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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perang sipil di Suriah telah terjadi sejak tahun 2011. Selain dikarenakan 

pergolakan terhadap rezim Assad, terjadinya pergolakan ISIS di bagian utara 

Suriah juga menyebabkan negara ini menjadi tempat yang sangat tidak aman bagi 

masyarakatnya. Hingga kemudian mereka berlomba-lomba untuk mengungsi ke 

negara lain khususnya menuju Eropa. Selain itu, kebanyakan pengungsi yang 

menuju Eropa juga datang dari negara-negara dengan kondisi perpolitikan yang 

tidak stabil dan bahkan sedang dilanda perang, seperti kawasan Timur Tengah, 

Afrika, dan negara-negara di semenanjung Balkan.1 Namun, mayoritas imigran 

merupakan pengungsi yang datang dari Suriah, oleh karena itu Suriah menjadi 

salah satu penggerak terbesar gelombang migrasi yang memasuki kawasan Eropa. 

Para pengungsi mencari perlindungan ke negara-negara Eropa dengan berjalan 

kaki bahkan menggunakan jalur laut melalui Laut Mediterania. Menurut UNHCR, 

jumlah pencari suaka yang masuk ke kawasan Eropa melalui Laut Mediterania 

pada tahun 2016 mencapai angka 362,3762. Istilah Krisis Pengungsi kemudian 

muncul ketika 5 kapal dari pengungsi tersebut tenggelam di Laut Mediterania 

1 “How did Europes Refugees Crisis Start”, diakses dari https://www.dw.com/en/how-did-europes-

refugee-crisis-start/g-36791955 pada tanggal 5 September 2017 pukul 21.30 
2UNHCR, Situation in Syria, diakses dari http://data2.unhcr.org/en/situations/syria pada tanggal 21 

September 2017 pada pukul 14.00 
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dalam perjalanannya menuju daratan Eropa. Tragedi ini menyebabkan lebih dari 

2.500 pengungsi kehilangan nyawa.3 

Menghadapi krisis pengungsi yang terjadi, Uni Eropa memberikan respon 

dengan diterapkannya pemerataan tanggungjawab bagi negara anggotanya untuk 

menerima atau menangani terjadinya krisis pengungsi. Terkait adanya kebijakan 

tersebut, terdapat perbedaan pendapat dari negara anggota, bahkan beberapa 

negara menolak diterapkannya kebijakan untuk menganagani krisis pengungsi 

yang terjadi.4 Beberapa negara anggota Uni Eropa yang menolak pengungsi yaitu 

Hungaria, Serbia dan Polandia. Hungaria bersama dengan Serbia mutuskan unutk 

membangun pagar kawat berduri di sepanjang perbatasan Hungaria dengan Serbia 

dan Kroasia.5 Menurut Hungaria, pengungsi merupakan ancaman bagi keamanan 

Eropa. Sikap  Hungaria ini juga didukung oleh Slovakia, Republik Ceko.6  

Menurut masyarakat Eropa pada umumnya, hadirnya imigran dan pengungsi 

dapat merebut lapangan kerja mereka. Selain itu, banyak negara di Eropa 

berpendapat bahwa hadirnya pengungsi di negara mereka tidak membawa 

perubahan yang lebih baik bagi negaranya. Sebaliknya, menurut mereka kehadiran 

pengungsi justru akan memperburuk keadaan yang ada. 

                                                           
3UK News, More Than 2500 Refugees and Migrants have died trying to cross the Mediterranean 

to Europe so Far This Year, diakses dari https://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/31/more-

than-2500-refugees-and-migrants-have-died-trying-to-cross-t/ pada tanggal 21 September 2017 

pada pukul 15.30  
4CNN, Europe Refugee Policy, diakses dari https://edition.cnn.com/2017/02/22/europe/europe-

refugee-policy/index.html pada tanggal 30 September 2017 pukul. 10.00 
5Washington Post, This Map Helps Explain Why Some European Countries Reject Refugees and 

Others Love Them, diakses dari 

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/09/08/this-map-helps-explain-why-

some-european-countries-reject-refugees-and-others-love-

them/?noredirect=on&utm_term=.78f5fe145b94 pada tanggal 5 Oktober 2017 pukul 12.30 
6BBC, EU to sue Poland, Hungary and Czechs for Refusing Refugee Quotas, diakses dari 

http://www.bbc.com/news/world-europe-42270239 pada tanggal 7 Oktober 2017 pukul 21.30 
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Penolakkan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut menjadikan Eropa 

harus mencari jalur alternatif bagi pengungsi. Jalur Balkan Barat yang berada di 

Eropa Tenggara kemudian menjadi jalur alternatif bagi pengungsi. Beberapa  

negara Eropa Tenggara tersebut adalah Albania, Kosovo, Montenegro dan lain-

lain. Negara-negara ini juga disebut sebagai negara transit. Walau demikian, 

negara-negara di Eropa Tenggara ini juga mendapatkan beban untuk menerima 

pengungsi yang nantinya akan menuju Jerman atau Perancis. Sementara banyak 

negara yang menolak pengungsi, Albania dengan terbuka menerima pengungsi 

dari Suriah. Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Albania Edi Rama yang 

akan menerima 7.500 pengungsi Suriah, walaupun pengungsi Suriah banyak yang 

memilih Jerman sebagai tempat mencari suaka.7 

 Albania adalah sebuah negara yang terletak di Eropa bagian tenggara. 

