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BAB II 

MIGRASI INTERNASIONAL PASCA KEBIJAKAN BEBAS VISA 

DALAM SCHENGEN AGREEMENT 

Bab dua dalam penelitian ini menjelaskan mengenai awal mula 

terbentuknya Schengen Agreement yang menjadi salah satu bagian dari projek Uni 

Eropa. Schengen Agreement yang telah disepakati oleh negara-negara Uni Eropa 

ini telah menjadi dasar diberlakukan kebebasan bergerak baik jasa, barang dan 

manusia di kawasan Uni Eropa. Dengan diberlakukannya Schengen Agreement ini 

berdampak terhadap laju migrasi internasional yang terjadi di Uni Eropa. Laju 

migrasi internasional pasca Schengen Agreement berpotensi pada banyaknya 

imigran yang berdatangan di negara-negara Uni Eropa. Salah satunya laju migrasi 

internasional yang berkembang di Perancis.  

2.1     Sejarah Munculnya Schengen Agreement 

Schengen Agreement merupakan salah satu bagian dari kesepakatan yang 

ada di dalam Uni Eropa. Schengen Agreement ialah perjanjian atau kesepakatan 

yang berfokus pada pergerakan jasa dan manusia. Sebelumnya konsep mengenai 

bebas bergerak antar negara-negara Eropa ini telah ada sejak lama. Ide mengenai 

bebas bergerak tersebut mulai direalisasikan sejak Eropa mengalami kerugian 

besar pasca Perang Dunia II.
1

1
 Schengen Visa Info, Schengen Agreement, diakses dalam www.schengenvisainfo.com/schengen-

agreement/, pada 16 Juli, pukul 09.07 WIB

http://www.schengenvisainfo.com/schengen-agreement/
http://www.schengenvisainfo.com/schengen-agreement/
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Sejak Perang Dunia II kondisi negara di dunia mengalami kejatuhan, 

terlebih bagi negara-negara di Eropa. Maka dari itu negara-negara tersebut 

berupaya untuk memperbaiki kondisi perekonomian di dalam negaranya. Upaya 

tersebut diawali dengan usulan dari Robert Schuman yaitu adanya integrasi 

industri batu bara dan baja antara Jerman dan Perancis yang berada di bawah 

institusi supranasional. Integrasi industri yang berada pada naungan institusi 

supranasional ini yang disebut juga dengan High Authority.
2
 Selanjutnya Schuman 

Plan ini yang mejadi dasar bagi pembentukan European Coal and Steel 

Community (ECSC) pada tahun 1950. Kemudian pada 18 April 1951 Perjanjian 

mengenai ECSC  tersebut ditandatangani oleh enam negara (The Inner Six) yaitu 

Belgia, Belanda, Luxemburg, Jerman, Italia dan Perancis. Perjanjian tersebut 

dikenal dengan perjanjian Paris (Paris Treaty). Tujuan dari perjanjian ini adalah 

untuk memperluas ekonomi, pertumbuhan lapangan pekerjaan dan standar 

kehidupan yang lebih tinggi melalui pasar umum batu bara dan baja.
3
 Pada 

perjanjian Paris ini yang kemudian menjadi awal terbentuknya federasi Eropa. 

Kemudian berlanjut pada 25 Maret 1957 dibuatlah Treaty of Rome yang di 

dalamnya  terbentuk European Economic Community (EEC) dan European 

Automic Energy Community (EAEC). Hal ini merupakan keputusan yang diambil 

oleh keenam negara (The Inner Six)  tersebut untuk memperluas integrasi dalam 

bidang ekonomi. Secara spesifiknya dalam perjanjian ini, mereka menyepakati 

                                                           
2
 Richard W. Mansbach & Kristen L. Rafferty, 2012, Pengantar Politik Global, Bandung: Nusa 

Dua, hal 319 
3
 The European Union Through The Years, European Coal and Steel Community is Established 

With The Treaty of Paris, diakses dalam http://www.euintheus.org/who-we-are/timeline/, pada 7 

Agustus 2017, pukul 18.15 WIB 

http://www.euintheus.org/who-we-are/timeline/
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adanya pengembangan transportasi energi dan nuklir serta penetapan pasar umum 

Eropa yang bebas pajak dan quota.
4
 

Pada 8 April 1965 dari tiga perjanjian (ECSC, EEC dan EAEC) telah 

digabung berdasarkan traktat Brussel dan berada dalam satu wadah yang disebut 

dengan European Communities (EC).
5
 Hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki 

kondisi perekonomian negara-negara di kawasan Eropa Barat yang telah jatuh. 

