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BAB II 

KEBIJAKAN UNI EROPA TERKAIT PENEGAKAN HAK ASASI 

MANUSIA  

 

Dalam bab ini, penulis membahas terkait aturan yang berkenaan dengan Hak 

Asasi Manusia dalam tingkat regional maupun internasional terkait kasus pencari 

suaka. Pada tingkat internasional, Konvensi Jenewa 1951 hadir sebagai perjanjian 

mengikat negara-negara yang telah meratifikasi untuk bertanggung jawab dalam 

meyikapi kasus pencari suaka. Dalam tingkat regional, Uni Eropa sebagai induk 

pemerintahan di negara-negara Eropa memiliki kebijakan dan aturan yang patut di 

patuhi oleh negara-negara anggota berkenaan pencari suaka Suriah. Pada bab ini 

hadir juga pembahasan respon keanggotaan Uni Eropa dalam memberikan 

kebijakan terbuka namun berbeda-beda. Ada kebijakan terbuka yang membatasi 

dan ada juga yang tidak membatasi. Jerman hadir sebagai salah satu negara 

anggota yang menerima banyak dan memiliki komitmen tinggi dalam kasus 

tersebut dan patuh terhadap aturan Konvensi Jenewa 1951 serta aturan Uni Eropa. 

 

2.1 Konvensi Jenewa 1951 

Komisi tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam urusan pengungsi atau 

disebut dengan United Nation High Commission for Refugee (UNHCR) 

bermarkas di Jenewa, Swiss. Badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950 

yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi 

serta mendampingi para pengungsi dalam proses pemindahan tempat menetap 
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mereka ke tempat yang baru. Badan ini telah diberikan mandat dalam memimpin 

dan mengkoordinasikan langkah-langkah internasional untuk melindungi 

pengungsi dan menyelasaikan permasalahan pengungsi di lingkungan 

internasional. Tujuan yang paling utama dari badan ini yaitu untuk melindungi 

hak-hak pengungsi. Demi menjalankan tugas secara efektif dalam menanggulangi 

masalah pengungsi, terdapat beberapa instrument hukum yang mengatur tentang 

pengungsi. Salah satunya yaitu Konvensi Jenewa tentang status pengungsi tahun 

1951 dan Protokol tahun 1967. 

Konvensi Jenewa tahun 1951 adalah Konvensi yang berkaitan dengan 

status pengungsi yang diadopsi pada tanggal 28 Juli tahun 1951 oleh Konferensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).1 Konvensi jenewa 1951 awal mulanya mulai 

berlaku pada 22 April 1954 dan memiliki satu perubahan dalam bentuk protokol 

1967. Perubahannya yaitu berkaitan dengan penghapusan batas geografis. Pada 

awalnya konvensi 1951 sebagai instrumen hukum dari paska perang dunia II. 

Konvensi 1951 terbatas pada lingkup untuk orang yang melarikan diri dari 

peristiwa yang terjadi sebelum 1 januari 1951 yang terjadi di Eropa. Dengan 

adanya protokol 1967 telah dihapuskannya perbatasan dan saat ini berada pada 

cakupan konvensi yang lebih universal, dan hingga kini negara-negara yang telah 

meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 wajib mematuhi peraturan hukum yang telah 

di tetapkan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia, dan konvensi tersebut menjadi 

dasar perlindungan pengungsi internasional hari ini.  

                                                           
1 United Nations Human Right Office of The High Comissioner, Convention Relating To the 

Status of Refugees, di akses dalam 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx, (11-2-2016, 23:22 

