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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Fenomena Arab Spring merupakan proses perubahan yang terjadi di 

beberapa negara Timur Tengah dan Afrika Utara dimana terjadi transformasi sistem 

kekuasaan yang sebelumnya otoriter menjadi sistem demokrasi. Fenomena ini 

berawal dari aksi bakar diri di penghujung tahun 2010 yang dilakukan oleh pemuda 

asal Tunisia, Mohamed Bouazizi, sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap rezim 

dictator Zein El Abidin Ben Ali. Melihat hal tersebut, Ibunda Bouazizi melakukan 

protes dengan mendatangi kantor walikota. Kejadian tersebut direkam oleh 

saudaranya Mohammed Bouazizi, Ali Bouazizi, yang kemudian diunggah ke 

internet dan dalam kurun waktu 24 jam sudah menjadi berita internasional 

disaksikan oleh sebagian besar masyarakat Timur Tengah dan Afrika Utara. Akibat 

dari bentuk protes Bouazizi tersebut Tunisia berhasil rezim Presiden Zein El Abidin 

Ben Ali yang sudah memerintah selama 23 tahun1. 

Pergolakan demi pergolakan pun terjadi setelah turunnya Presiden Ben Ali. 

Di Mesir, Presiden Hosni Mubarak yang sudah berkuasa selama 30 tahun akhirnya 

pada Februari 2011 mengumumkan peletakkan jabatannya. Tak lama itu disusul 

oleh Libya, dimana Muammar Qaddafi secara tragis lengser dari jabatannya2. 

1 Arab Spring Bermula dari Penjual Buah, Berita Satu, diakses dalam 

http://www.beritasatu.com/catatan-akhir-tahun/23030-arab-spring-bermula-dari-penjual-

buah.html/ (04/10/2016, 9:30 WIB). 
2 Danu Eko Agustinova, Latar Belakang dan Masa Depan Libya Pasca Arab Spring, Socia – 

Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 10, Nomor 2, September 2013, hal. 120, dalam 

http://journal.uny.ac.id/index.php/sosia/article/download/5348/4651 (31/01/2016 2.25 PM). 
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Musim semi yang sebelumnya telah tiba lebih dahulu di Tunisia, Mesir, dan 

Libya kemudian merambat ke Suriah. Pemberontakan dimulai dari Maret 2011 dan 

semenjak itu perang saudara antara militer Suriah dibawah komando Presiden 

Bashar Assad dengan kelompok oposisi hampir terjadi setiap hari di seluruh penjuru 

kota di Suriah. Korban berjatuhan akibat penembakan membabi buta yang 

dilakukan oleh pihak militer Suriah. Hingga maret 2015 kemarin jumlah korban 

sudah mencapai lebih dari 215 ribu jiwa3. 

Akibat negara yang sudah menjadi area konflik, penduduk-penduduk Suriah 

terpaksa hijrah ke negara-negara tetangga dengan tujuan mencari suaka sekaligus 

tempat perlindungan. Namun banyaknya jumlah pengungsi membuat negara-

negara tetangga seperti Yordania, Lebanon dan Turki kewalahan. Persis seperti apa 

yang dipaparkan oleh Robert Lindner4 dalam wawancaranya bahwa ada lebih dari 

3,7 juta penduduk Suriah yang mengungsi dan tidak mungkin semuanya dapat 

ditampung oleh negara tetangga sekitar Suriah5. 

Dalam upayanya mencari kehidupan yang lebih baik, pengungsi Suriah 

lebih memilih untuk mengungsi ke negara-negara Eropa. Hal ini dikarenakan 

kedekatan geografis keduanya yang hanya dibatasi oleh Laut Mediterania, sehingga 

dengan menggunakan kapal para pengungsi sudah bisa mencapai daerah Eropa. 

Selain itu Turki, yang setengahnya adalah Eropa, mengeluarkan kebijakan open-

                                                             
3 Korban Perang Suriah Tembus 200 Ribu Orang, CNN Indonesia, diakses dalam 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150316112945-120-39385/korban-perang-suriah-

tembus-200-ribu-orang/ (31/01/2016, 13:09 WIB). 
4 Robert Lindner adalah kepala bagian untuk krisis humaniter pada organisasi bantuan Oxfam 

Jerman. 
5 Suriah Terjerumus Dalam Bencana Humaniter, DW, diakses dalam 

http://www.dw.com/id/suriah-terjerumus-dalam-bencana-humaniter/a-18314169 (31/01/2016, 

13:41 WIB). 
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door policy6 yang membuka jalan bagi pengungsi Suriah yang ingin mencari suaka 

di wilayah Eropa7. Turki yang berbatasan langsung dengan Suriah, tentunya 

menjadi salah satu jembatan utama bagi para pengungsi Suriah yang ingin ke Eropa. 

Adapun alasan mengapa pengungsi Suriah lebih memilih ke Eropa adalah 

untuk mendapatkan suaka politik di negara-negara anggota Uni Eropa. 

Uni Eropa adalah organisasi regional yang menjunjung tinggi prinsip 

kebebasan, keamanan, dan keadilan melalui kebebasan berpindah (freedom of 

movement) demi tercapainya integrasi, khususnya di bidang ekonomi8. Berada 

dalam lingkup rezim perlindungan pengungsi dan Hak Asasi Manusia PBB, negara-

negara di Uni Eropa diharapkan mampu memberikan rasa aman secara menyeluruh 

kepada pengungsi yang datang di wilayahnya9. Dan dengan berada di bawah 

naungan konstitusi Uni Eropa, pencari suaka asal Suriah tidak akan lagi dilibatkan 

dalam konflik militer maupun politik yang tengah terjadi di negara asal mereka. 