Albania mendeklarasikan kemerdekaannya dari Kekaisaran Ottoman pada tahun 

1912. Pada awal 1990-an, Albania mengakhiri kekuasaan komunis yang 

berlangsung selama 46 tahun dan mendirikan demokrasi multipartai. Transisi ini 

menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menangani pengangguran yang tinggi, 

korupsi yang merajalela, infrastruktur yang buruk dan kejahatan terorganisir. 

Kemudian Albania membuat kemajuan dalam perkembangan demokrasinya sejak 

pertama kali menyelenggarakan pemilihan multipartai pada tahun 1991. Albania 

                                                           
7IB Times, Syrian Refugee Crisis: Albania Says It Will Take 75,000 Seeking Asylum. Diakses dari 

http://www.ibtimes.com/syrian-refugee-crisis-albania-says-it-will-take-75000-seeking-asylum-

2105030  pada tanggal 5 Oktober 2017 pukul 22.00 
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bergabung dengan NATO pada April 2009 dan pada Juni 2014 menjadi negara 

kandidat UE. 8 

Menurut sensus penduduk tahun 2011, jumlah populasi Albania adalah 

2.821.977 orang dengan rata-rata tingkat kesuburan yang rendah, yaitu 1.49 anak 

per wanita, sementara perkiraan jumlah penduduk tahun 2014 melaporkan 

peningkatan menjadi 3.020.209 jiwa. Albania adalah satu-satunya negara di Eropa 

yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Saat ini perekonomian Albania 

mulai berkembang dan lebih baik dari masa komunis terdahulu. Namun, negara 

ini masih menjadi salah satu yang termiskin di Eropa. Hal ini dikarenakan sistem 

isolasi pada era komunisme yang mewariskan permasalahan ekonomi yang sangat 

buruk. PDB Albania saja hanya senilai 11.398 (juta) USD yang lebih rendah dari 

negara-negara tetangganya yaitu Austria 376.95 (juta) USD dan Hungaria 121.715 

(juta) USD dari negara-negara di Eropa tenggara khususnya, Albania adalah 

negara yang memiliki PDB yang kecil. 9 

 Fakta tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena negara Albania yang 

sedang dirundung masalah ekonomi masih menerima pengungsi yang harusnya 

menjadi ancaman bagi perekonomian serta keamanan negara mereka. Diantara 

banyaknya negara yang akhirnya menyerah dengan pengungsi, Albania tetap 

menerima dan membuka perbatasannya untuk pengungsi. Maka dari itu, penulis 

akhirnya mengangkat topik ini dengan judul “Identitas European Union 

                                                           
8Index Mundi, Albania Background, diakses dari 

https://www.indexmundi.com/albania/background.html pada tanggal 6 Oktober 2017 pukul 22.30 
9Trading Economic, Albania Indicator, Diakses dari 

http://id.tradingeconomics.com/albania/indicators pada tanggal 18 September 2017 pukul 22.15  
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Candidate State Sebagai Landasan Kebijakan Luar Negeri Albania dalam 

Penerimaan Pengungsi Suriah”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat menarik 

rumusan masalah sebagai berikut : 

Mengapa Albania menerima Pengungsi Suriah ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai apa 

yang akan dihasilkan atau dicapai oleh peneliti.10 Adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui alasan Albania menerima pengungsi Suriah 

b. Untuk mengetahui kepentingan Albania dalam menerima pengungsi 

Suriah 

c. Untuk mengetahui identitas dan posisi Albania dalam hubungan 

internasional 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami konflik dan 

krisis pengungsi serta dinamika yang terjadi di kawasan Eropa serta 

                                                           
10Suryana, 2010, Metode Penelitian Metode : Model Praktis Penelitian Kuantitatif & Kualitatif 

,Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, Hlm 30 
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bagaimana Albania sebagai negara kecil tetap membuka negaranya bagi 

pengungsi Suriah. Sehingga penelitian membuka wawasan baru bagi 

kajian kawasan Eropa khususnya Eropa Tenggara dan bermanfaat bagi 

mahasiswa Hubungan Internasional. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang sumber dalam kajian 

kawasan, secara khusus yaitu Eropa Tenggara. 

  

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu atau yang disebut juga sebagai Literature Review 

merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Dengan adanya 

penelitian terdahulu maka penelitian yang akan dituliskan oleh penulis akan lebih 

terarah dan penulis dapat menemukan perbedaan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya yang  ada  hubungannya  dengan  variabel  yang  diteliti berdasarkan 

referensi  kepustakaan yang mendukung.11 Oleh karena itu dalam penelitian ini 

penulis akan menggunakan beberapa penelitian terdahulu, antara lain: 

Penelitian pertama berjudul “Kompleksitas Rezim di Uni Eropa: Upaya 

Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka“ yang ditulis oleh Lunyka Adelina 

Pertiwi.12 Pada literatur tersebut penulis menggambarkan mengenai situasi dimana 

Eropa mengalami krisis pengungsi yang sangat pelik. Uni Eropa sebagai 

organisasi yang menaungi negara-negara di dalamnya memiliki permasalahan 

mengenai kompleksitas rezim seperti rezim freedom of movement, rezim 

                                                           
11Ibid. Hlm. 31 
12 Lunyka Adelina Pertiwi, Kompleksitas Rezim di Uni Eropa: Upaya Penanganan Pengungsi dan 

