
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Terbentuknya Uni Eropa memiliki sejarah yang panjang. Pada awalnya 

organisasi regional yang mengintegrasikan masyarakat Eropa di berbagai bidang 

ini disebut Masyarakat Eropa. Keanggotaan Masyarakat Eropa terbuka bagi 

sesama negara Eropa lainnya. Hal ini didasarkan pada Pasal 8 Akta Tunggal 

Eropa yang diamandemen dari paragraf pertama pasal 237 perjanjian Roma yang 

menyatakan bahwa setiap negara Eropa berhak untuk mencalonkan diri sebagai 

bagian komunitas Eropa, dan aplikasi tersebut diterima oleh Council, dan setelah 

mendapatkan persetujuan dari mayoritas anggota lainnya barulah mereka diterima 

menjadi anggota. (Dastanta, 2009 : 5-6) 

Pada tahun 1993 dengan diratifkasinya perjanjian Maashtrich, Masyarakat 

Eropa berubah nama menjadi Uni Eropa. Hal ini bertujuan untuk mempertegas 

identitas Eropa atas negara anggotanya, juga memperkokoh integrasi Eropa 

(Dastanta, 2009 : 6). Uni Eropa memiliki tiga pilar utama, yakni : kerangka kerja 

masyarakat Eropa, kerjasama kebijakan luar negeri, dan kerjasama dalam bidang 

hukum serta masalah-masalah dalam negeri. Pada 1 Mei 2004, Uni Eropa 

memperluas keanggotaannya dengan 10 negara Eropa Tengah, yaitu Estonia, 

Latvia, Lituania, yang berbatasan dengan Rusia di utara, Polandia, Hongaria, 

Slowakia, dan Ceko, Slovenia, Malta, serta Siprus (Dastanta, 2009 : 40). 

Turki memiliki wilayah di dua benua. Sebagian terletak di benua Asia dan 

sebagian lainnya terletak di benua Eropa. Meski wilayahnya yang berada di Eropa 
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lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di Asia, namun Turki memiliki 

keinginan kuat untuk bergabung dengan Uni Eropa. Keberhasilan Uni Eropa 

dalam berbagai bidang, terutama ekonomi dan politik menjadi daya tarik yang 

besar bagi lingkungan internasional (anonim, 2015). Diawali oleh enam negara 

pendiri, kini Uni Eropa sudah memiliki 28 negara anggota (anonim, 2015). 

Jumlah keanggotaan ini terus bertambah seiring dengan banyaknya negara yang 

mengajukan diri untuk menjadi anggota Uni Eropa (anonim, 2015). Karena, 

mendapatkan predikat sebagai anggota Uni Eropa diharapkan dapat membawa 

kesejahteraan bagi negara anggota (anonim, 2015). Begitu juga dengan Turki, 

yang mengharapkan Uni Eropa bisa membawa kesejahteraan bagi negaranya 

(anonim, 2015). 

Pada tanggal 22 Juni 1993, Dewan Eropa bertemu di Kopenhagen 

merumuskan kriteria keanggotaan baru Uni Eropa. Penerimaan anggota baru Uni 

Eropa diatur dalam pasal 49 European Union Treat (Dastanta, 2009). Pesatnya 

perkembangan yang dicapai oleh Uni Eropa didukung oleh stabilitas ekonomi dan 

politik. Uni Eropa memiliki standar, meliputi kriteria politik dan ekonomi yang 

dijadikan syarat keanggotaan dan harus dipenuhi oleh negara-negara yang ingin 

menjadi anggota. Kriteria aksesi atau kriteria Kopenhagen yang dirumuskan oleh 

Dewan Eropa di Kopenhagen sejak tahun 1993, adalah syarat-syarat penting yang 

harus dipenuhi oleh negara-negara kandidat untuk menjadi negara anggota, yaitu : 

1. Kriteria Politik : stabilitas lembaga-lembaga yang menjamin demokrasi, 

supremasi hukum, hak asasi manusia dan penghormatan serta perlindungan 

terhadap minoritas 
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2. Kriteria Ekonomi : adanya ekonomi pasar dengan kapasitas yang 

memungkinkan dalam menghadapi tekanan kompetitif dan tekanan pasar Uni 

Eropa; 

3. Kriteria Acquis : berkomitmen terhadap hak dan kewajiban yang 

mengikat semua negara anggota Uni Eropa, diantaranya bersedia taat kepada 

Undang-Undang Uni Eropa dan menjadikan hukum Uni Eropa sebagai bagian dari 

undang-undang nasional mereka. (European Commision, 2018).  