Kesuksesan dari kerjasama ekonomi yang telah dibentuk oleh the inner six ini 

telah banyak menarik negara Eropa lain untuk ikut bergabung. Dengan 

penambahan anggota dalam European Communities (EC) semakin menambah 

pemikiran untuk mengurangi perbedaan diantara negara anggota dalam bidang 

ekonomi. Salah satunya munculnya ide bebas bergerak baik barang, jasa dan 

manusia di kawasan Eropa.
6
  

Pelopor dari terbentuknya ide tentang bebas bergerak ini adalah Jerman 

dan Perancis yang kemudian diikuti oleh Belgia, Luxemburg dan Belanda. Ide 

tersebut kemudian dikenal dengan Schengen Agreement yang ditandatangani pada 

14 Juni 1985 oleh lima negara yaitu Perancis, Jerman, Belgia, Luxemburg, dan 

Belanda.
7
 Alasan dari terbentuknya Schengen Agreement adalah adanya keinginan 

dari kelima negara tersebut  untuk sedikit demi sedikit menghapuskan perbatasan 

                                                           
4
 Nuraeni S., Deasy Silvya, & Arfin Sudirman. 2010. Regionalisme Dalam Studi Hubungan 

Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 138-140 
5
 Ibid, hal. 141 

6
 Schengen Visa Info, Loc. Cit. 

7
 Ibid. 
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di antara mereka. Dengan adanya pengawasan yang efektif pada perbatasan 

kelima negara tersebut, maka terdapat dua ketentuan dalam Schengen Agreement.
8
  

Adapun ketentuan tersebut adalah jangka pendek dan jangka panjang. 

Ketentuan jangka pendek yaitu berkaitan dengan mempermudah pengawasan-

pengawasan di perbatasan internal. Kemudian adanya penyelarasan dalam 

berjuang melawan penjualan narkotika dan kejahatan-kejahatan lainnya. 

Sedangkan ketentuan jangka panjangnya lebih mengarah seperti penyelarasan 

terkait hukum dan aturan terhadap kejahatan narkotika, kerjasama polisi lintas 

batas dan kebijakan terkait visa.
9
  

European Communities (EC) juga merencanakan pembentukan pasar 

tunggal, yang mana pada tanggal 2 Februari 1986 telah ditandatangani Single 

European Act (SEA). Pada kesepakatan SEA ini telah mengubah beberapa 

perjanjian dasar untuk dapat melengkapi pasar internal Eropa dan membentuk 

suatu area tanpa adanya batasan. Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 1992 

ditandatangai perjanjian Maastricht, yang kemudian mulai diberlakukan pada 1 

November 1993. Pada perjanjian ini telah mengubah European Communities (EC) 

menjadi European Union (EU). Perjanjian Maastricht ini telah mengubah 

kesepakatan terkait kerjasama ekonomi yang telah terjalin sebelumnya dengan 

memperluas kerjasama dalam bidang lain seperti hukum dan keamanan.
10

 

Meskipun Schengen Agreement telah ditandatangani pada tahun 1985, 

namun pada pelaksanaanya Schengen Agreement mulai diberlakukan pada 26 

                                                           
8
 European Commission, The Schengen Area, diakses dalam 

http://biblio.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/EU_books/0056.pdf, pada 14 Juli 2017, pukul 07.15 WIB 
9
 Ibid. 

