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ABSTRAK 

ANALISIS RESPON POSITIF TURKI MENGENAI KEDATANGAN 

PENGUNGSI SURIAH MELALUI TEMPORARY PROTECTION 

REGULATION TAHUN 2014 

Turki merupakan negara transit maupun destinasi yang telah menandatangani 

Konvensi 1951 yang berkaitan dengan Pengungsi. Namun, Turki mengadopsi 

pembatasan geografis sehingga pengungsi yang bukan berasal dari negara non-Eropa 

tidak akan diberi status pengungsi. Turki merupakan negara yang berbatasan 

langsung dengan Suriah yang dimana telah terjadi konflik di dalam Suriah sejak 

tahun 2011. Sejak konflik, Turki memberikan Open Door Policy bagi pengungsi 

Suriah sehingga mereka dapat masuk ke dalam Turki. Namun, karena adanya 

pembatasan geografis, pengungsi Suriah di Turki hanya dianggap sebagai tamu dan 

tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pengungsi. Seiring berjalannya waktu di 

tahun 2014, Turki mendeklarasikan Temporary Protection Regulation sebagai respon 

untuk pengungsi Suriah yang datang. Regulasi ini menjadi acuan Turki untuk 

memerhatikan hak-hak yang harus didapatkan pengungsi Suriah. Turki sebelumnya 

tidak pernah sebaik ini dalam merespon kedatangan pengungsi yang bukan berasal 

dari Eropa. Bahkan Turki kini menjadi negara yang paling banyak dalam menampung 

pengungsi Suriah daripada negara lainnya. Walaupun, adanya tekanan dari berbagai 

pihak, Turki tetap menunjukkan komitmennya dalam memberikan respon yang 

positif. Oleh karena itu, perlu melihat faktor yang mempengaruhi respon positif 

Turki. Penulis menggunakan model Factors Influencing Refugee Policy Choices 

milik Karen Jacobsen yang memiliki 4 variabel faktor antara lain keputusan 

birokratik, hubungan internasional, kapasitas penyerapan melalui masyarakat, dan 

pertimbangan keamanan nasional. 

 

Kata Kunci: Turki, kedatangan pengungsi Suriah, factors influencing refugee policy 

choices. 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF POSITIVE RESPONSE OF TURKEY REGARDING THE 

ARRIVAL OF SYRIAN REFUGEES THROUGH TEMPORARY PROTECTION 

REGULATION IN 2014 

Turkey is a transit and receiving country who is the signatories of Convention 1951 

relating to the Refugee. However, Turkey adopt geographical limitation so refugees 

who are not from Europe are not getting refugee status. Turkey is a country who is 

directly bordering with Syria, where there has been a conflict since 2011. Since the 

conflict, Turkey has provide Syrian refugees with an Open Door Policy so they can 

enter Turkey. However due to geographical restrictions, Syrian refugees in Turkey 

are only considered as a guest and they are not get their right as a refugee. As time 

passes in 2014, Turkey declared Temporary Protection Regulation as a response to 

the arrival of Syrian refugees. This regulation become Turkey reference to ensure the 

rights of Syrian refugees. Turkey had never been good country in responding to the 

arrival of refugees who were not from Europe country. In fact, Turkey is now hosts 

the largest Syrian refugees than any country. Despite of pressure from various actors, 

Turkey continued to show her commitment in giving a positive response. Therefore, it 

is necessary to see factors that influence positive response of Turkey. The author used 

the model Factors Influencing Refugee Policy Choisces by Karen Jacobsen that 

contains 4 main variables which are, bureaucratic choices, international relations, 

local absorption capacity, and national security consideration.  

 

Key Words: Turkey, the arrival of Syrian refugees, factors influencing refugee policy 

choices.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Migrasi internasional merupakan sebuah fenomena global yang terus 

berkembang karena dunia yang pada saat ini semakin saling terhubung. Saling 

keterhubungan tersebut mendorong adanya gerakan migrasi secara besar-besaran 

yang dilakukan oleh setiap individu sehingga migrasi menjadi sebuah isu hangat yang 

menarik perhatian dunia internasional. Perpindahan ini nyatanya memberikan 

berbagai dampak yang harus dihadapi oleh negara yang dituju seperti, imigrasi yang 

tidak legal, arus pengungsi, dan perdagangan manusia yang menuntut setiap negara 

untuk membentuk kebijakan dalam merespon hal tersebut.
1
 Negara-negara pada saat 

ini sedang dihadapkan dengan peningkatan angka perpindahan manusia khususnya 

secara paksa sehingga, mengantarkan mereka pada peristiwa yang dikenal sebagai 

krisis pengungsi.  