Menurut persyaratan tersebut, Turki sangat memenuhi persyaratan untuk 

menjadi negara anggota Uni Eropa dilihat dari segi ekonomi dan politik. Menurut 

publikasi Pemerintah Inggris (UK Foreign and Commonwealth Office, 2014), 

Turki adalah Negara dengan ekonomi pasar terbesar nomor 16 di dunia dan 

ekonomi terbesar ke-6 jika dimasukkan di Eropa. Pertumbuhan GDP-nya 

termasuk yang tercepat, yaitu sebesar 8,8% pada 2011, 2,2% pada 2012 dan 4% 

pada tahun 2013. Tingkat pertumbuhan rata-rata dalam satu dekade terakhir 

adalah 5%, tercepat di antara negara-negara OECD, yang tumbuh rata-rata hanya 

1,7%. GDP per kapita meningkat hampir tiga kali lipat sejak tahun 2002, dari $ 

3.500 menjadi $ 10.815 pada tahun 2013. Defisit anggaran Turki pada tahun 2012 

hanya sebesar 2 % dari GDP, salah satu yang terendah jika dibandingkan dengan 

negara-negara Uni-Eropa. Tidak hanya itu, Istanbul dan Ankara adalah salah satu 

kota terbesar di dunia dalam hal PDB, yaitu sebesar $ 180.000.000.000 

melampaui banyak negara Uni Eropa seperti Rumania, Hungaria, Bulgaria dan 

Slovenia. Tapi tetap saja kemajuan ekonomi Turki ini tidak membuatnya diterima 

menjadi salah satu anggota Uni Eropa. 
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Tidak hanya itu, dalam bidang politik sejak tahun 2003 pemerintahan 

Turki telah melakukan proses lebih melangkah ke depan lagi dengan melakukan 

reformasi demokrasi dengan meliberalisasikan perpolitikan di Turki. Didukung 

pula oleh Partai yang berkuasa, yakni Partai Adalet ve Kalkinme Partisi dengan 

menggunakan kekuatannnya di Parlemen berupaya untuk mempercepat proses 

aksesi Turki ke Uni Eropa. Melihat kondisi ini, Komisioner dari Komisi perluasan 

Uni Eropa memberikan sambutan yang positif, demikian juga dari pemerintahan 

Yunani, Inggris dan Italia (Nayana, 2013). Pemerintah Turki berharap agar usaha 

yang telah dilakukan Turki selama ini mampu menjadi pertimbangan utama para 

petinggi Uni Eropa sehingga bersedia membuka dengan segera negosiasi 

bergabungnya Turki ke Uni Eropa (Nayana, 2013). Demi terwujudnya hal 

tersebut, Turki telah melakukan berbagai cara. Mulai dari mendaftar sebagai 

negara yang ingin bergabung dengan Uni Eropa sampai me-lobby para petinggi 

negara-negara berpengaruh di Eropa untuk mendukungnya bergabung dengan Uni 

Eropa (Nayana, 2013).  

Pemerintah Turki berharap agar usaha yang telah dilakukan Turki selama 

ini mampu menjadi pertimbangan utama para petinggi Uni Eropa sehingga 

bersedia membuka dengan segera negosiasi bergabungnya Turki ke Uni Eropa 

(Nayana, 2013). Recep Tayyip Erdogan dalam usahanya untuk membuat Turki 

agar bisa bergabung dengan Uni Eropa adalah mengunjungi setiap ibukota negara 

anggota Uni Eropa dan mendapatkan dukungan dari beberapa pemimpin di Italia, 

Yunani, Spanyol, Inggris dan Belgia bahkan termasuk Presiden Amerika Serikat 

saat itu George W. Bush, namun mendapat tanggapan yang rendah dari para 

pemimpin di negara Jerman dan Perancis (Nayana, 2013). Melihat kemajuan yang 
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telah dicapai oleh Turki selama ini maka Dewan Eropa ada saat itu memutuskan 

untuk meninjau permohonan keanggotaan Turki dalam jangka dua tahun (Nayana, 

2013). Namun sampai sekarang status pengakuan keanggotaanya masih belum 

dikabulkan oleh komisi Uni Eropa. Sebagian menlu Uni Eropa akhirnya meminta 

pengertian dan kesabaran Turki atas permohonannya menjadi anggota baru Uni 

Eropa. Turki harus mengerti bahwa tidak ada jalan pintas (Dastanta, 2009). 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka 

rumusan masalah yang muncul dan menarik untuk diteliti secara lebih mendalam 

adalah : 

