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Abstract

One of the causes of Refugee Crisis in Europe in 2015 is conflict happening in Syria.
Overflow of refugees arriving in the Europe created problems for EU countries. EU as
a regional organization needs to discuss the ongoing problem faced by its member
countries. This research discusses about protection of refugee provided by international
law and EU’s effort in solving the 2015 Refugee Crisis. The two findings of this
research are: first, international law regarding the protection of refugee is provided by
the 1951 Convention and 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees and the
UNHCR Statute, and second, EU has role in handling Syrian refugees.

Abstrak
Pada tahun 2015 terjadi Krisis Pengungsi di Eropa yang salah satunya disebabkan oleh
konflik di Suriah. Kedatangan pengungsi dalam jumlah besar tersebut, menimbulkan
permasalahan bagi negara anggota Uni Eropa. Uni Eropa sebagai sebuah organisasi
regional perlu membahas permasalahan yang dihadapi negara-negara anggotanya.
Penelitian ini membahas peraturan perlindungan pengungsi dalam Hukum Internasional
dan upaya Uni Eropa dalam menangani Krisis Pengungsi tahun 2015. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: pertama, hukum internasional mengenai perlindungan terhadap
pengungsi diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi
serta Statuta UNHCR, dan kedua, Uni Eropa berperan dalam menangani pengungsi
Suriah.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sejak tahun 2014, Eropa menjadi tujuan utama pengungsi dalam rangka mencari
perlindungan, dimana puncaknya pada tahun 2015 Eropa mengalami krisis pengungsi.
Terjadi peningkatan yang luar biasa dari arus pengunsi tahun 2014 ke tahun 2015, Hal
ini dapat dilihat dari jumlah yang mengajukan permohonan untuk mendapat suaka di
Eropa ada sebanyak 1,3 miliar orang,1 banyaknya pengungsi yang ingin masuk dan
terkesan tidak terkendali ini memaksa Uni Eropa sebagai induk pemerintahan di Eropa
untuk mengatasi masalah pengungsi tersebut agar gelombang pengungsi yang datang ke
Eropa tidak semakin banyak. Krisis pengungsi di Eropa juga ditandai dengan besarnya
gelombang pengungsi Timur Tengah yang datang ke Eropa. Pengungsi yang datang ke
Eropa, menurut United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) sebanyak
52% pengungsi tersebut berasal dari Suriah, jumlah ini lebih banyak dibandingkan
dengan negara lain Afghanistan 19%, Irak 6%, Eritrea 5%, Nigeria 2%, Pakistan 2%,
Somalia 2%, Sudan 1%, Gambia 1%, dan Mali 1%.2 Arus pengungsi yang datang dari
suriah lebih banyak dibanding negara lain karena adanya konflik di Suriah yang
disebabkan oleh beberapa faktor yakni kesenjangan ekonomi, kebijakan militer dan
sunni-siyah. Konflik suriah tersebut menjadi pemicu krisis pengungsi di Eropa.
Adapun alasan mengapa pengungsi Timur Tengah lebih memilih Eropa adalah
karena beberapa hal: Pertama, karena kedekatan geografis. Kedua, wilayah tersebut
hanya dibatasi laut Mediterania, sehingga hanya menggunakan kapal para pengungi dari
kawasan Timur Tengah dapat mencapai kawasan Eropa. Selain alasan geografis,
perekonomian yang baik juga menjadi alasan negara-negara Eropa dipilih sebagai
tempat tujuan para pengungsi. Uni Eropa juga menjunjung tinggi prinsip kebebasan
(freedom), keamanan (security) dan keadilan (justice) melalui kebebasan berpindah
(freedom of movement) demi tercapainya integrasi, khususnya di bidang ekonomi.
Karena itu pengungsi Timur Tengah yang datang ke Eropa berharap mendapatkan suaka
dan perlindungan di Eropa, sehingga arus pengungsi yang masuk menjadi tidak
terkendali.
Dalam menanggapi permasalahan krisis pengungsi tersebut, Uni Eropa
mengeluarkan Council Decision (EU) 2015/1523.3 Isi dari keputusan itu adalah
Philip Connor, “Number of Refugees to European Union Member States Surges to Recor 1.3 Million in
2015” Pew research Centre (diakses 14 November 2019)
2
United Nations High Commissioner for Refugees’s survey 2015 (diakses 13 November 2019)
3
Council Decision (EU) http://eurlex.europa.eu/legal-content/, 2015 (diakses 27 Agustust 2019)
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membagi beban pengungsi secara merata ke seluruh negara di Uni Eropa sesuai dengan
kondisi kemakmuran dan ekonomi setiap negara. Uni Eropa juga meminta bekerja sama
dengan UNHCR dalam implementasi kebijakan ini. Demi menguatkan keputusan ini,
Uni Eropa juga memberikan sanksi kepada negara yang menolak implementasi dari
keputusan ini. Sanksi yang diberikan Uni Eropa adalah denda sebesar €250,000 Euro
setiap negara yang menolak pengungsi. Swedia, Austria, dan Jerman tidak keberatan
dengan kuota yang diputuskan Uni Eropa bahkan Jerman menerapkan open door policy
yangmana memperbolehkan pengungsi untuk masuk ke negaranya. Namun negaranegara Hungaria, Republik Ceko, Polandia, dan Slovakia menentang kebijakan Uni
Eropa tersebut dan negara-negara tersebut bahkan meningkatkan level penjagaan dan
proteksi atau “to maintain and to protect” perbatasan agar meredam bahkan mencegah
masuknya pengungsi ke negara mereka, mereka melihat kedatangan pengungsi dengan
jumlah besar sebagai ancaman bagi keamanan nasional maupun keamanan regional 4.
Uni Eropa sendiri telah memiliki beberapa mekanisme untuk menangani
permasalahan pengungsi. Prinsip yang dijunjung tinggi oleh Uni Eropa dalam
penanganan masalah pengungsi tersebut adalah penghormatan akan Hak Asasi Manusia.
Nilai-nilai kemanusian yang terkandung dalam HAM salah satunya adalah perlindungan
terhadap para pengungsi, Pasal 4 Protocol No. 11 Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR), menyebutkan bahwa, “tidak
diperbolehkan untuk melakukan pengusiran secara kolektif terhadap orang asing”.
Tujuan inti dari Pasal 4 Protocol No. 11 ECHR adalah untuk mencegah negara untuk
menyingkirkan orang asing dalam jumlah tertentu tanpa memeriksa keadaan pribadi
mereka dan, tanpa memperbolehkan mereka untuk mengajukan argumen terhadap
tindakan yang diambil oleh otoritas terkait.
Selain itu, negara-negara Uni Eropa juga telah meratifikasi Konvensi tahun 1951
dan Protocol 1967 yang seharusnya menjadi tolak ukur dalam pembuatan kebijakankebijakan tentang pengungsi di negaranya. Namun dalam eksekusinya, ternyata tidak
semua negara-negara Uni Eropa sepaham dan sepikir dalam menangani krisis
pengungsi. Beberapa negara-negara Uni Eropa memilih untuk menyikapi permasalahan
pengungsi ini jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Konvensi tahun 1951 &
Protocol 1967, sehingga Integritas dan kekompakan Uni Eropa mulai dipertanyakan.
Berdasarkan perbedaan sikap yang terjadi diantara negara-negara anggota Uni Eropa
maka penelitian ini dibutuhkan untuk melihat bagaimanakah penanganan Uni Eropa
dalam menghadapi arus pengungsi yang masuk ke Eropa, dilihat dari kewajiban hukum
negara-negara anggota Uni Eropa. Penulis juga akan menganalisa apakah sikap dan
4
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kebijakan-kebijakan yang ditetapkan di negara anggota Uni Eropa telah sesuai dengan
Hukum Pengungsi Internasional dan Hak Asasi Manusia