10
 Nuraeni S., Deasy Silvya, & Arfin Sudirman, Op. Cit, hal. 144 

http://biblio.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/EU_books/0056.pdf
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Maret 1995. Schengen Agreement telah menjadi langkah utama dalam pendirian 

sebuah pemerintahan pusat yaitu Uni Eropa. Dengan menghilangkan kontrol 

perbatasan, maka negara anggota telah menyerahkan sebagian dari kedaulatan 

negaranya. Dalam Schengen Agreement sendiri juga membutuhkan tingkat 

kepercayaan yang tinggi antar negara anggotanya. Hal tersebut tidak lain karena 

merupakan sebuah tanggung jawab bagi setiap anggota.
11

  

Adapun beberapa negara yang telah ikut bergabung, mereka harus siap 

dalam mengambil tanggung jawab untuk mengontrol perbatasan eksternal dengan 

menyeragamkan penggunaan Schengen Visa. Kemudian dilakukannya kerjasama 

secara efisien dengan pembuatan hukum di kawasan Schengen Area untuk 

menegakkan keamanan dalam kontrol perbatasan. Selain itu, diberlakukannya 

penggunaan aturan dalam Schengen dari waktu ke waktu seperti kontrol 

perbatasan baik daratan, lautan dan udara.
12

  

Selanjutnya pada tahun 1997 ditandatanganinya perjanjian Amsterdam 

yang kemudian secara formal memasukkan  Schengen Agreement dalam agenda 

Uni Eropa.
13

 Meskipun Schengen Agreement menjadi bagian dari Uni Eropa, tapi 

tidak semua anggota Uni Eropa ikut mempergunakannya. Seperti Inggris yang 

dari awal memilih untuk tidak ikut bergabung dalam Schengen.
14

 Lebih jelasnya 

negara-negara yang ikut bergabung diantaranya dapat dilihat pada gambar 2.1  

                                                           
11

 European Rethink the Schengen Agreement, 2015, diakses dalam 

https://worldview.stratfor.com/article/europe-rethinks-schengen-agreement, pada 16 Juli 2017, 

pukul 08.24 WIB 
12

 Ibid. 
13

 Julia Gelat, 2005, Shenegen and The Free Movement of People Across Europe, diakses dalam 

http://www.migrationpolicy.org/article/schengen-and-free-movement-people-across-europe, pada 

17 Juli 2017, pukul 08.51 WIB 
14

 Ibid. 

https://worldview.stratfor.com/article/europe-rethinks-schengen-agreement
http://www.migrationpolicy.org/article/schengen-and-free-movement-people-across-europe,%20pada%2017%20Juli%202017
http://www.migrationpolicy.org/article/schengen-and-free-movement-people-across-europe,%20pada%2017%20Juli%202017


38 

 

Gambar: 2.1 Negara-Negara yang Menjadi Bagian Dari  Schengen Agreement
15

 

 

Berdasakan pada gambar tersebut hingga pada tahun 2016 anggota yang 

telah bergabung sudah ada 26 negara. Diantara 26 negara tersebut adalah Portugal, 

Spanyol, Perancis, Luxemburg, Belgia, Belanda, Jerman, Denmark, Swedia, 

Austria, Republik Ceko, Polandia, Slovakia, Hungaria, Yunani, Finlandia, Estonia, 

Lithuania, Latvia, Italia, Slovenia, Malta, Islandia, Norwegia, swiss dan 

Liechtenstein. Namun, tidak semua negara anggota Uni Eropa menjadi bagian dari 

Schengen Area. Seperti Bulgaria, Rumania, Siprus, Kroasia, Irlandia dan Inggris. 

Selain itu juga tidak hanya negara Uni Eropa saja yang menjadi bagian Schengen 

Area, melainkan juga terdapat negara yang non-Uni Eropa, seperti Islandia, 

Norwegia, Swiss dan Liechtenstein. 

