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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.I Latar Belakang Masalah 

 Uni Eropa merupakan salah satu organisasi antar-pemerintahan yang 

beranggotakan negara-negara di Eropa. Permulaaan kerjasama dalam proses 

integrasi Uni Eropa berawal pada perjanjian Paris tahun 1951. Pada saat itu 

terdapat enam negara di Eropa yaitu, Prancis, Luxembourg, Jerman, Belgia, 

Belanda dan Italia mendirikan  kerjasama pada sektor industri baja the European 

Coal and Steel Community (ECSC), lalu melalui perjanjian Roma pada tahun 

1957 berdiri the European Atomic Energy Community (EURATOM) dan the 

European Economic Community (EEC).  Pada 1967, tiga institusi tersebut (ECSC, 

EURATOM, dan EEC) melebur menjadi satu organisasi baru yang dinamai the 

European Community. Kesuksesan EC (European Community) pada tahun 1993 

kemudian membawa keberlanjutan pada komunitas regional saat ini yang dikenal 

dengan nama European Union.
1
 

 Sebagai salah satu organisasi regional, Uni Eropa bisa dikatakan memiliki 

kestabilan politik yang baik.
2
 Uni Eropa berhasil menjadi wadah bagi anggota-

anggotanya dalam meningkatkan integrasi ekonomi dan memperkuat hubungan 

antara negara-negara anggotanya. Ketika kondisi perekonomian mulai stabil dan 

                                                           
1
 Sandu and Daniel Kopp. 2014.  Politics, Markets and EU Gas Supply Security. Berlin : Springer 
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2
 Tentang  kestabilan politik negara-negara Uni Eropa dapat dilihat dalam  The Global Economy. 

(2014).  Political stability - country data from around the world. 
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hubungan antar negara semakin kuat, perluasan kerjasama tidak lagi di bidang 

ekonomi saja melainkan diperluas ke bidang politik, sosial, pertahanan dan 

lainnya.  Keberadaan Uni Eropa sebagai wadah integrasi negara-negara 

Eropa bukan tanpa masalah. Terdapat beberapa kecacatan yang timbul dalam 

integrasi ini. Berbagai permasalahan muncul terutama yang berkaitan dengan isu 

sosial. Di antaranya adalah Eurosceptism, merupakan suatu kritik dan perlawanan 

yang kuat terhadap Uni Eropa. Gagasan ini muncul pada tahun 1980 an untuk 

menggambarkan ketidakpercayaan Inggris terhadap integrasi Uni Eropa.
3
 Opini 

publik kemudian semakin berkembang diakibatkan oleh beberapa faktor yang 

terjadi di Eropa, misalnya seperti krisis ekonomi yang terjadi di beberapa negara 

anggota Uni Eropa telah menyebabkan penurunan dukungan warga dan 

kepercayaan diri untuk Uni Eropa dan lembaga-lembaganya.  

 Selain itu yang terjadi juga tidak lama ini adalah keluarnya United 

Kingdom (UK) dari keanggotaan Uni Eropa (Brexit).
 4

 Dampak yang diakibatkan 

dari keluarnya UK tentu sangat berpengaruh bagi stabilitas perekonomian maupun 

politik di Eropa, yang kemudian mengarah pada permasalahan pemotongan tenaga 

kerja, hilangnya pekerjaan dan ketidakpastian finansial.
5
 Masalah lain juga 

tentang perbedaan identitas dan kebudayaan yang kemudian mengarah pada 

multikulturisme di Uni Eropa. Belum lagi permasalahan kemanusiaan seperti 
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 Euroscepticism and Europhobia: the threat of Populism , diakses dari http://www.robert-

schuman.eu/en/european-issues/0375-euroscepticism-and-europhobia-europe-under-the-test-of-
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4
 Pada tanggal 23 Juni 2016 Inggris mengadakan referendum dimana seluruh warga negara Inggris 
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imigran yang bebas keluar masuk antar negara Eropa karena akibat integrasi yang 

membebaskan perbatasan negara.  

 Permasalahan lain di Eropa yang akan menjadi fokus dari penelitian ini 

adalah tentang etnis Rom atau yang biasa disebut etnis Gipsi. Isu sosial yang 

berkaitan dengan etnis Rom berakar dari stigma negatif masyarakat lokal Eropa 

bahwa etnis Rom menjadi salah satu ancaman sosial di tengah keberlangsungan 

proses integrasi Uni Eropa di era modern ini. Sejatinya segala permasalahan yang 

telah disebutkan sebelumnya tentu menjadi hambatan bagi keberlangsungan 

integrasi Uni Eropa. Terutama isu yang menyangkut etnis Rom atau Gipsi, 

mengingat isu ini merupakan isu regional di kawasan Eropa yang kemudian 

menjadi tugas bagi semua negara anggota Uni Eropa yang diharapkan bisa 

diselesaikan.  

 Istilah Gipsi
6
 yang sering dipakai masyarakat terhadap etnis ini berasal 

dari kata “Egyptians”, dimana pada saat itu sebagian besar masyarakat mengira 

orang Gipsi berasal dari Mesir (Egypt). Penelitian lalu membuktikan bahwa nenek 

moyang orang Gipsi memiliki kedekatan DNA dengan orang-orang/ suku di India 

bagian utara.
7
 Kemudian mereka berimigrasi dan tersebar di seluruh wilayah 

dunia, diantaranya hidup di daratan Eropa. Saat ini penggunaan kata Gipsi 

dianggap tidak tepat karena cenderung mengarah pada hinaan, hal ini dikarenakan 

suku ini lebih menyukai sebutan untuk mereka sebagai etnis Rom. 