“Mengapa aksesi Turki ke Uni Eropa mengalami hambatan? ” 

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan masalah mengenai hambatan 

yang dialami Turki dalam upaya aksesinya ke Uni Eropa dalam hal politik. 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut : 

a. Mengetahui kriteria yang dibutuhkan suatu negara untuk menjadi anggota 

Uni Eropa 

b. Mengetahui hambatan apa saja yang dialami Turki dalam upaya aksesinya 

ke Uni Eropa 

c. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Turki untuk menyelesaikan 

hambatan aksesinya ke Uni Eropa 
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d. Mengetahui hasil yang diperoleh Turki dalam menyelesaikan hambatan 

aksesinya ke Uni Eropa 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

Penelitian ini juga mempunyai manfaat yang terbagi dalam manfaat teoritis 

dan manfaat praktis berikut ini : 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

1.4.1.1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

kedekatan geografis merupakan faktor penentu masuknya suatu 

negara ke dalam organisasi kerjasama regional. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.2.1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

faktor-faktor penentu masuknya suatu negara ke dalam kerjasama 

regional. 
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1.5.Kerangka Konseptual 

1.5.1. Liberalisme 

Dalam studi hubungan internasional, terdapat perspektif liberalisme 

sebagai dampak trauma atas perang dunia pertama dan kedua, yang meyakini 

bahwa untuk menghindari terjadinya perang dan menciptakan perdamaian 

dunia, maka harus diadakan sebuah hubungan kerjasama yang mampu 

menjamin pembelaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), menghindari 

konflik atau perang, dan menjamin pasar bebas (liberalisasi pasar). 

Liberalisme mendorong sebuah negara atau organisasi internasional manapun 

untuk menegakkan HAM, menghindari konflik dan melakukan liberalisasi 

pasar. Nilai-nilai dasar liberalisme terletak pada terwujudnya perdamaian, 

kesejahteraan, kerja sama, dan hak asasi manusia dan negara dipandang 

sebagai sebuah aktor yang membentuk dan menjalankan aturan dalam 

menghormati hak warga negara untuk hidup, bebas, dan sejahtera. Dengan 

adanya kerjasama internasional dan liberalisasi pasar/perdagangan bebas 

diharapkan mampu menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan 

kerjasama antar negara (bilateral) maupun hubungan kerjasama regional dan 

internasional.  (Jackson dan Sorensen, 1999) 

Kerjasama internasional terjadi karena adanya saling ketergantungan antar 

negara. Suatu negara membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan 

dalam negeri yang belum mampu diproduksi sendiri. Oleh karenanya, 

kerjasama internasional sangat penting dilakukan untuk menjalin kerjasama 

dan persahabatan yang saling menguntungkan. Sehingga, kerjasama antar 

negara-negara atau kerjasama internasional menjadi penting dalam 
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mewujudkan kepentingan setiap negara sekaligus menumbuhkan rasa 

solidaritas dan saling membutuhkan di antara negara-negara tersebut. Seperti 

apa yang terjadi pada saat pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, kemudian 

Perserikatan Bangsa-Bangsa dimana negara-negara yang tergabung sepakat 

untuk saling bekerja sama dalam menciptakan perdamaian dunia. (Holsti, 

1982 : 209) 

Aliran liberalism institusional berpendapat bahwa institusi internasional 

dapat memajukan kerjasama antar negara.  Institusi internasional adalah suatu 

organisasi internasional seperti ASEAN, NATO atau Uni Eropa yang 

membantu hubungan antar negara dalam suatu cakupan wilayah dengan cara 

menciptakan seperangkat aturan yang dapat memudahkan hubungan 

kerjasama antar negara (Jackson dan Sorensen, 1999). Namun hubungan 

kerjasama antar negara maupun regional tidak selalu berjalan mulus, terdapat 

hambatan yang menyebabkan suatu negara terhambat dalam melakukan 

hubungan kerjasama, dalam hal ini hambatan dialami oleh Turki untuk masuk 

menjadi anggota Uni Eropa. 