Di sisi lain, Uni Eropa yang dijuluki sebagai “benua yang menawarkan 

kedamaian dan kesempatan” diharap mampu memberikan peluang untuk 

meningkatkan kesejahteraan bagi tiap-tiap individu yang berada di bawah naungan 

                                                             
6 Open-Door Policy adalah Kebĳakan suatu negara yang mengizinkan pengungsi, pencari suaka, 

dan pekerja asing untuk melewati batas wilayahnya, menetap, bekerja serta menikmati 

perlindungan sosial dan hukum tanpa diskriminasi, dalam Kemal Kirişci dan Elizabeth Ferris, 

What Turkey’s open-door policy means for Syrian refugees, Brookings, diakses dalam 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2015/07/08/what-turkeys-open-door-policy-

means-for-syrian-refugees/ (08/06/2017, 1:30 WIB). 
7 Ibid. 
8 Lunyka Adelina Pertiwi, Kompleksitas Rezim di Uni Eropa: Upaya Penanganan Pengungsi dan 

Pencari Suaka, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Volume 19, Nomor 3, 

Maret 2016, hal. 218, dalam https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/download/15681/10448 

(08/06/2017, 3:50 WIB). 
9 Semua negara Uni Eropa merupakan anggota PBB yang menandatangani Deklarasi Hak Asasi 

Manusia (Declaration of Human Rights), Konvensi Geneva 1951, dan Protokol 1967 sehingga 

terikat pada rezim perlindungan HAM dan perlindungan pengungsi. Ibid, hal. 223. 
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konstitusinya. Adanya rezim freedom of movement10 atau kebebasan dalam 

berpindah yang mana sudah dikukuhkan melalui Schengen (Area) Agreement11, 

semakin membuka peluang untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi individu-

individunya. Hal ini juga menjadi pertimbangan penting bagi para pencari suaka, 

khususnya bagi para pengungsi asal Suriah untuk pergi ke negara-negara anggota 

Uni Eropa demi mencari penghidupan yang lebih layak. 

Semenjak 2011, jumlah pengungsi yang datang ke Eropa terus-menerus 

meningkat. Peningkatan tersebut menimbulkan permasalahan baru bagi negara-

negara di Uni Eropa, dimana puncaknya pada tahun 2015, Eropa mengalami krisis 

pengungsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center, 2015 

adalah tahun dimana Uni Eropa menerima permintaan suaka terbanyak sepanjang 

sejarah, dengan jumlah total 1.325.000 orang dan 29%-nya, yaitu sebanyak 378.000 

merupakan pengungsi asal Suriah12. Dengan angka sebanyak itu, Suriah telah 

menjadi the highest share of any nation atau negara penyumbang pengungsi 

terbanyak di Eropa13. 

                                                             
10 Freedom of movement sebetulnya meliputi empat konten yaitu free movement of goods, free 

movement of services, free movement of capitals, dan free movement of workers. Tetapi dalam 

perkembangannya freedom of movement lebih identik dengan free movement of people karena 

secara otomatis perpindahan manusia akan membawa setidaknya salah satu aspek dari modal, 

servis dan barang. 
11 Pada awalnya Schengen Agreement hanya ditandatangani oleh Belgia, Jerman Barat, 

Luksemburg, Prancis dan Belanda dan baru menyepakati persoalan eliminasi kontrol perbatasan di 

wilayah kelima negara tersebut. Pada tahun 1990, diadakan Schengen Convention yang kemudian 

menyepakati adanya common- Schengen visa policy (kebĳakan visa bersama) di antara kelima 

negara tersebut. Kini, Schengen Area sudah diberlakukan di hampir semua negara yang tergabung 

dalam Uni Eropa. Hanya Inggris (sebelum Brexit) dan Irlandia yang diberi hak istimewa untuk 

tidak menerapkan Schengen visa policy/Schengen Area. 
12 Phillip Connor, Number of Refugees to Europe Surges to Record 1.3 Million in 2015, Pew 

Research Center, dalam http://www.pewglobal.org/2016/08/02/number-of-refugees-to-europe-

surges-to-record-1-3-million-in-2015/#asylum-seekers-to-europe-are-largely-young-and-male 

(08/06/2017, 16:00 WIB). 
13 Ibid. 
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Menanggapi permasalahan tersebut, negara-negara core di kawasan Eropa 

seperti Jerman masih mengutamakan nilai-nilai moral dengan memberlakukan 

kebijakan open-door policy untuk para pengungsi yang ingin mencari suaka di 

wilayahnya14. Angela Merkel bahkan mengungkapkan bahwa negara negara Eropa 

tidak hanya harus membantu secara finansial melainkan juga harus bertanggung 

jawab secara kolektif untuk melindungi setiap individu yang hak-haknya 

terabaikan15. Dengan kata lain, negara-negara Uni Eropa hendaknya bersedia 

berbagi beban dalam program penyetaraan kuota penerimaan pengungsi untuk 

menampung dan memberi ruang gerak bagi pengungsi dan pencari suaka yang ingin 

tinggal di Eropa16. 

Pada praktiknya, tidak meratanya jumlah pengungsi di negara-negara Eropa 

menimbulkan masalah baru bagi Uni Eropa. Negara-negara pesisir Eropa seperti 

Yunani dan Italia yang menjadi pintu gerbang pengungsi menuju Eropa kewalahan 

menangani pengungsi. Hal tersebut dapat dilihat dari penampungan pengungsi yang 

ada di Lempudusa, Italia yang hanya memiliki daya tampung 5.000 orang harus 

menerima puluhan ribu pengungsi17. Banyaknya pengungsi yang datang tiap 

harinya menjadi beban yang tidak bisa ditanggung Yunani dan Italia sendirian.  

Tidak adanya solidaritas antar negara anggota Uni Eropa dalam penanganan 

krisis pengungsi ini menimbulkan ketegangan antar negara anggotanya. Italia, 

                                                             
14 Janosch Deckler, Merkel: Welcoming refugees ‘right thing to do’, Politico, dalam 

http://www.politico.eu/article/merkel-welcomingrefugees-right-thing-to-do/ (09/06/2017, 10:14 

WIB). 
15 Ibid. 
16 Ani Kartika Sari, Upaya Uni Eropa dalam Menangani Pengungsi Dari Negara-Negara 

Mediterania Selatan di Kawasan Eropa, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas 

Mulawarman, 2015, hal. 553-554, dalam http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-

content/uploads/2015/08/1340.-Ani-Kartika-S-0902045003.pdf (11/25/2016, 24.40 WIB). 
17 Ibid, hal. 554. 
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misalkan, yang sudah merasa terbebani dengan adanya program pembagian kuota 

pengungsi tersebut mengkritik negara-negara Uni Eropa lain yang terkesan lepas 

tangan terkait penanganan pengungsi ini18. Hal ini dikarenakan minimnya bantuan 

finansial dan teknis dari Uni Eropa bagi Italia yang sudah kerepotan menampung 

pengungsi dan pencari suaka yang singgah di wilayahnya. 