                                                           
6
 Orang Rom-Seribu Tahun Suka dan Duka, diakses dari  http://wol.jw.org/en/wol/d/r25/lp-

in/102006368 pada tanggal 12 April 2016. 
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, pada tanggal 12 April 2016. 
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Sebagian besar penduduk lokal Eropa tidak senang dan cenderung 

menolak terhadap keberadaan etnis Rom di lingkungan sekitar mereka. Penduduk 

Eropa lokal menganggap orang Rom memiliki cara hidup yang sulit dimengerti,
8
 

sehingga menyebabkan timbulnya pandangan negatif terhadap mereka. Penolakan 

terhadap kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat lokal berujung pada 

penindasan dan perlakuan tidak layak, bahkan tak jarang mereka dieksekusi dan 

dibantai dengan sadis. Pada kisaran tahun 1945 terjadi tindakan pembantaian oleh 

rezim Nazi di Jerman terhadap kaum Yahudi dan juga Sinti (sebutan bagi etnis 

Rom oleh Jerman). Tak banyak orang tahu bahwa pada saat itu bukan hanya etnis 

Yahudi yang menjadi korban tetapi juga etnis Rom. Banyak diantara mereka yang 

gugur karena pembantaian yang dilakukan karena alasan ras/etnis.
9
 Selain itu 

deportasi terhadap etnis Rom juga terjadi di Prancis. Pada tahun 2010, pemerintah 

Prancis mengeluarkan kebijakan untuk mendeportasi sekitar 11.000 etnis Rom ke 

Romania dan Bulgaria. Hal ini mendapat reaksi keras dari masyarakat 

internasional karena Prancis dianggap telah melanggar nilai Hak Asasi Manusia 

atas tindakannya terhadap etnis Rom.
10

 Ini menjelaskan bukti bahwa etnis Rom 

memang menjadi korban diskriminasi di banyak negara belahan Eropa. 

Jika dilihat dari sejarahnya, perlakuan diskriminasi berawal sejak abad 

pertengahan tepatnya pada abad ke 14, etnis Rom dianggap memiliki cara hidup 

                                                           
8
 Gaya hidup suku Roma yang selalu hidup dalam komunitasnya,cenderung tidak mau berbaur,  
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dan kebiasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani, seperti ilmu sihir 

atau supranatural, vodoo dan meramal yang dibawa oleh mereka yang dianggap 

sebagai praktik yang mebahayakan bagi sebagian besar penganut Kristiani pada 

waktu itu.
11

 Sejak saat itulah masyarakat lokal menganggap etnis Rom sebagai 

etnis yang begitu aneh,asing dan penuh kenegatifan. Bahkan hingga saat ini 
12

 

stigma negatif yang melekat pada mereka semakin bertambah, mereka dikenal 

sebagai etnis yang pemalas, tidak mau bekerja, pengemis hingga kriminal.  

Berbagai usaha dalam menanggulangi permasalahan diskriminasi ini pun 

sudah dilakukan oleh Uni Eropa sebagai organisasi yang berlandaskan terhadap 

nilai-nilai HAM. Hal ini dikarenakan permasalahan yang dialami oleh negara-

negara anggota Uni Eropa menyangkut orang Rom begitu serupa. Diskriminasi, 

kemiskinan, deportasi dan perlakuan yang tidak layak dilakukan di berbagai 

negara-negara Eropa menunjukkan adanya ketimpangan akan penghargaan 

terhadap HAM.  

 Uni Eropa telah mengupayakan berbagai program yang berkaitan dengan 

peningkatan keterlibatan sosial orang Rom di Eropa agar mereka bisa hidup dan 

berinteraksi dengan masyarakat lokal. Misalnya melalui framework yang disusun 

pada tahun 2011 oleh negara-negara anggota Uni Eropa yaitu Framework for 

National Integration Roma Strategies Up to 2020.  Dari jumlah populasi 

masyarakat Rom di Eropa, 35.7% diantaranya berumur dibawah 15 tahun yang 
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 Jana Horvathova,2006, Devleskere Chave - Svedectvom Starych Pohladnic, Slovakia : Region 

Poprad, hlm : 125. 
12

 Perlakuan diskriminasi terus menerus terjadi dari masa ke masa. Sebanyak lebih dari lima juta 

etnis Rom di Eropa sebagian besarnya mengalami perlakuan yang tidak layak. Bahkan isu etnis 

Rom ini menjadi perhatian dunia sejak tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Prancis pada 

2010 yang mendeportase/mengusir paksa etnis Rom dari penampungan. 
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bila dibandingkan dengan masyarakat lokal Eropa hanya 15.7% secara 

keseluruhan. Bahkan rata-rata umur masyarakat Rom adalah 25 tahun 

dibandingkan masyarakat Eropa yaitu 40 tahun. Ini berarti masyarakat Rom 

memiliki mayoritas penduduk dalam working-age namun sayangnya sebagian 

besar dari masyarakat Rom tersebut tidak berpendidikan dan tidak memiliki 

pekerjaan.
13

  Oleh karena itu, Uni Eropa bersikeras untuk memberdayakan 

masyarakat Rom dan melihat ini sebagai kepentingan yang krusial dalam 

menginvestasikan pendidikan dan kesejahteraan bagi mereka. Agar nantinya 

mereka bisa diijinkan untuk menjadi tenaga kerja yang secara tidak langsung 

nantinya akan bisa membantu meningkatkan produktivitas di Eropa. 

Hal yang terjadi pada etnis Rom tersebut kemudian mendorong Spanyol 

sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa untuk berusaha mengintegrasi etnis 

Rom dan mengupayakan pengurangan diskriminasi di Spanyol melalui beberapa 

strategi. Apa yang dilakukan oleh Spanyol merupakan sebuah bentuk kontribusi 

terhadap Uni Eropa sebagai wadah untuk mengupayakan integrasi etnis Rom.  

Spanyol merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah populasi 

masyarakat Rom paling tinggi di kawasan Eropa Barat.
14

 Selain itu, Spanyol juga 

termasuk dalam salah satu negara penyebab pertumbuhan ekonomi yang rendah di 

antara negara-negara anggota Uni Eropa lainnya.
15

 Namun secara mengejutkan, 

Spanyol justru menunjukkan hasil yang positif dalam mengintegrasi etnis Rom. 