Pencari Suaka, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 19, Nomor 3, Maret 2016 (218-233). 
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internasional mengenai perlindungan pengungsi, rezim hak asasi manusia dan 

rezim keamanan Eropa. Rezim-rezim tersebut memiliki elemen-elemen konstitutif 

berupa norma, prosedur dan aturan yang cukup divergen. Meskipun mempunyai 

ranah atau irisan yang sama yaitu migrasi, tidak adanya hierarki yang jelas 

menyebabkan sulitnya menentukan rezim mana yang memiliki kekuatan hukum 

lebih kuat. Selain itu, perbedaan persepsi antarnegara dalam memandang masalah 

lonjakan jumlah pengungsi dan pencari suaka semakin menambah kompleks 

jaringan rezim-rezim tersebut. Absennya solidaritas bersama antarnegara-negara 

Uni Eropa dalam menghadapi isu pengungsi dan pencari suaka menjadi dorongan 

bagi Jerman untuk menjalankan strategic inconsistency. 

Hasil dari penelitian ini adalah Jerman menjadi perantara bagi Uni Eropa 

dan Turki dalam skema perjanjian dalam menangani gelombang pengungsi dan 

pencari suaka. Jerman sepakat untuk memindahkan pengungsi dan pencari suaka 

yang mendarat di Italia dan Yunani ke Turki. Jerman juga memaksimalkan situasi 

individunya untuk meminta bantuan pasukan koalisi NATO agar ikut mengawasi 

proses pemindahan pengungsi dan pencari suaka yang dikirim dari Italia dan 

Yunani ke Turki melalui jalur laut. Strategic  Incosnsistency Jerman secara tidak 

langsung berkontribusi pada penurunan jumlah pengungsi dan pencari suaka yang 

memasuki Eropa melalui jalur laut dan mendorong perubahan kebĳakan Inggris 

(sebelum Brexit tahun 2016). 

 Penelitian kedua berjudul “Upaya United Nations High Commissioner for 

Refugees (UNHCR) dalam menangani Pengungsi Suriah di Lebanon tahun 2011-
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2013” yang ditulis oleh Fatahillah.13 Penelitian ini menjelaskan mengenai peran 

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugee) sebagai organisasi 

internasional dibawah naungan PBB dalam menanagani permasalahan pengungsi 

Surian di Lebanon tahun 2011-2013. Fokus dalam penelitian ini terletak pada 

upaya yang dilakukan UNHCR terhadap permasalahan tempat tinggal dan 

kesehatan para pengungsi Suriah. UNHCR merupakan organisasi internasional 

berperan dalam permasalahan pengungsi ini sebagai inisiator, fasilitator, dan 

determinator. Upaya UNHCR tersebut tercermin dalam kegiatan bantuan yang 

dilakukan, yaitu bantuan langsung (assistance dan memberikan solusi 

berkelanjutan (durable solutions) yang terdiri dari repatriasi sukarela (voluntary 

repatriation), integrasi lokal (local integration) dan pemukiman kembali ke negara 

ketiga (resettlement). Selain itu, UNHCR juga memberikan bantuan jangka 

pendek yang bersifat material, seperti kesehatan dan tempat tinggal. 

 Kemudian penelitian terdahulu yang ketiga adalah “Peranan United 

Nations High Commisioner For Refugees (UNHCR) Terhadap Pengungsi Korban 

Perang Saudara Di Suriah” yang ditulis oleh Andi Ulfah Tiara Patunru.14 

Penelitian ini berfokus tentang bagaimana UNHCR sebagai organisasi 

internasional yang mendapatkan mandat khusus oleh PBB terhadap penanganan 

pengungsi Suriah menjadi inisiator/fasilitator perlindungan dan bantuan terhadap 

para pengungsi. Dalam menangani pengungsi Suriah misalnya di Turki, UNHCR 

                                                           
13 Fatahillah, 2015, Upaya United Nations High Commisioner For Refugees (UNHCR) Dalam 

Menangani Pengungsi Suriah Di Lebanon Tahun 2011-2013, Skripsi, Jakarta : Jurusan Hubungan 

Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 
14Andi Ulfah Tiara Patunru.United Nations High Commisioner For Refugees (UNHCR) Terhadap 

Pengungsi Korban Perang Saudara Di Suriah. Skripsi, Makasasar : Jurusan Hukum Internasional, 

Universitas Hassanudin Makassar. 
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melakukan berbagai kerjasama yang strategis dengan organisasi 

regional/internasional lainnya seperti UNICEF, UNDP, UNWFP, WHO dan juga 

dengan organisasi Bulan Sabit Merah Internasional (ICRC) yang memberikan 

dampak positif secara langsung terhadap para pengungsi melalui banyaknya 

jumlah tenaga dan bantuan kemanusiaan serta pengawasan terhadap keselamatan 

para pengungsi Suriah di tempat pengungsiannya. Peran yang dilakukan oleh 

UNHCR sangat dibutuhkan dan penting bagi para pengungsi Suriah yang harus 

mengungsi ke luar negaranya seperti perlindungan HAM. 

 Penelitian keempat berjudul “Upaya Uni Eropa Dalam Menangani 

Pengungsi dari Negara-Negara Mediterania Selatan di Kawasan Eropa” yang 

ditulis oleh Ani Kartika Sari.15 Penulis dalam penelitian ini berfokus kepada 

upaya Uni Eropa sebagai induk pemerintahan Eropa dalam menangani pengungsi 

Mediterania Selatan di negara-negara anggota. Upaya yang dilakukan oleh UE 

diantaranya, menyetarakan sistem suaka melalui CEAS (Common European 

Asylum System) yang di aplikasikan oleh EASO (European Asylum Support 

Office). Tidak hanya penanganan di dalam kawasaan Eropa saja, namun untuk 

mengurangi jumlah pengungsi UE juga menerapkan kebijakan ENP (European 

Neighbourhood Policy), yaitu membantu negara–negara tetangga Uni Eropa 

termasuk negara-negara Mediterania Selatan untuk mempercepat proses 

demokratisasi.  