 

                                                           
15

 BBC, 2016, Schengen: Controversial EU Free Movement deal Explained, Diakses dalam 

http://www.bbc.com/news/world-europe-13194723, pada 17 Juli 2017, pukul 09.30 WIB 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-13194723
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2.1.1 Schengen Agreement 

Schengen Agreement sendiri telah diatur oleh serangkaian peraturan di 

dalamnya. Dalam Schengen Agreement terdapat isi yang  menjadi kesepakatan 

bagi para anggota dalam sebuah perjanjian. Adapun isi yang menjadi kesepakatan 

dari Schengen Agreement tersebut terdiri dari delapan judul dengan beberapa bab 

dan beberapa pasal.
16

 Judul pertama dari Schengen Agreement adalah membahas 

mengenai definisi. Selanjutnya judul kedua dari Schengen Agreement yaitu terdiri 

dari tujuh bab dan beberapa pasal. Pada judul kedua ini lebih membahas mengenai 

hilangnya kontrol perbatasan baik internal maupun eksternal dan pergerakan 

manusia. Lanjut pada judul ketiga yang juga terdiri dari tujuh bab dan bebrapa 

pasal yang lebih membahas pada masalah keamanan dan kerjasama polisi dalam 

memberantas kejahatan. 

Kemudian pada judul keempat yang terdiri dari empat bab dan beberapa 

pasal ini lebih membahas mengenai pembentukan, pengoperasian dan penjagaan 

pada sistem informasi Schengen. Lanjut pada judul kelima yang hanya terdiri dari 

beberapa pasal ini juga lebih melihat pada aturan kesepakatan dalam hal 

transportasi dan pergerakan barang. Selanjutnya pada judul keenam yang juga 

hanya terdiri dari beberapa pasal saja lebih membahas mengenai penjagaan data 

pribadi yang ditransmisikan sesuai dengan konvensi Schengen Agreement.  

Pada judul ketujuh dengan beberapa pasal didalamnya membahas 

mengenai pembentukan komite eksekutif dalam melaksanakan konvensi Schengen 

Agreement. Terakhir pada judul kedelapan dengan beberapa pasal di dalamnya 

                                                           
16

 Schengen Agreement, diakses dalam https://www.ucc.ie/archive/hdsp/Shengen-

agreement_io.pdf, pada 31 Agustus 2017, pukul 09.26 WIB 

https://www.ucc.ie/archive/hdsp/Shengen-agreement_io.pdf
https://www.ucc.ie/archive/hdsp/Shengen-agreement_io.pdf


40 

 

lebih membahas pada ketentuan akhir dari konvensi Schengen Agreement. Namun, 

pada penelitian ini lebih menfokuskan pada judul kedua dengan bab I (Melalui 

Perbatasan Internal), bab II (Melalui Perbatasan Eksternal) dan bab III (Visa).  

Schengen Agreement memiliki aturan bagi para anggotanya. Dalam 

penelitian ini, permasalahan yang terjadi lebih menyoroti pada aturan yang 

berkaitan dengan dihilangkannya chek perbatasan baik internal maupun eksternal. 

Kemudian dihilangkannya kontrol perbatasan dari segi barang, jasa dan manusia 

bagi negara-negara Schengen Area. Hal ini memberikan kemudahan bagi negara 

anggota dalam  bekerjasama. Selain kemudahan yang diperoleh, tentunya terdapat 

juga konsekuensi yang harus diterima.  

Adapun konsekuensi dari adanya Schengen Agreement adalah adanya 

potensi meningkatnya para imigran yang berdatangan ke negara-negara Schengen 

Area. Hal ini tentunya juga akan berdampak pada masalah ekonomi, sosial dan 

keamanan bagi masyarakat Eropa sendiri. Secara ekonomi dengan adanya banyak 

imigran yang berdatangan, tentunya akan menggeser peluang kerja bagi penduduk 

asli negara yang dituju. Selain itu juga akan menimbulkan banyak pengangguran. 

Sedangkan secara sosial lebih cenderung melihat pada hubungan para imigran 

dengan penduduk asli negara yang dituju. Selain itu juga dari segi keamanan dapat 

dilihat adanya potensi kejahatan atau serangan yang menjadi ancaman bagi negara.  