Sementara Inggris beranggapan bahwa menampung pengungsi dan pencari 

suaka yang jumlahnya tidak terkendali diperkirakan akan menyulitkan negara 

membedakan antara pengungsi yang legal dan ilegal. Inggris tentunya tidak ingin 

keterbukaan negaranya pada pengungsi disalahgunakan oleh pengungsi ilegal tanpa 

skill yang hanya ingin hidup nyaman dibawah jaminan pemerintah Inggris19. 

Adapun negara-negara Eropa Timur seperti Ceko, Rumania, Slovakia, 

Austria, dan Hungaria melihat kedatangan pengungsi beragama Muslim dengan 

jumlah besar sebagai ancaman bagi keamanan nasional maupun keamanan 

regional20. Mereka berasumsi bahwa pengungsi dan pencari suaka adalah kelompk 

yang tidak taat aturan dan membahayakan nilai-nilai tradisional bangsa dan 

keamanan Eropa. Menurut Viktor Orban, Perdana Menteri Hungaria, pengungsi 

dan pencari suaka adalah German Problem karena Jerman lah yang memilih untuk 

menerima pengungsi sehingga negara-negara Eropa lain tidak berkewajiban 

mengikuti langkah Jerman21. 

                                                             
18 Op. Cit, Lunyka Adelina Pertiwi, hal. 219. 
19 Ibid, hal. 224. 
20 Ibid. 
21 Hungarian PM: Migrant Crisis ‘Is a German Problem’, BBC, dalam 

http://www.bbc.com/news/av/world-europe-34136332/hungarian-pm-migrant-crisis-is-a-german-

problem (09/06/2017, 11:26 WIB). 
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Viktor Orban merupakan sosok politisi dari partai Fidesz, partai populis 

sayap kanan yang menjadi supermajority di parlemen Hungaria sekaligus partai 

pemenang pada dua pemilu terakhir di negara tersebut, tepatnya pada 2010 dan 

2014 silam22. Kemenangan besar partai Fidesz di parlemen Hungaria lantas 

menjadikan ketua umumnya, Viktor Orban, menjadi Perdana Menteri. 

Di Eropa, term populis sayap kanan digunakan untuk mendeskripsikan 

kelompok masyarakat, politisi, dan partai politik yang dikenal secara umum 

menolak kedatangan pengungsi, khususnya yang datang dari negara Muslim23. 

Sebagai politisi konservatif sayap kanan, Viktor Orban secara tegas menolak 

kedatangan pengungsi karena menurutnya, kedatangan pengungsi ditakutkan 

merusak tatanan kebudayaan Kristen yang sejak lama ada di Hungaria dan Eropa. 

Dalam surat kabar Jerman, Frankfurt Allgemeine Zeitung, Orban berkomentar: 

“Those arriving have been raised in another religion, and represent a 

radically different culture. Most of them are not Christians, but 

Muslims… This is an important question, because Europe and European 

identity is rooted in Christianity... Is it not worrying in itself that 

European Christianity is now barely able to keep Europe Christian? 

There is no alternative, and we have no option but to defend our 

borders.” 24 

 

Dari pernyataan diatas dapat kita lihat bahwasanya Orban merupakan sosok 

pribadi yang konservatif, xenophobic atau anti asing, dan islamophobic atau anti 

Islam. Dan pada penelitian ini penulis menggunakan Teori Poliheuristik dimana 

                                                             
22 Fidesz, Encyplopaedia Britannica, dalam https://www.britannica.com/topic/Fidesz (7/11/2017, 

11:00 WIB). 
23 Matthew Sharpe, The Metapolitical Long Game of The European New Right, The Conversation, 

dalam http://theconversation.com/the-long-game-of-the-european-new-right-75078 (03/05/2017, 

18:00 WIB). 
24 Robert Mackey, Hungarian Leader Rebuked for Saying Muslim Migrants Must Be Blocked ‘to 

Keep Europe Christian’, The New York Times, dalam 

https://www.nytimes.com/2015/09/04/world/europe/hungarian-leader-rebuked-for-saying-muslim-

migrants-must-be-blocked-to-keep-europe-christian.html?_r=1 (21/04/2017, 21:40). 
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Viktor Orban, yang merupakan Decision Maker atau perumus kebijakan, 

menggunakan pola pikirnya yang tersebut di atas beserta pertimbangan rasio 

merumuskan kebijakan luar negeri Hungaria yang menolak pengungsi asal Suriah. 

Kebijakan tersebut kemudian direalisasikan oleh pemerintah Hungaria dengan 

membangun pagar kawat sepanjang 175 kilometer di sepanjang perbatasannya 

dengan Siberia25. Untuk mendukung itu pula Parlemen Hungaria sampai 

mengeluarkan resolusi yang memperbolehkan petugas militer dan kepolisian untuk 

menggunakan apapun yang tersedia untuk mempertahankan area perbatasan26. 

Penolakan terhadap pengungsi ini merupakan bentuk respon Hungaria 

terhadap krisis pengungsi yang tengah terjadi di Eropa sekaligus bentuk upaya 

dalam mempertahankan keamanan nasionalnya, dimana Hungaria melihat 

kedatangan pengungsi Muslim dalam jumlah besar tersebut sebagai ancaman. 

Penanganan pengungsi sudah seharusnya menjadi tanggung jawab 

masyarakat internasional dimana ketentuannya sudah diatur dalam Deklarasi Hak 

Asasi Manusia (Declaration of Human Rights), Konvensi Geneva 1951, maupun 

Protokol 1967. Uniknya Hungaria sebagai negara yang menandatangani ketiga 

perjanjian Internasional tersebut, di bawah rezim Orban, lebih memilih untuk tidak 

menaati ketiganya. Disamping itu sebagai negara yang tergabung dalam Uni Eropa, 

rezim Orban juga menolak kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Uni 

Eropa terkait penanganan pengungsi. 