Disaat semua kalangan skeptis tehadap permasalahan orang Rom yang tak 
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 An EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020. Brussel, 5 April 2011, 
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 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2110-FRA-media-memo-Roma-survey-

230512_EN.pdf  , diakses pada 12 April 2016. 
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kunjung usai, Spanyol justru berhasil memberikan contoh yang baik dalam 

menyatukan etnis Rom. Hal ini bahkan disampaikan oleh Viviane Reding sebagai 

EU Commission Vice President and Justice Commissioner yang menjelaskan 

bahwa  dibandingkan dengan negara anggota Uni Eropa lainnya,  pengelolaan 

biaya sosial yang digunakan Spanyol dalam mengintegrasi masyarakat Rom 

merupakan contoh yang baik untuk ditiru oleh negara anggota lain. Dia juga 

mengatakan bahwa Spanyol menjadi satu-satunya negara yang telah menunjukkan 

keberhasilan positif dalam mengintegrasi masyarakat Rom. Ini juga dibuktikan 

dengan bagaimana toleransi masyarakat lokal Spanyol terhadap etnis Rom di 

negaranya, misalnya ketika negara anggota Uni Eropa melihat etnis Rom sebagai 

masalah, Spanyol justru berusaha mengintegrasi mereka dengan memberikan 

mereka hak-hak yang sama dan setara, Spanyol ikut merayakan hari bersejarah 

etnis Rom dan membuat mereka serasa di tanah kelahiran mereka. Selain itu etnis 

Rom juga menyatu dengan kebudayaan lokal masyarakat Spanyol. Flamenco yang 

diakui sebagai identitas budaya Spanyol berasal dari kebudayaan asli etnis Rom. 

Pengakuan ini membuktikan adanya toleransi yang sangat baik di Spanyol bagi 

etnis Rom.
 16

 Bukan berarti tindakan rasis terhadap mereka hilang, namun masih 

lebih baik bila dibandingkan dengan negara lain. Keberhasilan ini berlangsung 

pada sekitar tahun 2010-2013.  

Hal ini menjadi poin yang menarik untuk dijadikan fokus dalam penelitian 

ini, dengan melihat cara atau strategi yang dilakukan Spanyol sehingga 

menjadikannya sebagai satu-satunya negara yang menunjukkan hasil yang positif 
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 Andres Cala, Spain’s Tolerance of Gypsies : A Model for Europe?, diakses dari 

http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2019316,00.html pada tanggal 11 April 2016. 
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dalam mengintegrasi etnis Rom. Oleh karena itu, orientasi dari penelitian ini 

adalah untuk menjawab bagaimana proses yang dilakukan oleh Spanyol sebagai 

strategi dalam mengintegrasi etnis Rom.  

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan gambaran permasalahan di latar belakang, maka research 

question dalam penelitian ini adalah, Bagaimana strategi yang dilakukan oleh 

Spanyol dalam integrasi Etnis Rom? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah. Penelitian ini 

bertujuan untuk memahami strategi atau cara yang dilakukan oleh Spanyol dalam 

keberhasilannya melakukan kebijakan integrasi etnis Rom di tengah upaya Uni 

Eropa dan negara-negara anggota yang tergabung, dalam menyelesaikan persoalan 

integrasi etnis Rom tersebut. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, meliputi : 

 1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini merupakan upaya pencarian bagaimana proses sosial 

yang terkonstruk dalam sebuah negara yaitu Spanyol yang meliputi norma, 

identitas dan budaya menjadi sebab terbentuknya suatu perilaku yang 

mempengaruhi kebijakan negara. Melalui penelitian ini diharapkan dapat 
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memperkaya pemahaman tentang peranan norma,identitas dan budaya 

sebagai konseptual dari konstruktivisme dalam hubungan internasional  

           1.4.2 Manfaat Praktis  

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan sebagai 

pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait permasalahan integrasi 

etnis Rom dari negara Spanyol.  

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan 

beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti diantaranya : 

Penelitian yang dilakukan oleh Florin Moisă dalam tesisnya yang 

berjudul Social Inclusion in Romania : From Concept to the Implementation of 

Public Policies for the Inclusion of the Roma. Penelitian ini menjelaskan tentang 

bagaiamana pemerintahan Romania dalam menanggulangi proses integrasi suku 

Roma yang berada di Romania. Sebagai salah satu negara dengan jumlah populasi 

penduduk Roma yang tertinggi, Romania mengadopsi beberapa strategi dalam 

menyelesaikan permasalahan intgrasi suku Roma. Namun menurut Florin Moisă, 

perlu adanya suatu analisa tentang kebijakan yang telah diimplementasi 

mengingat semakin kompleknya permasahan ini di Romania. Florin Moisă 

berasumsi bahwa adanya ketidak konsistenan pemerintah Romania dalam 

menerapkan EU Roma Integration Startegy untuk mencapai EU Roma Integration 

Goals. Menurutnya, sepuluh tahun setelah adopsi dokumen kebijakan pertama 



10 
 

ditujukan pada perbaikan situasi Roma, pemerintah Romania telah menempatkan 

penerapan strategi baru dalam agenda publik yang dimaksudkan untuk 

memperbaiki situasi kelompok etnis ini. Namun hal ini terjadi bukan sebagai 

akibat dari kepentingan pemerintah, tapi atas permintaan Uni Eropa.  

Penelitian ini mencoba untuk memberikan kontribusi dengan 

menjembatani adanya perbedaan paradigma dalam proses penerapan kebijakan 

dan realita sosial yang terjadi yang hingga saat ini masih menimbulkan output 

negatif terhadap situasi suku Roma di Romania. Florin Moisă mencoba 

menjelaskan fenomena ini dengan menggunakan pendekatan patologi sosial dan 

disorganisasi sosial. Dia meyakini bahwa kegagalan Romania dalam 

mengintegrasi bersumber pada kebijakan yang tidak cukup signifikan yang 

mengarah pada perbedaan pandangan terhadap suku Roma. Mereka meyakini 

bahwa adanya perbedaan gaya hidup dan nilai yang dianut oleh suku Roma 

berbeda jauh dengan kehidupan normal modern pada era ini. Cara hidup dalam 

komunitas dan tidak berbaur dianggap sebagai sikap yang masih sangat 

tradisisonal oleh kebanyakan kalangan masyarakat non Roma. Permasalahan 

disorganisasi sosial inilah yang merupakan titik awal terjadinya disintegrasi sosial 

terhadap suku Roma. Florin Moisă menyarankan kepada pemerintah untuk 

memperbaiki dan mengawasi kebijakan yang dibuat agar dapat menghasilkan 

kemajuan yang lebih baik.
17

 Penelitian ini mendukung penelitian penulis yang 

melihat bahwa permasalahan etnis Rom berakar dari permasalahan identitas. Bagi 
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  Florin Moisă, 2012, Social Inclusion in Romania : From Concept to the Implementation of 

