekanisme 

pemberian sanksi 

di dalam Uni 

Eropa terkait 

implementasi EU 

Relocation 

Scheme. 

Direct Sanction 

for Short-Term 

Relationship or 

Long-Term 

Relationship 

Bagaimana 

hubungan antar 

aktor yang 

berpengaruh 

terhadap sikap 

aktor dalam 

kepatuhan 

terhadap 

perjanjian atau 

sanksi yang 

diberikan. 

Bagaimana 

keterkaitan pola 

hubungan 

Hungaria dan Uni 

Eropa terhadap 

pemberian sanksi 

atas pelanggaran 

Hungaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. Alur Pemikiran 

Krisis pengungsi Eropa tahun 2015 membuat Eropa mengeluarkan 

skema relokasi yang harus dilaksanakan oleh negara anggota. 

Hungaria sebagai negara anggota menolak untuk melaksanakan 

relokasi. 

Mengapa Hungaria tidak patuh terhadap EU Relocation Scheme yang 

dikeluarkan oleh Uni Eropa tahun 2015-2017? 

Compliance Based Theory 

Reputational Sanctions: 

1. Severity of Violation 

2. Reasons for the 

Violations 

3. Knowledge of the 

Violations 

4. Clarity of the 

International 

Obligations and its 

Violations 

5. Implicit Obligations 

6. Regime Changes 

Direct Sanctions: 

1. Direct Sanction 

Implementation on 

Multilateral Agreement 

2. Direct Sanction for 

Short-Term 

Relationship or Long-

Term Relationship 

Hungaria tidak patuh terhadap EU Relocation Scheme dari Uni Eropa 

karena adanya adanya reputational sanctions dan direct sanctions 

yang diterima tidak terlalu besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5. Hipotesis 

Hungaria melakukan ketidakpatuhan terhadap EU Relocation Scheme dari 

Uni Eropa karena ancaman Reputational Sanctions dan Direct Sanctions yang 

diterima relatif kecil atau kurang kuat untuk memaksa negara agar patuh 

terhadap ketentuan yang diberikan Uni Eropa tersebut. Sehingga dengan tidak 

mematuhi EU Relocation Scheme tersebut, Hungaria dapat memperoleh payoffs 

dari kebijakannya yaitu tidak menerima pengungsi yang dianggap merugikan 

bagi Hungaria, dikarenakan direct sanctions dari Uni Eropa masih belum 

berlaku hingga saat ini, sedangkan reputational sanctions dari negara-negara 

anggota lain juga tidak cukup kuat karena hanya beberapa negara yang merasa 

dirugikan secara langsung oleh sikap Hungaria. Selain itu Hungaria juga tidak 

mendapat banyak keuntungan dari skema relokasi tersebut karena penerimaan 

pengungsi di Hungaria justru dianggap akan merugikan bahkan menimbulkan 

ancaman bagi Hungaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif untuk 

mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Hungaria untuk tidak mematuhi 

EU Relocation Scheme dari Uni Eropa pada krisis pengungsi Eropa tahun 2015-

2017 dengan jenis penelitian Eksplanatif. Menurut Punch, Eksplanatif berarti 

mempertimbangkan apa yang terjadi, untuk apa hal tersebut berjalan seperti itu, 

dan untuk apa hal tersebut berupa seperti itu. 1 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini memfokuskan pada studi kasus kebijakan Hungaria dalam 

ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan kebijakan EU Relocation Scheme. Batasan 

yang diambil adalah pada tahun 2015-2017, yaitu periode berlangsungnya skema 

relokasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, dan juga awal mulainya terjadi krisis 

pengungsi di Eropa. Dalam penelitian ini penulis ingin melihat alasan apa saja 

yang mempengaruhi adanya sikap Hungaria untuk tidak melaksanakan skema 

relokasi pengungsi tersebut. Namun jika kemudian ditemukan sejumlah data-data 

lain yang tidak berasal dari studi kasus tersebut maka hal itu akan dianggap 

sebagai informasi tambahan yang mungkin memiliki peranan yang cukup penting 

dalam melaksanakan dan menyelesaikan penelitian yang dilakukan. 

                                                 
1 Punch, K, “Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches,” 2nd ed. 

(London: SAGE Publications Ltd., 2005)  p.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur menjadi salah 

satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis. Selain itu, penulis 

juga menggunakan teknik telaah pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan data 

dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berupa buku-

buku, dokumen, jurnal dan surat kabar atau majalah yang menunjang penelitian 

yang dilakukan oleh penulis. 

3.4 Jenis Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data 

sekunder diperoleh dari teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka, yaitu 

penelusuran literatur data kepustakaan dari berbagai terbitan resmi yang terdiri 

dari buku, dokumen, jurnal, majalah dan surat kabar. 

3.5 Teknik Analisa Data 

 Teknis analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisa 

data kualitatif dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang 

ada kemudian mengkorelasikannya satu sama lain untuk kemudian ditarik sebuah 

kesimpulan. Teknik analisis yang dilakukan secara kualitatif ini juga bertujuan 

untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, sifat dan fenomena yang 

diteliti melalui studi telaah pustaka dan observasi untuk mendalami studi 

penelitian permasalahan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.6 Unit Analisa Data 

 Dalam penelitian ini, unit analisis data yang diamati oleh peneliti yakni 

aktor negara. Penelitian ini mencoba menganalisa faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi kebijakan Hungaria terhadap kebijakan EU Relocation Scheme. 

 

3.7 Sistematika Penulisan 

Penelitian yang dilakukan ini akan dibagi dalam enam bab dimana masing-

masing bab memiliki subtansi sebagai berikut : 

1. Bab I: Dalam bab I ini penulis akan menjelaskan latar belakang fenomena yang 

dibahas dalam penelitian ini. Penulis juga akan merumuskan masalah serta 

memaparkan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. 

2. Bab II: Dalam bab II merupakan penulisan kerangka pemikiran peneliti dalam 

rencana pelaksanaan penelitian ini. Dalam bab ini telah dituliskan studi terdahulu 

yang akan mendukung berjalannya penelitian, selain itu juga dapat menjadi 

pembanding dalam pengaplikasian konsep dalam menganalisa fenomena yang 

akan diteliti. Pemaparan konsep yang akan digunakan penulis telah dijelaskan 

dalam bagian ini. Penulisan alur pemikiran juga akan mempermudah penulis 

dalam proses penulisan hasil atau pembahasan penelitian di bab berikutnya. Serta 

terdapat penulisan argumen utama dalam bab ini untuk memperkuat penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Bab III: Dalam bab III ini akan ditulis mengenai metode penelitian, mencakup 

ruang lingkup penelitian, jenis penelitian, dan sebagainya yang sesuai dengan 

metode penelitian akan digunakan oleh penulis. 

4. Bab IV: Pembahasan tentang pengungsi dan gambaran umum mengenai interaksi 

Hungaria dan Uni Eropa terkait pengungsi sebelum kebijakan EU Relocation 

Scheme. 

5. Bab V: Dalam Bab ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan Hungaria terhadap EU Relocation Scheme. 

6. Bab VI: Kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai kasus ketidakpatuhan Hugaria 

terhadap skema relokasi dari Uni Eropa, maka terlebih dahulu akan dijelaskan 

mengenai gambaran umum kondisi krisis pengungsi di Eropa dan tindakan Uni 

Eropa sebagai organisasi regional di Eropa dalam merespon arus besar pengungsi 

yang masuk ke wilayahnya. Di dalam sub-bab ini juga akan penulis jelaskan 

mengenai profil negara Hungaria secara umum dan penjelasan terkait sikap 

Hungaria dalam penerimaan terhadap imigran yang memasuki negaranya, dan 

sikap Hungaria terkait kebijakan skema relokasi dari Uni Eropa. 

Pada tahun 2015, terjadi krisis pengungsi besar-besaran di Eropa dimana 

sekitar satu juta orang pengungsi dan pencari suaka telah memasuki Eropa melalui 

jalur darat dan jalur laut dari Timur Tengah. Jumlah pengungsi tersebut menjadi 

yang terbesar sejak Perang Dunia kedua.1 Dan jumlah pengungsi yang masuk ke 

Eropa pada periode tersebut juga merupakan jumlah yang mengalami peningkatan 

yang sangat tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kedatangan 

para pengungsi di Eropa tersebut menimbulkan dampak bagi Eropa secara 

signifikan. Berbagai masalah mulai timbul seiring dengan semakin banyaknya 

pengungsi dan pencari suaka yang memasuki Eropa, mulai dari masalah ekonomi, 

keamanan, hingga lingkup sosial masyarakat juga tak lepas dari pengaruh yang 

ditimbulkan oleh kedatangan pengungsi dan pencari suaka tersebut. 

                                                 
1 European Parliament, “Europe’s Migration Crisis,”  30 Juni 2015, 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170629STO78631/europe-s-

migration-crisis (diakses 29 Juni 2019). 
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Para pengungsi tersebut mayoritas berasal dari daerah-daerah konflik 

seperti Suriah, Afghanistan, dan negara-negara lain yang tengah terjadi 

ketidakstabilan dalam negaranya.2 Para pengungsi yang memasuki Eropa tersebut 

didorong oleh berbagai faktor, diantaranya karena ingin mencari keselamatan 

akibt dari ancaman yag ditimbulkan dari kondisi di tempat asalnya yang tidak 

kondusif akibat adanya konflik. Mereka memutuskan untuk pergi dari negaranya, 

dan mencari perlindungan di negara lain, yang kemudian disebut dengan asylum 

seeker. Para asylum seeker atau pencari suaka tersebut kemudian akan menjalani 

serangkain proses adminstratif di negara lain atau negara tujuan, untk 

mendapatkan status refugee. Setelah mendapatkan status refugee atau pengungsi, 

maka mereka telah dinyatakan berhak mendapatkan perlindungan dan mengakses 

fasilitas yang telah ditetapkan oleh host country. 

1.1. Krisis Pengungsi di Eropa 

Dalam sub-bab ini penulis akan menjelaskan tentang krisis pengungsi 

yang terjadi di Eropa. Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang penelitian 

ini, krisis pengungsi di Eropa dimulai pada tahun 2015, dimana sekitar 137.000 

orang telah memasuki Eropa dalam jangka waktu enam bulan pertama tahun 

tesebut.3 Jumlah tersebut adalah jumlah pencari suaka dan pengungsi yang sampai 

di Eropa, dan belum termasuk mereka yang meninggal selama perjalanan menuju 

ke Eropa. Mayoritas pengungsi dan pencari suaka tersebut memasuki Eropa 

melalui jalur laut, yang mengakibatkan tingginya jumlah orang yang meninggal 

                                                 
2 UNHCR, “UNHCR urges Hungary not to amend asylum system in haste,” 2015, 

https://www.unhcr.org/news/latest/2015/7/559641846/unhcr-urges-hungary-amend-asylum-

system-haste.html (diakses 29 Juni 2019). 
3 UNHCR, “Mediterranean crisis 2015 at six months: refugee and migrants numbers highest on 

record,” 1 Juli 2015, https://www.unhcr.org/5592b9b36.html (diakses 29 Juni 2019). 
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karena tenggelam. Salah satu kasus yang kemudian mendapat perhatian dari dunia 

internasional adalah tenggelamnya seorang anak laki-laki berusia tiga tahun yang 

bernama Aylan Kurdi, dan ditemukan di pantai Turki, yang saat itu bersama 

keluarganya dan rombongan pengungsi lain tengah berlayar menuju ke Yunani.4 

Hal ini kemudian menimbulkan reaksi dari dunia internasional yang digambarkan 

oleh media sebagai isu penting yang harus segera mendapat perhatian dari 

pemerintah negara-negara tujuan pengungsi. 

Gambar 4.1 Diagram Jumlah Migrasi Jalur Laut ke Eropa5 

 

 

Ratusan ribu pengungsi tersebut memasuki Eropa melalui Italia dan 

Yunani, karena kedua negara ini merupakan negara yang berada di bagian selatan 

                                                 
4 Independent, “Refugee crisis timeline: how the crisis has grown,” 22 september 2015, 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-timeline-how-the-crisis-has-

grown-10502690.html (diakses 29 Juni 2019). 
5 BBC, “Migration to Europe in Charts,” 11 September 2018, https://www.bbc.com/news/world-

europe-44660699 (diakses 29 Juni 2019). 
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Eropa dan menjadi pintu untuk memasuki negara Eropa lain bagi para pengungsi. 

Mereka sebagian besar menjadikan pulau Lesvos, Yunani, sebagai tempat 

persinggahan utama mereka, dengan jumlah sebanyak 844.176 orang tiba disana, 

157.700 orang di Italia, dan 3.592 orang di Spanyol.6 Yunani sendiri bersama 

dengan Italia merupakan negara-negara yang menjadi tujuan awal dari para 

pengungsi dari Timur Tengah yang ingin memasuki Eropa. Banyaknya pengungsi 

yang memasuki negara terseut melalui jalur laut mengakibtakan negara penerima 

mengalami kewalahan, dan pada akhirnya mengalami krisis pengungsi akibat 

jumlah pengungsi dan pencari suaka yang begitu banyak. Hal ini mendapat 

perhatian besar dari Uni Eropa sebagai organisasi regional yang menaungi kedua 

negara tersebut,  yang kemudian tidak tinggal diam dan merasa berkewajiban 

untuk menyelesaikan krisis pengungsi yang terjadi di kedua negara tersebut 

dengna mengambil beberapa langkah, diantaranya yaitu dengan skema relokasi. 