Peningkatan angka perpindahan manusia secara paksa ini telah dimulai pada 

tahun 2011 dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai angka tertinggi 

yang berada di tahun 2016 yaitu, sebesar 65.6 juta jiwa yang terdiri dari 22.5 juta jiwa 

sebagai pengungsi pada akhir tahun  2016, 40.3 juta jiwa menjadi pengungsi internal 

(Internally Displaced Person), serta 2.8 juta jiwa yang merupakan para pencari 

                                                             
1
 Osman Seyhan, 2014, Changing the Status Quo of Migration and Asylum Policies in Turkey: A 

Narrative Inquiry, Dalam Journal of Organisational Transformation & Social Change, Vol. 11 No.3, 

London: Routledge, Hal. 186. 
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suaka.
2
 Menurut UNHCR, salah satu faktor terbesar yang menyebabkan angka 

perpindahan tersebut meningkat adalah konflik yang terjadi di berbagai negara seperti 

Afghanistan, Sudan Selatan, dan Kongo. Namun, konflik Suriah menjadi penyebab 

paling utama yang berkontribusi dalam meningkatkan angka perpindahan manusia 

secara paksa.
3
 Pecahnya perang saudara di Suriah pada tahun 2011, mendorong 

masyarakat Suriah untuk melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti Turki, 

Lebanon, Jordan dan Irak. 

Negara-negara tetangga menjadi yang paling merasakan dampak karena 

adanya perpindahan dalam jumlah yang sangat besar melarikan diri dari Suriah. Dari 

ke-empat negara yang berbatasan langsung dengan Suriah, hanya Turki yang telah 

meratifikasi konvensi 1951 terkait pengungsi. Tetapi, Turki mengadopsi pembatasan 

melalui Limitation Geographical yang tetap dipertahankan hingga sekarang. Dengan 

adanya pembatasan tersebut, pemerintah hanya akan memberikan status pengungsi 

kepada mereka yang berkewarganegaraan Eropa yang mengungsi ke Turki.
4
 Sehingga 

mereka yang bukan berasal dari Eropa tidak akan mendapatkan status pengungsi.  

Melalui sejarahnya, Turki merupakan negara yang terkenal sebagai source of 

migrants or asylum seekers atau biasa disebut sebagai Emigration Country pada saat 

pasca terjadinya perang dunia II.
5
 Pada era tersebut migrasi yang dilakukan oleh 

masyarakat Turki lebih didorong oleh ekonomi yang menjadikan mereka sebagai 

                                                             
2
 UNHCR, Global Trends: Forced Displacement in 2016, Tersedia di: 

http://www.unhcr.org/5943e8a34.pdf, Hal.2 diakses pada 11 Agustus 2018. 
3
 Ibid. 

4
 Ibid. 

5
 Ahmet İçduygu and E. Fuat Keyman, 2000, Globalization, Security, and Migration: The Case of 

Turkey. Dalam Journal Global Governance, Vol. 6 No. 3, United States: Lynne Rienner Publishers, 

Hal. 384. 

http://www.unhcr.org/5943e8a34.pdf
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buruh migran di berbagai negara-negara Eropa Barat.
6
 Namun di tahun 1980an secara 

terdapat rus kedatangan pengungsi, pencari suaka serta migran yang hanya transit 

semakin masif di Turki sehingga membuat Turki berada dalam kondisi krisis karena 

tidak adanya kebijakan terkait kedatangan orang asing di Turki.
7
 Hal ini diakibatkan 

adanya beberapa peristiwa seperti revolusi Iran, perang teluk dan tidak kalah penting 

karena letak geografis Turki yang menjadi penghubung antara negara-negara yang 

sedang tidak stabil dengan negara-negara Barat.
8
  

Perubahan status Turki yang sebelumnya terkenal sebagai Emigrant Country 

ditandai dengan adanya kebijakan yang diimplementasikan oleh Turki pada tahun 

1994, dimana mereka yang bukan berasal dari negara Eropa dapat mengajukan suaka 

sementara sebelum nantinya akan dipindahkan ke negara ke-tiga.
9
 Status Turki dalam 