Public Policies for the Inclusion of the Roma, Doctoral Thesis Faculty of Sociology and Social 

Work, BOLYAI UNIVERSITY CLUJ NAPOCA. 
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masyarakat lokal Eropa, etnis Rom memiliki perbedaan identitas dan budaya yang 

jauh berbeda sehingga pemahaman mereka menjadi rendah dan mengarah pada 

tindakan diskriminasi serta disintegrasi terhadap etnis Rom. Penelitian Florin 

Moisa lebih berfokus pada kegagalan Romania dalam mengimplementasi 

kebijakan integrasi terhadap etnis Rom, yang menurutnya bersumber pada adanya 

perbedaan identitas dan budaya antar masyarakat lokal dan etnis Rom.  

Di dalam tesis yang ditulis oleh Katelyn Julissa Hochler berjudul A 

Comparative Study on the Situation of the Roma in Romania and Spain: A 

focus on multicultural education measures as a foundation for positive societal 

integration menjelaskan tentang perbandingan pendidikan di Spanyol dan 

Romania. Katelyn memilih fokus terhadap isu pendidikan dikarenakan melalui 

pendidikan, merupakan cara yang tepat untuk menangani masyarakat 

multikultural dan pendidikan tidak hanya sebagai cara untuk mengubah persepsi 

masyarakat tentang suatu kelompok, namun juga cara untuk menuju perubahan 

dan kemajuan yang lebih baik. Karena etnis Roma merupakan suku minoritas 

tertua yang ada di Eropa, untuk itu melalui penelitiannya, Katelyn berharap ada 

hal yang bisa dijadikan kontribusi dalam pendidikan suku Roma di Spanyol dan 

Romania. Pendidikan memiliki potensi untuk menjadi ruang dalam memfasilitasi 

toleransi, keterbukaan pikiran, dan komunikasi antara orang-orang yang beragam, 

karena pendidikan merupakan salah satu faktor kunci untuk mempromosikan 

hubungan antarbudaya dan meningkatkan pemahaman yang baik di antara semua 

kelompok etnis budaya. 
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Dalam penelitiannya, Katelyn menggunakan teori konstruktivisme sosial. 

Melalui lensa konstruktivis sosial, yang berfokus terhadap interaksi suku Roma 

dan non-Roma, dan pengembangan program pendidikan, yang kemudian 

mendorong terjadinya dialog antarbudaya dan interaksi sosial, yang semuanya 

berasal dari hubungan sosial. Menurut konstruktivisme sosial dunia dipanadang 

berasal dari perihal sosial daripada material, serta kepentingan dan identitas aktor 

sendiri dibangun bukan diberikan dan dinormalisasi. Oleh karena itu, bagaimana 

kelompok mengidentifikasi diri mereka, dimana syarat dan praktek, serta 

kebutuhan mereka diwakili dalam suatu masyarakat tertentu, adalah " konsekuensi 

dari hubungan " dan hubungan ini, pemahaman, dan interaksi dengan dan dalam 

lingkungan tidak tetap. 
18

 Penelitian yang dilakukan oleh Katelyn ini berusaha 

membandingkan sistem pendidikan terhadap etnis Rom yang berada di Romania 

dan Spanyol. Hal ini menguatkan argumen penulis tentang bagaimana pendidikan 

menjadi salah satu cara dalam memahami adanya perbedaan budaya dan identitas 

antar etnis. Ini juga akan meningkatkan toleransi sebagai sebuah norma sehingga 

nantinya integrasi bisa terwujud. Spanyol sebagai negara yang memiliki sistem 

pendidikan yang lebih baik dari Romania memiliki sistem pendidikan 

multikultural yang bertujuan untuk mengurangi pandangan negatif masyarakat 

terhadap etnis Rom. Sedangkan Romania masih melakukan segregasi dalam 

sistem pendidikan mereka terhap etnis Rom. 
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Dalam jurnal yang ditulis oleh Iskra Uzunova berjudul Roma Integration 

in Europe : Why Minority Rights Are Failing menjelaskan tentang dinamika 

interaksi sosial antara masyarakat Roma dan non Roma. Uzunova menjelaskan 

bagaimana situasi sosial yang terjadi terhadap masyarakat Roma begitu komplek 

dan sulit diselesaikan. Journal ini ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan alasan 

penting mengapa sebagian besar platform HAM di Eropa tidak cukup efektif 

untuk mengatasi tantangan sosial, politik, dan budaya yang mendalam terhadap 

masyarakat Roma di Eropa. Hal ini dikarenakan adanya norma-norma sosial-etis 

yang lebih kuat daripada hukum tertulis dalam membentuk dinamika sosial, dan 

karena sikap anti-Gypsyism dan hukum lisan Gypsy, norma-norma sosial-etis 

seperti  kerangka hukum  hak minoritas tidak akan efektif kecuali bila ketegangan 

sosial antara masyarakat Roma dan non-Roma ditangani terlebih dahulu. 

Uzunova memberi contoh tentang kasus sidik jari pemerintah Italia 

terhadap kamp Roma dengan menganalisanya melalui teori Koh internalisasi 

norma. Kebijakan pemerintah Italia tentang sidik jari tersebut menuai banyak 

protes dari berbagai macam lembaga-lembaga norma HAM. Mereka menuntut 

untuk mengehentikan program yang cenderung mendiskriminasi etnis minoriti 

seperti Roma. Dengan menggunakan teori Koh, Uzunova menjelaskan program 

pemerintah Italia merupakan langkah pertama dalam proses norma internalisasi, 

seperti yang dijelaskan oleh Koh: pemain sosial terlibat dalam interaksi satu sama 

lain. Pemain internasional, pemerintah Italia, terlibat dalam interaksi dengan 

pemain lain, masyarakat Roma, dengan mencoba menerapkan program untuk 

sidik jari individu dari komunitas tersebut sehingga memicu adanya sebuah 
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interpretasi dari norma hak asasi internasional. 
19

 Secara tidak langsung penelitian 

ini menunjukkan bahwa sebenarnya, permasalahan etnis Rom tidak cukup 

diselesaikan hanya melalui platform HAM. Sumber permasalahan terletak pada 

norma-norma sosial etnis yang perlu dihargai dan dipahami dengan baik. Bila 

dibandingkan penelitian yang dilakukan penulis, Uzunova melihat bahwa program 

pemerintah Italia merupakan langkah awal dalam proses internalisasi norma antar 

aktor sama halnya dalam penelitian penulis yang melihat adanya norma domestik 

sebagai cara dalam mewujudkan integrasi etnis Rom. Namun hal ini tidak 

dibarengi dengan penghargaan terhadap perbedaan identitas dan budaya yang 

dimiliki etnis minoritas.  