4.2 Peran Uni Eropa dalam Menanggulangi Krisis Pengungsi Yang Terjadi 

Dalam sub-bab ini penulis akan menjelaskan tentang langkah yang diambil 

oleh Uni Eropa sebagai organisasi regional yang ada di Eropa dalam 

menanggulangi krisis pengungsi tersebut. Uni Eropa merupakan organisasi 

regional di kawasan Eropa yang telah berdiri sejak tahun 1992 melalui Maastricht 

Treaty, setelah sebelumnya terjalin hubungan kerjasama ekonomi antar negara-

negara Eropa dalam kerangka European Economic Community.7 Kerjasama 

ekonomi yang telah berlangsung sejak lama tersebut kemudian berubah menjadi 

                                                 
6 VOA Indonesia, “Jerman Terima Migran Terbanyak Sepanjang Tahun 2015,” 31 Desember 

2015, https://www.voaindonesia.com/a/jerman-terima-migran-terbanyak-sepanjang-tahun-

2015/3124968.html (diakses 28 Mei 2019). 
7 European Union, ”The History of the European Union,” diperbarui 23 Mei 2019 

https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en (diakses 29 Juni 2019). 
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suatu organisasi regional yang mencakup banyak bidang, salah satunya adalah 

keamanan. Isu yang berkembang di Eropa sendiri juga mengalami perkembangan 

seiring waktu, seperti isu migran yang pada akhir-akhir ini menjadi isu yang 

mendapat perhatian besar dari Uni Eropa. Uni Eropa sendiri dalam 

menanggulangi adanya krisis pengungsi di kawasan Eropa mempunyai beberapa 

agenda yang tertuang dalam European Agenda on Migration, yang di dalamnya 

terdapat beberapa langkah yang diambil oleh Uni Eropa. 

Isu migrasi merupakan fenomena yang terjadi karena beberapa hal, 

diantaranya adalah kebutuhan untuk mencari keselamatan, dan juga untuk mencari 

kehidupan yang lebih baik di negara tujuan. Keadaan tersebut membuat mereka 

mempertaruhkan banyak hal termasuk nyawa mereka sendiri untuk mencapai 

negara tujuan. Namun, seringkali usaha mereka tidak mendapat hasil yang sejalan, 

ketika negara yang dituju tidak memberikan akses untuk mereka masuk ke 

negaranya atau mereka gagal untuk mendapat status pengungsi, yang membuat 

mereka harus kembali ke negaranya. Hal ini kemudian membuat mereka rentan 

terhadap pihak-pihak yang bermaksud untuk mengeksploitasi mereka. Keinginan 

dan kebutuhan para migran untuk pergi ke negara lain menjadi ladang bagi pihak-

pihak tersebut untuk kemudian melakukan trafficking dan smuggling. Untuk itu, 

Uni Eropa bermaksud mencegah terjadinya hal tersebut atau penyelundupan 

migran ke Eropa dengan beberapa cara, yang ditunjukkan dengan adanya 

mengeluarkan  European Agenda on Security dan European Agenda on Migration 

pada bulan Mei 2015 untuk mengatasi adanya masalah irregular migration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tersebut hingga tuntas.8 Langkah-langkah yang diambil tidak hanya sebatas 

memotong alur smuggling dan trafficking, namun juga memfasilitasi para korban 

penyelundupan manusia tersebut dengan menyediakan bantuan dan izin tinggal 

sementara di kawasan Uni Eropa, hingga pemulangan ke negara asalnya.9 Selain 

itu, Uni Eropa juga menyatakan akan mengambil tindakan tegas dengan 

memberikan sanksi terhadap pelaku penyelundupan manusia, dan juga terhadap 

pihak yang mempekerjakan imigran illegal.10  

Selain dengan mencegah adanya trafficking dan smuggling untuk 

menanggulangi adanya irregular migration dan juga termasuk penyelundupan 

manusia, langkah lain dari Uni Eropa adalah dengan cara memperkuat perbatasan, 

agar dapat memaksimalkan keamanan regional.11 Salah satu langkah konkrit yang 

diambil dalam kasus ini adalah kerjasama dengan Turki untuk memperkuat 

perbatasan Eropa dan melakukan seleksi yang lebih ketat terhadap para migran 

yang akan memasuki Eropa melalui Turki. Hal ini dilakukan agar dapat dibedakan 

antara pengungsi dan pencari suaka yang membutuhkan perlindungan 

internasional dengan para imigran gelap. Selain itu, Uni Eropa juga menerapkan 

penguatan perbatasan dengan cara melakukan pengecekan secara sistematis 

terhadap arus keluar masuk yang terjadi di wilayah Schengen area. 

                                                 
8 European Commission, “Irregular Migration & Return,” diperbarui pada 29 Juni 2019, 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/irregular-migration-return-policy_en 

(diakses pada 29 Juni 2019). 
9 Ibid. 
10 European Commission, “A European Agenda on Migration,” 13 Mei 2015, 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/background-

information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf (diakses pada 

14 Juli 2019). 
11 Ibid. 
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Selain menguatkan perbatasan dan langkah preventif lainnya, Uni Eropa 

juga berusaha untuk mengembangkan Common European Asylum System atau 

CEAS untuk menangani perihal aplikasi pengungsi yang masuk ke Eropa. CEAS 

sendiri merupakan suatu sistem yang digunakan negara-negara anggota Uni Eropa 

dalam rangka mewujudkan suatu kebijakan atau sistem penerimaan pengungsi dan 

pencari suaka. Di dalam CEAS terdapat banyak regulasi yang dapat diperbarui 

menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi.12 Dalam pelaksanaannya, 

Uni Eropa masih terus menekankan agar negara-negara anggota dalam 

mengaplikasikan apa yang ada di dalam CEAS tersebut agar dapat lebih sesuai 

dengan arahan yang diberikan oleh EASO (European Asylum Support Office) dan 

Komisi Eropa dalam menentukan standar penerimaan pengungsi, penyediaan hak-

hak dasar bagi pengungsi, dan perhatian khusus terhadap golongan-golongan yang 

rentan, seperti anak-anak.13 

Krisis pengungsi Eropa sendiri merupakan isu yang mendesak untuk 

ditangani. Jadi, selain membuat agenda mengenai langkah preventif agar 

pengungsi tidak semakin membanjiri Eropa, agenda Uni Eropa yang kemudian 

perlu untuk segera dilakukan adalah bagaimana mengatasi permasalahan 

pengungsi yang sudah terlanjur memasuki Eropa. Di sini Eropa mengeluarkan 

kebijakan terkait penanganan keadaan darurat yang diajukan oleh Komisi Eropa 

untuk kemudian dikaji dan nantinya disahkan oleh Parlemen Eropa dan Dewan 

                                                 
12 European Commission, “Common European Asylum System,” diperbarui 29 Juni 2019, 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en (diakses 29 Juni 2019). 
13 European Commission, Op. Cit. Hal. 77. 
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Uni Eropa. Hal tersebut tertuang dalam The Treaty on the Functioning of the 

European Union artikel 78, yang berisi14: 

“…in the event of one or more Member States being confronted with 

an emergency situation characterized by a sudden inflow of nationals of 

third countries, the Council, on a proposal from the Commission, may 

adapt provisional measures for the benefit of the member State(s) 

concerned. It shall act after consulting the European Parliament.” 

 

Berdasarkan  isi dari artikel di atas, kemudian Komisi Eropa mengajukan 

proposal untuk mengatasi permasalahan pengungsi yang menumpuk di beberapa 

negara anggota Uni Eropa. Proposal ini dapat diajukan dikarenakan adanya 

keadaan darurat yang terjadi di beberapa negara anggota Uni Eropa yang 

membutuhkan respon cepat dai Uni Eropa. Proposal yang diajukan tersebut berisi 

tentang skema distribusi pengungsi yang menumpuk di beberapa negara anggota 

Uni Eropa untuk kemudian didistribusikan ke negara anggota lainnya. Uni Eropa 

menyerukan bahwa seluruh negara anggota agar berpartisipasi dan tidak lepas 

tangan dalam permasalahan ini.15 

Standar yang digunakan oleh Komisi Eropa dalam menentukan jumlah 

pengungsi yang akan diterima negara anggota tujuan relokasi didasarkan pada 

empat poin penting, diantaranya16: 

                                                 
14 EUR-Lex, ”Consolidated Version of The Treaty on The Functioning of The European Union,” 

26 Oktober 2012, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN (diakses 29 Juni 2019) 
15 European Commission, Op. Cit. Hal. 2. 
16 European Commission, “European Schemes for Relocation and Resettlement,” 13 Mei 2015, 19, 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/background-

information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_annex_en.pdf (diakses 

26 Mei 2019) 
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1. Jumlah Populasi (40%), untuk melihat kapasitas pengungsi yang dapat 

diserap oleh negara 

2. GDP (40%), untuk melihat seberapa kapasitas ekonomi negara untuk 

menampung pengungsi 

3. Jumlah rata-rata negara menerima aplikasi pengungsi dan menampung 

pengungsi per 1 juta penduduk dari tahun 2010-2014 (10%) 

4. Tingkat pengangguran (10%) 

Skema tersebut kemudian ditetapkan menjadi legislation oleh European 

Parliament bersama dengan Council of the European Union sebagai tindak lanjut 

atas rekomendasi dari European Commission dengan menggunakan mekanisme 

voting dimana sebanyak 498 suara menyatakan setuju berbanding dengan  158 

suara menolak, dan sebanyak 37 suara yang abstain.17 Di dalam proposal pertama 

tersebut disebutkan, Uni Eropa akan merelokasi sejumlah 40.000 orang pengungsi 

dari negara yang menampung terlalu banyak pengungsi yaitu Yunani dan Italia.18 

Sedangkan beberapa bulan kemudian juga dikeluarkan skema relokasi yang 

kedua, untuk merelokasi pengungsi dari Yunani, Italia dan Hungaria sebanyak 

120.000 jiwa.19 Para pengungsi tersebut kemudian dibagi ke negara-negara tujuan 

relokasi berdasarkan preferensi yang diajukan oleh para pengungsi, kemampuan 

linguistik, pengalaman di bidang kerja sebelumnya, di mana anggota keluarga 

yang telah direlokasi sebelumnya, dan lain-lain yang dapat menunjang koneksi 

                                                 
17 European Parliament, “Legislative Train Schedule. Towards a New Policy on Migration: 1st 

Emergency Relocation Scheme,” Juni 2019, http://www.europarl.europa.eu/legislative-

train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-1st-emergency-relocation-scheme (diakses 18 

Juni 2019) 
18 European Commission, “European Solidarity: A Refugee Relocation System,” 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/background-information/docs/2_eu_solidarity_a_refugee_relocation_system_en.pdf 

(diakses 29 Juni 2019). 
19European Commission, “Q&A on Emergency Relocation,” 22 September 2015, 

europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5698_en.pdf (diakses 29 Juni 2019). 
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antara pengungsi dan negara potensial tujuan relokasi.20  Para pengungsi dalam 

skema tersebut rencananya akan direlokasi untuk kemudian diupayakan agar 

nantinya dapat berintegrasi dengan masyarakat lokal bahkan jika memungkinkan, 

bagi sebagian pengungsi untuk mendapat status kewarganegaraan di masa 

mendatang. 

Dalam skema relokasi tersebut, setiap negara telah mendapat kewajiban 

untuk menerima pengungsi sesuai kuota yang telah ditetapkan berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan. Hal tersebut merupakan kewajiban sesuai dengan 

jenis keputusan atau legislative act yang menjadi dasar dikeluarkannya skema 

relokasi tersebut. berdasarkan kategori legislative act yang ada, jika ada negara 

yang tidak bersedia untuk melaksanakan skema relokasi tersebut sesuai dengan 

ketentuan merupakan tindakan ketidakpatuhan, yang mana nantinya akan 

mendatangkan konsekuensi bagi negara tersebut, yaitu ancaman hukuman atau 

sanksi di masa mendatang. 