isu migrasi kembali bergeser, tidak hanya sebagai zona transit, kini juga menjadi 

destinasi bagi mereka yang bermigrasi.
10

 Pergeseran ini ditandai dengan adanya 

kebijakan yang bernama Open Door Policy di tahun 2011 bagi warga Suriah yang 

terpaksa harus meninggalkan negaranya untuk menghindari perang yang sedang 

terjadi dan mendapatkan perlindungan atas dirinya.
11

 Open Door Policy merupakan 

kebijakan Turki yang menunjukkan bahwa warga Suriah dapat masuk ke wilayah 

Turki tanpa membebani masyarakat Suriah dengan visa atau persyaratan 

                                                             
6
 Ibid.  

7
 Ibid, Hal. 385.  

8
 Ibid.  

9
 Kemal Krisci, 2014, Syrian Refugees and Turkey’s Challenges: Going Beyond Hospitality. 

Washington: The Brookings Institution. Hal, 7.   
10

 Republic Turkey of Ministry of Foreign Affais, Turkey on Irregular Migration, Tersedia di: 

http://www.mfa.gov.tr/turkey-on-irregular-migration.en.mfa diakses pada 20 Juli 2018. 
11

 Mevlüt Çavuşoğlu, 2016, Turkey and the Syrian Refugee Crisis: An Example for Humanity, Dalam 

Turkish Policy Quarterly’s Fall 2016 Issue, Vol. 15 No.3, Hal. 18.  

http://www.mfa.gov.tr/turkey-on-irregular-migration.en.mfa
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administrasi.
12

 Hal ini menyebabkan arus migrasi dari Suriah ke Turki terus 

meningkat setiap tahunnya. Namun pada saat mengimplementasikan kebijakan 

tersebut, Turki tetap mempertahankan pembatasan geografis, sehingga pengungsi 

yang bukan berasal dari negara Eropa hanya dianggap sebagai tamu.
13

 Terminologi 

tamu ini tidak ada dalam hukum internasional sehingga hak dan bantuanpun tidak 

didapatkan oleh pengungsi Suriah di Turki.   

Pembatasan geografi yang diadopsi oleh Turki, membuat tidak adanya 

perlindungan hukum yang legal bagi para pengungsi. Hingga pada akhirnya, 

parlemen Turki pada tanggal 4 April 2013 mengeluarkan undang-undang yang 

bernama Law on Foreigners and International Protection (LFIP) bertujuan untuk 

mengatur prinsip serta prosedur terkait dengan masuknya orang asing yang tinggal 

maupun keluar dari Turki serta adanya ruang lingkup dan implementasi mengenai 

perlindungan yang disediakan oleh Turki.
14

 Melalui undang-undang tersebut, Turki 

menciptakan sebuah badan yang bernama Directorate General of Migration 

Management (DGMM) yang dimandatkan untuk segala urusan mengenai migrasi.
15

 

LFIP menjadi sebuah langkah yang penting terkait migrasi yang dimana selaras 

dengan hak asasi manusia serta undang-undang Uni Eropa.
16

   

                                                             
12

 Yvo Fitzherbert, 2015,  The Syrian Conflict: Erdoğan, Syrian Refugees and Humanitarian Aid in 

Turkey, Tersedia di: http://www.contributoria.com/issue/2015-02/54914fcfc3a4627d42000029.html, 

diakses pada tanggal 17 Desember 2018. 
13

 Aida, Temporary Protection in 2011-2014: Political Discretion and Improvisation,Tersedia di: 

http://www.asylumineurope.org/reports/country/turkey/temporary-protection-2011-2014-political-

discretion-and-improvisation, diakses pada 11 Agustus 2018 
14

 Library of Congress, Refugee Law and Policy: Turkey,Tersedia di 

http://www.loc.gov/law/help/refugee-law/turkey.php#_ftn15, diakses pada 3 Juni 2018 
15

 Aida, Introduction to The Asylum Context in Turkey, Tersedia di 

http://www.asylumineurope.org/reports/country/turkey/introduction-asylum-context-turkey, diakses 

pada 3 Juni 2018 
16

 Ibid. 

http://www.contributoria.com/issue/2015-02/54914fcfc3a4627d42000029.html
http://www.asylumineurope.org/reports/country/turkey/temporary-protection-2011-2014-political-discretion-and-improvisation
http://www.asylumineurope.org/reports/country/turkey/temporary-protection-2011-2014-political-discretion-and-improvisation
http://www.loc.gov/law/help/refugee-law/turkey.php#_ftn15
http://www.asylumineurope.org/reports/country/turkey/introduction-asylum-context-turkey
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Sejalan dengan pasal 91 yang terdapat di LFIP yaitu, temporary protection. 