Dalam jurnal yang ditulis oleh Carolina Henriques yang berjudul Is the 

European Union Ready for the Roma? Menjelaskan tentang mengapa sebagian 

besar penyelesaian integrasi terhadap suku Rom menemukan kegagalan. 

Henriques memaparkan beberapa teori yang dijelaskan demi menemukan jawaban 

atas akar permasalahan yang dihadapi oleh Uni Eropa dalam mengintegrasi suku 

Rom.  

 Henriques menggunakan Baht’s theory of ethnic boundaries. Melalui teori 

ini kita bisa mengerti bagaimana identitas kuat orang Rom terus ada dalam 

lingkungan masyarakat yang global saat ini, dimana interaksi merupakan hal yang 

permanen dan pengaruh akan suatu nilai dan moral begitu konstan. Henriques 

melihat bahwa Rom merupakan salah satu etnis minoritas yang bisa 
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mempertahankan kebudayaan asli,identitas, dan cara hidup mereka di tengah 

banyaknya perubahan kondisi lingkungan di sekitar mereka. Namun disisi lain, 

etnis Rom merupakan suku yang sulit diterima dan ditolak keberadaanya karena 

alasan perbedaan identitas atau kebudayaan mereka, oleh karena itu cara integrasi 

yang dilakukan Uni Eropa sulit menemukan keberhasilan jika tidak membenahi 

permasalahan identitas ini. Henriques beranggapan , daripada Uni Eropa 

mengupayakan dan mempromosikan suatu kerjasama antar  poly-etnis lebih baik 

untuk mempromosikan tentang bagaimana membangun hubungan yang harmonis 

antar suku Rom dan non Rom dan memberikan pengertian terhadap anggota Uni 

Eropa untuk mempelajari dan menerima kebudayaan suku Rom, bahasa dan 

lifestyle tanpa merasakan itu sebagai sebuah ancaman atau kebutuhan atau 

permintaan mendesak.
20

  Penelitian ini sekali lagi melihat bahwa kegagalan dalam 

penyelasaian etnis Rom bersumber pada perbedaan identitas dan budaya yang 

dimiliki etnis Rom yang dianggap aneh bagi masyarakat lokal Eropa. Ini 

membantu penulis dalam menganalisa bahwa pendekatan yang memang 

seharusnya dilakukan oleh institusi dan negara untuk mengintegrasi etnis Rom 

adalah dengan cara memahami dan menerima perbedaan tersebut serta 

membangun komunikasi dan hubungan yang lebih baik dengan etnis Rom.  

Penelitian yang ditulis oleh Gyorgy Csepeli dan David Simon dalam  

jurnal yang berjudul Construction of Roma Identity in Eastern and Central 

Europe: Perception and Self-Identification menjawab bagaimana identifikasi 

proses terbentuknya  identitas melalui tahapan-tahapan terhadap etnis Rom.  
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Csepeli dan Simon menjabarkan bagaimana Eropa Tengah dan Timur 

memperlakukan kaum minoritas seperti Etnis Rom dengan melihat 4 tahap model 

kebijakan : kebijakan pada abad 18-19, kebijakan  negara-negara otoriter pada 

abad 19-20, kebijakan negara sosialis dan kebijakan demokrasi yang diikuti oleh 

perubahan politik pada tahun 1989. Setiap tahap kebijakan tersebut menghasilkan 

persepsi tersendiri terhadap bagaimana masyarakat menilai etnis Rom. Stigma, 

persepsi dan  prasangka buruk yang melekat dalam diri tiap individu dari etnis ini 

berkembang dari situasi sosial mereka.  Dengan kata lain stigma negatif   yang 

terbentuk terhadap etnis Rom merupakan hasil persepsi dari kaum mayoritas (in-

group)  terhadap kondisi sosial etnis Rom melalui kebijakan yang ada pada tiap 

tahap. Penelitian ini menggunakan konsep out-group dan in-group dari sosiologi. 

Etnis Rom dianggap sebagai out-group yang merupakan kelompok lawan. Hasil 

penelitian melihat bahwa kategorisasi terhadap etnis Rom di Romania bergantung 

pada status sosial-demografi dan pengelompokan etnis. Klasifikasi terhadap etnis 

Rom tidak hanya dilihat dari identitas dan kebudayaan mereka semata, namun 

juga bisa terbentuk dari kondisi sosial mereka.
21

 Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan penulis, penelitian yang dilakukan oleh Csepeli dan Simon ini melihat 

darimana proses identifikasi terbentuknya identitas etnis Rom, sehingga dapat 

mempengaruhi setiap kebijakan terhadap etnis Rom dari masa ke masa. Terlepas 

dari hal itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa identitas merupakan hal 

utama yang menyebabkan dan mepengaruhi perlakuan atau tindakan suatu negara 

dalam menentukan kebijakan.  
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Tabel 1. Posisi Penelitian 

No Nama Peneliti & Judul 

Penelitian 

Teori atau Konsep yang 

digunakan 

Hasil Penelitian 

1 Florin Moisă “Social 

Inclusion in Romania : From 

Concept to the 

Implementation of Public 

Policies for the Inclusion of 

the Roma.” 

- Patologi Sosial 

- Disorganisasi Sosial 

 

Romania sebagai salah satu 

anggota Uni Eropa memiliki 

permasalahan yang sama terkait 

integrasi suku Roma. Melalui 

pendekatan patologi sosial dan 

disorganisasi sosial, peneliti 

melihat bahwa segala macam 

kegagalan dalam penerapan 

kebijakan integrasi suku Roma di 

Romania diakibatkan oleh adanya 

perbedaan gaya hidup suku Roma 

di era modern yang berujung pada 

adanya disintegrasi sosial.   