Skema relokasi tersebut merupakan suatu peraturan yang disebut dengan 

decision.21 Decision yang dimaksud di sini merupakan salah satu legislation atau 

EU secondary law atau suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh EU Functioning 

Body, atau badan-badan EU yang mempunyai wewenang dalam membuat atau 

mengeluarkan suatu ketetapab yang bersifat legally binding atau mengikat dan 

wajib ditaati oleh negara anggota secara spesifik.22 EU Functioning Body yang 

                                                 
20 EUR-Lex, “International protection – emergency help for Italy and Greece,” 17 November 

2016, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3A2301_7 (diakses 18 

Juni 2019) 
21 EUR-Lex, “Council Decision (EU) 2015/1601 of 22 September 2015 establishing provisional 

measures in the area of international protection for the benefit of Italy and Greece,” 22 September 

2015, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601&from=EN 

(diakses 30 Juni 2019). 
22 European Union, “Regulation, Directives and other acts,” diperbarui 7 Maret 2019, 

https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_en#decisions (diakes 30 Juni 2019). 
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berperan dalam pembuatan skema relokasi tersebut adalah European Commission 

sebagai badan yang merumuskan proposal atau draft yang akan diajukan untuk 

menjadi legislation. Draft atau proposal tersebut kemudian akan diajukan kepada 

European Parliament untuk kemudian dimusyawarahkan dengan Council of the 

European Union, dan kemudian diputuskan hasilnya dengan proses voting. Hasil 

yang dikeluarkan tersebut merupakan suatu peraturan yang mempunyai dasar 

hukum, sehingga dapat bersifat mengikat bagi negara anggota.23  

Dalam aplikasinya, ketika negara anggota gagal dalam melaksanakan 

hukum tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, maka Komisi 

Eropa sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengawal berjalannya 

decision tersebut berhak memberikan peringatan secara resmi untuk kemudian 

direspon oleh negara dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan. Jika dalam 

jangka waktu tersebut negara tetap tidak melaksanakan isi dari decision tersebut, 

maka Komisi Eropa dapat mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Eropa atau 

European Court of Justice.24 Di Pengadilan, Komisi Eropa dapat mengajukan 

sanksi finansial terhadap negara yang melakukan pelanggaran, berdasarkan 

pertimbangan seberapa penting kasus yang dilanggar, seberapa lama hukum Uni 

Eropa tersebut tidak ditaati, dan kemampuan negara untuk membayar, sehingga 

dapat menimbulkan deterrent effect terhadap negara tersebut.25 

 

                                                 
23 Ibid. 
24 European Commission, “Infringement Procedure,” https://ec.europa.eu/info/law/law-making-

process/applying-eu-law/infringement-procedure_en (diakses 14 Juli 2019). 
25 Ibid. 
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4.3 Respon Hungaria Terhadap Krisis Pengungsi Eropa 2015 

Dalam sub-bab ini akan penulis jelaskan gambaran umum mengenai sikap 

Hungaria terhadap pengungsi dan sikap penolakan Hungaria terhadap EU 

Relocation Scheme yang diagendakan oleh Uni Eropa. Hungaria merupakan salah 

satu negara anggota Uni Eropa yang mempunyai letak geografis di kawasan Eropa 

Tengah, berbatasan dengan Romania, Austria, Slovakia, Slovenia, Ukraina, 

Serbia, dan Kroasia. Hungaria mempunyai luas wilayah sebesar 93.028 km2 

dengan populasi sebesar 9.850.845 jiwa, dan Budapest sebagai ibukotanya.26 

Masyarakat Hungaria tergolong yang paling homogen di Eropa dimana suku 

Magyar yang merupakan suku asli Hungaria sebagai penduduk mayoritas dengan 

persentase sebesar 85% dari total penduduk Hungaria, dan bahasa yang digunakan 

juga adalah bahasa Magyar.27 Dari sisi sejarah, maeyarakat Hungaria memiliki 

kedekatan yang cukup erat dengan kerajaan Roma, bahkan hingga saat ini 

tercermin dari masyarakat Hungaria dimana masyarakat Hungaria mayoritas 

merupakan penganut katholik Roma.28 

Hungaria dalam politik luar negerinya mendasarkan pada nilai-nilai 

kesamaan kepentingan dan tujuan antar negara.29 Artinya, Hungaria tidak 

mendasarkan politik luar negerinya kepada lobi-lobi atau kepentingan suatu 

                                                 
26 Central Intelligence Agency, “The World Factbook: Hungary,” 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hu.html (diakses 28 Juni 2019) 
27 Barany, Macartney, et. al., “Hungary,” terakhir diperbarui 6 Juni 2019, 

https://www.britannica.com/place/Hungary (diakses 28 Juni 2019). 
28 Ibid. 
29 Ministry of Foreign Affairs of Hungary, “Hungary’s Foreign Policy after the Hungarian 

Presidency of the Council of the European Union,” 2011, 

https://eu.kormany.hu/admin/download/f/1b/30000/foreign_policy_20111219.pdf (diakses 29 Juni 

2019). 
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kelompok tertentu. Hungaria membuka diri terhadap negara-negara yang memiliki 

tujuan dan kepentingan yang sama. Namun, bukan berarti Hungaria tidak akan 

membatasi dirinya terhadap negara-negara yang dianggap tidak menghormati 

nilai-nilai yang dianut oleh Hungaria.30 Hungaria mempunyai tiga prioritas utama 

dalam menentukan cakupan kebijakan luar negeri. Yang pertama adalah Regional, 

yaitu dimana kepentingan Hungaria adalah menjalin kerjasama dengan negara-

negara yang berada di wilayah regionalnya, atau Eropa secara keseluruhan, Eropa 

Tengah, Eropa Selatan, dan Eropa Timur. Yang kedua adalah Euro-Atlantic, yaitu 

untuk berpartisipasi dan berkontribusi terhadap organisasi Uni Eropa dan NATO. 

Yang ketiga yaitu Global, yakni membuka diri bagi negara-negara dengan 

kepentingan yang sama dengan Hungaria untuk menjalin hubungan bilateral 

maupun multilateral, serta untuk berperan aktif dalam tatanan global.31 

Hungaria dalam merespon di Eropa dan khususnya di negaranya 

menunjukkan sikap penolakan secara terang-terangan. Hal ini ditunjukkan dengan 

kebijakan-kebijakan maupun pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh 

pemerintah Hungaria. Sejak tahun 2015, pada proses pengambilan keputusan atau 

voting yang diadakan oleh Parlemen Eropa, Hungaria sudah melakukan penolakan 

terhadap skema relokasi dari Uni Eropa tersebut dengan tidak menyetujui 

proposal yang diajukan oleh Komisi Eropa, namun pada akhirnya kalah dalam 

jumlah suara.32  

                                                 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 The Guardian, “EU takes action against eastern states for refusing to take refugees,” 13 Jun 

2017, https://www.theguardian.com/world/2017/jun/13/eu-takes-action-against-eastern-states-for-

refusing-to-take-refugees (diakses 28 Juni 2019) 
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Jika didasarkan kepada perhitungan yang telah dilakukan dengan 

menggunakan empat poin dalam penetapan kuota dalam skema relokasi dari Uni 

Eropa, yaitu tingkat GDP, jumlah penduduk, tingkat pengangguran, dan jumlah 

penerimaan pengungsi pada tahun-tahun sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa Hungaria sebenarnya mampu untuk menerima pengungsi 

sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam skema yaitu 1.294 orang. Namun, 

sejak awal Hungaria sudah melakukan penolakan terhadap skema tersebut, yang 

ditunjukkan dengan penolakan Hungaria dalam proses voting di Parlemen Eropa, 

namun kalah suara sehingga tetap diwajibkan untuk melaksanakannya. 33 

                                                 
33 European Parliament, “Legislative Train Schedule. Towards a New Policy on Migration: 1st 

Emergency Relocation Scheme,” http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-

a-new-policy-on-migration/file-1st-emergency-relocation-scheme (diakses 18 Juni 2019) 
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Gambar 4.2 Jumlah Relokasi Pengungsi di Uni Eropa Hingga September 

2017 34 

 

 

Berdasarkan skema yang telah ditetapkan, Hungaria telah mendapatkan 

ketentuan untuk menerima pengungsi sebanyak 1.294 orang.35 Namun, 

Pemerintah Hungaria dengan tegas menolak kuota relokasi pengungsi tersebut ke 

                                                 
34 DW, “The EU migrant relocation and resettlement scheme - what you need to know,” 6 

September 2017, https://www.dw.com/en/the-eu-migrant-relocation-and-resettlement-scheme-

what-you-need-to-know/a-40378909 (diakses 29 Juni 2019). 
35 BBC Indonesia, “Hungaria gelar referendum terkait kebijakan pengungsi Uni Eropa,” 2016, 

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/10/161002_dunia_hungaria_referendum_pengungsi 

(diakses 12 Mei 2019). 
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wilayah Hungaria, yang disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Hungaria, 

Viktor Orban dalam beberapa kesempatan yang berbeda. Viktor Orban 

menyatakan bahwa “we have a right to decide that we do not want a large 

number of Muslim people in our country, We do not like the consequences,.Please 

don't come... It's risky to come. We can't guarantee that you will be accepted,..”.36 

Pernyataan tersebut seolah menegaskan pernyataan Orban sebelumnya dalam 

sebuah konferensi pers di Brussels pada 3 September 2015 dimana ia menyatakan, 

“We have one message for refugees: Don’t come!”.37 Pernyataan dari Perdana 

Menteri Hungaria tersebut menunjukkan bahwa Hungaria memang tidak ingin 

menerima pengungsi untuk masuk ke negaranya, terutama pengungsi dari Suriah 

yang mayoritas merupakan muslim.  

Sikap Hungaria yang direpresentasikan melalui Perdana Menterinya 

tersebut didasari oleh beberapa alasan, diantaranya alasan keamanan karena 

ketakutan terhadap orang asing yang mungkin saja ditunggangi oleh gerakan 

terorisme untuk masuk ke wilayah Eropa.38 Hungaria bahkan memasang pagar 

kawat diperbatasannya demi menahan arus pengungsi yang akan masuk ke 

negaranya.39  Banyaknya pengungsi yang berusaha masuk ke dalam wilayahnya, 

membuat Hungaria akhirnya memutuskan untuk membangun pagar kawat di 

                                                 
36 Aljazeera, “Hungarian PM: We don't want more muslims,” 4 September 2015, 

http://www.aljazeera.com/news/2015/09/refugees-hungary-train-station-150903064140564.html 

(diakses 15 Maret 2019). 
37 The Hungarian Helsinki Commitee, “No Country for refugee,” 3 September 2015, 

http://www.helsinki.hu/en/no-country-for-refugees-information-note (diakses 15 Maret 2019). 
38 Aljazeera. Op. Cit. 
39 Business Insider, “Hungary paves the way to deploy the army at the border to stop immigrants,” 

2015, http://www.businessinsider.com/hungary-paves-the-way-to-deploy-the-army-at-the-border-

to-stop-migrants-2015-9?IR=T&_ga=1.103448384.1551899612.1448290381?r=US&IR=T 

(diakses 15 Maret 2019). 
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perbatasannya dengan Serbia pada  Juni 2015.40 Kemudian dilanjutkan dengan 

menutup perbatasannya dengan Kroasia pada Oktober 2015.41  

 

Gambar 4.3 Penutupan Perbatasan Hungaria Pada Jalur Pengungsi Tahun 201542 

 

Tidak hanya menutup perbatasannya, Hungaria bersama dengan negara 

anggota Visegrad Group lainnya, yaitu Slovakia juga mengajukan keberatan atas 

skema relokasi dari Uni Eropa tersebut kepada European Court of Justice (ECJ) 

atau Pengadilan Uni Eropa, namun keberatan tersebut ditolak oleh ECJ pada 

September 2017.43 Sebelumnya, dalam proses pengambilan keputusan yang 

didasarkan pada voting di Parlemen Eropa, Hungaria bersama dengan negara-

                                                 
40 The Guardian, “Hungary closes border with Serbia and starts building fence to bar migrants,” 17 

Juni 2015, https://www.theguardian.com/world/2015/jun/17/hungary-closes-border-serbia-starts-

building-fence-bar-migrants (diakses 12 Mei 2019) 
41 BBC, “Migrant Crisis: Hungary Closes Border with Croatia,” 17 Oktober 2015, 

http://www.bbc.com/news/world-europe-34556682 (diakses 15 Maret 2019) 
42 Washington Post, “Refugees face tear gas, water cannons as they cut new paths through 

Europe,” 16 september 2015, https://www.washingtonpost.com/world/blocked-by-hungarys-

border-fence-migrants-change-their-course/2015/09/16/2c3f9afc-5bc4-11e5-8475-

781cc9851652_story.html?noredirect=on&utm_term=.c81bd25d56e4 (diakses 18 Juni 2019) 
43 BBC, “Europe Migrant Crisis: EU Court Rejects Quota Challenge,” 6 September 2017, 

https://www.bbc.com/news/world-europe-41172638 (diakses 23 Mei 2019). 
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negara Visegrad Group juga telah menolak adanya skema relokasi ini, namun 

kalah dalam jumlah suara sehingga keputusan yang ditetapkan adalah skema 

tersebut disahkan dan wajib dilaksanakan oleh negara-negara anggota Uni 

Eropa.44 

Visegrad Group (The V4 Group) sendiri merupakan sebuah gabungan 

antara empat negara yang terletak di Eropa Tengah atau biasa dikenal dengan 

aliansi negara-negara Eropa Tengah, yang terdiri dari Polandia, Hungaria, 

Republik Ceko, dan Slovakia, yang keempatnya tergabung ke dalam Uni Eropa 

dan NATO.45 Keempat negara tersebut secara geografis merupakan penghubung 

antara negara-negara Eropa Barat dan Euro-Atlantic.46 Terbentuknya Visegrad 

Group pada 2004 salah satunya didasari adanya kemiripan sejarah, agama, dan 

budaya.47  

Dalam kaitannya terhadap isu krisis pengungsi di Eropa, Visegrad Group 

mempunyai sikap yang serupa, yaitu tidak setuju dengan adanya relokasi 

pengungsi. Hal ini ditunjukkan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

negara anggotanya. Pada tanggal 2 dan 3 Desember 2015, Slovakia bersama 

dengan Hungaria mengajukan gugatan terhadap skema relokasi dari Uni Eropa 

kepada European Court of Justice (ECJ). Mereka mengajukan permohonan untuk 

membatalkan kewajiban untuk melakukan relokasi dan menolak wewnang dari 

Uni Eropa untuk memaksakan kuota skema relokasi. Tuntutan tersebut kemudian 

                                                 
44 The Guardian, “EU takes action against eastern states for refusing to take refugees,” 13 Juni 

2017, https://www.theguardian.com/world/2017/jun/13/eu-takes-action-against-eastern-states-for-

refusing-to-take-refugees (diakses 18 Juni 2019) 
45 The Visegrad Group, “About The Visegrad Group,” http://www.visegradgroup.eu/about 