 

1.5.2. Hambatan dalam Kerjasama Internasional menurut Liberalisme 

1.5.2.1. Ekspektasi 

Liberalisme mendorong adanya kerjasama internasional dan liberalisasi 

pasar/perdagangan bebas yang diharapkan mampu menciptakan perdamaian dunia 

melalui hubungan kerjasama antar negara (bilateral) maupun hubungan kerjasama 

regional dan internasional (Jackson dan Sorensen, 1999). Menurut Milner (1992 : 

474), kerjasama internasional atau kerjasama antar negara adalah seperti layaknya 
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sebuah permainan (game) yang membutuhkan aktor yang berfungsi sebagai 

pemain. Dalam hal ini, negara berperan sebagai pemain dalam sebuah permainan. 

Dalam permainan ini, setiap pemain bekerja sama dengan pemain lainnya. Oleh 

karena itu setiap pemain memiliki ekspektasi tertentu terhadap pemain lainnya, 

atau bisa diartikan bahwa setiap negara/institusi memiliki ekspektasi terhadap 

negara lainnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, hambatan atau bahkan 

kegagalan dalam kerjasama internasional atau kerjasama antar negara terjadi 

karena ekspektasi suatu negara/institusi terhadap negara lainnya dalam hal 

tertentu. Ekspektsi tersebut bisa berupa prinsip dan norma, seperti demokrasi. Uni 

Eropa adalah organisasi kerjasama regional yang berdasarkan kepada prinsip-

prinsip liberalisme. Oleh karena itu, Uni Eropa menekankan pada aspek 

demokrasi liberal, Hak Asasi Manusia dan penghormatan terhadap minoritas 

(European Integration online Paper, 2018), bagi negara-negara anggotanya 

maupun negara-negara yang akan bergabung. 

1.5.2.2. Tingkat Demokrasi 

Menurut Clackson (2011), permasalahan demokrasi adalah hambatan 

dalam kerjasama internasional karena rendahnya tingkat demokrasi tak bisa 

menjamin terjadinya kerjasama. Negara liberal menyadari bahwa penghormatan 

terhadap hak asasi manusia, demokrasi  dan supremasi hukum adalah nilai pokok 

untuk melindungi dan menjamin hubungan kerja sama internasional. Hal ini 

sangat berharga secara ekonomi terutama di dunia global dan sistem perdagangan 

bebas (Clackson, 2011). Oleh karena itu, demokrasi sangat penting bagi 

kerjasama internasional. Terlebih lagi, demokrasi merupakan salah satu nilai 
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pokok bagi Uni Eropa dan menjadi kriteria dalam aksesi suatu negara untuk 

menjadi anggota Uni Eropa. (European External Action Service, 2016). 

Dalam kaitan hambatan aksesi Turki ke Uni Eropa, Turki memang pernah 

melakukan reformasi demokrasi di awal usahanya untuk bergabung ke dalam Uni 

Eropa, namun saat ini dalam beberapa hal Turki mencederai demokrasi itu sendiri. 

Turki melakukan prosekusi terhadap jurnalis dan oposisi politik, hal ini sebuah 

indikasi bahwa demokrasi Turki layak untuk diragukan (Debating Europe, 2017). 

Terlebih lagi, demokrasi merupakan salah satu nilai pokok bagi Uni Eropa dan 

menjadi kriteria dalam aksesi suatu negara untuk menjadi anggota Uni Eropa. 

(European External Action Service, 2016). 

1.5.2.3. Permasalahan Hak Asasi Manusia  

Liberalisme mendorong sebuah negara atau organisasi internasional 

manapun untuk saling berkerjasama. Kerjasama dapat dilakukan jika setiap negara 

menegakkan HAM (Hak Asasi Manusia), menghindari konflik dan melakukan 

liberalisasi pasar (Jackson dan Sorensen, 1999). Menurut Alazawi (2016), 

permasalahan hak asasi manusia adalah hambatan dalam kerjasama internasional. 