Hasil kesimpulan dari penulis adalah upaya-upaya yang dilakukan UE 

tersebut dianggap belum maksimal karena masalah antar negara anggota 

                                                           
15Ani Kartika Sari, Upaya Uni Eropa Dalam Menangani Pengungsi Dari Negara-Negara 

Mediterania Selatan Di Kawasan Eropa, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2015, 3 (3): 547-

558 
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menyangkut permasalahan pengungsi masih sering terjadi, seperti tidak meratanya 

jumlah pengungsi disetiap negara anggota UE. Tidak hanya permasalahan di 

dalam kawasan saja, cara penanganan negara-negara angota Uni Eropa terhadap 

pengungsi juga mendapat kritikan dari dunia internasional, contohnya permasalah 

seperti kurangnya penampungan yang tidak layak bagi pengungsi. 

Judul penelitian terdahulu yang kelima adalah “Dampak Sikap jerman 

Terhadap Krisis Pengungsi Bagi Keamanan Uni Eropa” yang ditulis oleh Imanuel 

Chrissandi.16 Penelitian ini menjelaskan sikap negara Jerman terkait permasalahan 

krisis pengungsi di Eropa dan dampaknya terhadap keamanan regional Eropa. 

Jerman menjadi negara di kawasan Eropa yang membuka pintu bagi para 

pengungsi dan membantu pengungsi yang masuk ke wilayah Uni Eropa. Jerman 

juga menyerukan kepada negara Uni Eropa lainnya agar melakukan tindakan 

seperti apa yang dilakukan oleh Jerman. Namun, kebijakan Jerman ini 

menimbulkan dampak negatif bagi keamanan regional kawasan Eropa. Hal ini 

menyebabkan banyak pengungsi menuju wilayah Eropa dan menjadikannya 

sebagai tujuan utama mereka. Pada akhirnya, negara-negara transit tidak mampu 

menangani permasalahan pengungsi tersebut. Dampaknya kemudian adalah angka 

kejahatan yang semakin meningkat akibat perbedaan kebudayaan antar para 

pengungsi dan penduduk setempat. Selain itu, dampak lainnya adalah 

kekhawatiran penduduk Eropa mengenai munculnya bibit-bibit terorisme dari 

para pengungsi. 

                                                           
16 Imanuel Chrissandi, Dampak Sikap jerman Terhadap Krisi Pengungsi Bagi Keamanan Uni 

Eropa, Skripsi, Makasasar : Jurusan Hubungan internasional Internasional, Universitas 

Hassanudin Makassar. 
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Judul penelitian terdahulu yang keenam adalah “Albanian Foreign Policy 

in The Post-Communist Era” yang ditulis oleh Prof. Dr. Abdurrahim F. Aydın.17 

Berada di bawah rezim totaliter selama periode komunis, membuat Albania harus 

banyak mengorbankan kebijakan luar negeri untuk tujuan politik dan kepentingan 

nasionalnya. Setelah runtuhnya komunisme, Albania memiliki tanggungjawab 

untuk menata kembali negaranya dengan memperbaiki kebijakan luar negerinya. 

Dalam tulisan ini penulis menekankan kebijakan luar negeri Albania (post-

komunis) dan bagaimana kebijakan luar negeri tersebut dibentuk untuk 

mewujudkan kepentingan yaitu keberhasilan demokrasi. Dalam hal ini, Albania 

terus memenuhi kriteria untuk menjadi anggota Uni Eropa, kerjasama bilateral 

dan memperkuat hubungan internasional. Sejak runtuhnya komunisme, agenda 

kebijakan politik Albania sangat dipengaruhi oleh keinginan untuk bergabung 

dalam organisasi internasional. Setelah menjadi negara yang terisolasi saat era 

komunisme, keanggotaan dalam organisasi internasional akan menawarkan 

Albania tempat baru di dunia internasional. Pada bulan April 2008, Albania 

menerima undangan untuk keanggotaan dari Persekutuan Atlantik Utara (NATO). 

Ini menjadi sebuah hal penting dalam sejarah Albania karena menjadikan politik 

Albania lebih dekat dengan dunia barat. Albania, sebagai anggota NATO, menjadi 

titik balik bagi Albania untuk  memenangkan kembali identitas Eropa-nya. 

 

 

 

                                                           
17Asst. Prof. Dr. Abdurrahim F. Aydın and Erjada Progonat, 2011, Albanian foreign Policy in The 

Post-communist Era, UNISCI Diskusi Papers, N º 26 (Mayo / Mei) ISSN 1696-2206. 
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No. Nama/ Judul Metodologi Hasil 

1. 

“Kompleksitas Rezim 

di Uni Eropa: Upaya 

Penanganan Pengungsi 

dan Pencari Suaka “ 

yang ditulis oleh 

Lunyka Adelina 

Pertiwi 

- Deskriptif 

- Konsep 

Kompleksitas 

Rezim  

- Strategic 

Inconsistency 

Jerman sepakat untuk 

memindahkan pengungsi 

dan pencari suaka yang 

mendarat di Italia dan 

Yunani ke Turki. Jerman 

juga memaksimalkan 

individual situation-nya 

untuk meminta bantuan 

pasukan koalisi NATO 

agar ikut mengawasi 

proses pemindahan 

pengungsi dan pencari 

suaka yang dikirim dari 

Italia dan Yunani ke 

Turki melalui jalur laut. 