WIB) 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx,
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Konvensi 1951 ini berkenaan dengan dokumen hukum yang membentuk 

dasar dari setiap negara-negara, dan telah ditandatangani oleh 144 negara anggota, 

serta kewajiban hukum negara untuk melindungi mereka.2 Konvensi ini terdapat 

banyak pasal-pasal yang menjelaskan terkait pengungsi dan hak-hak yang mereka 

dapatkan. Konvensi Jenewa 1951 mengenai status pengungsi menjadi sebuah 

sistem untuk memberikan perlindungan bagi orang yang berisiko mendapatkan 

penganiayaan di negara mereka sendiri.3 Konvensi Jenewa menekankan pada 

perlindungan orang dari korban politik atau bentuk penindasan lainnya. Prinsip 

yang di pegang dalam Konvensi ini yaitu tidak adanya diskriminasi, hukuman, 

dan non-refoulment. Non-refoulment ini adalah prinsip dimana tidak satu orang 

pengungsi pun yang boleh dipulangkan kembali ke negara dimana kehidupannya 

akan terancam atas dasar perbedaan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada 

kelompok sosial tertentu, atau dimana didapati alasan bahwa mereka akan 

menghadapi bahaya untuk mendapatkan siksaan.4 Dengan demikian, melalui 

prinsip ini bahwa setiap negara wajib mematuhi untuk merealisasikannya dan 

menghormati prinsip non-refoulment tersebut. 

 

2.2 Upaya Kebijakan Uni Eropa Terkait Penegakan Hak Asasi Manusia 

Pada periode tahun 2011-2014, Uni Eropa telah mereformasi undang-

undang suaka untuk mencapai tujuan yang menyeluruh untuk mendirikan 

                                                           
2 The UN Refugee Agency, The 1951 Refugee Convention, di akses dalam 

http://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html, (10-27-2016, 21:37 WIB) 
3 Parliament Of Australia, The Problem With the 1951 Refugee Convention, di akses dalam 

http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pub

s/rp/rp0001/01RP05, (11-3-2016, 12:56 WIB) 
4 Lihat Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 Terkait Status Pengungsi 

http://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html,
http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp0001/01RP05,
http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp0001/01RP05,
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common European Asylum System (CEAS).5 CEAS ini di maksudkan untuk 

memastikan bahwa hak-hak pencari suaka di bawah hukum internasional di 

lindungi di negara-negara anggotanya. Sistem ini menetapkan standar minimum 

dan prosedur untuk pengolahan dan menilai aplikasi suaka, serta orang-orang 

yang di berikan status pengungsi.6 Sistem yang diberikan CEAS perlu dijalankan 

oleh negara-negara dalam penerimaan atau pemberian suaka. Selain itu CEAS 

adalah hak untuk suaka dan larangan refoulment, sebagaimana yang sudah 

dijamin oleh piagam hak-hak fundamental dan konvensi Jenewa tahun 1951 yang 

berkaitan dengan status pengungsi dan protokol 1967.7 Aturan yang diberikan 

CEAS kembali pada acuan yang sama dari Konvensi Jenewa 1951. CEAS 

menegaskan prinsip non-refoulment yang telah di atur dalam pasal 33 dari 

Konvensi Jenewa, dimana negara-negara dilarang mengembalikan pengungsi atau 

pencari suaka kembali ke negara dimana mereka menghadapi penganiyaan karena 

ras, agama, kebangsaan, atau keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu.8 Setiap 

negara harus menjamin dalam memberikan perlindungan serta menegakkan 

prisnsip non-refoulment. 

The court of justice of the European Union (CJEU) adalah mahkamah 

Eropa yang memiliki peran untuk memastikan hukum Uni Eropa di terapkan yang 

sama di setiap negara Uni Eropa, dan lembaga Uni Eropa mematuhi hukum Uni 

                                                           
5 The Law Library of Congress, Refugee Law and Policy: European Union, di akses dalam 

https://www.loc.gov/law/help/refugee-law/europeanunion.php, (10-27-2016, 23:57 WIB) 
6 Open Society Foundation, Understanding Migration and Asylum in the European Union, di akses 

dalam https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/understanding-migration-and-asylum-

european-union, (11-3-2016, 13:45 WIB) 
7 Ibid 
8 Ibid 

https://www.loc.gov/law/help/refugee-law/europeanunion.php,
https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/understanding-migration-and-asylum-european-union,
https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/understanding-migration-and-asylum-european-union,
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Eropa.9 CJEU juga memastikan penerapan hukum terkait suaka, memastikan 