Kerjasama tidak dapat dilakukan jika suatu negara memiliki permasalahan dalam 

menegakkan HAM (Hak Asasi Manusia). Terlebih lagi, hak asasi manusia 

merupakan salah satu nilai pokok bagi Uni Eropa dan menjadi kriteria dalam 

aksesi suatu negara untuk menjadi anggota Uni Eropa. (European External Action 

Service, 2016). 

Dalam kaitannya dengan hambatan aksesi Turki ke Uni Eropa, Turki 

mengalami konflik yang panjang dengan etnis Kurdi. Uni Eropa melihat masalah 
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ini sebagai permasalahan hak asasi manusia. Tercatat sejak 1984-1998, Turki 

mendapat korban sebanyak 10.824 tewas dan 16.198 luka-luka akibat konflik 

dengan etnis Kurdi. Uni Eropa melihat masalah ini sebagai masalah hak asasi 

manusia yang dialami Turki (Criss dan Centiner, 2000). Hal ini berpotensi 

menghambat aksesi Turki ke Uni Eropa (Debating Europe, 2017). Terlebih lagi, 

hak asasi manusia merupakan salah satu nilai pokok bagi Uni Eropa dan menjadi 

kriteria dalam aksesi suatu negara untuk menjadi anggota Uni Eropa. (European 

External Action Service, 2016). 

1.6.Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk mendapatkan informasi 

mengenai suatu fenomena berupa proses, makna dan pemahaman yang 

mendalam terkait topik yang diambil dalam penelitian.  Desain penelitian 

deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan fakta yang relevan dengan 

penelitian. Deskripsi dilakukan secara sistematis, faktual dan akurat yang 

didasarkan pada data-data (Creswell, 2009). Adapun sistematika deskripsi 

dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian mengenai hambatan aksesi 

Turki ke Uni Eropa dalam hal politik, sesuai dengan persyaratan aksesi suatu 

negara ke Uni Eropa yang diatur dalam Kriteria Kopenhagen yang dirumuskan 

oleh Dewan Eropa di Kopenhagen sejak tahun 1993. Berdasarkan kriteria 

Kopenhagen, dalam hal politik terdapat tiga persyaratan untuk aksesi ke Uni 

Eropa, yaitu adanya jaminan dan perlindungan terhadap : 

1. Demokrasi dan kepastian hukum,   

2. Hak Asasi Manusia (HAM),  
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3. Penghormatan dan Perlindungan terhadap Minoritas 

(European Integration online Papers, 2018) 

Dalam penelitian ini, penulis meneliti hambatan aksesi Turki ke Uni Eropa 

dalam hal persyaratan politik berdasarkan Kriteria Kopenhagen, yaitu : 

Demokrasi dan Kepastian Hukum, Hak Asasi Manusia, Penghormatan dan 

Perlindungan terhadap Minoritas untuk meneliti hambatan yang dialami Turki 

dalam upaya aksesinya ke Uni Eropa. 

 

1.7 Definisi Konseptual 

1.7.1 Aksesi 

Uni Eropa terus berupaya memperluas wilayahnya dengan menerima 

keanggotaan baru. Menurut Komisi Perluasan Uni Eropa, Aksesi adalah 

penambahan negara baru untuk menjadi anggota Uni Eropa berdasarkan dua 

kondisi yang diatur berdasarkan pasal 49 Traktat Uni Eropa, yaitu : 

1. Negara tersebut harus berada di Eropa 

2. Negara tersebut menghormati dan tunduk kepada nilai-nilai Uni Eropa, 

meliputi penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan, 

demokrasi, kesetaraan, aturan hukum dan penghormatan terhadap hak 

asasi manusia, termasuk hak-hak kelompok minoritas. (European 

Commision, 2018) 

1.7.2 Demokrasi dan Kepastian Hukum 

Demokrasi dan Kepastian hukum adalah salah satu dari kriteria politik 

yang harus dipenuhi sebagai persyaratan untuk aksesi ke Uni Eropa. Berdasarkan 
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Kriteria Kopenhagen, Komisi Uni Eropa menetapkan bidang-bidang utama 

pengawasan terkait dengan kriteria Demokrasi dan Kepastian hukum, yaitu :  