 

2 Katelyn Julissa Hochler “A 

Comparative Study on the 

Situation of the Roma in 

Romania and Spain: A focus 

on multicultural education 

measures as a foundation for 

positive societal integration” 

- Konstruktivisme 

Sosial 

- Comparative Analysis 

 

 

Katelyn memilih fokus terhadap 

isu pendidikan dikarenakan melalui 

pendidikan, merupakan cara yang 

tepat untuk menangani masyarakat 

multikultural dan pendidikan tidak 

hanya sebagai cara untuk 

mengubah persepsi masyarakat 

tentang suatu kelompok, namun 

juga cara untuk menuju perubahan 

dan kemajuan yang lebih baik. 

Oleh karena itu Katelyn melalui 

kacamata konstruktivisme sosial 

melihat bahwa melalui pendidikan 

kemudian tercipta suatu interaksi 

yang mendorong masyarakat Roma 

dan non Roma mengadakan dialog 

dan menciptakan sebuah hubungan 

sosial. Spanyol lebih terbukti 

memiliki kualitas pendidikan yang 

mumpuni dibanding dengan 

Romania sehingga menghasilkan 

hubungan sosial yang lebih baik 

antar etnis Rom dan non Rom.  

3 Iskra Uzunova “Roma 

Integration in Europe : Why 

Minority Rights Are Failing” 

- Koh’s Internalization 

Norm 

Uzunova menjelaskan bagaimana 

situasi sosial yang terjadi terhadap 

masyarakat Roma begitu komplek 

dan sulit diselesaikan. Alasan 
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penting mengapa sebagian besar 

platform HAM di Eropa tidak 

cukup efektif untuk mengatasi 

tantangan sosial, politik, dan 

budaya yang mendalam terhadap 

masyarakat Roma di Eropa  

dikarenakan adanya norma-norma 

sosial-etis yang lebih kuat daripada 

hukum tertulis dalam membentuk 

dinamika sosial, dan karena sikap 

anti-Gypsyism dan hukum lisan 

Gypsy, norma-norma sosial-etis 

seperti  kerangka hukum  hak 

minoritas tidak akan efektif kecuali 

bila ketegangan sosial antara 

masyarakat Roma dan non-Roma 

ditangani terlebih dahulu. 

 

4.  Carolina Henriques yang 

berjudul “Is the European 

Union Ready for the Roma?” 

- Baht’s theory of 

ethnic boundaries 

Melalui teori ini kita bisa mengerti 

bagaiamana identitas kuat orang 

Rom terus ada dalam lingkungan 

masyarakat yang global saat ini, 

dimana interaksi merupakan hal 

yang permanen dan pengaruh akan 

suatu nilai dan moral begitu 

konstan. Henriques melihat bahwa 

Rom merupakan salah satu etnis 

minorits yang bisa 

mempertahankan kebudayaan 

asli,identitas, dan cara hidup 

mereka di tengah banyaknya 

perubahan kondisi lingkungan di 

sekitar mereka. Namun disisi lain, 

suku Rom merupakan suku yang 

sulit diterima dan ditolak 

keberadaanya karena alasan 

perbedaan identitas atau 

kebudayaan mereka, oleh karena 

itu cara integrasi yang dilakukan 

Uni Eropa sulit menemukan 

keberhasilan jika tidak membenahi 

permasalahan identitas ini. 

5.  Gyorgy Csepeli dan David 

Simon dalam  jurnal yang 

berjudul Construction of 

Roma Identity in Eastern and 

Central Europe: Perception 

and Self-Identification   

- Out-group dan In-

group 

Csepeli dan Simon menjabarkan 

proses pembentukan identitas etnis 

Rom di Eropa bagian Tengah dan 

Timur. Identitas yang terbentuk 

terhadapa etnis Rom merupakan 

hasil dari persepsi yang timbul dari 

tiap tahap kebijakan pemerintah 

dalam memperlakukan etnis Rom. 

Penelitian ini menggunakan konsep 

out-group dan in-group dari 

sosiologi. Etnis Rom dianggap 

sebagai out-group yang merupakan 

kelompok lawan. Hasil penelitian 
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melihat bahwa kategorisasi 

terhadap etnis Rom di Romania 

bergantung pada status sosial-

demografi dan pengelompokan 

etnis   

1.6 Landasan Teori  

 Untuk menemukan jawaban dari research question dalam penelitian ini, 

penulis akan menggunakan landasan teoritis dari kontruktivis. Asumsi dasar 

kontruktivis yang digunakan peneliti berhubungan dengan persoalan identitas, 

norma, budaya. Hal ini karena permasalahan dalam penelitian ini melihat pada 

peranan identitas, budaya dan norma yang terkonstruk dalam kehidupan sosial 

etnis Rom dan non Rom bagi perilaku Spanyol, yang kemudian mempengaruhi 

kebijakan integrasi etnis Rom. Varian yang dikemukakan oleh Peter J Katzenstein 

seorang profesor di Cornell University, Amerika Serikat ini dianggap paling 

cocok dalam menentukan sikap dan perilaku Spanyol, karena berhubungan 

dengan persoalan identitas serta budaya dalam struktur domestiknya.  

 1.6.1 Pendekatan Kontruktivis 

 Pada permulaan tahun 1980an, kontruktivisme menjadi salah satu 

pendekatan yang mulai signifikan dalam hubungan internasional. Setelah 

berakhirnya perang dingin, situasi dunia yang berawal dari kekuatan dua blok 

besar yang menunjukkan adanya pola power balancing antara dua blok, berubah 

menjadi lebih tidak pasti. Hal ini menjadikan teori tradisional seperti realism dan 

liberlisme tidak lagi cukup jelas dalam meramalkan kondisi dunia setelahnya.
22
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 Konstruktivisme muncul dengan mengkritik dua teori besar sebelumnya 

yang berfokus pada objektivitas dunia yang mengarah pada material semata. 