                                                             
25 Lydia Tomkiw, Hungary Passes Anti-Migration Laws as Refugees Walk toward Austria from 

Budapest, IBTimes News, diakses dalam http://www.ibtimes.com/hungary-passes-anti-migration-

laws-refugees-walk-toward-austria-budapest-2083602 (02/02/2016, 0:17 WIB). 
26 Fenced Out: Hungary’s Violation on Refugees and Migrants, Amnesty Internasional, diakses 

dalam https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR2726142015ENGLISH.pdf 

(02/02/2016, 1.00 WIB). 
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Di mata Viktor Orban, kesemua norma-norma kolektif internasional 

tersebut kalah penting dibandingkan dengan nilai-nilai tradisi dan budaya Hungaria 

yang syarat akan budaya kekristenan. Ini lah kemudian yang mendorong penulis 

untuk melakukan penelitian terhadap kebijakan luar negeri Hungaria yang anti 

migran yang penulis beri judul: 

“Analisa Kebijakan Hungaria dalam Menolak Menerima Pengungsi Asal 

Suriah pada Krisis Pengungsi Eropa 2015”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih 

lanjut tentang keterkaitan gaya kepemimpinan Viktor Orban serta persepsinya 

mengenai kedatangan pengungsi asal Suriah dengan kebijakan luar negeri Hungaria 

terkait pengungsi, sehingga muncul rumusan masalah sebagai berikut: 

“Mengapa Hungaria menolak untuk menerima pengungsi asal Suriah?” 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui nilai-nilai keyakinan, ideologi, dan persepsi yang 

dimiliki oleh Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban dalam memandang 

kedatangan pengungsi Suriah di wilayah Hungaria. 

2. Untuk mengetahui rasionalisasi yang digunakan Perdana Menteri Hungaria 

Viktor Orban dalam pertimbangannya merumuskan kebijakan. 
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1.3.2. Manfaat Penelitian 

1.3.2.1. Manfaat Akademis 

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya 

untuk dijadikan rujukan atau referensi agar lebih disempurnakan terhadap kajian 

dan analisa kebijakan luar negeri Hungaria yang menolak menerima pengungsi asal 

Suriah. 

 

1.3.2.2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan kepada 

pembaca dan khususnya pada penulis sendiri dalam memahami teori yang 

digunakan untuk menganalisa proses perumusan kebijakan luar negeri Hungaria 

dalam menolak kedatangan pengungsi asal Suriah. 

 

1.4. Penelitian Terdahulu 

Penulis mencantumkan beberapa beberapa penelitian terdahulu yang dapat 

dijadikan bahan rujukan dan pertimbangan yang mana memiliki topik dan 

pembahasan yang sama untuk diteliti. Penelitian-penelitian tersebut merupakan 

acuan awal bagi penulis untuk meneliti permasalahan terkait lebih lanjut. 

Penelitian yang pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Fatahillah dengan 

judul “Upaya United Nations High Commisioner for Refugees (UNHCR) dalam 

Menangani Pengungsi Suriah di Lebanon Tahun 2011-2013”. Dengan 

menggunakan konsep Organisasi Internasional, Fatahillah menjelaskan peran 
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UNHCR yang berperan aktif dengan cara memfasilitasi dan berkoordinasi dengan 

pemerintah Lebanon, dan bersama-sama menyelesaikan permasalahan pengungsi 

di wilayah Lebanon. 

UNHCR sebagai organisasi internasional berperan sebagai inisiator, 

fasilitator, dan determinator. Sebagai inisiator, UNHCR mengajukan permasalahan 

pengungsi Suriah kepada masyarakat internasional melalui konferensi donor yang 

diadakan di Kuwait, Sebagai fasilitator, UNHCR bersama pemerintah Lebanon 

menyediakan fasilitas bantuan secara langsung kepada pengungsi Suriah di wilayah 

Lebanon. Dan sebagai determinator, UNHCR memberikan status pengungsi 

melalui mekanisme refugee status determination (RSD) berdasarkan konvensi 1951 

tentang status kepengungsian. 

Dalam tulisannya, Fatahillah menjelaskan adanya beberapa faktor yang 

menjadi penghambat UNHCR dalam menjalankan operasinya, di antaranya 

kurangnya tempat tinggal yang mampu UNHCR sediakan untuk pengungsi 

dikarenakan terbatasnya tempat tinggal di Lebanon, sementara jumlah pengungsi 

yang datang terus bertambah. Hambatan lainnya adalah minimnya akses kesehatan 

kepada pengungsi sedangkan permintaan akses kesehatan pengungsi terus 

meningkat. Di samping itu, UNHCR juga sangat bergantung kepada pendonornya 

dalam hal keuangan agar dapat tetap beroperasi. 

Penelitian yang kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Lunyka Adelina 

Pertiwi yang berjudul “Kompleksitas Rezim di Uni Eropa: Upaya Penanganan 

Pengungsi dan Pencari Suaka”. Dengan menggunakan konsep Kompleksitas 

Rezim, Lunyka mengemukakan adanya saling tumpang tindih antar norma rezim di 
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Uni Eropa perihal kasus krisis pengungsi di negara anggotanya. Norma rezim 

tersebut antara lain rezim Internasional Perlindungan Hak Asasi, rezim 

Internasional Perlindungan, rezim Freedom of Movement, dan rezim Keamanan 

Eropa. 

Rezim Internasional Perlindungan Hak Asasi Manusia mengikat semua 

negara anggota Uni Eropa karena semua anggota Uni Eropa ikut tergabung dalam 

PBB dan telah menandatangani Deklarasi HAM di Geneva 1951 dan protokol 1967. 

Rezim Internasional Perlindungan Pengungsi tercantum dalam pasal 33 UNHCR: 

The Refugee Convention 1951 yang melarang suatu negara untuk mengusir 

pengungsi ke negara asalnya di mana kehidupannya akan terancam. Rezim 

Freedom of Movement atau lebih sering dikaitkan dengan free movement of people 

larangan adanya diskriminasi kewarganegaraan bagi setiap individu yang 

bermigrasi dari satu negara anggota ke negara anggota Uni Eropa lain yang 

direalisasikan melalui Schengen (Area) Agreement. Rezim Keamanan Eropa 

merupakan rezim keamanan regional yang tercantum dalam Hukum Uni Eropa 

pasal 4 ayat 2 dimana Uni Eropa harus menghargai negara anggotanya yang ingin 

melindungi wilayah kedaulatan maupun mempertahankan kepentingan 

nasionalnya, karena secara khusus keamanan nasional tetap merupakan tanggung 

jawab tunggal dari setiap anggota Uni Eropa. 