 

2.2     Laju Migrasi Internasional Pasca Schengen Agreement  

Migrasi internasional merupakan suatu fenomena global yang akan selalu 

berlangsung kapanpun tanpa mengenal batas waktu. Migrasi sendiri merupakan 
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situasi kehidupan manusia yang saling terhubung satu sama lain. Migrasi 

internasional juga merupakan isu yang kompleks karena migrasi internasional 

sendiri dapat mempengaruhi hubungan antar negara. Dengan adanya migrasi telah 

menjadi salah satu komponen bagi perubahan populasi di Uni Eropa. Definisi dari 

migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara 

lain.
17

  

Laju migrasi dalam masyarakat modern yang meningkat menjadi tanda 

bahwa telah terbukanya isolasi baik dari segi sosial, budaya, ekonomi dan politik. 

Pada beberapa negara sebagai objek tujuan bagi para imigran, migrasi 

internasional digunakan sebagai alat untuk mengatasi kurangnya pasar tenaga 

kerja. Namun, kondisi tersebut tidak dapat menghindari semakin padatnya 

populasi yang dialami oleh negara-negara Uni Eropa.
18

 

Pasca diberlakukannya Schengen Agreement laju migrasi internasional di 

kawasan Uni Eropa mengalami peningkatan. Dengan berlakunya Schengen 

Agreement yang telah disepakati memberikan kemudahan bagi para imigran untuk 

berpindah secara bebas di kawasan tersebut. Sehingga Schengen Agreement ini 

sangat berpotensi bagi para imigran untuk berdatangan ke kawasan Uni Eropa. 

Hal ini tidak lain untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. 

 

 

                                                           
17

 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Learning To Live Together, 

Migrant/Migration, diakses dalam http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-

sciences/themes/international-migration/glossary/migrant/, pada 24 Juli 2017, pukul 10.30 WIB 
18

 Eurostat Statistics Explained, Migration and Migrant Population Statistics, diakses dalam 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics, pada 24 Juli 2017, pukul 11.24 

WIB 

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/migrant/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/migrant/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
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2.2.1 Laju Migrasi dan Persebaran Migran di Negara-Negara Uni Eropa 

Uni Eropa merupakan kawasan dengan kemajuan industrialisasi, 

pariwisata dan perekonomian. Kemajuan tersebut menjadikan kawasan Uni Eropa 

sebagai tujuan bagi para imigran. Berlakunya Schengen Visa yang memberikan 

kemudahan untuk bebas bergerak, berpotensi meningkatkan para imigran untuk 

berdatangan. Adapun data stok imigran di Uni Eropa pada tahun 1995-2015 dapat 

dilihat pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Stok Migrasi Internasional Sejak Tahun 1995-2015
19

 

No Negara Stok Migrasi Internasional 

1995 2000 2005 2010 2015 

1 Kroasia 674.085     585.298   579.273   573.248   576.883 

2 Yunani    

857.850 

 

1.111.665 

  

1.190.707 

  

1.269.749 

 

 1.242.514 

3 Italia  

1.774.954 

 

2.121.688 

  

3.954.790 

  

5.787.893 

  

5.788.875 

4 Malta   17.740   21.521   24.560   33.084   41.442 

5 Portugal   532.822   651.472   771.184   762.825   837.257 

6 Slovenia   174.419   171.018   197.276   253.786   235.966 

7 Spanyol  

1.020.067 

 

1.657.285 

  

4.107.226 

 

 6.280.065 

 

 5.852.953 

8 Bulgaria   32.435   43.360   61.074   76.287   102.113 

9 Republik 

Ceko 

  165.592   220.789 322.540 

 

  397.785   405.093 

10 Hungaria   322.234   296.957   366.787   436.616   449.632 

11 Polandia   964.725   825.251   722.509   642.417   619.403 

12 Romania   135.037   126.949   145.162   155.982   226.943 

13 Denmark   303.108   371.026   440.383   509.740   572.520 

14 Estonia   315.755   249.512   233.701   217.890   202.348 

15 Finlandia   99.729   136.203   192.169   248.135   315.881 

16 Irelandia   226.892   350.552   589.046   730.542   746.260 

                                                           
19

 United Nation, 2015, Departement of Economic and Sosial Affairs, diakses dalam 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml, 

pada 18 Agustus 2017, pukul 16.09 WIB 

 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml
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17 Latvia   538.093   430.178   376.725   313.786   263.126 