Strategic incosnsistency 

Jerman juga secara tidak 

langsung berkontribusi 

pada penurunan jumlah 

pengungsi dan pencari 

suaka yang memasuki 

Eropa melalui jalur laut 

dan mendorong 

perubahan kebĳakan 

Inggris (sebelum Brexit). 

2. 

“Upaya UNHCR 

dalam menangani 

Pengungsi Suriah di 

Lebanon tahun 2011-

2013” yang ditulis 

oleh Fatahillah 

 

- Deskriptif 

 

- Konsep 

organisasi 

Internasional 

 

- Konsep 

pengungsi  

 

- Konsep 

Human 

Security 

Fokus dalam penelitian 

ini terletak pada upaya 

yang dilakukan UNHCR 

terhadap permasalahan 

tempat tinggal dan 

kesehatan para 

pengungsi Suriah. Dalam 

kasus ini UNHCR 

berperan sebagai 

inisiator, fasilitator dan 

determinator bagi para 

pengungsi. 

3. 

“Peranan (UNHCR) 

Terhadap Pengungsi 

Korban Perang Saudara 

Di Suriah” yang ditulis 

oleh Andi Ulfah Tiara 

- Deskriptif 

- Konsep Hak 

Asasi 

Manusia 

Sebagai organisasi 

internasional yang 

mendapatkan mandat 

khusus oleh PBB 

terhadap penanganan 
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No. Nama/ Judul Metodologi Hasil 

Patunru pengungsi khususnya 

pengungsi Suriah, 

UNHCR berperan 

penting sebagai 

determinator status 

pengungsi dan sebagai 

inisiator/fasilitator 

perlindungan dan 

bantuan terhadap para 

pengungsi. Selain itu 

dalam menangani 

pengungsi Suriah 

misalnya di Turki, 

UNHCR melakukan 

berbagai kerjasama yang 

strategis dengan 

organisasi 

regional/internasional 

lainnya seperti UNICEF, 

UNDP, UNWFP, WHO 

dan juga dengan 

organisasi Bulan Sabit 

Merah Internasional 

(ICRC). 

4. 

“Upaya Uni Eropa 

Dalam Menangani 

Pengungsi Dari 

Negara-Negara 

Mediterania Selatan Di 

Kawasan Eropa” yang 

ditulis oleh Ani Kartika 

Sari. 

- Deskriptif 

- Konsep 

Regionalisme 

Upaya yang dilakukan  

Uni Eropa yaitu  

bekerjasama dengan 

CEAS (Common 

European Asylum 

System), yang di 

aplikasikan oleh EASO. 

Kemudian 

juga menerapkan 

kebijakan ENP, 

yaitu membantu negara–

negara tetangga Uni 

Eropa 

termasuk negara-negara 

Mediterania Selatan 

untuk mempercepat 

proses 

demokratisasi. Walaupun 

dalam prakteknya UE 

masih belum maksimal. 
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No. Nama/ Judul Metodologi Hasil 

 

“Dampak Sikap jerman 

Terhadap Krisis 

Pengungsi Bagi 

Keamanan Uni Eropa” 

oleh Imanuel Chrissandi 

- Deskriptif 

Eksplanatif 

- Konsep 

Pengungsi 

- Konsep 

politik Luar 

Negeri 

- Konsep 

Human 

Security 

- Konsep 

keamanan 

Regional 

Penelitian ini fokus 

kepada sikap Jerman 

terkait permasalahan 

krisis pengungsi di Eropa 

dan dampak nya terhadap 

keamanan regional Eropa. 

Jerman menjadi negara di 

kawasan Eropa yang 

membuka pintu bagi para 

pengungsi dan membantu 

pengungsi yang masuk ke 

wilayah Uni Eropa. 

Kemudian dampaknya 

yaitu meningkatnya angka 

terjadinya kejahatan di 

Eropa.  

6 

“Albanian foreign 

Policy in The Post-

communist Era” 

- Deskriptif 

Penelitian ini membahas 

mengenai kebijkan luar 

negeri Albania paska 

runtuhnya rezim komunis 

di Albania. Albania 

menekankan kebijakan 

luar negerinya dengan 

mengikuti organisasi 

internasional seperti 

NATO dan Uni Eropa. 

Hal ini dilakukan Albania 

demi mewujudkan 

kepentingan nasionalnya 

serta menekankan 

identitas Albania sebagai 

negara demokrasi. 

7. “Identitas European -Eksplanatif Tulisan ini fokus 

mengenai alasan 

5. 

6. 
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No. Nama/ Judul Metodologi Hasil 

Union Candidate State 

Sebagai Landasan 

Kebijakan luar negeri 

Albania dalam 

penerimaan Pengungsi 

Suriah” oleh Yuni 

Pratiwi Utami 

-Konsep kebijakan 

luar Negeri dalam 

Perspektif 

konstruktivisme 

Albania menerima 

pengungsi Suriah dan 

bagaimana upaya yang 

dilakukan oleh Albania. 

Kemudian bagaimana 

Albania sebagai 

kandidat dari anggota 

Uni Eropa 

mengkonstruk 

kepentingannya dalam 

kebijakan tersebut. 