Kesemua norma rezim tersebut diatas, ketika dihadapkan pada krisis 

pengungsi di Eropa, mengalami tumpang tindih. Berdasarkan Deklarasi HAM dan 

The Refugee Convention memang seharusnya Uni Eropa berupaya semaksimal 

mungkin untuk menangani pengungsi-pengungsi yang datang di wilayahnya. 
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Sedangkan lonjakan pengungsi yang terjadi memaksa hampir semua negara 

anggota Uni Eropa memperhatikan keamanan nasionalnya dimana negara-negara 

tersebut tidak ingin kedatangan pengungsi tersebut mengancam sektor keamanan, 

kehidupan sosial, dan ekonomi domestik mereka. Berdasarkan Hukum Uni Eropa 

pasal 4 ayat 2, Uni Eropa harus menghargai kepentingan nasional negara-negara 

anggotanya. Disini lah tumpang tindih antar norma rezim tersebut terjadi dan 

kompleksitas tersebut juga menyulitkan Uni Eropa dalam menghasilkan kebijakan 

yang tepat. 

Selanjutnya Lunyka menjelaskan absennya solidaritas bersama antar 

negara-negara Uni Eropa dalam menghadapi krisi pengungsi mendorong Jerman 

untuk menjalankan Strategic Inconsistency. Dengan melawan norma rezim 

Freedom of Movement, Jerman mengindikasikan pemberlakuan kebijakan mini-

Schengen jika kebijakan bersama mengenai pengungsi tidak segera terealisasikan. 

Manuver Jerman tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap negara-negara 

Eropa yang bergantung kepada Schengen Agreement akan adanya penurunan 

pertumbuhan ekonomi. 

Jerman juga menjadi perantara bagi Uni Eropa dan Turki dalam skema 

perjanjian untuk menangani gelombang pengungsi, dimana Jerman sepakat untuk 

memindahkan pengungsi yang mendarat di Italia dan Yunani ke Turki. Dalam 

proses pemindahan tersebut, Jerman meminta bantuan pasukan koalisi NATO agar 

ikut mengawasi prosesnya. Kebijakan ini dikategorikan sebagai tindakan represif 

terhadap pengungsi yang datang yang tentunya juga bertentangan dengan norma 

rezim hak asasi manusia. 
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Strategic Inconsistency Jerman secara tidak langsung berkontribusi pada 

penurunan jumlah pengungsi yang masuk ke Eropa. Meskipun berlawanan dengan 

beberapa norma, aturan, dan prosedur dari rezim-rezim yang diikuti oleh Uni Eropa, 

upaya Jerman dalam penanganan dan pengurangan jumlah pengungsi di wilayah 

Uni Eropa bisa dikatakan efisien. 

Penelitian yang ketiga adalah sebuah jurnal elektronik yang ditulis oleh Ani 

Kartika Sari dengan judul “Upaya Uni Eropa dalam Menangani Pengungsi dari 

Mediterania Selatan di Kawasan Eropa”. Ani dalam karyanya menjelaskan bahwa 

krisis pengungsi yang terjadi di Eropa bukan hanya masalah bagi satu atau dua 

negara Eropa saja, tetapi merupakan masalah bagi semua negara-negara di Eropa. 

Hal ini dikarenakan negara-negara Eropa sudah terintegrasikan, menjadikan 

permasalahan itu menjadi masalah regional. Uni Eropa sebagai induk regionalisme 

di Eropa mengangani hal tersebut dengan berbagai upaya yang diantaranya adalah 

menyetarakan system suaka melalui CEAS (Common European Asylum System) 

atau merelokasi jumlah pengungsi ke beberapa kota atau negara. Kebijakan tersebut 

diaplikasikan oleh EASO (European Asylum Support Office), organisasi yang 

dibentuk Uni Eropa untuk melindungi dan menangani pengungsi di kawasan Eropa. 

Tidak hanya itu, untuk mengurangi jumlah pengungsi Uni Eropa juga menerapkan 

kebijakan ENP (European Neighbourhood Policy) untuk membantu negara-negara 

tetangga Uni Eropa termasuk mempercepat proses Demokratisasi di negara-negara 

Mediterania Selatan sehingga para pengungsi bisa kembali pulang ke negara 

asalnya masing-masing. 
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Ani memaparkan tidak meratanya jumlah pengungsi di negara-negara 

anggota Uni Eropa menimbulkan ketegangan antar anggotanya. Tidak hanya di 

dalam kawasan saja, cara penanganan Uni Eropa terhadap pengungsi juga 

mendapatka kritik dari dunia internasional, dari tidak layaknya penampungan 

sampai kasus meninggalnya pengungsi saat menuju perbatasan Eropa. Bisa 

disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Uni Eropa terhadap pengungsi masih 

belum maksimal. 

Penelitian yang keempat juga berupa jurnal elektronik, ditulis oleh Adrini 

Pujayanti dengan judul “Isu Pencari Suaka dan Kebijakan Uni Eropa”. Dalam jurnal 

tersebut Adrini menyampaikan bahwa mayoritas pemerintah negara-negara Eropa 

cenderung enggan menerima pengungsi dan bahkan sebagian negara menahan laju 

imigran ke negaranya menggunakan opsi militer. Sebagian negara yang 

menampung pengungsi menolak jumlah kuota pengungsi yang ditetapkan Uni 

Eropa dan lebih memilih melaksanakan kuota suka rela. Namun demikian, 

gelombang pengungsi yang terus datang semakin besar. 

Dalam Kebijakan tiap-tiap negara Uni Eropa terhadap pengungsi berbeda 

satu sama lainnya. Austria memperketat pengawasan perbatasannya dan akan 

memenjarakan pengungsi illegal. Slovakia, Polandia, dan Hungaria mengatakan 

lebih memilih menerima pengungsi yang beragama Nasrani saja, meskipun 

kebijakan ini banyak mendapatkan tudingan keras. Inggris merupakan salah satu 

negara enggan menerapkan kebijakan kuota pengungsi. Swedia dan Jerman 

bersikap lebih terbuka dalam menerima pengungsi dibandingkan negara-negara Uni 

Eropa lainnya. 
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Tabel 1.1. Posisi Penelitian Terdahulu. 