Temporary protection ini merupakan status perlindungan yang diberikan kepada 

orang asing yang berada di perbatasan Turki dalam kondisi massif karena telah 

meninggalkan negaranya dan tidak dapat kembali serta membutuhkan perlindungan 

sementara.
17

 Sejalan dengan hal tersebut, Turki meluncurkan Temporary Protection 

Regulation pada bulan Oktober 2014, yang dimana berisikan perlindungan sementara 

khusus hanya untuk para warga Suriah yang berada di Turki.
18

 TPR disini hadir 

sebagai respon terkait kesadaran Turki bahwa pengungsi Suriah tidak akan kembali 

ke negaranya dalam waktu dekat karena perang yang terus meningkat. Selain itu, 

TPR juga memuat peraturan mengenai tempat tinggal, perawatan kesehatan, 

pendidikan dan akses ke pasar tenaga kerja.
19

 TPR ini juga mengharuskan pengungsi 

Suriah melewati prosedur administrasi melalui DGMM untuk mendapatkan statusnya 

sehingga dapat menikmati akses fasilitas dan bantuan di Turki. 

Turki sebenarnya sejak tahun 2011 tidak hanya menerima pengungsi yang 

berasal dari Suriah saja, tetapi juga dari Afghanistan, Irak, Iran dan sebagainya.
20

 

Walaupun begitu, perlakuan Turki terhadap pengungsi Suriah cukup berbeda dengan 

pengungsi Non-Suriah dan Non-Eropa. Turki memberikan International Protection 

bagi mereka, yang dimana kebijakan tersebut terkesan sangat membatasi hak-hak 

                                                             
17

 Burcu Togral Koca, 2015, Deconstructing Turkey’s Open Door Policy Towards Refugees from 

Syria. Dalam Migration Letters, Vol. 12, No. 3, Hal. 209. 
18

 DGMM, 2015, General Principles of Temporary Protection, Tersedia di 

http://www.goc.gov.tr/icerik6/general-principles-of-temporary-protection_917_1064_4766_icerik, 

diakses pada 3 Juni 2018. 
19 Emre Şentürk, The Foreign Policy of Turkey: Europeanisation in the Syrian Refugee Crisis?, Dalam 

Research Project University of Groningen, Hal. 16. 
20

 Kemal Kirişci, 2017, Don’t Forget Non-Syrian Refugees in Turkey,Tersedia di: 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/06/22/dont-forget-non-syrian-refugees-in-

turkey/, diakses pada 17 Agustus 2018.  

http://www.goc.gov.tr/icerik6/general-principles-of-temporary-protection_917_1064_4766_icerik
https://www.brookings.edu/experts/kemal-kirisci/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/06/22/dont-forget-non-syrian-refugees-in-turkey/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/06/22/dont-forget-non-syrian-refugees-in-turkey/
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kebebasan di Turki. Sebagai contohnya, mereka akan ditempatkan di kota-kota selain 

Instanbul, Ankara dan Izmir yang merupakan kota metropolitan di Turki.
21

 Berbeda 

dengan pengungsi Suriah, mereka dapat ditempatkan di berbagai kota yang ada di 

Turki. Walaupun demikian, setiap tahunnya pengungsi yang bukan berasal dari 

Suriah maupun Eropa terus meningkat. 

Gambar 1.1 Peningkatan Angka Pengungsi Non-Suriah dan Non-Eropa di Turki  

 

Sumber: Directorate General of Migration Management
22

  

Pemberlakuan dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Turki bagi 

pengungsi Suriah tidak hanya mendapatkan respon yang positif saja tetapi juga 

respon negatif dari berbagai pihak. Masyarakat menjadi pihak yang sering 

berinteraksi dengan pengungsi dalam kehidupan sehari-hari. Pertentangan atas adanya 

pengungsi Suriah di Turki terjadi saat adanya insiden penyerangan dan aksi protes 

yang dilakukan masyakat Turki. Hal ini dikarenakan persepsi masyarakat bahwa 

adanya persaingan pekerjaan dan tingkat kejahatan yang meningkat di berbagai kota 