proses pelanggaran negara anggota yang gagal dalam memenuhi kewajiban yang 

sudah ditetapkan dalam hukum suaka Uni Eropa, serta tindakan pelangggaran 

ketika ketentuan undang-undang Uni Eropa di tentang. Secara khusus bahwa 

CJEU di butuhkan untuk memastikan penerapan Piagam Hak Fundamental dari 

Uni Eropa yang menetapkan hak suaka (artikel 18), aturan larangan penyiksaan 

dan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan (artikel 4), hak atas 

perlindungan dalam hal penghapusan, pengusiran, atau ekstradisi (artikel 19), dan 

hak anak (artikel 24).10 CJEU hadir sebagai badan yang mengontrol atas tindakan 

setiap negara anggota dalam kaitannya dengan suaka.  

Upaya Uni Eropa lainnya untuk menangani permasalahan pencari suaka 

yaitu dengan mengeluarkan kebijakan yang ditujukkan langsung untuk negara-

negara Mediterania Selatan, dimana proses demokrasi dapat segera terselesaikan 

dan tidak menimbulkan gelombang pencari suaka yang banyak. Uni Eropa 

sebagai lembaga tertinggi di kawasan Eropa mengeluarkan kebijakan berupa 

European Neighbourhood Policy (ENP). Kebijakan ENP ini hadir pada tahun 

2003 sebagai model baru dalam kemitraan politik dan integrasi ekonomi dengan 

16 tetangga dekat Uni Eropa, termasuk ke arah Mediterania Selatan. ENP 

berusaha untuk mengembangkan bidang kemakmuran dan bertetangga yang baik, 

yang di dasarkan pada nilai-nilai Uni Eropa dan di tandai dengan hubungan yang 

                                                           
9 European Union, Court Of Justice Of The European Union (CJEU), di akses dalam 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_en, (11-9-2016, 22:29 

WIB). 
10 European Commission, Common European Asylum System, di akses dalam 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/index_en.htm, (10-28-2016, 

16:39 WIB) 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_en,
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/index_en.htm,
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dekat dan damai berdasarkan kerjasama.11 Kebijakan ENP di maksudkan untuk 

membantu negara-negara tetangga Uni Eropa untuk mencapai kemakmuran dan 

kebebasan. Langkah-langkah yang menunjukkan dukungan negara Eropa bagi 

negara yg ada pada kawasan Mediterania Selatan yaitu untuk mengambil jalan 

transisi dan reformasi. Hal tersebut dilakukan Uni Eropa untuk mengantisipasi 

masuknya pengungsi yang banyak ke kawasan Eropa setelah adanya peristiwa 

Arab Spring. 

Dengan demikian bahwa Uni Eropa memiliki seperangkat kebijakan yang 

ditujukkan bagi para pencari suaka. Negara-negara yang berada di dalam Uni 

Eropa perlu mematuhi dan menjalankan kebijakannya, termasuk menerima dan 

memberikan hak-hak yang dibutuhkan oleh pencari suaka. Negara-negara anggota 

yang enggan menerima pengungsi akan mendapatkan berupa sanksi. Komisi Uni 

Eropa memberikan denda pada negara-negara yang cenderung menolak dengan 

memberikan sanksi sebesar € 250.000 per pengungsi.12 Hal tersebut menjadi 

sebuah seruan bahwa negara-negara yang berada dalam keanggotaan Uni Eropa 

perlu bersatu dalam menangani derasnya pengungsi.  