No. Judul Metodologi Hasil 

1 Skripsi:Upaya 

United Nations 

High 

Commisioner for 

Refugees 

(UNHCR) dalam 

Menangani 

Pengungsi Suriah 

di Lebanon Tahun 

2011-2013 

 

Oleh: 

Fatahillah 

Deskriptif 

 

Pendekatan: 

Konsep 

Organisasi 

Internasional 

 

Fokus: 

Upaya 

penanganan 

pengungsi Suriah 

oleh UNHCR di 

wilayah Lebanon 

o Peran UNHCR sebagai 

inisiator, fasilitator, dan 

determinator dalam 

menangani kasus 

pengungsi. 

o Kerjasama UNHCR dengan 

pemerintah Lebanon yang 

bersama menangani 

pengungsi d wilayah 

Lebanon. 

o Hambatan UNHCR dalam 

beroperasi, seperti jumlah 

pengungsi yang terus 

meninagkat, kurangnya 

tempat tinggal untuk 

pengungsi, minimnya akses 

kesehatan untuk pengungsi, 

dan ketergantungan 

UNHCR terhadap dana 

pendonor agar tetap 

beroperasi. 

2 Jurnal: 

Kompleksitas 

Rezim di Uni 

Eropa: Upaya 

Penanganan 

Pengungsi dan 

Pencari Suaka 

 

Oleh: 

Lunyka Adelina 

Pertiwi 

Kualitatif 

 

Pendekatan: 

Kompleksitas 

Rezim 

& 

Strategic 

Inconsistency 

 

Fokus: 

Upaya Jerman 

dalam 

mengurangi 

lonjakan 

pengungsi di Uni 

Eropa 

o Adanya kompleksitas atau 

tumpang tindih antar rezim 

di Uni Eropa perihal kasus 

krisis pengungsi di negara 

anggotanya. 

o Minimnya hierarki yang 

jelas untuk menunjukkan 

rezim mana yang 

mengandung power lebih 

kuat untuk menyelesaikan 

persoalan pengungsi. 

o Upaya Jerman 

menggunakan Strategic 

Inconsistency yang 

sebenarnya kontradiktif 

terhadap norma-norma 
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rezim yang dianut Uni 

Eropa, namun cukup solutif 

untuk mengurangi lonjakan 

pengungsi di wilayah 

Eropa. 

3 E-Jurnal: Upaya 

Uni Eropa dalam 

Menangani 

Pengungsi dari 

Mediterania 

Selatan di 

Kawasan Eropa 

 

Oleh:  

Ani Kartika Sari 

Kualitatif 

 

Pendekatan: 

Rezim 

Internasional 

 

Fokus: 

Upaya Uni Eropa 

dalam 

penanganan 

pengungsi asal 

Mediterania 

Selatan di 

wilayahnya 

o Upaya UE untuk 

menyetarakan sistem suaka 

melalui CEAS (Common 

European Asylum System) 

yang di aplikasikan oleh 

EASO (European Asylum 

Support Office) 

o Penetapan kebijakan ENP 

(European Neighbourhood 

Policy) untuk mempercepat 

proses Demokratisasi dan 

pengembalian pengungsi 

dari negara-negara 

Mediterania Selatan 

o Kurang maksimalnya upaya 

UE dalam penanganan 

pengungsi dengan 

banyaknya penampungan 

pengungsi tidak layak 

o Gagalnya upaya 

pengembalian pengungsi ke 

negara asal dikarenakan 

buruknya kondisi keamanan 

di negara asal pengungsi 

pasca Demokratisasi 
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4 E-Jurnal:  

Isu Pencari Suaka 

dan Kebijakan Uni 

Eropa 

 

Oleh: 

Adrini Pujayanti 

Deskriptif 

 

Pendekatan: 

Rezim 

Internasional 

& 

National Interest 

 

Fokus : 

Kebijakan-

kebijakan negara 

Uni Eropa 

terhadap pencari 

suaka di Eropa 

o Kebijakan Uni Eropa dalam 

penetapan jumlah kuota 

pencari suaka di negara-

negara anggota UE 

o Kebijakan negara mayoritas 

UE yang menolak kebijakan 

penetapan jumlah kuota dan 

memilih menetapkan kuota 

sendiri 

5 Skripsi : 

Analisa Kebijakan 

Hungaria dalam 

Menolak 

Pengungsi Asal 

Suriah pada Krisis 

Pengungsi Eropa 

2015 

 

Oleh : 

Ahmad 

Eksplanatif 

 

Pendekatan : 

Poliheuristic 

Theory 

 

Fokus : 

Proses perumusan 

Kebijakan Luar 

Negeri Hungaria 

dalam menolak 

pengungsi 

o Kedatangan pengungsi yang 

ditafsirkan Viktor Orban 

sebagai ancaman (non-

tradisional) terhadap 

Hungaria. 

o Kebijakan Luar Negeri 

Hungaria yang sangat 

terpusat kepada nilai, 

keyakinan, dan ideologi 

Viktor Orban sebagai 

otoritas tertinggi perumus 

kebijakan. 

o Kebijakan menolak 

pengungsi sebagai bentuk 

konservatisme Hungaria 

terhadap tradisi dan budaya 

Kristen. 

 

1.5.  Kerangka Teori dan Konsep 

1.5.1. Teori Poliheuristik Alex Mintz 

Dalam menganalisa kebijakan luar negeri Hungaria penulis menggunakan 

Teori Poliheuristik yang dikembangkan oleh Alex Mintz. Dalam buku 
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Understanding Foreign Policy Decision Making, Alex Mintz mengatakan bahwa teori 

Poliheuristik menengahi antara pilihan dan tingkah laku pada proses pengambilan 

kebijakan. Nama Poliheuristik sendiri berakar dari dua kata dasar, yakni poly 

(banyak) dan heuristic (jalan pintas), yang mengarah pada mekanisme kognitif yang 

digunakan oleh para perumus kebijakan sebagai simplifikasi dalam perumusan 

kebijakannya27. Kata “poli” tersebut juga merujuk kepada “Political Leaders” yang 

senantiasa mempertimbangkan untung dan rugi dalam aspek politik. Dalam Teori 

Poliheuristik proses perumusan kebijakan menyertakan aspek kognitif dan 

rasionalitas yang diimplementasikan kedalam dua tahap utama, terdiri dari (1) 

eliminasi awal dari alternatif yang bertentangan dengan nilai-nilai atau prinsip yang 

dianut oleh si perumus kebijakan dan (2) memilih alternatif terbaik dari alternatif 

yang tersisa dengan pertimbangan rasio untung dan rugi28. 

Teori Poliheuristik berasumsi bahwa politik domestik adalah esensi penting 

dalam politik luar negeri. Karena itu para pembuat kebijakan sebagai aktor politik 

yang kepentingannya hanya untuk memaksimalkan keuntungan negara cenderung 

menolak kebijakan yang dirasa dapat merugikan negaranya. Namun dalam kondisi 

tertentu, pertimbangan militer seperti penggunaan kekuasaan militer juga dapat 

digunakan dengan catatan para pembuat kebijakan sadar bahwa kebijakan tersebut 

menguntungkan bagi negaranya29. 