Tidak seperti pandangan realisme dan liberalisme, konstruktivisme melihat bahwa 

apa yang terjadi dalam hubungan internasional merupakan hasil dari adanya fakta 

sosial atau gagasan yang sudah terkonstruk.  

 Penjelasan tentang kritik konstruktivisme ini berlandaskan pada aspek 

ontologi dan epistomologi. Secara ontologi konstruktivis melihat dunia sosial 

sebagai struktur dan proses intersubjektifitas kolektif yang bermakna bahwa 

realitas sosial sebagai yang diciptakan. Dengan kata lain, konstruktivisme melihat 

interaksi antar aktor ditentukan oleh suatu gagasan bukan materi. Gagasan ini 

terbentuk dari adanya pemahaman intersubjektifitas antar aktor yang berasal dari 

konsensus dan pengetahuan manusia. Secara epistomologi, konstruktivis 

menentang pandangan realism dan liberalism yang melihat fenomena sosial 

adalah kumpulan pengetahuan yang objektif terlepas dari pemahaman 

subjektivitas manusia. Sebaliknya, konstruktivisme melihat adanya interpretasi 

atas fenomena sosial bahwa kebenaran dalam setiap pengetahuan tidak terlepas 

dari pemahaman subjektif peneliti.
23

 

 Penjabaran diatas telah cukup menjelaskan posisi kontruktivisme sebagai 

salah satu pendekatan dalam hubungan internasional. Konstruktivisme melihat 

perilaku negara dalam sistem internasional tidak dapat dikalkulasikan hanya 

berdasarkan kekuatan material, tetapi merupakan hubungan “konstruksi sosial” 

yang mendefinisikan interaksi para aktor. Misalnya pada konsep anarki, 
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Alexander Wendt menjelaskan konsep anarki bergantung pada bagaimana aktor-

aktor internasional memaknai interaksi diantara mereka dan persepsi dari aktor 

internasional akan menentukan pola interaksi yang terjadi. Dalam realita sosial, 

Wendt berpendapat bahwa politik internasional itu dibuat dan tidak diberikan 

namun lebih kepada karena adanya identitas dan kepentingan yang telah dibangun 

dan didukung oleh praktek. Intersubjektif pendekatan ini terletak pada identitas 

yang ditafsirkan lebih mendasar daripada kepentingan yang dibentuk oleh 

interaksi sehingga dibuatlah realitas sosial. 
24

 

Konstruktivisme yang dijabarkan oleh Wendt ini dikenal dengan istilah 

konstruktivis sistemik, yang memandang penting struktur internasional sebagai 

faktor penentu dalam pembentukan identitas negara. Hubungan dan perilaku suatu 

negara didasarkan pada identitas yang melekat pada tiap negara. Meskipun 

Wendt, tidak menampik bahwa terdapat faktor penentu dalam struktur domestik 

dalam perubahan identitas .  

Sebaliknya, kontuktivisme menurut Peter J. Katzenstein melihat bahwa 

struktur domestik memiliki peran yang signifikan terhadap pembentukan identitas 

negara. Hal-hal yang berkaitan dengan,norma dan budaya suatu negara merupakan 

faktor utama yang membentuk kepentingan dan perilaku negara tersebut. Dengan 

kata lain, pembentukan internal negara juga dapat mempengaruhi perilaku negara 

dalam sistem internasional. 

 Katzenstein mendefenisikan keamanan nasional suatu negara terbentuk 

tidak hanya melalui faktor-faktor yang bersifat materi, namun kepada struktur 
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domestik yang sudah terkonstruk sebagai fakta atau isu sosial yang ada sehingga 

mempengaruhi perilaku negara dalam melakukan kebijakan. Dengan kata lain, 

kontruktivisme menurut Katzenstein ini melihat bahwa teori tradisonal tidak 

selalu digunakan dalam menentukan bagaimana kepentingan dalam keamanan 

nasional suatu negara terbentuk. Ada hal lain dalam struktur domestik negara 

yang mempengaruhi kepentingan dalam mengambil kebijakan terhadap keamanan 

nasional suatu negara. Hal tersebut seperti identitas,norma dan budaya yang 

dimiliki suatu negara. Ini yang kemudian berpengaruh pada keamanan nasional 

yang dimiliki tiap negara.  

Berbeda dengan neorealist yang melihat keamanan nasional yang sebagian 

besar tanpa melibatkan unsur kebudayaan yang merupakan salah satu struktur 

domestik, namun lebih kepada hal-hal yang bersifat materi seperti keseimbangan 

kekuatan atau politik birokratik. Kontruktivis menurut Katzenstein melihat 

pentingnya mengikutsertakan elemen budaya dalam konsep keamanan nasional 

kontemporer.
25

 Keamanan nasional yang diupayakan oleh setiap negara terletak 

pada bagaimana negara memaknai interaksi yang terjadi dalam struktur 

domestiknya sehingga menjadi dasar dalam mengambil suatu tindakan atau 

kebijakan.  Oleh karena itu, penekanan dalam analisisnya adalah pada struktur 

normatif domestik dan bagaimana hal itu mempengaruhi identitas negara, 

kepentingan, dan pada gilirannya kebijakan negara. 
26
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Skema 1. Bagan Alur Penjelasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mempermudah pemahaman berikut merupakan penjelasan dari 

gambar di atas tentang bagaiaman identitas,kepentingan dan kebijakan saling 

mempengaruhi. 

1. Dampak dari norma : Elemen kultural dan institusional (seringnya 

norma) membentuk kepentingan nasional atau secara langsung 

membentuk kebijakan sebuah negara. 

2. Dampak dari norma : elemen kultural dan institusional negara 

(seringnya norma) membentuk identitas negara. 

3. Dampak dari identitas : Identitas dalam negara yang variatif atau 

perubahan identitas dari negara mempengaruhi kepentingan nasional atau 

kebijakan negara. 

4. Dampak dari identitas : bentuk/susunan dari identitas sebuah negara 

mempengaruhi struktur normatif antar-negara, seperti dalam rejim 

internasional atau security community.  