(diakses 26 Mei 2019) 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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ditolak oleh ECJ pada 6 September 2017.48 ECJ menyatakan bahwa mekanisme 

pengadaan skema relokasi dari Uni Eropa dianggap sudah proporsional. Selain itu, 

skema relokasi yang dilaksanakan oleh negara-negara anggota Uni Eropa tersebut 

dinilai juga telah berkontribusi dalam meringankan beban Yunani dan Italia 

sebagai negara yang mengalami penumpukan pengungsi dan pencari suaka pada 

tahun 2015.49 

Pada pelaksanaan EU Relocation Scheme, Hungaria bersama dengan 

Polandia melakukan ketidakpatuhan dengan tidak menerima sama sekali 

pengungsi yang termasuk dalam skema tersebut. kemudian diikuti oleh Republik 

Ceko yang hanya menerima sejumlah 12 orang pengungsi.50 Hal ini membuat 

ketiga negara tersebut mendapat teguran dari Uni Eropa. Tidak hanya itu, Uni 

Eropa juga membawa kasus ini ke ranah pengadilan dengan menuntut ketiga 

negara tersebut dengan tuduhan pelanggaran terhadap hukum Uni Eropa dan 

kewajibannya sebagai anggota Uni Eropa.51 

Sebelumnya, pada awal tahun hingga Juni 2015, sebanyak 61.000 orang 

pencari suaka telah masuk ke Hungaria. Kebanyakan dari mereka berasal dari 

negara-negara konflik seperti Suriah, Afghanistan dan Iraq.52 Jumlah ini 

mengalami peningkatan yang sangat tajam dibandingkan tahun 2012 yaitu 

                                                 
48 DW, “Refugee crisis: European Court of Justice rejects quota challenge,” 6 September 2017, 

https://www.dw.com/en/refugee-crisis-european-court-of-justice-rejects-quota-challenge/a-

40375192 (diakses 30 Juni 2019). 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 European Commission, “Relocation: Commission refers the Czech Republic, Hungary and 

Poland to the Court of Justice,” 7 Desember 2017, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-

5002_en.htm (diakses 1 Juli 2019). 
52 UNHCR, “UNHCR urges Hungary not to amend asylum system in haste,” 2015, 

https://www.unhcr.org/news/latest/2015/7/559641846/unhcr-urges-hungary-amend-asylum-

system-haste.html (diakses 15 April 2019). 
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sebanyak 2.000 orang.53 Banyaknya jumlah pencari suaka yang masuk sudah 

cukup menimbulkan masalah bagi Hungaria, ditambah dengan kasus terorisme 

yang belakangan muncul di Eropa. Kasus-kasus terorisme tersebut ditengarai 

didalangi oleh gerakan-gerakan berbasis teroris dari timur tengah, yang 

menimbulkan kekhawatiran bahwa nantinya akan semakin banyak yang masuk ke 

Eropa bersama dengan besarnya arus pengungsi. Insiden-inseiden yang terjadi 

semakin menguatkan islamophobia yang ada di Eropa, dan pada puncaknya 

setelah insiden penembakan Charlie Hebdo yang terjadi pada awal 2015 membuat 

Hungaria menganggap arus pengungsi yang mayoritas merupakan muslim 

tersebut sebagai ancaman, yang  kemudian membuat Hungaria mulai mengambil 

sikap tegas terhadap pengungsi dengan menolak dan menutup perbatasannya 

untuk dilalui oleh pengungsi.54 

Kebijakan Hungaria untuk menutup perbatasannya tersebut tentu 

merupakan tindakan yang menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap 

persebaran pengungsi di Eropa. Hal ini dikarenakan letak geografis Hungaria 

yang cukup strategis dalam peta jalur pergerakan pengungsi yang memasuki 

Eropa melalui jalur darat. Secara geografis, Hungaria merupakan salah satu 

negara yang dilalui dalam jalur utama pengungsi yang melalui jalur darat, dari 

Kroasia dan Serbia menuju ke negara-negara Eropa seperti Jerman yang saat itu 

memiliki kebijakan pintu terbuka terhadap pengungsi. Namun, dengan penutupan 

perbatasan tersebut menimbulkan efek dimana pengungsi harus melalui rute 

                                                 
53 The Guardian, “Hungary closes border with Serbia and starts building fence to bar migrants,” 17 

Juni 2015, https://www.theguardian.com/world/2015/jun/17/hungary-closes-border-serbia-starts-

building-fence-bar-migrants (diakses 12 Mei 2019). 
54 Theresa Gessler, Gergo Toth, dan Johannes Wachs,  “No country for asylum seekers?  How 

short-termexposure to refugees influences attitudes and voting behavior in Hungary,” 2019, Hal. 7. 
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memutar untuk mencapai Jerman dengan melintasi Kroasia dan Slovenia di 

sebelah timur Hungaria. 

Selain kebijakan menutup perbatasannya dengan kawat berduri, 

penanganan pengungsi di dalam negeri Hungaria juga mendapat sorotan karena 

pengungsi di sana dinilai tidak mendapat fasilitas yang layak dari pemerintah 

Hungaria. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengungsi yang tidak mendapat 

tempat dalam kamp, mereka justru tinggal di tempat umum seperti stasiun kereta 

api Keleti di Budhapet yang menjadi penuh oleh pengungsi yang tidak mendapat 

jatah kamp.55 Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah hanyalah enam buah 

keran air sebagai sumber air untuk aktivitas pengungsi dan beberapa toilet 

portable. Sedangkan untuk pasokan makanan yang mereka dapatkan kebanyakan 

berasal dari donasi aktivis kemanusiaan yang menyewa sebuah ruangan di stasiun 

untuk dijadikan kantor dan gudang penyimpanan.56 

Hal ini tentu berlawanan dengan kewajiban Hungaria sebagai anggota dari 

Uni Eropa yang telah mendapatkan mandat untuk melakukan relokasi pengungsi. 

Padahal, sebagai negara anggota yang telah mendapat mandat untuk melakukan 

relokasi, tindakan penolakan yang dilakukan oleh Hungaria ini akan membuatnya 

dihadapkan dengan ancaman sanksi yang akan dijatuhkan oleh Uni Eropa. Sanksi 

tersebut berupa denda yang mengharuskan negara yang menolak pengungsi untuk 

membayar sebesar 250 ribu Euro per pengungsi yang mereka tolak. Nantinya, 

hasil denda tersebut oleh Uni Eropa akan disalurkan ke negara-negara yang saat 

                                                 
55 Amnesty International, “FENCED OUT : Hungary’s violations of the rights of refugees and 

migrants,” (Amnesty International Publication, 2015) 11. 

https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR2726142015ENGLISH.pdf (diakses 29 Juni 

2019). 
56 Ibid. 
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itu sedang menampung pengungsi dalam jumlah besar.57 Namun, dengan ancaman 

sanksi ini pun tidak lantas membuat Hungaria mengubah kebijakannya, justru 

Hungaria tetap melanjutkan penolakan terhadap pengungsi bahkan hingga skema 

relokasi ini berakhir pada 2017 lalu.  

Hungaria sebagai negara anggota Uni Eropa memiliki kewajiban untuk 

menampung, melindungi, dan memfasilitasi pengungsi yang masuk ke negaranya 

dengan perlakuan yang baik. Namun pada kenyataannya, banyak dari mereka 

yang telah lebih dulu masuk Hungaria sebelum Hungaria menutup perbatasan 

justru tidak medapat jatah kamp dan harus tidur di statiun-stasiun di Budapest. 

Pemerintah beralasan bahwa mereka kehabisan tenda untuk menampung 

pengungsi.58 Hungaria sendiri sebenarnya telah mendapat tawaran bantuan dari 

UNHCR dengan menyediakan Mobile Homes dengan kapasitas sekitar 2.400 bagi 

para pengungsi. Namun, tawaran ini kemudian ditolak oleh pemerintah Hungaria 

dan lebih memilih untuk menutup perbatasan dan menolak setiap pengungsi yang 

akan masuk ke negaranya.59 

 

                                                 
57 Independent, “EU countries refusing to accept refugees 'could be fined hundreds of millions of 

pounds,” 4 Mei 2016, https://www.independent.co.uk/news/world/europe/countries-refusing-to-

accept-refugees-could-be-fined-hundreds-of-millions-of-pounds-a7012761.html (diakses 8 April 

2019). 
58 Reuters, “Hungary sounds the alarm about new front in EU's migrant crisis,” 26 Juni 2015, 

http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-hungary-idUSKBN0P61XV20150626 (diakses 

8 April 2019). 
59 Amnesty International, “FENCED OUT : Hungary’s violations of the rights of refugees and 

migrants,” (Amnesty International Publication, 2015), 

https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR2726142015ENGLISH.pdf (diakses 15 April 

2019) 10. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai alasan ketidakpatuhan 

Hungaria terhadap pelaksananaan EU Relocation Scheme dari Uni Eropa dengan 

menggunakan teori dari Andrew T. Guzman yaitu Compliance-based Theory. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab dua, kepatuhan suatu negara 

terhadap suatu hukum internasional dipengaruhi oleh seberapa besar sanksi yang 

akan diterima oleh negara tersebut. Besar-kecilnya sanksi yang diterima negara 

akan menentukan payoffs bagi negara, yang nantinya akan mempengaruhi 

bagaimana tindakan negara dalam kepatuhannya terhadap suatu hukum 

internasional yang menaungi negara tersebut. Dalam bab ini penulis mencoba 

menganalisa mengapa Hungaria melakukan tindakan ketidakpatuhan tersebut 

berdasarkan sudut pandang hukum internasional, dan alasan apa saja yang 

mempengaruhi Hungaria dalam melakukan ketidakpatuhan terhadap EU 

Relocation Scheme. 

Di dalam Compliance-based Theory, Andrew Guzman menjelaskan bahwa 

terdapat dua jenis sanksi yang dapat diterima oleh negara ketika melakukan 

ketidakpatuhan, yaitu Reputational sanctions dan Direct sanctions. Terdapat enam 

faktor yang digunakan untuk melihat parameter dari Reputational sanctions, yaitu 

severity of the violation, Reasons for the violations, knowledge of the violation, 

clarity of the international obligation and its violation, implicit obligation, dan 

regime changes. Sedangkan untuk Direct Sanctions terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi, yaitu Billateral vs. Multilateral Sanctions dan Complex, Ongoing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relationship vs. Simple, Short-term Relationship. Berikut adalah penjabaran 

analisa mengenai ketidakpatuhan Hungaria terhadap skema relokasi dari Uni 

Eropa berdasarkan Compliance-based Theory dari Andrew T. Guzman. 

5.1 Reputational Sanctions 

Reputational sanctions atau sanksi reputasi dapat diterima oleh negara 

sebagai akibat dari pelanggaran atau ketidakpatuhan negara terhadap suatu hukum 

internasional. Besar-kecilnya sanksi yang diterima bergantung pada besar-

kecilnya pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh negara. Adanya 

sanksi reputasi ini dapat mempengaruhi reputasi negara, dalam hal ini Hungaria, 

di mata negara lain atau di dunia internasional. Hal tersebut akan dapat 

mempengaruhi hubungan antara negara pelanggar, yakni Hungaria, dengan negara 

lain. Dalam kasus ketidakpatuhan Hungaria tehadap EU Relocation Scheme, 

reputational loss yang diterima Hungaria termasuk besar. Besar-kecilnya sanksi 

kerugian reputasi yang didapatkan oleh Hungaria sebagai akibat dari 

ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap EU Relocation Scheme dipengaruhi 

oleh beberapa faktor di bawah ini, antara lain:  

5.1.1 Severity of the Violation 

Indikator ini melihat bagaimana seberapa besar pelanggaran yang 

dilakukan dan bagaimana pelanggaran tersebut mempengaruhi reputational loss 

dari negara pelanggar. Dalam operasionalisasinya, penulis akan melihat seberapa 

kerugian yang akan diterima oleh victim, antara lain  Uni Eropa sendiri dan negara 

anggota Uni Eropa lainnya yang disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan 

oleh Hungaria terkait implementasi dari EU Relocation Scheme dari Uni Eropa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apabila dampak yang ditimbulkan besar maka akan menyebabkan reputational 

loss yang besar pula bagi Hungaria. 