1. Adanya pemilihan umum yang bebas dan fair. 

2. Berfungsinya lembaga legislative, eksekutif dan peradilan 

3. Adanya tindakan anti-korupsi 

(European Integration online Papers, 2018) 

1.7.3 Hak Asasi Manusia 

Penghormatan atas hak asasi manusia dan martabat adalah salah satu 

nilai dasar Uni Eropa bersama dengan prinsip-prinsip kebebasan, demokrasi, 

kesetaraan dan supremasi hukum. Menurut Obligasi Penghormatan terhadap 

Hak Asasi Manusia dalam Konvensi HAM Eropa yang didasarkan pada 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia mencakup hak 

dan kebebasan yang diatur oleh pasal 2 hingga pasal 18, yakni : Hak untuk 

hidup, Perlindungan terhadap Penganiayaan, Perlindungan terhadap 

Perbudakan dan Kerja Paksa, Hak untuk Merdeka dan Jaminan Keamanan, 

Hak Perlakuan Sama Di Hadapan Hukum, Praduga Tak Bersalah, Hak atas 

Penghormatan Individu dan Keluarga, Kebebasan Berpikir dan Beragama, 

Kebebasan Berekspresi, Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, Hak untuk 

Menikah, Hak untuk Kesehatan yang Layak, Pencegahan terhadap 

Diskriminasi, Pencegahan terhadap Pelanggaran Perang, Pencegahan 

Penyalahgunaan Hak, dan Pembatasan Penggunaan Hak. (European 

Convention on Human Rights, 2018)  
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Berdasarkan Konvensi Dewan Eropa tentang Hak Asasi Manusia, yang 

semula diproklamirkan pada tahun 2000, Piagam ini secara hukum mengikat 

Uni Eropa dengan berlakunya Perjanjian Lisbon, pada bulan Desember 2009. 

1.7.4 Penghormatan dan Perlindungan terhadap Minoritas 

Berdasarkan Kriteria Kopenhagen, komisi Uni Eropa menetapkan 

Penghormatan dan Perlindungan terhadap Minoritas sebagai salah satu dari 

kriteria politik yang harus dipenuhi sebagai persyaratan untuk aksesi ke Uni 

Eropa (European Integration online Papers, 2018). Berdasarkan pasal 14 

Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, Penghormatan dan Perlindungan 

terhadap Minoritas adalah sebuah jaminan yang melindungi hak dan 

kebebasan minoritas dari perlakuan diskriminasi dalam hal apapun, seperti : 

jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik dan lain-lain. Pasal 9, 

10 dan 11 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak kaum 

minoritas untuk bebas berekspresi, berkumpul, berorganisasi, dan beragama 

(European Convention on Human Rights, 2018). Menurut Kriteria 

Kopenhagen, Penghormatan dan Perlindungan terhadap Minoritas adalah 

jaminan yang melidungi hak dan kebebasan minoritas dengan cara 

menempatkan perwakilan mereka di parlemen, dan memiliki kesempatan 

untuk mengikuti pemilihan umum. (European Integration online Papers, 2018) 

Isu mengenai Penghormatan dan Perlindungan terhadap Minoritas 

dianggap sangat penting terlebih sejak Kroasia bergabung menjadi negara 

anggota Uni Eropa dimana terdapat kaum minoritas disana, seperti minoritas 

Muslim dan minoritas Serbia. Uni Eropa hadir sebagai jaminan untuk 

melindungi hak dan kebebasan mereka. (European Commision, 2008) 
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1.8 Operasionalisasi Konsep 

1.8.1 Demokrasi dan Kepastian Hukum 

Pada penelitian ini, Demokrasi dan Kepastian Hukum didefinisikan oleh 

Komisi Uni Eropa berdasarkan Kriteria Kopenhagen, yaitu suatu kondisi dimana 

dijamin : adanya pemilihan umum yang bebas dan fair, berfungsinya lembaga 

legislative, eksekutif dan peradilan, serta adanya tindakan anti-korupsi. 