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pemikiran yang telah di uraikan pada latar belakang di atas, Penulis
merumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana penanganan pengungsi yang dilakukan oleh negara anggota Uni
Eropa dalam menghadapi krisis pengungsi dilihat dari kewajiban hukumnya
dalam Hukum Pengungsi Internasioal?
2. Apakah kebijakan politik berupa penolakan terhadap pengungsi yang
dikeluarkan oleh negara-negara Uni Eropa melanggar Hukum Pengungsi
Internasional dan Hak Asasi Manusia?
1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Secara umum skripsi ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum terutama
di bidang Hukum Internasional dalam penanganan krisis pengungsi yang terjadi di
Uni Eropa, serta untuk meguji kebijakan Uni Eropa dalam menghadapi krisis
pengungsi di Eropa.
1.3.2 Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana kebijakan yang diberlakukan oleh negara-negara anggota Uni Eropa
terhadap krisis pengungsi yang terjadi di kawasan Eropa. Hal tersebut penting
untuk diketahui karena kasus pencari suaka terus meningkat namun terjadi
perbedaan sikap dan pembuatan kebijakan yang diterapkan negara-negara anggota
Uni Eropa. Kedua untuk mengetahui apakah sikap dan kebijakan yang dikeluarkan
oleh Uni Eropa melanggar Hukum Pengungsi Internasional dan Hak Asasi
Manusia.
1.4 Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian YuridisNormatif. Metode ini merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan
kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.5 Penulis
melakukan penelitian dalam bidang Hukum Internasional yang berfokus pada
pengungsi, Dalam penelitiannya dilakukan dengan cara menggunakan data dari sumber5

Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian, (Surabaya : Bayu Media Publishing, 2005), hal.57.
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sumber Hukum Internasional, artikel-artikel, doktrin dari ahli hukum yang menulis
tentang pengungsi

1.5 Sumber Hukum
terdapat tiga macam bahan hukum yang dipergunakan oleh Penulis yaitu:
1.5.1 Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari hukum yang
mengikat. Dalam hal ini adalah hukum internasional berupa Konvensi tahun 1951
dan protocol 1967
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder
Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan bahan
yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang dapat diperoleh dari
studi kepustakaan seperti buku-buku, doktrin, karya ilmiah para sarjana, makalah,
surat kabar, artikel, bulletin, dan/atau jurnal-jurnal.
1.5.3 Bahan Hukum Tersier
Bahan-bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini hukum ini
mencangkup Black’s Law Dictionary, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan
halaman internet.

1.6 Sistematika Penulisan
Dengan rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini, maka sistematika
pembahasan dalam penelitian ini yang akan dirumuskan oleh Penulis adalah sebagai
berikut:
Dalam Bab Kedua hendak dijelaskan mengenai keadaan krisis pengungsi di Eropa
dimulai dari jalur yang ditempuh oleh pengungsi untuk sampai ke Eropa, dampak yang
ditimbulkan dalam krisis pengungsi tersebut dan sikap negara-negara Uni Eropa dalam
menghadapi krisis pengungsi tersebut.
Dalam Bab Ketiga hendak dijelaskan mengenai penanganan yang dilakukan oleh Uni
Eropa dalam menghadapi Krisis pengungsi yang terjadi, apa saja Hukum Internasional
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dan Hukum Regional di Eropa yang mengatur tentang pengungsi, sejauh mana
kebijakan hukum tersebut bisa menanganai krisis pengungsi yang ada
Dalam Bab Keempat tentang Kesimpulan akan dibahas mengenai uraian kesimpulan
yang berisi jawaban terhadap pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah
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