 

2.2.1 Latar Belakang Kebijakan Uni Eropa Terkait Pencari Suaka 

Kebijakan yang telah di berikan Uni Eropa tentunya tidak terlepas dengan 

keadaan politik di mediterania selatan yang tidak kondusif dan konflik yang terus 

                                                           
11 Gobierno DE Espana, European Neighborhood Policy, di akses dalam 

http://www.exteriores.gob.es/PORTAL/EN/POLITICAEXTERIORCOOPERACION/VECINDA

D/Paginas/Inicio.aspx, (11-3-2016, 16:24 WIB) 

12 Eszter Zalan, EU may fine countries for rejecting refugees, di akses dalam 

https://euobserver.com/migration/133318, (12-15-2016, 21:08 WIB) 

http://www.exteriores.gob.es/PORTAL/EN/POLITICAEXTERIORCOOPERACION/VECINDAD/Paginas/Inicio.aspx,
http://www.exteriores.gob.es/PORTAL/EN/POLITICAEXTERIORCOOPERACION/VECINDAD/Paginas/Inicio.aspx,
https://euobserver.com/migration/133318,
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menerus bermunculan. Banyak warga yang menjadi koban, kemudian mencari 

perlindungan dengan melarikan diri dari negaranya dan mencari tempat yang 

aman dan bisa menjamin kehidupannya. Situasi tersebut kemudian memunculkan 

banyaknya arus pengungsi Mediterania Selatan yang ingin mencari kehidupan 

yang aman di kawasan Eropa, terkhususkan di negara-negara anggota Uni Eropa 

yang pada dasarnya menjamin Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2015, lebih dari 1 

juta orang (pengungsi) dan migran lainnya lebih memilih ke negara-negara Uni 

Eropa, baik melarikan diri dari konflik di negaranya, maupun mencari 

perlindungan.13 Salah satu alasan mereka mencari suaka politik pada kawasan 

Eropa yaitu masalah geografis yang cenderung lebih dekat dan mudah di jangkau. 

Gambar 2.1: Rute pengungsi Mediternia Selatan Menuju Kawasan Eropa 

 

Gambar di atas menunjukkan rute perjalanan para pencari suaka untuk 

melakukan perjalanan pada kawasan Eropa, dimana para pencari suaka yang telah  

                                                           
13 European Commission, Refugee Crisis in Europe, di akses dalam 

http://ec.europa.eu/echo/refugee-crisis_en, (11-2-2016, 23:26 WIB) 

http://ec.europa.eu/echo/refugee-crisis_en,
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mencapai perbatasan Eropa, yang ingin mengajukan permohonan perlindungan 

internasional harus tunduk terhadap perundang-undangan nasional dari setiap 

negara, dan juga mematuhi undang-undang suaka Uni Eropa. Kemudian negara 

anggota juga harus menjamin hak secara efektif dalam membuat klaim untuk 

perlindungan internasional tanpa penghalang atau penundaan.14 Dengan demikian, 

kedatangan para pencari suaka terhadap negara-negara anggota Uni Eropa perlu 

taat dan mengikuti terhadap aturan yang ada, dan negara-negara Uni Eropa perlu 

memberikan perlindungan disaat mereka membutuhkan suaka untuk menetap di 

negaranya. 

 

2.2.2 Respon negara Keanggotaan Uni Eropa Terhadap Pencari Suaka  

Berdasarkan aturan Uni Eropa yang telah disepakati bersama, bahwa ada 

nilai-nilai standar tinggi yang kuat dalam memastikan pencari suaka diperlakukan 

dengan cara yang sama pada sistem terbuka dan adil, dimanapun mereka berada 

pada negara-negara anggota Uni Eropa.15 Kedatangan pencari suaka dipastikan 

mendapatkan perlakuan yang baik dari setiap negara anggota Uni Eropa, dan 

negara-negara keanggotaan tersebut harus mematuhi aturan yang sudah 

ditetapkan. Uni Eropa telah menyerukan sebuah aturan yang menuntut negara-

negara anggotanya untuk tidak membatasi pencari suaka dan negara-negara 

anggota memiliki kewajiban secara sukarela untuk menerima orang-orang yang 

                                                           
14 Library Of Congress, Refugee Law and Policy: European Union, di akses dalam 

https://www.loc.gov/law/help/refugee-law/europeanunion.php, (11-3-2016, 23:39 WIB) 
15 European Commission, Migration and Home Affairs, di akses dalam 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/index_en.htm, (11-4-2016, 21:46 