18 Lithuania   273.587   214.311   201.209   160.772   136.036 

19 Swedia    

936.022 

 

1.003.798 

 

 1.125.790 

  

1.384.929 

  

1.639.771 

20 Inggris  

4.155.293 

 

4.730.165 

 

 5.926.156 

 

 7.604.583 

  

8.543.120 

21 Austria   894.893   996.547  1.136.270  1.275.992  1.492.374 

22 Belgia   885.278   853.369   870.862  1.052.844  1.387.940 

23 Perancis  

6.087.993 

 

6.278.718 

 

6.737.600 

 

 7.196.481 

 

 7.784.418 

24 Jerman  

7.464.406 

 

8.992.631 

 

10.299.160 

  

11.605.690 

 

12.005.690 

25 Liechtenstein   13.311   15.483   18.898   22.342   23.493 

26 Luxemburg   126.106   139.750   150.618   163.142   249.325 

27 Belanda  

1.346.164 

 

1.556.337 

 

1.736.127 

  

1.832.510 

 

 1.979.486 

Pada tabel 2.2. telah menunjukkan bahwa perkembangan imigran sejak 

tahun 1995-2015 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Seperti yang terlihat 

pada tabel tersebut bahwa Jerman, Inggris dan Perancis menduduki jumlah 

imigran yang cukup banyak. Dari tahun ke tahun ketiga negara tersebut pada 

perkembangan jumlah imigran selalu mengalami peningkatan. Namun, berdasar 

pada keanggotaan Uni Eropa dan Schengen Area, Jerman menduduki peringkat 

pertama dengan jumlah imigran terbanyak, yang kemudian diikuti oleh Perancis 

sebagai peringkat kedua. 

Adapun negara-negara asal imigran yang berkunjung atau telah tinggal di 

Uni Eropa berasal dari kawasan Timur Tengah, Afrika dan Asia. Kebanyakan dari 

para imigran yang berasal dari Timur tengah dan afrika adalah mereka yang 

melarikan diri dari konflik yang terjadi di dalam negaranya. Selain itu juga adanya 
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keinginan mereka untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.
20

 Hal ini tidak 

lain karena adanya pergolakan politik di kawasan tersebut. Adapun juga imigran 

yang berasal dari Asia, selain untuk memperoleh pekerjaan juga menuntut ilmu di 

negara-negara Eropa. Adapun negara asal imigran yang menuju ke Eropa dapat 

dilihat pada tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Wilayah Asal Migran yang Berada di Eropa Tahun 2013
21

 

No Negara Asal Jumlah Imigran ke Eropa 

1 Afrika 8.9 

2 Asia 18.6 

3 Eropa 37.8 

4 Amerika Latin 4.5 

5 Amerika Utara 0.9 

6 Oceania 0.3 

7 Lain-lain 1.3 

 Total 72.4 

Berdasar dari tabel 2.3 menunjukkan bahwa negara-negara asal imigran 

yang berada di Eropa hampir terdapat di berbagai kawasan. Dari kesemua 

kawasan yang tertera pada tabel, Eropa telah menempati angka tertinggi dengan 

37.8 imigran dibandingkan dengan kawasan lainnya. Kemudian diikuti oleh Asia 

dengan jumlah 18.6 imigran yang berada di Eropa.  