 

1.5 Landasan Teori 

Pada landasan teori ini, penulis menguraikan pola berpikir peneliti secara 

logis dengan menggunakan teori agar dapat menjawab rumusan masalah yang 

telah ditetapkan.18 Penelitian ini menggunakan kerangka konsep Kebijakan Luar 

Negeri dalam perspektif konstruktivisme. 

1.5.1 Kebijakan Luar Negeri  Dalam Perspektif Konstruktivisme 

Menurut Charles Hermann, kebijakan luar negeri terdiri dari tindakan-

tindakan yang merupakan tindakan resmi para pembuat keputusan yang 

berwenang dalam pemerintah suatu negara ataupun lembaga-lembaga mereka, 

yang dimaksudkan oleh para pembuat keputusan untuk mempengaruhi perilaku 

para aktor internasional di luar negara mereka.19 

Menurut Hudson, Analisis Politik Luar Negeri terdiri dari 3 generasi, yaitu 

generasi pertama (1954-1974) merupakan peletak dasar Analisis Politik Luar 

                                                           
18Suryana, Op .Cit., hlm.31 
19 Richard W. Mansbach dan Kristen L. Rafferty, 2012, Pengantar Politik Global, Bandung: Nusa 

Media, hlm. 413,Terj. 
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Negeri (APLN) yang menjadi landasan perkembangan analisa selanjutnya. Pada 

generasi pertama, ada tiga paradigma utama yang dipelopori oleh Richard Snyder, 

James Rosenau dan Margaret Sprout. Snyder mengatakan bahwa perlu 

dilakukannya pengkajian terhadap aktor-aktor di bawah level negara untuk 

melihat keputusan Politik Luar Negeri. Sedangkan Harold menjelaskan Politik 

Luar Negeri dengan merujuk pada lingkungan psikis (konteks psikologis, 

situasional, politik dan sosial) dari individu-individu yang terlibat dalam 

pembuatan keputusan. Beberapa konsep yang muncul dari generasi pertama 

adalah proses kognitif, orientasi dan personalitas pemimpin, dinamika kelompok 

kecil, proses organisasi, politik birokratik, budaya dan PLN, kontestasi dalam 

politik domestik, atribut nasional dan PLN.20 Generasi kedua APLN (1974-1993) 

menemukan bahwa motivasi untuk menjaga keutuhan kelompok dan penerimaan 

personal oleh kelompok seringkali mempengaruhi kualitas pembuatan 

keputusan.21 

Kemudian sampailah pada generasi ketiga (1993-sekarang) yang 

berkembang belakangan ini dengan kemunculan teori-teori kritis dan 

konstruktivisme. Penekanan generasi ini tidak terbatas pada negara tetapi juga 

aktor-aktor nonstate bahkan people to people. Konstruktivis juga meramaikan 

generasi ketiga ini dengan pendekatan pada peranan ide, kesepakatan dan fakta 

sosial di masyarakat dalam proses konstruksi identitas politik luar negeri suatu 

negara.22 

                                                           
20Abubakar Eby Hara, 2011, Pengantar Analisa Politik Luar Negeri:Dari Realisme sampai 

Konstruktivisme, Bandung:Nuansa Cendekia, Hlm. 80 
21Ibid, hlm.83 
22Ibid, hlm. 84 
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Konstruktivis memiliki banyak pembagian, salah satunya adalah identitas. 

Identitas merupakan konsep yang sangat penting dalam konstruktivisme, dimana 

konstruktivisme memperlakukan identitas sama halnya sebagai variable dependen, 

atau faktor yang menjelaskan tindakan negara bahkan juga perlakuan sebagai 

variable dependen karena identitas dianggap sebagai entitas terkonstruksi secara 

sosial. Dalam hal ini, Alexander Wendt mengkategorikan identitas menjadi empat 

jenis, yaitu identitas personal (personal identity), type identity, identitas peran 

(role identity) dan identitas kolektif (collective identity).23 Keempat identitas 

tersebut melahirkan kepentingan yang berbeda-beda tergantung dengan konteks 

yang dipilih. 

Bagan 1.1 Skema Teori Identitas oleh Alexander Wendt 

 

Pada teori mengenai identitas ini, terdapat kaitan yang tak terputus antara 

tindakan atau kebijakan, kepentingan dan identitas itu sendiri. Kebijakan dalam 

hal ini yaitu tindakan yang dikeluarkan oleh negara terkait respon negara tersebut 

terhadap situasi yang terjadi dalam lingkup hubungan internasional. Sedangkan 

kepentingan, Alexander Wendt menjelaskan bahwa kepentingan dapat diketahui 

                                                           
23Mohamad Rosyidin, 2015, The Power Of Ideas:Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan 