Dalam skema relokasi yang dicanangkan oleh Uni Eropa, Hungaria 

melakukan penolakan dan mengatakan bahwa Uni Eropa telah gagal dalam 

mengatasi masalah krisis pengungsi Eropa.1 Hal tersebut disampaikan oleh Viktor 

Orban, yang menyampaikan bahwa skema relokasi bukanlah obat, melainkan 

racun, bukan solusi, dan justru menimbulkan masalah bagi Eropa sendiri.2 

Ketidakpatuhan Hungaria menimbulkan reaksi dari Uni Eropa dan negara lain 

termasuk Jerman. Uni Eropa mengancam akan memberikan sanksi kepada 

Hungaria jika Hungaria tidak bersedia untuk melakukan relokasi, namun ancaman 

tersebut tidak mampu untuk mengubah sikap Hungaria terhadap skema relokasi 

dari Uni Eropa tersebut.  

Ketidakpatuhan Hungaria tersebut kemudian memunculkan persepsi 

bahwa Uni Eropa telah gagal dalam memaksa negara untuk melakukan kepatuhan 

terhadap hukum yang ia keluarkan. Hal ini dapat menjadi kerugian bagi Uni 

Eropa sebagai organisasi supranasional di Eropa, ketika ia tidak mampu 

menerapkan hukum yang ia buat di dalam lingkup regionalnya sendiri, dimana 

ketidakpatuhan Hungaria tersebut dapat mengganggu agenda Uni Eropa dalam 

penanganan krisis pengungsi. 

 Ketidakpatuhan Hungaria terhadap skema relokasi yang dicanangkan oleh 

Uni Eropa membuat para pengungsi yang seharusnya sudah direlokasi ke 

                                                 
1 DW, “Poland, Hungary say EU migration policy has failed,” 3 Januari 2018, 

https://www.dw.com/en/poland-hungary-say-eu-migration-policy-has-failed/a-42016262 (diakses 

10 Juli 2019). 
2 Ibid. 
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Hungaria masih tertahan dan tetap berada di Italia dan Yunani.3 Hal ini tentu akan 

membebani bagi kedua negara tersebut karena negara tersebut mengalami krisis 

pengungsi akibat adanya arus kedatangan pengungsi dan pencari suaka dalam 

jumlah yang sangat besar. Tujuan dari adanya skema relokasi dari Uni Eropa 

tersebut adalah untuk meringankan beban dari kedua negara, yaitu Italia dan 

Yunani, dengan merelokasi pengungsi ke negara-negara anggota Uni Eropa 

lainnya agar penumpukan jumlah pengungsi di kedua negara tersebut dapat 

berkurang. 

Dengan adanya ketidakpatuhan dari Hungaria dalam pelaksanaan skema 

relokasi tersebut, maka membuat Italia dan Yunani mengalami masa sulit, karena 

beban mereka dalam menampung pengungsi masih tetap besar. Namun, yang 

lebih merasakan dampaknya adalah Yunani karena berdasarkan Regulasi Dublin 

III, maka para pencari suaka yang telah masuk ke Austria, Slovenia, Hungaria 

atau Bulgaria melalui Yunani dapat dikirm kembali ke Yunani sesuai dengan 

prosedur dalam regulasi tersebut untuk proses pendataan pengungsi.4 Regulasi 

Dublin sendiri merupakan suatu mekanisme penerimaan pengungsi oleh Uni 

Eropa dimana pengungsi harus mengajukan permohonan status dan perlindungan 

di negara anggota Uni Eropa pertama yang mereka datangi. 

Selain dari dampak yang diterima oleh kedua negara tersebut, 

ketidakpatuhan Hungaria dapat menimbulkan kerugian bagi Uni Eropa sendiri. 

Hal ini dikarenakan tindakan ketidakpatuhan Hungaria terhadap decision yang 

dikeluarkan oleh Uni Eropa membuat Uni Eropa menjadi terkesan lemah dalam 

                                                 
3 DW, “Greece left alone in the refugee crisis,” 8 Desember 2016, https://www.dw.com/en/greece-

left-alone-in-the-refugee-crisis/a-36699740 (diakses 2 Juli 2019). 
4 Ibid. 
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hal penegakan hukum atau legislasi yang ada di dalam ranah regionalnya. Maka, 

berdasarkan indikator severity of the violation, maka konsekuensi reputational 

loss yang dialami Hungaria cukup besar karena ketidakpatuhan Hungaria 

menyebabkan kerugian bagi Uni Eropa dan negara lain, yaitu Yunani. 

5.1.2 Reasons for the Violations 

Alasan negara melakukan suatu pelanggaran akan mempengaruhi besarnya 

dampak reputational loss yang diterima. Indikator ini akan digunakan untuk 

melihat persepsi Hungaria terhadap pengungsi dan bagaimana kaitannya dengan 

pelanggaran terkait implementasi dari EU Relocation Scheme. Alasan Hungaria 

akan digunakan untuk melihat seberapa besar reputational loss yang diterima oleh 

Hungaria. 

Dalam kasus ketidakpatuhan Hungaria terhadap EU Relocation Scheme 

dari Uni Eropa, Hungaria menolak dengan tegas dalam penerimaan pengungsi 

yang akan direlokasi ke dalam negaranya dengan beberapa alasan, diantaranya 

keamanan dan sosial budaya. 

Pemerintah Hungaria berasumsi bahwa kedatangan pengungsi dalam 

jumlah besar ke Eropa mmenyebabkan ketidakstabilan dan ancaman bagi Eropa.5 

Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, berpendapat bahwa pengungsi yang 

mayoritas muslim yang memasuki Eropa mengancam keamanan Eropa karena 

mereka dapat disusupi oleh berbagai pihak yang sengaja ingin merusak stabilitas 

Eropa, seperti gerakan-gerakan terorisme. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat 

                                                 
5 The Guardian, “EU court dismisses complaints by Hungary and Slovakia over refugee quotas,” 6 

September 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/sep/06/eu-court-dismisses-complaints-

by-hungary-and-slovakia-over-refugees (diakses 30 Juni 2019). 
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bahwa pada tahun 2015 terjadi insiden terorisme Charlie Hebdo yang kemudian 

membuat Islamophobia di Eropa menjadi semakin kuat, dimana sentimen 

Islamophobia sendiri sudah ada di Eropa sejak munculnya beberapa kasus 

terorisme yang sebelumnya juga terjadi di Eropa.6 Dalam beberapa kesempatan, 

Pemerintah Hungaria juga menunjukkan ketidaksenangan mereka terhadap 

pengungsi muslim yang memasuki Eropa. Bahkan mereka menyebut pengungsi 

tersebut sebagai racun.7 

Dari segi sosial budaya, Hungaria juga memiliki kebudayaan yang berbeda 

dengan mayoritas pengungsi yang datang. Hungaria merupakan negara dengan 

masyarakat yang homogen, dengan masyarakat suku Magyar, sebagai masyarakat 

asli Hungaria yang disebut dengan Hungarians menjadi masyarakat mayoritas 

dengan persentase sebesar 85% dari keseluruhan penduduk Hungaria.8 Mayoritas 

masyarakat Hungaria merupakan penganut agama Katholik Roma, yang jelas 

berbeda dengan para migran yang mayoritas beragama Islam. Masyarakat 

Hungaria memang memiliki kedekatan dengan kerajaan Roma semenjak lama, 

dan di masa lalu pernah mengalami pendudukan oleh Kerajaan Turki Utsmani.  

Di sisi lain, Uni Eropa tetap mendorong negara-negara anggota untuk 

melaksanakan relokasi, sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama negara 

anggota Uni Eropa. Uni Eropa melalui European Court of Justice telah menolak 

permohonan Hungaria dan Slovakia unutk membatalkan skema relokasi tersebut, 

                                                 
6 Theresa Gessler, Gergo Toth, dan Johannes Wachs,  “No country for asylum seekers?  How 

short-termexposure to refugees influences attitudes and voting behavior in Hungary,” 2019, Hal. 7. 
7 Al Jazeera, “Hungary to fight EU migrant quotas despite setback,” 8 September 2017, 

https://www.aljazeera.com/news/2017/09/hungary-fight-eu-migrant-quotas-setback-

170908153009948.html (diakses 30 Juni 2019). 
8 Barany, Macartney, et. al., “Hungary,” terakhir diperbarui 6 Juni 2019, 

https://www.britannica.com/place/Hungary (diakses 28 Juni 2019). 
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dan memutuskan bahwa skema tersebut sudah disesuaikan dengan kemampuan 

masing-masing negara anggota.9  

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa alasan yang diberikan oleh 

Hungaria tidak dapat diterima oleh Uni Eropa, dan Uni Eropa tetap mewajibkan 

Hungaria untuk menerima pengungsi sesuai dengan ketentuan awal. Maka, 

Reputational loss yang diterima Hungaria berdasarkan indikator Reasons for the 

Violations cukup besar karena alasan yang diberikan oleh Hungaria tidak cukup 

kuat untuk meyakinkan Uni Eropa agar tidak ikut serta dalam melaksanakan 

skema relokasi tersebut. 

5.1.3 Knowledge of the Violations 

Indikator ini akan digunakan oleh penulis untuk melihat bagaimana 

persepsi negara lain terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Hungaria terkait 

EU Relocation Scheme dari Uni Eropa. Selain itu, bagaimana reaksi negara lain 

terkait pelanggaran tersebut, yang kemudian digunakan untuk melihat seberapa 

besar Reputational loss yang diterima Hungaria. 

 Dalam penolakannya terhadap skema relokasi Uni Eropa, Hungaria telah 

secara terang-terangan memberikan penolakan. Hal ini dapat dilihat dari 

pernyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin negara tersebut, yakni Perdana 

Menteri Viktor Orban, yang menyatakan bahwa keputusan Uni Eropa melalui ECJ 

                                                 
9EUR-Lex, “Judgment of the Court (Grand Chamber) of 6 September 2017. 

Slovak Republic and Hungary v Council of the European Union. 

Actions for annulment –– Decision (EU) 2015/1601,” 6 September 2017,  https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1561901180061&uri=CELEX:62015CJ0643 (diakses 

30 Juni 2019). 
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adalah suatu keputusan yang mengancam masa depan Eropa secara keseluruhan.10 

Orban Juga menyatakan bahwa ECJ tidak mewajibkan Hungaria untuk melakukan 

apapun, dan hanya membahas mengenai bisa atau tidaknya Uni Eropa untuk 

memaksakan penetapan kuota pengungsi.11 Pemimpin Hungaria tersebut juga 

mengungkapkan bahwa keputusan dari ECJ tersebut bukanlah suatu alasan bagi 

Hungaria untuk mengubah kebijakannya terkait penolakan terhadap pengungsi.12 

 Sebelumnya, Hungaria bersama dengan Slovakia telah mengajukan 

gugatan terhadap skema relokasi yang ditetapkan oleh Uni Eropa kepada ECJ atau 

European Court of Justice pada 3 Desember 2015. Namun, pada 6 september 

2017 ECJ memutuskan untuk menolak permohonan dari Hungaria dan Slovakia.13 

Pengadilan menyatakan bahwa Uni Eropa berhak mennetapkan kewajiban bagi 

negara untuk menerima pengungsi sesuai dengan skema, dan menyatakan bahwa 

mekanisme kebijakan skema relokasi pengungsi dari Uni Eropa telah 

berkontribusi terhadap penanganan atas banyaknya pengungsi yang menumpuk di 

Italia dan Yunani pada tahun 2015, dan mekanisme tersebut dinilai sudah 

proporsional.14 Hungaria merespon keputusan ECJ tesebut dengan mengatakan 

bahwa keputusan tersebut tidak bertanggung jawab. Keputusan dari ECJ tersebut 

                                                 
10 Al Jazeera, Op. Cit. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 DW, “Refugee crisis: European Court of Justice rejects quota challenge,” 6 September 2017, 

https://www.dw.com/en/refugee-crisis-european-court-of-justice-rejects-quota-challenge/a-

40375192 (diakses 30 Juni 2019). 
14 Ibid. 
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dianggap dapat mengancam keamanan dan  masa depan Eropa secara 

keseluruhan.15 

Pada saat proses voting dalam mekanisme pengambilan kebijakan oleh 

Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa, Hungaria juga menunjukkan penolakan 

terhadap skema relokasi, namun pada akhirnya kalah jumlah suara, sehingga 

keputusan yang diperoleh adalah pengajuan proposal skema tersebut disetujui 

oleh mayoritas suara dan disahkan menjadi legislation yang sifatnya mengikat. 

Meski demikian, Hungaria tetap tidak bersedia untuk melakukan relokasi dan 

tidak melaksanakan skema relokasi tersebut bahkan skema tersebut berkahir pada 

2017. 