Source : The Culture of National Security (Peter J Katzenstein, 1996) 
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5. Recursivity/pengulangan. Proses saling mereproduksi dan 

merekonstruksi antara kebijakan negara dengan struktur kultural atau 

institusional 
27

 

 

Saat ini dimensi keamanan tidak lagi dianggap hanya berasal dari 

luar/eksternal, ancaman juga bisa berasal dari domestik yang biasanya terkait 

dengan isu-isu primordial seperti etnis, budaya dan agama.
28

 Oleh karena itu, etnis 

Rom yang telah menjadi ancaman sosial di tengah proses keberlangsungan 

integrasi Uni Eropa yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional di 

tiap negara anggotanya, khususnya Spanyol, perlu diusahakan penyelesaiannya 

melalui cara atau strategi tersendiri dalam menangani ancaman tersebut.  

Mengacu pada penjelasan tersebut, peneliti menggunakan konstruktivis 

menurut Katzenstein yang melihat bahwa budaya, identitas dan norma 

mempengaruhi kepentingan suatu negara yang kemudian membentuk perilaku 

negara dan kebijakannya. Peneliti meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh 

Spanyol dalam kaitannya dengan struktur normatif domestik yang dimiliki 

Spanyol (sebagai aktor negara) seperti identitas, norma dan budaya merupakan 

upaya yang dilakukan Spanyol dalam integrasi etnis Rom.            
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1.7 METODOLOGI PENELITIAN 

1.7.1 Tipe penelitian  

 Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe Eksplanatif yang 

bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena. Dalam konteks penelitian ini, 

fenomena yang akan dijelaskan adalah upaya yang dilakukan Spanyol yang 

menjadi sebab keberhasilannya dalam melakukan kebijakan integrasi etnis Rom.  

1.7.2 Tingkat Analisa dan Variabel  

Adapun unit eksplanasi terletak pada negara yaitu, integrasi etnis Rom 

sebagai permasalahan di Uni Eropa, sementara unit analisa terletak pada sistem 

regional yaitu strategi dan proses integrasi etnis Rom oleh Spanyol. Oleh karena 

itu tingkat analisa dari penelitian ini adalah induksionis. 

1.7.3 Teknik Analisa Data  

Teknik yang digunakan ialah metode analisis kualitatif karena berdasakan 

sumber-sumber skripsi, jurnal, artikel, website dan buku sesuai dengan fakta yang 

diketahui penulis. Selain itu dengan menggunakan metode deduktif dimana 

dengan menggunakan suatu teori atau konsep yang relevan bisa menganalisis 

fenomena-fenomena yang diteliti untuk kemudian dijadikan suatu hipotesa. 

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian ini merupakan sebuah studi pustaka. Pengumpulan data melalui 

Library Research
29

 yaitu berdasarkan data sumber buku, dan beberapa diperoleh 
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dari website/ internet, jurnal, beserta tulisan yang berkaitan dengan permasalahan 

yang akan dibahas dalam penulisan ini. 

1.7.5 Ruang Lingkup Penelitian  

           1.7.5.1. Batasan Materi 

    Untuk mempermudah melakukan penelitian, maka peneliti menggunakan 

batasan materi penelitian mengenai Strategi Spanyol dalam mengintegrasi 

etnis Rom, dengan merujuk Spanyol sebagai negara. Adapun masyarakat 

yang berinterkasi dengan etnis Rom adalah masyarakat Spanyol yang lalu 

tetap diwakili Spanyol sebagai negara.  

            1.7.5.2 Batasan Waktu 

Batasan waktu yang digunakan untuk penelitian ini sehingga ruang 

lingkup tidak terlalu luas yaitu pada tahun 2000-2016, dimana pada tahun 

2000 sebagai awal mula upaya integrasi yang dilakukan Spanyol akibat 

adanya tuntutan masyarakat Etnis Rom untuk mengakui eksistensi mereka.  

1. 8 Hipotesa  

Dari pembahasan yang telah dipaparkan maka penulis dapat menarik hipotesa 

yaitu strategi yang dilakukan Spanyol didasari atas kepentingan dan kebijakan 

yang terkonstruk dari adanya proses interaksi sosial antara etnis Rom dan 

penduduk Spanyol. Dengan kata lain, hasil positif yang dicapai Spanyol dalam 

upaya menyatukan etnis Rom terbentuk dari lingkungan kebudayaan dan nilai 

historis  yang memang sudah terkonstruk dalam kehidupan etnis Rom dan 
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penduduk Spanyol. Hal ini yang tidak terjadi dan tidak dimiliki oleh negara-

negara anggota Uni Eropa lainnya sehingga hanya Spanyol yang menjadi satu-

satunya negara yang berhasil dalam mengupayakan integrasi etnis Rom di negara 

mereka.  

 Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Katzenstein yang kemudian 

penulis gunakan sebagai pendekatan analisa dalam kasus ini, bahwa lingkungan 

budaya tidak hanya mempengaruhi berbagai jenis perilaku negara tetapi juga 

kepentingan serta kebijkannya bahkan dapat membentuk karakter dasar suatu 

negara yang biasa disebut sebagai identitas. Dengan kata lain, hubungan sejarah 

yang berakar pada suatu lingkungan kebudayaan yang terjalin antara etnis Rom 

dan penduduk lokal Spanyol menghasilkan suatu nilai yang kemudian mendorong 

terbentuknya suatu norma dan identitas bersama. Sehingga ini mempengaruhi 

perilaku Spanyol dalam menerapkan kebijakan  integrasi etnis Rom lebih baik dari 

negara anggota lain di Uni Eropa. 

 Strategi yang dilakukan Spanyol seperti manipulasi identitas, dimana 

Spanyol memberikan hak dasar yang sama seperti masyarakat lokal Spanyol 

terhadap etnis Rom melalui pengakuan terhadap keberadaan mereka sebagai 

bagian dari Spanyol. Selain itu melalui pendekatan nilai-nilai budaya etnis Rom 

yang bisa dilihat dari apa yang dilakukan Spanyol dengan menggunakan identitas 

kebudayaan asal etnis Rom sebagai identitas nasional Spanyol (flamenco). 

Spanyol juga menggunakan Pendidikan Multikultural sebagai upaya untuk 

mengkonstruk pemikiran masyarakat Spanyol dan etnis Rom dalam memahami  
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adanya perbedaan budaya dan identitas yang dipercaya sebagai akar dari 

permasalahan diskriminasi yang dialami oleh etnis Rom.  
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