Internasional, Yogyakarta:Tiara Wacana, Hlm.50 

Identitas

TindakanKepentingan
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ketika identitas negara tersebut juga diketahui, sehingga kepentingan dalam hal ini 

merupakan kebutuhan dari negara tersebut.24 

Jenis identitas pertama adalah identitas personal (personal identity)  yaitu 

atribut yang membentuk eksistensi negara yang dapat membedakannya dengan 

negara lain, dimana suatu negara tidak memerlukan pengakuan dari negara lain 

karena identitas ini otomatis muncul dari kesadaran sebagai individu sehingga 

tanpa kehadiran significant other, negara secara intrinsik mempunyai atribut-

atribut yang membuatnya menjadi seperti itu.25 

Jenis identitas yang kedua adalah identitas yang menggolongkan negara ke 

dalam kategori tertentu atau bisa disebut dengan type identity, dimana kategorisasi 

negara didasarkan pada unsur-unsur intrinsik yang dimiliki suatu negara .26Jenis 

identitas yang ketiga adalah identitas peran (role identity). Peran didefinisikan 

sebagai kedudukan atau posisi aktor dalam suatu masyarakat atau kelompok atau 

komunitas. Identitas peran ini berkenaan dengan tanggung jawab negara, yaitu apa 

yang seharusnya dilakukan ngara pada situasi tertentu.27 

Jenis identitas yang keempat adalah identitas kolektif (collection identity) 

yaitu kesamaan pikiran dan perasaan antar aktor (antarnegara). Identitas ini 

menganut logika kelompok yang berlandaskan rasa solidaritas.28 

Setelah menjelaskan beberapa tipe dari identitas, penulis kemudian 

mengambil salah satu dari konsep identitas tersebut, yakni role identity dimana 

peran didefinisikan sebagai kedudukan atau posisi aktor dalam suatu masyarakat 

                                                           
24Ibid, Hlm. 235 
25Ibid, Hlm. 90  
26Ibid. Hlm 51 
27Ibid. Hlm 53 
28Ibid. Hlm 56 
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atau kelompok atau komunitas. Jadi identitas peran adalah pandangan tentang 

posisi atau kedudukan aktor (negara) dalam hubungan internasional. Identitas  

peran berkenaan dengan tanggungjawab negara, yaitu apa yang seharusnya 

dilakukan negara ketika menghadapi situasi tertentu. Kemudian untuk dapat 

mengetahui posisi dan tanggung jawab itu, negara memerlukan pengakuan negara 

lain (significant other) sebagai  pembanding atau lawan dari posisi tanggung  

jawab yang diembannya.29 Signifigant Other dalam Role Identity menurut 

Alexander Wendt  juga dapat berarti pengakuan dari negara lain terhadap identitas 

aktor tersebut.30 

Sejak tahun 2009 Albania telah mengajukan diri sebagai calon anggota uni 

Eropa. Kemudian pada tahun 2014, Uni Eropa resmi menjadikan Albania sebagai 

negara kandidat Uni Eropa. Satu tahun setelahnya, Eropa dilanda krisis pengungsi 

akibat dari pecahnya konflik di Suriah. Negara-negara lain seperti Austria dan 

Hungaria kemudian menutup perbatasannya agar tidak dilalui oleh pengungsi 

yang ingin mencari suaka di Jerman ataupun Perancis. Hal ini dikarenakan 

ketakutan negara tersebut terhadap kerugian yang akan dialami oleh negara seperti 

meningkatnya kriminlitas dan benturan budaya. 

 

 

 

 

                                                           
29Ibid. Hlm. 54 
30Alexander Wendt, 2003, Social Theory of International Politics, Cambridge University Press : 

Newyork, Hlm. 228 
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Bagan 1.2 Skema Kebijakan Luar Negeri Albania dalam Penerimaan 

Pengugsi Suriah dalam Perspekif Konstruktivisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albania merupakan negara di Eropa Tenggara yang ikut membantu Uni 

Eropa dalam menangani krisis pengungsi Suriah di Eropa. Identitas Albania 

sebagai negara kandidat Uni Eropa merupakan alasan Albania  menerima 

pengungsi Suriah dengan menjadikan negaranya sebagai negara transit bagi 

pengungsi yang akan mencari suaka di Jerman dan Perancis. Identitas Albania 

sebagai negara kandidat Uni Eropa menuntut Albania untuk memiliki tanggung 

jawab dalam membantu Uni Eropa dalam menangani krisis pengungsi Timur 

Tengah yang terjadi. Tindakan Albania menerima pengungsi kemudian dapat 

menunjukkan eksistensi Albania serta memperkuat posisi Albania sebagai negara 

kandidat anggota Uni Eropa. Upaya yang dilakukan Albania untuk menerima 

pengungsi yaitu bekerjasama dengan beberapa organisasi internasional seperti 

OSCE, UNHCR, Uni Eropa dan lain-lain serta ikut serta dalam Migration Along 

Balkan Route Summit (Vienna Summit) dan Deklarasi Belgrade. Kepentingan 

UNI EROPA 

KEBIJAKAN LUAR 

NEGERI ALBANIA : 

menerima pengungsi Suriah 

KEPENTINGAN 

ALBANIA 

Kepentingan 

Ekonomi: 

Kerjasama 

perdagangan, 

pasar bebas dan 

lapangan kerja 

yang terbuka 

Kepentingan politik : 

kerjasama 

antarnegara, 

implementasi 

demokrasi dan 

memperbaiki citra di 

dunia internasional 

Kerjasama 

dengan 

OSCE, EU, 

UNHCR & 

ICRC 

Kerjasama 

dengan 

Ombudsman 

HAM 

Ikut serta 

dalam 

Deklarasi 

Belgrade 

& Vienna 

Summit 



21 

 

Politik dan Ekonomi Albania kemudian terkonstruk melalui upaya-upaya tersebut 

sehingga diharapkan kedepannya Albania dapat menjadi anggota Uni Eropa. 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah eksplanatif, dimana 

penulis mengumpulkan data kemudian diolah dan dianalisis menggunakan 

kerangka teori. Penelitian ini diawali dengan pertanyaan mengapa sesuai yang 

tercantum dalam rumusan masalah.31 

1.6.2 Metode  Analisis 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deduksi 

dimana penulis menggunakan teori yang ada untuk menjelaskan rumusan masalah 

yang telah dirumuskan sebelumnya dengan cara mengumpulkan data yang 

kemudian dielaborasi.32 

1.6.3 Tingkat Analisa 

Tingkat analisa berperan penting bagi penulis untuk memudahkan penulis 

dalam meenganalisa fenomena sosial yang terjadi. Dalam hubungan internasional 

terdapat beberapa tingkat analisa antara lain individu, negara dan sistem 

internasional. Pada penelitian ini penulis menggunakan tingkat analisa negara 

yaitu Albania. 