Komisi Eropa sendiri telah secara resmi melayangkan permohonan 

terhadap Hungaria agar melaksanakan skema relokasi pada Juli 2017, dan 

memberikan waktu satu bulan bagi Hungaria untuk merespon panggilan 

tersebut.16 Komisi Eropa menyatakan akan melayangkan gugatan terhadap negara 

yang melanggar termasuk Hungaria jika negara-negara tersebut tidak memberikan 

respon positif terhadap arahan yang diberikan oleh Komisi Eropa.17 

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Hungaria secara terang-

terangan menolak skema relokasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Sikap 

tersebut sudah ditunjukkan sejak awal adanya rencana skema tersebut, dan telah 

                                                 
15 The Guardian, “EU court dismisses complaints by Hungary and Slovakia over refugee quotas,” 

6 September 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/sep/06/eu-court-dismisses-

complaints-by-hungary-and-slovakia-over-refugees (diakses 30 Juni 2019). 
16 DW, “EU refugee quotas 'proportionate,' European Court of Justice is told, 26 Juli 2017, 

https://www.dw.com/en/eu-refugee-quotas-proportionate-european-court-of-justice-is-told/a-

39837730 (diakses 30 Juni 2019). 
17 Ibid. 
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diungkapkan melalui penyataan langsung oleh pemerintah Hungaria. Dengan 

adanya sikap tersebut maka reputational loss yang diterima Hungaria berdasarkan 

Knowledge of the violation menjadi besar, karena pelanggaran atau 

ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Hungaria dilakukan secara terang-terangan, 

dan mendapatkan kecaman dari pihak lain yaitu Uni Eropa. 

5.1.4 Clarity of the International Obligations and its Violations 

Dalam indikator ini penulis akan melihat bagaimana isi dari EU 

Relocation Scheme yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Penulis akan melihat 

apakah terdapat ambiguitas yang menyebabkan misinterpretasi oleh Hungaria. 

Jika ternyata dalam EU Relocation Scheme tersebut sudah terdapat ketentuan-

ketentuan yang jelas maka Reputational loss yang diterima Hungaria akan besar. 

EU Relocation Scheme merupakan suatu skema yang dikeluarkan oleh EU 

Functioning Body.18 Badan yang dimaksud di sini adalah European Parliament 

atau Parlemen Eropa dan Council of the European Union atau Dewan Uni Eropa, 

setelah mendapatkan pengajuan proposal dari European Commission atau Komisi 

Eropa. Skema yang dikeluarkan tersebut merupakan suatu decision, yaitu suatu 

peraturan yang bersifat mengikat dan ditujukan kepada negara-negara anggota 

secara spesifik.19 Dengan kata lain, peraturan tersebut merupakan peraturan yang 

sifatnya mengikat hanya kepada negara-negara tertentu. 

                                                 
18 EUR-Lex, “Council Decision (EU) 2015/1601 of 22 September 2015 establishing provisional 

measures in the area of international protection for the benefit of Italy and Greece,” 22 September 

2015, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601&from=EN 

(diakses 30 Juni 2019). 
19 European Union, “Regulation, Directives and other acts,” dierbarui 7 Maret 2019, 

https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_en#decisions (diakes 30 Juni 2019). 
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Pada pernyataan dari Uni Eropa mengenai skema relokasi tersebut, 

disebutkan bahwa semua negara anggota Uni Eropa agar melaksanakan relokasi 

sesuai dengan skema yang telah ditentukan.20 Hungaria merupakan salah satu 

negara yang mendapatkan kuota relokasi sejumlah 1.294 orang. Berdasarkan 

agenda yang telah ditetapkan, skema relokasi tersebut akan dilaksanakan dalam 

jangka waktu dua tahun, mulai September 2015 hingga September 2017.21 

Dengan mengeluarkan skema yang di dalamnya terdapat Hungaria sebagai salah 

satu negara untuk merelokasi pengungsi, maka hal tersebut mengindikasikan 

bahwa Hungaria memiliki kewajiban yang telah ditetapkan olah Uni Eropa, yaitu 

melaksanakan relokasi sesuai dengan jumlah kuota yang ditentukan. 

Dalam EU Relocation Scheme, telah ditetapkan besaran jumlah migran 

yang harus diterima oleh negara, yang diukur dari beberapa faktor, diantaranya 

jumlah penduduk negara tersebut, besarnya GDP, tingkat pengangguran, dan 

jumlah pengajuan aplikasi pengungsi yang telah diterima negara tersebut sebelum 

adanya skema relokasi tersebut. Hal tersebut digunakan untuk mengukur seberapa 

besar kemampuan negara untuk menerima pengungsi yang ada dalam skema 

relokasi. Hungaria dalam skema tersebut, mendapat kuota untuk menerima 1.294 

orang, yang menunjukkan bahwa Hungaria sebenarnya memiliki kemampuan 

untuk menampung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.  

                                                 
20 European Commission, “ European Schemes for Relocation and Resettlement,” 19, 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/background-

information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_annex_en.pdf (diakses 

26 Mei 2019). 
21 European Commission, “European Solidarity: A Refugee Relocation System,” 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/background-information/docs/2_eu_solidarity_a_refugee_relocation_system_en.pdf 

(diakses 30 Juni 2019). 
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Di dalam relokasi tersebut sebenarnya telah mencakup ketentuan bagi 

negara untuk melakukan kewajibannya, yaitu menampung pengungsi sebesar 

jumlah yang telah ditentukan untuk masing-masing negara. Dengan tidak 

menerima satupun dari 1.294 orang yang seharusnya diterima, Hungaria telah 

dengan jelas melakukan pelanggaran terhadap EU Relocation Scheme. Dari 

seluruh negara yang mendapat kuota dalam skema relokasi Uni Eropa tersebut, 

hanya ada beberapa negara yang berhasil memenuhi kuota yang telah ditentukan. 

Sebagian besar negara hanya merelokasi pengungsi di bawah kuota yang 

seharusnya diterima.22 Diantara seluruh negara anggota Uni Eropa yang 

mendapatkan kuota relokasi pengungsi, Hungaria bersama dengan negara anggota 

Visegrad Group lainnya, yaitu Polandia, sama sekali tidak menerima pengungsi 

yang termasuk dalam kuota relokasi.23 Hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap 

ketentuan yang seharusnya dilaksanaan oleh Hungaria.  

Dari penjelasan di atas, maka reputational sanctions berdasarkan clarity 

on the international obligations and its violations yang diterima Hungaria besar 

karena peraturan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa sudah jelas mengenai 

kewajiban yang harus ditaati, dan sikap Hungaria yang tidak menerima pengungsi 

merupakan suatu pelanggaran yang jelas bertentangan dengan decision yang telah 

dikeluarkan oleh Uni Eropa. 

 

                                                 
22 European Commission, “Relocation: EU Solidarity Between Member States,” November 2017, 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/20171114_relocation_eu_solidarity_between_member_states_en.pdf (diakses 30 

Juni2019). 
23 DW, “The EU migrant relocation and resettlement scheme - what you need to know,” 6 

September 2017, https://www.dw.com/en/the-eu-migrant-relocation-and-resettlement-scheme-

what-you-need-to-know/a-40378909 (diakses 30 Juni 2019). 
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https://www.dw.com/en/the-eu-migrant-relocation-and-resettlement-scheme-what-you-need-to-know/a-40378909


 

5.1.5 Implicit Obligations 

Indikator ini akan digunakan untuk melihat apakah ada pelanggaran 

terhadap kewajiban-kewajiban secara implisit yang tidak terdapat dalam EU 

Relocation Scheme yang seharusnya dipatuhi oleh Hungaria sebagai anggota dari 

Uni Eropa. Apabila ditemukan bahwa Hungaria melanggar kewajiban implisitnya 

maka akan menyebabkan reputational loss yang semakin besar. 

Uni Eropa merupakan suatu organisasi regional yang menaungi Hungaria. 

Sebagai anggota dari Uni Eropa, Hungaria memiliki hak-hak dan kewajiban 

seperti negara anggota Uni Eropa lainnya, yaitu untuk patuh terhadap peraturan-

peraturan yang berlaku di Uni Eropa. Sebagai negara anggota, Hungaria secara 

otomatis juga menjadi subjek dari hukum yang mengikat yang berasal dari badan 

legislative ataupun yudisial Uni Eropa.24 Dengan begitu, maka apabila ada suatu 

aturan atau hukum yang dikeluarkan, maka secara implisit negara anggota wajib 

untuk mengadopsi dan melaksanakan hukum tersebut.  

Pada tahun 2015, Uni Eropa melalui institusinya yaitu Parlemen dan 

Dewan Uni Eropa mengeluarkan skema relokasi yang ditujukan untuk seluruh 

negara anggota Uni Eropa. Skema tersebut merupakan peraturan yang bersifat 

mengikat, dalam kategori decision. Artinya, hukum tersebut bersifat mengikat 

untuk negara-negara anggota tertentu yang sudah disebutkan secara spesifik. 

Dalam skema tersebut, Hungaria menjadi salah satu negara yang diwajibkan 

                                                 
24 Schengen Visa Info, “The European Union and Countries in the EU,” diperbarui 23 November 

2018, https://www.schengenvisainfo.com/eu-countries/ (diakses 2 Juli 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.schengenvisainfo.com/eu-countries/


untuk menerima pengungsi dari Italia dan Yunani. Dengan adanya decision 

tersebut maka Hungaria termasuk ke dalam salah satu negara yang terikat oleh 

kewajiban berdasarkan isi dari hukum tersebut.  

Dengan melakukan ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan skema tersebut, 

maka Hungaria tidak hanya melakukan pelanggaran terhadap satu hukum atau 

legislative act secara spesifik yang dikeluarkan oleh Uni Eropa yaitu skema 

relokasi pengungsi, namun juga melanggar kewajiban Hungaria sebagai negara 

anggota untuk patuh terhadap perjanjian awal dalam keanggotaan Uni Eropa, 

yaitu untuk patuh terhadap hak dan kewajiban negara anggota secara umum. 

Dalam hal ini, maka reputational loss yang dialami oleh Hungaria menjadi besar 

karena Hungaria telah melanggar kewajiban implisitnya sebagai anggota Uni 

Eropa. 

5.1.6 Regime Changes 

Indikator ini akan digunakan untuk melihat apakah ada pergantian rezim 

dalam pemerintahan Hungaria yang dapat menyebabkan perubahan sikap 

Hungaria terhadap pengungsi. Jika ditemukan bahwa sebelumnya Hungaria lebih 

terbuka terhadap pengungsi maka Reputational loss yang diterima akan semakin 

besar. 

 Hungaria merupakan negara republic perlementer yang dipimpin oleh 

Perdana Menteri sebagai pejabat eksekutif dan kepala negara.25 Viktor Orban 

merupakan Perdana Menteri Hungaria yang telah menjabat sejak tahun 2010 

                                                 
25 European Union, “Hungary,” diperbarui 6 Februari 2019, https://europa.eu/european-

union/about-eu/countries/member-countries/hungary_en (diakses 1 Juli 2019). 
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hingga sekarang, sekaligus pemimpin dari partai Federation of Young Democrats 

(Fidesz Party) yang merupakan partai yang mempunyai suara mayoritas di 

parlemen Hungaria.26 Viktor Orban juga sekaligus merupakan salah satu founder 

dari Fidesz Party yang merupakan partai antikomunis atau sayap kanan 

Hungaria.27 Viktor Orban bersama dengan partainya yaitu Fidesz Party yang 

merupakan partai sayap kanan memiliki perspektif yang kurang baik terhadap 

pengungsi yang masuk ke Eropa. Hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa 

penyataan Orban yang menyatakan bahwa pengungsi muslim yang masuk ke 

Eropa terutama ke Hungaria akan mengancam stabilitas keamanan.28 Selain itu, 

pengungsi yang mayoritas muslim dinilai akan mengancam kebudayaan 

masyarakat barat dan nasrani yang sudah ada sejak lama di Eropa terutama di 

Hungaria.29 Tak hanya itu, bahkan pemerintah Hungaria menyebut para pencari 

suaka dengan sebutan “penyusup” dan “potensial teroris”, bahkan Perdana 

Menteri Hungaria, Viktor Orban, menyebut migrasi yang terjadi sebagai 

“racun”.30 dan menyatakan bahwa Hungaria tidak meginginkan satupun 

pengungsi untuk masuk ke negaranya.31 

Tidak hanya melalui Perdana Menteri, respon negatif terhadap pengungsi 

juga ditunjukkan oleh aktor pemerintahan yang lainnya, seperti menteri luar 

negeri Hungaria, Peter Szijjarto. Ia menyatakan penolakan terhadap skema 

                                                 
26 Ecyclopaedia Britannica, “Viktor Orban: Prime Minister of Hungary,” diperbarui 5 Juni 2019, 

https://www.britannica.com/biography/Viktor-Orban (diakses 1 Juli 2019). 
27 Ibid. 
28  Financial Times, “Hungary defies German call to EU refugee ruling,” 13 September 2017, 

https://www.ft.com/content/0396b866-9811-11e7-b83c-9588e51488a0 (diakses 1 Juli 2019). 
29 Human Rights Watch, ”Hungary,s War on Refugees, 16 September 2016, 

https://www.hrw.org/news/2016/09/16/hungarys-war-refugees (diakses 2 Juli 2019). 
30 Ibid. 
31 RT, “‘Not medicine, but poison’: Hungarian PM says his country does not need ‘a single 

migrant’”, 27 Juli 2016, https://www.rt.com/news/353492-hungary-orban-poison-refugees/ 

(diakses 2 Juli 2019). 
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relokasi Uni Eropa dan mengatakan bahwa sistem kuota tersebut berbahaya, 

karena akan menjadi faktor penarik bagi lebih banyak pengungsi untuk datang ke 

Eropa.32 Sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah Hungaria merupakan suatu 

perwujudan dari sikap anti-imigran yang sebelumnya dikampanyekan oleh 

mereka.  