                                                             
27 Alex Mintz, Understanding Foreign Policy Decision Making, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2010, hal. 79. 
28 Ibid. 
29 Alex Mintz, How Do Leaders Make Decisions? A Poliheuristic Perspective, Journal of Conflict 

Resolutions, USA, February 2004, hal. 5, dalam Erry Mega Herlambang, Pengaruh Perluasan 

Keanggotaan NATO ke Eropa Timur terhadap Kebijakan Luar Negeri Rusia ke Georgia, Skripsi, 

Universitas Muhammadiyah Malang, 2012, hal 14. 



20 
 

Karakter-karakter kebijakan yang diambil pada Teori ini antara lain; 

nonholistic, multi-dimensional, noncompensatory, satisficing, dan order 

sensitive30. Berikut adalah karakter-karakter yang penulis butuhkan dalam kasus 

Hungria ini: (1) Nonholistic. Kata lainnya adalah nonexhaustive search, merupakan 

proses simplifikasi dimana semua alternatif kebijakan yang ada “diadu” satu sama 

lain, mengeliminasi sebagian, dan mengadopsi alternatif-alternatif sisanya. Proses 

holistic menuntut para pembuat kebijakan atas dasar kognitifnya dengan metode 

eliminasi short-cut (jalan pintas). (2) Noncompensatory. Merupakan prinsip yang 

mengedepankan untung rugi, dimiliki dan digunakan para pengambil keputusan 

pada proses perumusan kebijakannya. Prinsip ini bertujuan untuk menjelaskan 

proses penyederhanaan pengambilan keputusan dengan metode eliminasi atas dasar 

memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian yang sifatnya politis. 

Prinsip noncompensatory digunakan untuk menjelaskan proses pengambilan 

keputusan dimana para perumus kebijakan mengeliminasi pilihan-pilihannya 

dengan cara yang lebih mudah sesuai dengan aspek kognitifnya. (3) Satisficing 

Principle. Dalam model Poliheuristik, perumus kebijakan boleh untuk tidak 

mengeliminasi suatu alternatif atau bahkan mengadopsinya walaupun alternatif 

tersebut belum tentu dapat memaksimal keuntungan. Dalam hal ini perumus 

kebijakan lebih memilih sesuatu yang dapat “diterima” ketimbang memaksimalkan 

alternatif-alternatif yang ada karena terdapat kemungkinan bahwa tidak semua 

dimensi akan dipertimbangkan sebelum keputusan dibuat. Di lain hal, Ketika teori 

                                                             
30 Abbas Malekki, Decision Making in Iran’s Foreign Policy: A Heuristic Approach, dalam 

http://www.caspianstudies.com/article/Decision%20Making%20in%20Iran-FinalDraft.pdf 

(20/04/2017, 14:30 WIB). 
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ini sudah menggunakan suatu proses eliminasi dari sebuah dimensi sudah bisa 

dikatakan bahwa tindakan tersebut tergolong dalam bentuk satisficing. 

Pada tahap pertama para perumus kebijakan cenderung menghindari 

kerugian dengan penekanannya pada dimensi politik. Kerugian politik yang 

dimaksud mengacu kepada posisi personal seorang pengambil kebijakan pada saat 

itu yang mana indikator untung dan ruginya berasal dari aspek kognitif (keyakinan, 

ideologi, pengalaman, dll) dari sang pengambil kebijakan. Kerugian politik yang 

umumnya dihindari adalah menurunnya popularitas seorang pemimpin di dalam 

negeri, kurangnya dukungan terhadap kebijakan yang akan diambil, prospek 

kekalahan pemilu, menguatnya pihak oposisi (domestik), runtuhnya koalisi rezim, 

legitimasi pemimpin, dan demonstrasi/kerusuhan. Kerugian-kerugian ini dihindari 

dengan cara mengeliminasi alternatif-alternatif kebijakan yang dapat 

membahayakan posisi politik si pembuat kebijakan31. 

Pada tahap kedua, pemimpin cenderung membuat pilihan akhir diantara 

alternatif yang tersisa dengan prinsip memaksimalkan keuntungan. Pada tahap ini 

para decision maker cenderung mengesampingkan sisi subyektifnya yang mana 

sudah didahului pada tahap pertama. Rasionalisasi digunakan sebagai sebuah 

pembenaran atas kebijakan yang telah diputuskan agar output kebijakan lebih dapat 

diterima oleh publik32. 

                                                             
31 Mintz and Geva, 1997; Mintz, Geva, Redd, and Carnes 1997; Sathasivam, 2003; Taylor-

Robinson and Redd, 2003, dalam Levy, 2003, Hal. 255, dalam James Patrick dan Zhang Enyu, 

Chinese Choices: A Poliheuristic Analysis of Foreign Policy Crises 1950-1966, 2005, hal. 2, 

dalam Erry Mega Herlambang, Pengaruh Perluasan Keanggotaan NATO ke Eropa Timur 

terhadap Kebijakan Luar Negeri Rusia ke Georgia, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 

2012, hal. 17. 
32 Ibid, hal. 18. 
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Dalam penelitian ini, teori Poliheuristik digunakan untuk menjelaskan 

bagaimana persepsi Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban terhadap pengungsi 

asal Suriah sangat berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri 

Hungaria. Persepsi mengenai pengungsi asal Suriah, berupa ancaman atau tidak, 

sangat bergantung pada apa yang diyakini oleh Perdana Menteri Orban baik itu 

berupa ideologi, keyakinan, dan juga doktrin-doktrin yang dipegang dan diyakini 

oleh Orban. 

Ada dua variabel yang penulis gunakan untuk menganalisa faktor kognitif 

Viktor Orban yang penulis turunkan kedalam indikator, antara lain: Kristen 

Konservatif yang diyakini oleh Orban dimana sebagai individu, Viktor Orban 

merupakan penganut agama Kristen layaknya mayoritas penduduk Hungaria. Hal 

ini karena nilai-nilai Kristen dalam pribadi Orban sudah tertanam sejak lama karena 

Orban sendiri lahir dan tumbuh di lingkungan yang sangat relijius sehingga nilai-

nilai Kristen menjadi salah satu variabel kognitif yang penting dalam menganalisa 

proses perumusan kebijakan. 