                                                           
20

 Berlianto, 2016, Awal tahun 18.800 Imigran Tiba di Eropa, diakses dalam 

https://international.sindonews.com/read/1076495/41/awal-tahun-18800-imigran-tiba-di-eropa-

1452610902, pada 28 Juli 2017, pukul 08.07 WIB 
21

 International Migrant Stock by Destination and Origin, diakses dalam 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimatesorigin.sht

ml, pada 18 Agustus 2017, pukul 14.57 WIB 

 

https://international.sindonews.com/read/1076495/41/awal-tahun-18800-imigran-tiba-di-eropa-1452610902
https://international.sindonews.com/read/1076495/41/awal-tahun-18800-imigran-tiba-di-eropa-1452610902
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimatesorigin.shtml
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimatesorigin.shtml
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Terkait dalam menanggapi masalah imigran, adapun respon Uni Eropa 

adalah dengan ditunjukkan mulai bermunculan partai-partai nasionalis dan anti-

imigran. Secara parsial negara-negara seperti Perancis dan Denmark juga telah 

fokus pada masalah keamanan dalam penerimaan imigran dari Timur Tengah dan 

Afrika Utara. Hal ini dikarenakan sejak kejadian serangan teroris di Paris dan 

Kopenhagen. Sehingga mereka mulai waspada terhadap masalah keamanan di 

negara masing-masing.
22

  

Selain itu juga, yang melatar belakangi masalah imigran adalah terdapat 

kelompok minoritas yang dianggap bahaya dalam kehidupan sosial. Hal ini tidak 

lain karena banyak para imigran yang datang ke Eropa berasal dari negara muslim. 

Hubungan antara imigran muslim dengan komunitas terbesar tersebut terlihat 

tidak baik. Adapun juga respon lain seperti Hungaria, Polandia, Slovakia dan 

Republik Chechnya dalam memilih dan menerima imigran yang non-Muslim.
23

  

 

2.2.2 Laju Migrasi dan Persebaran Migran di Perancis  

Perancis merupakan salah satu negara yang maju di kawasan Eropa dan 

menjadi negara keempat yang popular sebagai negara tujuan.
24

 Selain itu juga 

negara ini menjadi salah satu pelopor dari terbentuknya Schengen Agreement. 

Pilihannya dalam membentuk Schengen Agreement serta memberlakukannya, 

                                                           
22

 Park, 2015, Europe’s Migration Crisis, diakses dalam 

https://www.cfr.org/backgrounder/europes-migration-crisis, pada 26 Juli 2017, pukul 08.20 WIB 
23

 Ibid. 
24

 The Local, Immigration in France in Ten Stats That Matter, 2014, diakses dalam 

https://www.thelocal.fr/20141201/immigration-in-france-10-key-stats, pada 28 Juli 06.12 WIB 

https://www.cfr.org/backgrounder/europes-migration-crisis
https://www.thelocal.fr/20141201/immigration-in-france-10-key-stats


46 

 

tentunya membuat Perancis akan tahu konsekuensi yang didapatkannya. Salah 

satu konsekuensi tersebut seperti masalah imigran.  

Kuatnya situasi imigrasi di Perancis pada zaman ini tidak lepas dari 

pengaruh masa kolonialisme dan tradisi panjang mengenai rekruitmen para 

pekerja asing. Meskipun imigrasi telah memberikan kesuksesan dalam hal 

ekonomi, namun dalam beberapa dekade ini imigrasi dianggap sebagai akar dari 

masalah sosial.
25

Hal tersebut disebabkan kareana Perancis merupakan salah satu 

negara maju dan menjadi negara tujuan bagi para imigran. Adapun jumlah 

imigran di Perancis sejak tahun 1995-2016 mengalami perubahan yang fluktuatif, 

seperti pada tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Jumlah Populasi dan Imigran di Perancis
26

 

No Tahun Populasi Imigran 

1 1995 58.224.051 60.700 

2 2000 59.387.183 37.800 

3 2005 61.241.700 147.900 

4 2010 62.961.136 96.200 

5 2015 64.395.345 66.300 

6 2016 64.668.129 80.000 

 Berdasar pada tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah populasi yang ada 

di Perancis mengalami peningkatan. Selain itu, jumlah imigran di Perancis  juga 

mengalami perubahan angka secara fluktuatif setiap lima tahunnya sejak tahun 

1995 hingga 2016. Perubahan yang cukup drastis adalah dari tahun 2000 dengan 
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jumlah 37.800 imigran yang kemudian meningkat menjadi 147.900 imigran pada 

tahun 2005. 