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa tidak tredapat pergantian 

rezim yang membuat perbedaan terhadap sudut pandang Hungaria terhadap 

pengungsi. Berdasarkan indikator regime changes yang menjelaskan tentang 

pergantian rezim yang dapat mengubah image negara di dunia internasional, maka 

dapat dilihat bahwa reputational loss yang diterima Hungaria akan tetap besar 

karena Hungaria tidak berganti pemimpin sejak sebelum adanya krisis pengungsi 

Eropa, dan sudut pandang pemerintah terhadap pengungsi juga tidak bergeser 

kearah yang lebih bersahabat. 

5.2 Direct Sanctions 

Dalam variabel ini, akan dibahas mengenai perihal sanksi langsung atas 

ketidakpatuhan Hungaria terhadap EU Relocation Scheme dimana dalam teorinya, 

Guzman menjelaskan bahwa pola hubungan antar aktor akan mempengaruhi 

bagaimana pemberian sanksi akan dilakukan. Dalam penelitian yang penulis 

lakukan, penulis menemukan bahwa pola hubungan yang ada antara Hungaria 

dengan Uni Eropa maupun dengan negara anggota Uni Eropa membuat 

mekanisme pemberian sanksi yang ada menjadi lebih rumit, dan mekanisme 

tersebut pada akhirnya membuat efek deterrence yang dirasakan oleh Hungaria 

                                                 
32 Financial Times, Op. Cit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menjadi kurang efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perilaku 

Hungaria yang tetap dalam ketidakpatuhan meskipun telah mendapat peringatan 

secara resmi dari Komisi Eropa, bahkan Komisi Eropa telah mengajukan gugatan 

terhadap Hungaria ke Pengadilan Uni Eropa pada tahun 2017. Namun, Hungaria 

tetap tidak melaksanakan skema relokasi yang ditetapkan. Bagaimana hubungan 

Hungaria dengan Uni Eropa dan bagaimana mekanisme pemberian sanksi di Uni 

Eropa akan dijelaskan berikut ini: 

5.2.1 Bilateral vs. Multilateral Sanctions 

Dalam pemaparan Guzman, terdapat beberapa kendala yang akan 

menghambat pemberian sanksi secara multilateral. Pemberian sanksi secara 

multilateral akan lebih efektif ketika ada sistem atau mekanisme penyelesaian dan 

penegakan hukum yang jelas. Untuk itu penulis akan melihat apakah ada 

mekanisme yang jelas dari Uni Eropa dalam menangani penyelesaian yang 

kemudian secara efektif dapat diaplikasikan terhadap pelanggaran yang dilakukan 

oleh Hungaria. 

Mekanisme penjatuhan hukuman langsung atas pelanggaran terhadap 

skema relokasi yang dilakukan oleh Uni Eropa adalah dengan melayangkan 

gugatan kepada Pengadilan Eropa atau European Court of Justice. Selain itu Uni 

Eropa juga pernah memberikan ancaman denda kepada negara-negara yang 

menolak melakukan relokasi, termasuk Hungaria.33 Namun, hingga saat ini masih 

belum ada kejelasan apakah sanksi denda tersebut akan benar-benar dilaksanakan, 

                                                 
33 Independent, “EU countries refusing to accept refugees 'could be fined hundreds of millions of 

pounds,” 4 Mei 2016, https://www.independent.co.uk/news/world/europe/countries-refusing-to-

accept-refugees-could-be-fined-hundreds-of-millions-of-pounds-a7012761.html (diakses 2 Juli 

2019). 
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karena tuntutan Uni Eropa di ECJ yang ditujukan kepada Hungaria, Polandia, dan 

Republik Ceko hingga saat ini masih belum mendapat keputusan dari ECJ. 

Pada saat pelaksanaan skema relokasi, Komisi Eropa sudah beberapa kali 

menyerukan kepada Hungaria agar memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan 

relokasi, namun hal tersebut tidak membuat Hungaria mengubah sikapnya. 

Adanya bentuk tindakan yang dilakukan oleh Komisi Eropa ini merjadi tidak 

begitu efektif jika dilihat dari dampaknya terhadap perubahan perilaku negara. 

Hingga pada akhirnya, pada Desember 2017, Komisi Eropa mengajukan gugatan 

terhadap Hungaria kepada Pengadilan Uni Eropa atas tuduhan pelanggaran hukum 

Uni Eropa.34  

Proses tersebut merupakan bagian dari Infringement procedure, yaitu 

prosedur yang harus dilakukan ketika ada negara anggota yang melakukan 

pelanggaran atau tidak mematuhi hukum yang dikeluarkan oleh institusi Uni 

Eropa. Prosedur tersebut mencakup beberapa langkah, diantaranya Komisi Eropa 

sebagai pihak yang mengawal pelaksanaan hukum dari Uni Eropa 

mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu negara. Lalu, 

memberikan peringatan terhadap negara yang melakukan pelanggaran, kemudian 

memberikan jangka waktu bagi negara yang dituju untuk melakukan instruksi 

yang diberikan, yaitu sekitar satu sampai dua bulan.35 Ketika negara gagal 

memenuhi permintaan yang diberikan oleh Komisi Eropa hingga berakhirnya 

tenggat waktu yang telah ditentukan, maka Komisi Eropa berhak mengajukan 

                                                 
34 European Commission, “Infringement Procedure,” https://ec.europa.eu/info/law/law-making-

process/applying-eu-law/infringement-procedure_en (diakses 14 Juli 2019). 
35 Ibid. 
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kasus tersebut ke pengadilan Uni Eropa, untuk kemudian diputuskan bahwa 

negara tersebut telah melakukan pelanggaran atau tidak.  

Jika memang negara tersebut melakukan tindakan yang dianggap 

melanggar, maka pengadilan akan meminta negara tersebut untuk mematuhi dan 

melaksanakan peraturan atau hukum yang telah dilanggar tersebut. Ketika pada 

pelaksanaannya negara tetap tidak melaksanakan putusan dari pengadilan, maka 

Komisi Eropa berhak untuk mengajukan gugatan untuk yang kedua kalinya. 

Dalam gugatan kedua ini, Komisi Eropa akan mengajukan tuntutan untuk 

menjatuhkan sanksi finansial terhadap negara tergugat, yang besarannya diukur 

berdasarkan seberapa penting peraturan yang dilanggar, berapa lama peraturan 

atau hukum tersebut dilanggar, dan seberapa besar kemampuan negara untuk 

membayar sanksi tersebut.36 Hal tersebut dilakukan untuk menimbulkan efek jera 

bagi negara yang telah melanggar. Sanksi finansial dapat berupa denda yang 

dibayarkan secara kontan dengan jumlah tertentu atau secara berangsur dalam 

jangka waktu tertentu.37 

Dalam pelaksanaan skema relokasi, penjatuhan hukuman terhadap 

Hungaria dan negara anggota lain yang melanggar, Uni Eropa menyerahkan 

keputusan kepada ECJ, yang mana mekanisme tersebut membutuhkan proses 

yang cukup panjang, yaitu melalui peradilan, yang bahkan hingga saat ini masih 

belum menemukan titik temu. Hal ini membuat direct sanctions yang diterima 

Hungaria penulis rasa kurang kuat, karena harus melalui mekanisme yang 

                                                 
36 Ibid. 
37 Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



panjang, yang efeknya tidak langsung berdampak secara signifikan, yang tidak 

cukup kuat untuk membuat Hungaria mengubah sikapnya. 

5.2.2 Complex, Ongoing Relationship vs. Simple, Short-term Relationship 

Indikator ini melihat bagaimana pola hubungan Hungaria dengan Uni 

Eropa. Interaksi atau hubungan yang terjalin antara keduanya akan mempengaruhi 

bagaimana sanksi akan diterima oleh Hungaria dan bagaimana pelanggaran yang 

dilakukan oleh Hungaria mempengaruhi hubungan yang ada dengan Uni Eropa. 

Hungaria bergabung dengan Uni Eropa pada 1 Mei 2004, kemudian 

bergabung ke dalam Schengen Area pada 21 Desember 2007.38 Namun, 

sebenarnya hubungan antara Hungaria dengan Uni Eropa sudah terjalin sejak era 

90-an dimana kedua pihak menjalin hubungan kerjasama ekonomi pada Maret 

1992.39 Kerjasama yang ada terus berlanjut dan semakin berkembang dari tahun-

ke tahun, hingga pada akhirnya Hungaria menjadi salah satu dari 10 negara yang 

masuk ke dalam keanggotaan Uni Eropa pada 2004.40 Sebagai anggota dari Uni 

Eropa, otomatis Hungaria juga mempunyai hubungan multidimensi baik dengan 

Uni Eropa maupun dengan negara-negara anggota Uni Eropa. Hubungan tersebut 

dapat berupa kerjasama di bidang ekonomi maupun keamanan.  

Dari segi ekonomi, hubungan perdagangan ekspor-impor antara Hungaria 

dan negara anggota Uni Eropa mempunyai nilai strategis yang cukup penting. Hal 

ini dapat dillihat dari angka 81% ekspor Hungaria berada dalam lingkup Uni 

                                                 
38 European Union, Op. Cit. 
39 European Commission, “European Commission Press Release Date,” diperbarui 19 Februari 

2018, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-96-33_en.htm (diakses 1 Juli 2019). 
40 BBC, “Hungary Profile – Timeline,” 5 Maret 2018, https://www.bbc.com/news/world-europe-

17383522 (diakses 1 Juli 2019). 
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Eropa, dengan 28% ke Jerman, sedangkan ke Italia, Romania, Slovakia dan 

Austria mencapai 5% dari total ekspor Hungaria.41 Untuk impor, negara-negara 

Uni Eropa menyuplai sekitar 78% dari total impor Hungaria, dimana Jerman 

menjadi pemasok terbesar dengan 26% dari total impor.42 Selain itu, Uni Eropa 

berkontribusi terhadap 3,43% dari total pendapatan nasional Hungaria, atau 

senilai 4 miliar Euro.43 

 Hubungan antara Uni Eropa dengan Hungaria merupakan hubungan yang 

multidimensional, artinya hubungan yang terjalin tidak hanya berada pada satu 

dimensi yaitu dimensi ekonomi dan perdagangan seperti yang disebutkan di atas. 

Hubungan yang terjalin antara kedua pihak juga dalam dimensi yang lain, 

misalnya letak geografis Hungaria yang berada di sebelah tenggara merupakan 

negara anggota yang berbatasan langsung dengan negara non-anggota. Di sini, 

maka peran Hungaria adalah sebagai pintu gerbang bagi mereka yang ingin 

memasuki wilayah Uni Eropa, seperti halnya pengungsi. Para pengungsi yang 

memasuki Uni Eropa, sesuai dengan Regulasi Dublin mereka harus mengajukan 

aplikasi pengungsi di negara Uni Eropa pertama yang mereka masuki, yang 

artinya Hungaria sebagai salah satu negara terluar akan menjadi salah satu negara 

dimana para pengungsi tersebut mengajukan aplikasi status pengungsi. 

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa hubungan yang dimiliki 

Hungaria dengan Uni Eropa termasuk dalam pola hubungan yang kompleks dan 

berkesinambungan atau jangka panjang. Hal ini membuat pertimbangan Uni 

Eropa dalam pemberian sanksi terhadap Hungaria menjadi lebih rumit, karena 

                                                 
41 European Union, Op. Cit.. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dengan hambatan yang dialami Hungaria akibat dari adanya sanksi akan 

mempengaruhi hubungan antara kedua belah pihak, dan juga mengurangi nilai 

kontribusi Hungaria terhadap Uni Eropa dalam bidang ekonomi. Artinya, direct 

sanctions dalam indikator ini menjadi kurang kuat karena hukuman yang 

dijatuhkan oleh Uni Eropa dapat menjadi merugikan tidak hanya bagi Hungaria, 

tapi juga mungkin merugikan pula bagi Uni Eropa. 

Dari analisa di atas, dapat diketahui bahwa reputational loss yang dialami 

oleh Hungaria cukup besar, sedangkan ancaman direct sanctions yang diterima 

tidak cukup kuat. Hal ini dikarenakan adanya mekanisme penyelesaian sengketa 

dan penjatuhan sanksi yang ada di Uni Eropa diserahkan ke ECJ, yang 

membutuhkan proses yang cukup lama. Selain itu, pola Hubungan antara 

Hungaria dan Uni Eropa yang kompleks dan berjangka panjang, maka pemberian 

sanksi akan dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. 