WIB) 

https://www.loc.gov/law/help/refugee-law/europeanunion.php,
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/index_en.htm,
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membutuhkan perlindungan internasional.16 Namun, kenyataan yang ada pada 

saat kedatangan para pencari suaka, respon beberapa negara anggota Uni Eropa 

cenderung berbeda-beda. 

a. Yunani  

Juru bicara migrasi Giorgos Kyritsis menyatakan bahwa negaranya yang 

menjadi tempat serbuan pengungsi, tidak mampu mengambil banyak pencari 

suaka.17 Hal ini menunjukkan bahwa Yunani tidak mampu jika semua pencari 

suaka harus mendapatkan suaka. Ada batasan yang diberikan Yunani dalam 

menerima mereka. Peraturan Dublin yang telah mengatur wilayah bebas paspor 

(Schengen) Eropa, menyatakan bahwa orang yang ingin mengajukan permohonan 

suaka harus melakukannya di negara anggota yang pertama mereka datangi. 

Dalam kasus Yunani, pulau timur bagian negara tersebut kewalahan pada tahun 

lalu oleh para migran gelap yang menyelundup dari Turki. Yunani adalah negara 

yang menjadi tempat pertama dimana mereka melakukan transit setelah 

melakukan perjalanan yang panjang. Kemudian, negara ini cenderung membatasi 

pencari suaka karena ketidaksanggupan jumlah para pencari suaka yang datang 

dengan jumlah banyak. 

b. Belgia 

Belgia adalah salah satu negara anggota Uni Eropa yang memberikan 

batasan juga bagi pencari suaka. Menteri migrasi Belgia mengatakan bahwa 

pihaknya berwenang menerima 250 permintaan per harinya, dengan alasan negara 

                                                           
16 Georgi Gotev, Austria Buries Hope for EU Response to Refugee Crisis, di akses dalam 

https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/austria-buries-hopes-for-eu-response-to-

the-migration-crisis/, (11-4-2016, 23:10 WIB) 
17 Aljazeera, Greece Rejects taking in more refugees From EU States, di akses dalam 

http://www.aljazeera.com/news/2016/09/greece-rejects-refugees-eu-states-

160909133206979.html, (11-5-2016, 22:16 WIB) 

https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/austria-buries-hopes-for-eu-response-to-the-migration-crisis/,
https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/austria-buries-hopes-for-eu-response-to-the-migration-crisis/,
http://www.aljazeera.com/news/2016/09/greece-rejects-refugees-eu-states-160909133206979.html,
http://www.aljazeera.com/news/2016/09/greece-rejects-refugees-eu-states-160909133206979.html,
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ini kewalahan dengan banyaknya permintaan suaka. Belgia terdaftar 3.000 

permintaan suaka pada bulan Juli 2015, hal ini mengalami peningkatan 30% di 

bandingkan Juni 2015.18 Menurut Theo Francken, Menteri Belgia untuk suaka dan 

Migrasi, menyatakan bahwa ada batasan untuk segala sesuatu, termasuk dalam 

memberi ruang pencari suaka.19 Hal ini menjelaskan bahwa Belgia adalah negara 

anggota Uni Eropa yang memberi batasan terhadap pencari suaka. 

c. Jerman 

Jerman telah menerima satu juta pencari suaka di tahun 2015. Dalam 11 

bulan terakhir, negara ini telah menerima 964.574 migran baru, termasuk 200.000 

di bulan November dan Menurut Die Welt lebih dari setengah pengungsi berasal 

dari Suriah yang berjumlah 484.000.20 Jerman adalah negara yang menerima 

pencari suaka dalam jumlah terbesar dari semua negara Uni Eropa. Hal itu 

berdasarkan Komisaris tinggi PBB untuk pengungsi. Kemudian, Jerman 

melakukan hal tersebut karena berdasarkan pada moral dan secara hukum menjadi 

suatu kewajiban, Hal tersebut telah di sampaikan oleh Kanselir Jerman yaitu 

Angela Merkel di bulan September.21 Keterbukaan Jerman didasarkan atas rasa 

solidaritas, dan moralitas yang tinggi terkait kasus tersebut. 