Variabel kedua adalah ideologi politik Populisme Sayap Kanan, ideologi 

politik yang dianut oleh Partai Fidesz yang diketuai oleh Viktor Orban. Partai 

Fidesz sebagai partai yang ultra-nasionalis, konservatif, dan sayap kanan ini 

merupakan partai pemenang pada dua pemilu terakhir di Hungaria sebelum 

terjadinya krisis pengungsi Eropa (2010 dan 2014). Kemenangan tersebut 

menjadikan Partai Fidesz sebagai supermajority di parlemen sekaligus memberikan 

otoritas kepada Viktor Orban, yang ketika itu sedang menjabat sebagai ketua umum 

partai, menjadi perdana menteri pada dua periode yang sama. Posisi Viktor Orban 
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sebagai perdana menteri sekaligus ketua partai pemenang ini menjadikan ideologi 

politik sebagai variabel penting dalam proses perumusan kebijakan luar negeri 

Hungaria. 

Pada tahap pertama, Viktor Orban sebagai perumus kebijakan 

menggunakan faktor kognitifnya dalam memandang kedatangan pengungsi Suriah 

sesuai dengan keyakinan, nilai, maupun ideologi yang dianutnya. Pilihan 

persepsinya ada dua; (1) pengungsi sebagai ancaman atau (2) pengungsi bukan lah 

ancaman. Di sini penulis mencoba mengelaborasi bagaimana variabel-variabel 

kognitif Viktor Orban, yakni Kristen Konservatif dan Populisme Sayap Kanan, 

memengaruhi persepsi Viktor Orban dalam menafsirkan kedatangan pengungsi 

sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Hungaria. 

Pada tahap kedua, pandangan terhadap pengungsi sudah ditetapkan dengan 

jelas, Viktor Orban memposisikan dirinya berdasarkan kalkulasi untung rugi bagi 

Hungaria namun tetap pada skup yang sudah ditentukan di tahap satu. Adapun 

alternatif kebijakan yang tersedia bagi Viktor Orban adalah antara harus menerima 

atau harus menolak kedatangan mereka. Mengingat Viktor Orban sendiri 

menafsirkan kedatangan pengungsi asal Suriah sebagai ancaman, maka alternatif 

untuk menerima pengungsi dengan otomatis tereliminir, sehingga satu-satunya 

pilihan yang tersedia bagi Orban adalah dengan menolak kedatangan pengungsi. 

Lalu dalam tahap kedua ini Viktor Orban akan merasionalisasikan pilihan kebijakan 

yang diambilnya. Rasionalisasi tersebut merupakan hasil kalkulasi untung-rugi 

yang dijadikan acuan pembenaran atas kebijakan yang telah diputuskan agar 
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kebijakan tersebut terlihat masuk akal sehingga dapat diterima oleh publik 

Hungaria. 

Bagan 1.1. Definisi Operasional Teori Poliheuristik. 

 

 

1.6. Metodologi Penelitian 

1.6.1. Jenis Penelitian 

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

ekspalanatif yang mana dalam penelitian ini penulis akan mencoba menjelaskan 

mengapa Hungaria menolak menerima pengungsi asal Suriah dengan menggunakan 

model pembuatan kebijakan luar negeri. 
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1.6.2. Teknik Analisis 

Teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

teknik analisa reduksionis. Dengan teknik analisa reduksioniss ini menggunakan 

data terkait fenomena yang diteliti, diujikan dengan teori untuk kemudian 

dianalisis, yang nantinya akan mempengaruhi proses pembentukan hipotesa. 

 

1.6.3. Variabel Penelitian dan Level Analisa 

Variabel independen adalah unit eksplanasi yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Perdana menteri 

Hungaria Viktor Orban. Melalui hal ini penulis akan mencoba menjelaskan 

pengaruh pola pikir kognitif dan persepsi Viktor Orban dalam proses perumusan 

kebijakan Hungaria.  

Sedangkan untuk variabel dependen adalah unit analisa yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini. Variabel dependen disini adalah Hungaria, dimana 

Hungaria mengeluarkan kebijakan untuk menolak pengungsi sebagai respon 

terhadap krisis pengungsi di Eropa pada tahun 2015.  

Melalui unit ekplanasi dan unit analisa yang sudah ditentukan, tingkat 

analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tingkat analisa 

reduksionis, dimana unit eksplanasinya adalah individu dan unit analisanya adalah 

negara bangsa. 
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1.6.4. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk mempermudah penelitian dengan kompleksitas data yang ada serta 

untuk menjaga penelitian ini agar lebih terarah, maka perlu sekiranya diberikan 

batasan waktu dan batasan masalah. Adapun batasan batasan tersebut ialah: 

1. Batasan waktu yang penulis gunakan dalam penelitian ini dimulai dari krisis 

pengungsi yang melanda Eropa, hingga keluarnya kebijakan luar negeri 

Hungaria dalam menolak pengungsi asal Suriah pada tahun 2015. 

2. Batasan masalah yang penulis gunakan didalam penelitian ini terbatas 

kepada kebijakan luar negeri Hungaria dalam menolak menerima pengungsi 

asal Suriah.  

 

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yaitu data yang bersumber dari buku-buku atau kepustakaan lainnya yang 

mendukung penelitian ini. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode studi 

literatur, yaitu mengumpulkan data melalui literatur-literatur berupa skripsi dan 

jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. 

 

1.7.  Hipotesa 

Viktor Orban merupakan pemimpin yang memiliki pengaruh yang sangat 

kuat dalam pemerintahan Hungaria dimana Orban selain telah menjadi Perdana 

Menteri semenjak 2010, Orban juga adalah pemimpin partai Fidesz yang 
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merupakan ruling party di Hungaria yang menguasai tidak hanya kursi mayoritas 

di parlemen melainkan juga merupakan partai pemenang di semua kabupaten di 

Hungaria. 

Selama pemerintahannya Orban menancapkan nilai-nilai seperti ajaran 

Kristen dan nasionalisme sangat dalam terhadap kebijakan luar negeri Hungaria 

sehingga kebijakan luar negeri Hungaria lebih banyak didorong oleh faktor-faktor 

seperti persepsi, ideologi, dan keyakinan yang dianut oleh Orban dan partai Fidesz, 

terlebih khusus jika kebijakan tersebut mengenai krisis pengungsi. 
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