Isu pengungsi di Eropa merupakan isu yang mendapat perhatian yang 

cukup besar. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya A European Agenda on 

Migration untuk mengatasi masalah krisis pengungsi di kawasan regionalnya.44 

Tak hanya organisasi Uni Eropa, Jerman mengeluarkan kebijakan pintu terbuka 

untuk menerima pengungsi yang ingin mencari perlindungan di negaranya.45 Uni 

Eropa pun dengan institusi di dalamnya juga mengeluarkan kebijakan skema 

relokasi untuk menangani masalah pengungsi. Hal tersebut menunjukkan 

                                                 
44 European Commission, “Irregular Migration & Return,” diperbarui pada 29 Juni 2019, 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/irregular-migration-return-policy_en 

(diakses pada 19 Juli 2019). 
45 Independent,“Germany opens its gates: Berlin says all Syrian asylum-seekers are welcome to 

remain, as Britain is urged to make a 'similar statement',” 24 Agustus 2015, 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/germany-opens-its-gates-berlin-says-all-

syrian-asylum-seekers-are-welcome-to-remain-as-britain-is-10470062.html (diakses 19 Juli 2019). 
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pentingnya isu pengungsi yang ada di Eropa. Namun, di sisi lain Hungaria 

menunjukkan sikap antipati terhadap pengungsi dengan tidak mau mematuhi 

skema relokasi. Dengan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Hungaria, maka 

akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap image Hungaria di Uni 

Eropa terkait pengungsi. Di saat Uni Eropa mengharapkan penerimaan pengungsi 

yang lebih baik dari negara-negara anggotanya, Hungaria justru menunjukkan 

penolakan terhadap skema relokasi yang artinya tidak mau untuk menerima 

pengungsi. Jika dikaitkan dengan reputational sanctions yang akan diterima, 

maka Hungaria tentu mempertimbangkan bahwa ia akan menerima sanksi reputasi 

yang besar dengan ketidakpatuhannya terhadap skema relokasi pengungsi. 

Namun, hal tersebut tidak cukup kuat untuk memaksa Hungaria patuh terhadap 

skema relokasi Uni Eropa. 

Dalam Compliance-based Theory dari Andrew T. Guzman, dijelaskan 

bahwa reputational sanctions mempunyai peran yang cukup penting dalam 

menentukan kepatuhan negara terhadap hukum atau peraturan internasional. 

Namun, nilai reputasi dari suatu negara memiliki batasannya sendiri. Hal ini dapat 

terjadi apabila suatu ketika negara dihadapkan pada masalah yang lebih besar, 

seperti masalah keamanan yang dapat mengancam eksistensi negara. Dalam 

konteks tersebut, maka negara dapat mengesampingkan nilai dari reputasi negara 

itu sendiri, kemudian lebih memilih memaksakan tindakannya untuk tidak 

mematuhi hukum internasional karena pertimbangan cost yang ditimbulkan dari 

pelaksanaan hukum tertentu akan lebih besar daripada konsekuensi yang akan 

dihadapi dari ketidakpatuhan yang dilakukan oleh negara. Untuk itu negara akan 

memaksimalkan payoffs-nya dengan mengesampingkan faktor reputasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hungaria merasa pengungsi yang masuk ke Eropa terutama ke negaranya 

akan mengancam keamanan, dan juga terhadap kebudayaan Kristen dan budaya 

masyarakat barat yang sudah mendarah-daging di negaranya. Untuk itu, meskipun 

mendapat kecaman dari dunia internasional, Hungaria tetap melaksanakan 

kebijakannya untuk menolak pengungsi yang masuk ke negaranya. Para mayoritas 

pengungsi muslim yang masuk ke Eropa, dinilai akan membuat kemanan Eropa 

menjadi terancam, karena dari beberapa kejadian terorisme yang terjadi di Eropa 

belakangan, tuduhan pelaku aksi terorisme tersebut selalu dialamatkan kepada 

teroris yang mengatasnamakan agama. 

Sanksi reputasi dalam kasus ketidakpatuhan Hungaria terhadap skema 

relokasi dai Uni Eropa menjadi kurang memiliki kekuatan dalam mempengaruhi 

kepatuhan negara, karena Hungaria memiliki pertimbangan bahwa pengungsi 

yang masuk nantinya akan menimbulkan ancaman terhadap national security. 

Adanya ancaman sanksi reputasi yang akan diterima Hungaria atas 

ketidakpatuhan dinilai tidak sebanding dengan ancaman yang dapat dtimbulkan 

oleh pengungsi terhada keamanan negara. Di sisi lain, ancaman direct sanctions 

yang diberikan oleh Uni Eropa terhadap Hungaria menjadi kurang kuat karena 

pada pelaksanaannya direct sanctions tersebut masih belum diterapkan hingga 

saat ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Pada bab ini penulis akan menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat 

pada rumusan masalah di bab pertama dan hipotesis yang sudah penulis ajukan 

pada bab kedua. Pada bab pertama, rumusan masalah yang penulis ajukan adalah 

mengapa Hungaria tidak mematuhi EU Relocation Scheme dari Uni Eropa pada 

krisis pengungsi Eropa tahun 2015-2017. Sebagai alat untuk menganalisa isu 

tersebut, penulis menggunakan Compliance-based Theory dari Andrew T. 

Guzman. Penulis menaganalisa kasus ketidakpatuhan Hungaria terhadap skema 

relokasi dari Uni Eropa dan menghubungkannya dengan teori dari Guzman 

tersebut. Hipotesis penulis dalam penelitian tersebut adalah bahwa reputational 

loss yang dialami Hungaria dan ancaman direct sanctions dari Uni Eropa terhadap 

Hungaria tidak cukup kuat untuk memaksa Hungaria untuk patuh terhadap skema 

relokasi dari Uni Eropa tersebut. Maka dari itu, Hungaria memutuskan untuk tidak 

mematuhi skema relokasi dari Uni Eropa untuk memaksimalkan payoffs yang 

dapat diterima negaranya.  

Sesuai dengan teori dari Guzman, negara akan bersikap rasional dalam 

mematuhi atau melanggar suatu hukum internasional, dilihat dari besarnya 

kerugian yang diterima. Ketika sanksi yang diterima oleh negara tidak cukup berat 

atau tidak cukup besar dibandingkan dengan cost yang harus dikeluarkan untuk 

melakukan kepatuhan terhadap suatu hukum internasional, maka negara akan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cenderung untuk melanggar hukum tersebut demi memaksimalkan payoffs yang 

diterimanya. 

Di sini, dengan melanggar skema relokasi tersebut, maka Hungaria 

mendapat kerugian yang lebih kecil dibandingkan jika menerima pengungsi yang 

akan lebih merugikan bagi Hungaria. Dengan begitu, maka Hungaria akan 

memaksimalkan payoffs-nya dengan melakukan pelanggaran terhadap skema 

relokasi dari Uni Eropa tersebut. hal tersebut dilakukan karena pemerintah 

Hungaria sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan 

menilai bahwa pengungsi merupakan ancaman bagi Hungaria dan juga Eropa. 

Adanya pengungsi dalam jumlah besar dengan latar belakang budaya dan agama 

yang berbeda yaitu mayoritas islam dapat mengancam kebudayaan nasrani  yang 

sudah ada sejak lama di Hungaria. Selain itu, pengungsi yang berjumlah banyak 

tersebut dapat dengan mudah disusupi oleh gerakan-gerakan teroris yang dapat 

membahayakan keamanan di Hungaria maupun regional Eropa. 

Berdasarkan teori kepatuhan dari Guzman, perilaku negara untuk 

melanggar suatu hukum akan mendatangkan konsekuensi berupa reputational 

sanctions ataupun direct sanctions. Dalam penelitian yang penulis lakukan, 

reputational sanctions yang dialami oleh Hungaria cukup besar. Hal tersebut 

dapat dilihat dari dampak kerugian yang ditimbulkan oleh ketidakpatuhan 

Hungaria, yaitu membuat para pengungsi yang seharusnya direlokasi ke Hungaria 

tetap berada di Yunani, dimana hal tersebut kemudian menjadi beban Yunani 

dalam menampung pengungsi. Hal tersebut pada gilirannya akan dapat 

menghambat agenda Uni Eropa dalam mengatasi krisis pengungsi yang terjadi di 

kawasan regionalnya. Dengan penolakan atau pelanggaran yang dilakukan oleh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hungaria, maka agenda Uni Eropa untuk merelokasi pengungsi dalam rangka 

meringankan beban Italia dan Yunani menjadi terhambat karena pengungsi yang 

memenuhi kriteria dan seharusnya sudah berpindah tempat ke Hungaria menjadi 

tertahan di Yunani, yang jumlahnya tidak sedikit, yaitu 1.294 orang.  

Selain itu, alasan Hungaria dalam menolak pengungsi tidak cukup kuat 

untuk meyakinkan Uni Eropa, yang tetap bersikukuh bahwa Hungaria harus tetap 

melaksanakan relokasi, setelah mendapat putusan dari ECJ. Hungaria menyatakan 

bahwa keputusan dari Uni Eropa untuk melakukan relokasi bukanlah cara yang 

tepat untuk mengatasi krisis pengungsi yang terjadi, karena keputusan tersebut 

dapat membahayakan Eropa sendiri. Hal tersebut didasari oleh persepsi Hungaria 

yang menganggap pengungsi sebagai ancaman yang akan menjajah peradaban 

Eropa, khususnya Hungaria. Selain itu, pemerintah Hungaria mengaitkan 

pengungsi dengan gerakan-gerakan yang bersifat terorisme karena mereka 

dianggap memanfaatkan arus pengungsi sebagai cara bagi gerakan-gerakan 

tersebut untuk bergerak masuk ke Eropa. 

Keputusan Hungaria untuk menolak pengungsi dan skema relokasi 

pengungsi menjadi suatu fakta yang diketahui oleh banyak pihak, yang pada 

akhirnya mendatangkan reaksi kecaman terhadap Hungaria. Dari skema relokasi 

sendiri, sudah terdapat kejelasan mengenai kewajiban negara untuk melakukan 

relokasi, dan penolakan Hungaria terhadap skema relokasi tersebut merupakan 

pelanggaran yang jelas. Hungaria memiliki kewajiban untuk mematuhi setiap 

hukum yang dikeluarkan oleh Uni Eropa sebagai negara anggota Uni Eropa. 

Rezim pemerintahan Hungaria sendiri juga menunjukkan sikap anti-imigran yang 

jelas, dimana kemudian membuat image Hungaria di dunia internasional terkait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



penanganan dan penerimaan pengungsi menjadi kurang baik. Selama adanya 

krisis pengungsi yang terjadi sejak 2015, tidak ada pergantian pemimpin dalam 

tubuh pemerintahan Hungaria yang mampu untuk mengubah image Hungaria 

dalam hal penerimaan pengungsi. Mereka, pemerintah Hungaria dianggap tidak 

ramah tehadap pengungsi dan bahkan dianggap sebagai tempat yang buruk untuk 

dijadikan negara tujuan bagi pengungsi. 

Meskipun terdapat sanksi reputasi yang besar, namun Hungaria tetap tidak 

patuh terhadap skema relokasi pengungsi tersebut. Adanya sanksi reputasi di atas 

nyatanya tidak cukup kuat untuk memaksa Hungaria agar mematuhi skema 

relokasi pengungsi dari Uni Eropa. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh sudut 

pandang Hungaria terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh adanya pengungsi. 

Hungaria menganggap pengungsi muslim yang datang ke Eropa sebagai ancaman 

yang dapat membahayakan keamanan Hungaria, mengikuti beberapa aksi 

terorisme yang terjadi sebelumnya, dimana pelaku diduga sebagai anggota 

kelompok teroris berbasis agama. Selain itu, banyaknya pengungsi muslim yang 

datang dinilai akan mengancam nilai-nilai budaya barat dan nilai Kristen yang 

sudah ada di Hungaria. 

Ketika suatu negara dihadapkan pada suatu masalah yang bersifat 

mengancam keberadaan atau eksistensi negara tersebut, maka negara tersebut 

pada tingkatan tertentu dapat mengesampingkan masalah reputasi tersebut, 

sehingga mereka dapat bertindak dengan mengesampingkan reputational loss 

yang akan mereka terima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kemudian, direct sanctions yang diterima Hungaria kecil atau tidak ada. 

Hal ini dikarenakan mekanisme penjatuhan sanksi Uni Eropa diserahkan kepada 

putusan dari European Court of Justice atau ECJ. Hal tersebut membuat proses 

pemberian sanksi menjadi kurang efektif karena membutuhkan proses yang 

panjang. Uni Eropa sendiri sudah memberikan ancaman kepada Hungaria untuk 

memberikan hukuman denda dari penolakan terhadap pengungsi. Namun, pada 

pelaksanaannya, sanksi tersebut belum diterapkan hingga saat ini. Hal tersebut 

membuat faktor sanksi langsung menjadi tidak kuat untuk memaksa Hungaria 

untuk patuh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2 Saran 

Penulis menemukan bahwa kasus penolakan Hungaria terhadap pengungsi 

tersebut menarik untuk diteliti lebih dalam. Penulis menemukan bahwa Hungaria 

tidak hanya menolak untuk menerima pengungsi dalam skema relokasi pengungsi, 

namun juga menolak pengungsi yang masuk ke negaranya secara keseluruhan. 

Bahkan, Hungaria mengamandemen undang-undang di negaranya dimana mereka 

kemudian bisa mengkriminalisasi para pihak yang membantu para pencari suaka 

di Hungaria. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut 

untuk mengetahui proses pengambilan kebijakan dalam perubahan undang-

undang terkait kebebasan berserikat dan berpendapat di Hungaria. 
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