Sejak abad ke 19 dan 20 Perancis telah menerima imigran dari seluruh 

dunia. Bahkan para imigran tersebut telah menerima budaya dan nilai di Perancis. 

Adapun negara asal imigran yang tinggal di Perancis, seperti pada gambar 2.5. 

Tabel 2.5 Populasi Imigran di Perancis Berdasar Negara Asal
27

 

No Negara Asal 1999 2005 

1 Aljazair 567.000 677.000 

2 Maroko 521.000 619.000 

3 Portugal 570.000 565.000 

4 Itali 381.000 342.000 

5 Spanyol 317.000 280.000 

6 Turki 176.000 225.000 

7 Tunisia 202.000 220.000 

8 Jerman 125.000 128.000 

9 Inggris 75.000 120.000 

10 Belgia 93.000 102.000 

11 Polandia 99.000 90.000 

12 Vietnam 72.000 73.000 

13 Senegal 54.000 67.000 

14 Cina 30.000 64.000 

15 Mali 36.000 56.000 

 

Berdasarkan pada tabel 2.5 dapat dilihat bahwa sejak tahun 1999 hingga 

2005 terdapat peningkatan imigran di Perancis dari berbagai negara di dunia. 

Sebagaian besar dari negara asal imigran tersebut adalah dari negara-negara Eropa. 

Sebagian lainnya juga merupakan negara bekas kolonialisasi Perancis. Selain itu 

juga terdapat negara-negara lain yang tujuannya menjadi tenaga kerja.  

Pada tahun 2012 telah terdapat hampir 230.000 imigran yang berdatangan 

ke Perancis. Pada saat ini terdapat 20% dari populasi di Perancis merupakan 
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imigran. Total dari 20% tersebut adalah 5.3 juta keturunan asing, 6.5 juta 

keturunan langsung imigran, 5.5 juta imigran Eropa, 4 juta imigran Asia, 1 juta 

dari Afrika dan 500.000 dari Turki.
28

 

Selain itu, masih terdapat banyak imigran di Perancis yang berasal dari 

bekas koloni Perancis. Seperti Aljazair dengan jumlah imigran yang cukup besar 

di Perancis. Kemudian imigran Maroko yang pada tahun 2011 terdapat 1.1 juta 

penduduk Maroko yang tinggal di Perancis. Di kota Paris sendiri telah memiliki 

angka imigran yang cukup tinggi dengan  40% imigran yang tinggal di kota. 
29

  

Dengan semakin meningkatnya imigran yang datang ke Perancis adalah 

sebuah permasalahan yang cukup serius. Dalam menyelesaikan permasalahan 

tersebut pemerintahan sendiri berupaya untuk membendung atau mengurangi 

angka imigran. Seperti pada masa pemerintahan Francois Hollande, yang mana 

pemerintah Perancis ini menawarkan sejumlah uang bagi para imigran yang 

bersedia untuk meninggalkan Perancis.
30

 Hal tersebut diupayakan agar angka 

imigran di Perancis dapat berkurang. 

                                                           
28

 Worldatlas, Which Countries Do French Immigration Originate From?, diakses dalam 

http://www.worldatlas.com/articles/where-do-french-immigrants-come-from.html, pada 28 Juli 

2017, pukul 08.07 WIB 
29

 Ibid. 
30

 Republika, 2016, Pemerintah Perancis Tawarkan Rp.35 Juta Bagi Imigran yang Mau Hengkang, 

diakses dalam http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/16/11/28/ohbv2u301-

pemerintah-prancis-tawarkan-rp-35-juta-bagi-imigran-yang-mau-hengkang, pada 29 Juli 2017, 

pukul 06.54 WIB 

http://www.worldatlas.com/articles/where-do-french-immigrants-come-from.html
http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/16/11/28/ohbv2u301-pemerintah-prancis-tawarkan-rp-35-juta-bagi-imigran-yang-mau-hengkang
http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/16/11/28/ohbv2u301-pemerintah-prancis-tawarkan-rp-35-juta-bagi-imigran-yang-mau-hengkang