 

 

                                                           
31Suryana, Op.Cit., hlm.58 
32Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi, Jakarta : 

LP3ES, Hlm. 90 
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1.6.4 Variabel Penelitian 

Variabel dependen atau unit analisa yaitu yang perilaku yang akan 

dianalisis dan jelaskan, dalam penulisan ini adalah Alasan Identitas mendorong 

kepentingan Albania menerima pengungsi. Sedangkan variabel independen atau 

unit eksplanasi yaitu dampak terhadap unit analisa yang akan diamati33, dalam 

penulisan ini adalah upaya penerimaan pengungsi Suriah oleh Albania. 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan waktu 

Ruang lingkup penelitian ini memiliki batasan waktu yaitu dari tahun 2014 

sejak resminya Albania menjadi calon anggota Uni Eropa. Kemudian 2015 

sampai 2016 dimana Perdana Menteri Albania mengeluarkan pernyataan untuk 

menerima pengungsi dari Suriah. 

b. Batasan Materi 

Penelitian ini berfokus pada identitas Albania sebagai negara kandidat Uni 

Eropa yang menerima pengungsi dari Suriah pada masa Perdana Menteri Edi 

Rama. Kemudian penelitian ini juga menjelaskan kepentingan Albania untuk 

bergabung menjadi anggota Uni Eropa untuk kesejahteraan negaranya serta upaya 

yang dilakukan Albania dalam menghadapi pengungsi Suriah.  

1.6.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Penelitian ini didasarkan pada kajian pustaka, dimana segala data yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang penulis peroleh 

dari buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel, makalah, laporan penelitian, data-data pdf 

                                                           
33Ibid., hlm. 39 
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atau e-book serta sumber dari media lainnya yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah dari penelitian ini.34 

 

1.7 Hipotesa 

Sejak bulan Juni tahun 2014 Albania telah resmi menyandang status 

sebagai negara kandidat Uni Eropa oleh Komisi Eropa yang diakui oleh 28 negara 

anggota Uni Eropa. Status ini kemudian memberikan identitas baru bagi Albania. 

Adanya krisis pengungsi di Eropa pada tahun 2015 mendorong Albania yang 

memilki identitas sebagai negara kandidat Uni Eropauntuk membantu Uni Eropa 

dalam menangani krisis pengungsi Suriah tersebut dengan tetap membuka 

negaranya bagi pengungsi. Kebijakan tersebut merupakan strategi politik Albania 

untuk menunjukan eksistensinya kepada dunia khususnya Uni Eropa. Upaya yang 

dilakukan oleh Albania dalam menerima pengungsi Suriah yaitu bekerjasama 

dengan organisasi internasional dan ikut serta dalam Deklarasi Belgrade  serta 

Vienna Summit. 

Oleh karena itu alasan Albania mengeluarkan kebijakan untuk menerima 

pengungsi Suriah dengan upaya-upaya yang telah dijelaskan dalam paragraf 

sebelumnya yaitu merupakan strategi politik Albania. Karena dibalik upaya-upaya 

tersebut terkonstruk kepentingan Albania untuk menguatkan posisinya sebagai 

negara kandidat Uni Eropa yang kedepannya diharapkan Albania dapat menjadi 

anggota resmi Uni Eropa. Sehingga Albania sebagai negara yang dahulu 

                                                           
34Suryana, Op.Cit., hlm.  42 
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menganut komunisme dapat menjadi negara yang demokrasi dan dapat mengubah 

reputasi mereka di dunia internasional. 

Perilaku Albania tersebut sesuai dengan pernyataan Alexander Wendt 

mengenai identitas peran, dimana identitas tersebut terbentuk dari kedudukan atau 

posisi negara dalam hubungan internasional dan kedudukan tersebut dapat 

diketahui dari adanya significant other atau pengakuan negara lain. Posisi tersebut 

kemudian berkaitan dengan tanggung jawab negara, yaitu apa yang harus 

dilakukan oleh negara ketika dihadapkan oleh situasi tertentu. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada pendahuluan dijabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dari penelitian, landasan teori yang digunakan yaitu Kebijakan 

Luar Negeri dalam Perspektif Konstruktivisme, penelitian terdahulu, batasan 

masalah, kemudian metode penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : PEMBAHASAN 

Pada bab ini, pembahasan akan di bagi menjadi beberapa sub bab yang 

membahas mengenai profil Albania dan proses Albania menjadi anggota Uni 

Eropa. 

BAB III : ANALISIS 

Bab ini berisi hasil analisis dan jawaban dari rumusan masalah. Bab ini 

juga dibagi menjadi beberapa sub bab mengenai identitas Albania, upaya Albania 
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dalam menerima pengungsi Suriah dan kepentingan Albania untuk bergabung 

dengan Uni Eropa. 

BAB IV : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari hasi penelitian dan saran yang akan berguna bagi 

peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