1.8.2 Hak Asasi Manusia 

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah hak 

asasi yang didefinisikan oleh Komisi Uni Eropa berdasarkan Konvensi Eropa 

tentang Hak Asasi Manusia yang didasarkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia, mencakup hak dan kebebasan yang diatur oleh pasal 2 hingga pasal 18, 

yakni : Hak untuk hidup, Perlindungan terhadap Penganiayaan, Perlindungan 

terhadap Perbudakan dan Kerja Paksa, Hak untuk Merdeka dan Jaminan 

Keamanan, Hak Perlakuan Sama Di Hadapan Hukum, Praduga Tak Bersalah, Hak 

atas Penghormatan Individu dan Keluarga, Kebebasan Berpikir dan Beragama, 

Kebebasan Berekspresi, Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, Hak untuk 

Menikah, Hak untuk Kesehatan yang Layak, Pencegahan terhadap Diskriminasi, 

Pencegahan terhadap Pelanggaran Perang, Pencegahan Penyalahgunaan Hak, dan 

Pembatasan Penggunaan Hak. 

1.8.3 Minoritas 

Pada penelitian ini yang dimaksud Minoritas adalah suatu kaum yang 

sedikit populasinya dan membentuk identitas tersendiri di dalam suatu negara, 
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seperti contohnya minoritas Muslim di Kroasia, minoritas Serbia di Kroasia, 

minoritas Kurdi di Turki. 

1.8.4  Aksesi 

Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan aksesi adalah penambahan 

negara baru dalam hal ini Turki, untuk menjadi anggota Uni Eropa. 

 

1.9 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitik, dimana 

peneliti menganalisis/menguraikan mengenai hambatan aksesi Turki ke Uni 

Eropa, dengan membandingkan sesuai persyaratan aksesi suatu negara ke Uni 

Eropa yang diatur dalam Kriteria Kopenhagen yang dirumuskan oleh Dewan 

Eropa di Kopenhagen sejak tahun 1993. 

1.10 Jangkauan Penelitian 

Peneliti menetapkan jangkauan penelitian ini diawali sejak tahun 2010 

dimana Turki dan Uni Eropa membuka negosiasi untuk aksesi Turki ke Uni 

Eropa, hingga tahun 2016 dimana dilakukan konferensi aksesi terakhir untuk 

upaya aksesi Turki ke Uni Eropa (European Commision, 2018). Tidak menutup 

kemungkinan bahwa peneliti juga menggunakan data diluar jangkauan penelitian 

untuk menelaah lebih lanjut atau mencari hubungan antar data. 

1.11 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka. Studi 

pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian 

data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, 
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gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses 

penulisan. Data-data berupa data sekunder bersumber dari berbagai sumber, baik 

elektronik (internet) maupun non-elektronik (cetak), seperti; media massa, 

lembaga survei, lembaga index, organisasi-organisasi baik non-pemerintah 

maupun pemerintah dan sumber-sumber lain yang relevan dengan data yang 

dibutuhkan dalam penelitian.  

1.12 Teknik Analisis Data 

Menurut Nasution (1992), analisis data kualitatif adalah proses 

penyusunan data supaya dapat ditafsirkan dan ditarik kesimpulan, sehingga dapat 

memberikan makna, menjelaskan pola atau menemukan hubungan antar konsep.  

Menurut Miles dan Heberman, langkah-langkah dalam analisis data ini mencakup 

: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Nasution, 1992). 

1.  Reduksi data 

Setelah dilakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan reduksi 

data. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema atau polanya (Nasution, 

1992).  

2. Penyajian data 

Penyajian data adalah menyajikan data dalam bentuk matriks, chart atau 

grafik, dan sebagainya (Nasution, 1992). Data harus disajikan secara rapi, dan 

sistematis agar mudah dipahami baik oleh peneliti maupun pembaca. 

3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari analisis data. Pada tahap ini, 

peneliti memberikan penjelasan makna dari data yang telah disajikan. 
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1.13 Sistematika Penulisan 

- Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, 

metodologi penelitian yang meliputi metode penulisan, definisi 

konseptual, definisi operasional, tipe penelitian, teknik pengumpulan dan 

analisis data, serta sistematika penelitian. 

- Bab II merupakan pembahasan mengenai Hambatan aksesi Turki ke Uni 

Eropa dilihat dari permasalahan Demokrasi dan Pernghormatan terhadap 

Minoritas 

- Bab III merupakan pembahasan mengenai Hambatan aksesi Turki ke Uni 

Eropa dilihat dari permasalahan Hak Asasi Manusia 

- Bab IV merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan sekaligus 

menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.  

 
 

 

 