Jerman salah satu negara di Uni Eropa yang berbeda dengan negara 

anggota Uni Eropa lainnya, Kanselir Angela Merkel telah membuka pintu untuk 

pencari suaka. Kebijakan Jerman dalam menerima pencari suaka, tentunya tidak 

                                                           
18 Laurens Celurus, Belgium Limits Asylum Request, di akses dalam 

http://www.politico.eu/article/commission-complaint-belgium-refugee-asylum-government-

coalition/, (11-5-2016, 22:56 WIB)  
19 Ibid 
20 Frida Garza, Germany is Taking in More Refugees in 2015 than the US Has in The Past 10 

Years, di akses dalam http://qz.com/567469/germany-is-taking-in-more-refugees-in-2015-than-

the-us-has-in-the-past-10-years/, (11-14-2016, 13:57 WIB) 
21 Frida Garza, Germany is Taking in More Refugees in 2015 than the US Has in The Past 10 

Years, di akses dalam http://qz.com/567469/germany-is-taking-in-more-refugees-in-2015-than-

the-us-has-in-the-past-10-years/, (11-14-2016, 15:11 WIB) 

http://www.politico.eu/article/commission-complaint-belgium-refugee-asylum-government-coalition/,
http://www.politico.eu/article/commission-complaint-belgium-refugee-asylum-government-coalition/,
http://qz.com/567469/germany-is-taking-in-more-refugees-in-2015-than-the-us-has-in-the-past-10-years/,
http://qz.com/567469/germany-is-taking-in-more-refugees-in-2015-than-the-us-has-in-the-past-10-years/,
http://qz.com/567469/germany-is-taking-in-more-refugees-in-2015-than-the-us-has-in-the-past-10-years/,
http://qz.com/567469/germany-is-taking-in-more-refugees-in-2015-than-the-us-has-in-the-past-10-years/,
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terlepas juga atas respon baik dan posistif yang berasal dari internal warga 

negaranya. Banyak warga Jerman yang menyambut hangat kedatangan para 

pencari suaka setelah mereka tiba di Jerman. 

Gambar. 2.1. Dukungan Masyarakat Jerman Terhadap Pencari Suaka 

 

Sambutan yang diberikan oleh masyarakat Jerman terhadap pencari suaka yang 

tiba, yakni berupa makanan dan bantuan lainnya. Sambutan dan dukungan yang 

diberikan masyarakat Jerman menjadi salah satu faktor dari kebijakan pemerintah 

Jerman untuk membuka pintu terbuka bagi pencari suaka. Selain itu, kesediaan 

Jerman dalam menerima pencari suaka tidak terlepas dari situasi darurat, dan 

nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. 

d. Swedia 

Swedia adalah Negara yang juga memberikan kebijakan terbuka. Kebijakan 

yang diberikan swedia tidak sebanyak apa yang diberikan Jerman. Jumlah yang 

diterima swedia adalah 64.700 aplikasi suaka. Swedia bersama Jerman dalam 

memberikan kebijakan terbukanya karena menunjukkan standar tanggung jawab 
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yang tinggi dalam krisis pengungsi dan pencari suaka. Hal ini telah disampaikan 

oleh Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstrom "Kami menerima bahwa 

setiap orang memiliki hak untuk mencari suaka dan hal ini juga menempatkan 

solidaritas Eropa untuk sebuah ujian. Saya pikir penting bagi kita untuk menjadi 

komunitas yang bergantung pada nilai umum demokrasi dan pembelaan hak asasi 

manusia."22 Yang disampaikan oleh petinggi Swedia tersebut menunjukkan akan 

keprihatinan para pengungsi yang mencari suaka dan mereka memberikan 

kebijakan terbuka namun masih memberikan batasan dalam menerimanya.  

e. Perancis 

Jumlah permintaan suaka di Perancis relatif rendah sekitar 6.700. Presiden 

Prancis François Hollande mengatakan bahwa Prancis siap untuk mengambil 

tanggung jawab lebih dan menampung 24.000 pengungsi selama dua tahun ke 

depan. Pemimpin Prancis tersebut mengatakan bahwa jumlah ini akan menjadi 

bagian Prancis di bawah sebuah proposal oleh Komisi Eropa untuk negara-negara 

Uni Eropa untuk mengambil 120.000 pengungsi selama dua tahun ke depan, 

"Kami akan melakukannya karena ini adalah prinsip yang membuat Prancis 

berkomitmen," kata Hollande. Kebijakan yang disampaikan  oleh presiden 

Perancis masih memperlihatkan bahwa masih ada batasan jumlah bagi pencari 

suaka yang masuk ke Negara Perancis. 

f.  Denmark 

Denmark telah menerima perimntaan suaka sebesar 11.300. Denmark telah 

berusaha untuk mencegah datangnya lebih banyak migran. Pihak berwenang 

Denmark mencoba membatasi migran agar menyebrang ke negara tersebut dari 
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Eropa tengah. Polisi Denmark telah memblokir akses ke beberapa jalan raya dan 

menghentikan beberapa lalu lintas kereta api internasional. Negara tersebut 

bahkan sebelumnya membuat iklan arab di empat suratkabar untuk memberikan 

kabar tentang pembatasan baru dan diperketat.Menurut Menteri Imigrasi dan 

Integrasi Inger Stojberg, “mengingat arus masuk yang sangat besar ke Eropa 

akhir-akhir ini, ada alasan bagus bagi kita untuk memperketat peraturan.” Hal 

tersebut sudah jelas bahwa Denmark menerima dengan jumlah yang sedikit, 

bahkan akan lebih memperketat lagi bagi masuknya para imigran baru. 

g. Inggris 

Terkait kasus pencari suaka yang mencari perlindungan, negara di Uni Eropa 

seperti Inggris hanya memberikan bantuan 14.605 dalam menerima permohonan 

suaka pada tahun 2014. jumlah tersebut sangat sedikit sekali dan disini 

menunjukkan bahwa Inggris masih memberikan batasan terhadap pencari suaka. 

h. Belanda 

Negara Belanda dalam menerima pencari suaka Suriah hanya 43.035. angka 

yang sedikit sekali dalam menerima pencari suaka Suriah. Masih memberikan 

batasan dan tidak begitu terbuka dalam penerimaanya. 

I. Norwegia 

Negara Norwegia hanya memberikan batas bagi pencari suaka Suriah dalam 

jumlah 30.470. Jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan banyaknya para 

pencari suaka yang ingin mendapatkan tempat tinggal dan kehidupan yang layak. 
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Beberapa negara anggota Uni Eropa di atas adalah negara-negara yang telah 

memberikan respon yang berbeda-beda. Ada negara yang terbuka namun 

membatasi dan ada juga negara yang terbuka namun tidak membatasi dalam 

menerima pencari suaka. Semua negara anggota dalam aturan Uni Eropa memiliki 

hak yang sama untuk membantu para pencari suaka secara manusiawi, kemudian 

tidak membatasi permintaan suaka dari mereka. Negara-negara perlu memberikan 

respon yang cepat dalam hal pemberian hak suaka. Dan mereka memiliki 

kewajiban untuk menerima dengan sukarela.  

Dengan demikian, Jerman adalah negara yang memberikan respon berbeda 

di antara negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Jerman cenderung memberi 

kebijakan terbuka bagi pencari suaka, dan memberikan kebijakan selebar-lebarnya 

bagi mereka untuk mendapatkan kehidupan yang aman dan jauh dari konflik di 

negaranya.  

 

 

 

 

 