                                                             
21

 Ibid. 
22

 DGMM, Temporary Protection, Tersedia di http://www.goc.gov.tr/icerik6/international-

protection_915_1024_4747_icerik, diakses pada 20 Agustus 2018. 
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yang memiliki angka pengungsi Suriah yang lebih sehingga, membuat masyarakat 

lebih mendukung apabila adanya kebijakan dari pemerintah yang lebih ketat.
23

 Di sisi 

lain, UNHCR memberikan apresiasi terkait manajemen Turki terhadap pengungsi 

Suriah dengan mengadopsi kebijakan baru disaat krisis pengungsi.
24

  

 Keterbatasan kapasitas serta tekanan yang dirasakan oleh Turki dalam 

penerimaan pengungsi sebenarnya telah diperlihatkan oleh Menteri Luar Negeri Turki 

yaitu, Ahmet Davutoglu menyerukan lebih banyak dukungan dari negara lain untuk 

membantu Turki serta negara-negara tetangga yang juga menampung pengungsi 

Suriah.
25

 UNHCR melalui Guterres, juga mengkritisi komunitas internasional atas 

kontribusinya yang sedikit dalam membantu negara yang menampung pengungsi 

Suriah baik dari dana maupun proyek pembangunan terkait pendidikan, kesehatan, air 

dan infrastruktur.
26

 Apabila arus dukungan internasional yang didapat oleh Turki 

tidak mengalami peningkatan, hal ini akan memungkinkan pengungsi Suriah bertahan 

hidup dengan serba keterbatasan di Turki.
27

  

                                                             
23

 Ceylan Yeginsu, 2014, Turkey Strengthens Rights of Syrian Refugees, Tersedia di: 

https://www.nytimes.com/2014/12/30/world/europe/turkey-strengthens-rights-of-syrian-refugees.html, 

diakses pada 21 Agustus 2018. 
24

 Daily Sabah, 2015, UN, PACE Praise Turkey’s Role in Region as more Syrians Arrive, Tersedia di: 

https://www.dailysabah.com/diplomacy/2015/06/11/un-pace-praise-turkeys-role-in-region-as-more-

syrians-arrive, diakses pada tanggal 21 Agustus 2018  
25

 Hurriyet, 2014, Foreign Minister Davutoglu Calls for More International Asssistance for Syrian 

Refugees, Tersedia di: http://www.hurriyetdailynews.com/foreign-minister-davutoglu-calls-for-more-

intl-assistance-for-syrian-refugees-65946, diakses pada 21 Agustus 2018.  
26

 Ibid. 
27

 Kieran Gulibert, 2014, More Funds Needed for Million Syrian Refugees in Turkey: UNHCR, 

Tersedia di: https://www.reuters.com/article/us-foundation-syria-turkey-refugees/more-funds-needed-

for-million-syrian-refugees-in-turkey-unhcr-idUSKCN0HX1YC20141009, diakses pada 21 Agustsu 

2018. 

https://www.nytimes.com/2014/12/30/world/europe/turkey-strengthens-rights-of-syrian-refugees.html
https://www.dailysabah.com/diplomacy/2015/06/11/un-pace-praise-turkeys-role-in-region-as-more-syrians-arrive
https://www.dailysabah.com/diplomacy/2015/06/11/un-pace-praise-turkeys-role-in-region-as-more-syrians-arrive
http://www.hurriyetdailynews.com/foreign-minister-davutoglu-calls-for-more-intl-assistance-for-syrian-refugees-65946
http://www.hurriyetdailynews.com/foreign-minister-davutoglu-calls-for-more-intl-assistance-for-syrian-refugees-65946
https://www.reuters.com/article/us-foundation-syria-turkey-refugees/more-funds-needed-for-million-syrian-refugees-in-turkey-unhcr-idUSKCN0HX1YC20141009
https://www.reuters.com/article/us-foundation-syria-turkey-refugees/more-funds-needed-for-million-syrian-refugees-in-turkey-unhcr-idUSKCN0HX1YC20141009
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 Uni Eropa yang merupakan salah satu mitra penting bagi Turki, akan 

memberikan bantuan atas kebaikan Turki terhadap pengungsi Suriah.
28

 Sejalan 

dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya melalui juru bicara komisoner Eropa, 

bahwa Uni Eropa tidak dapat memberikan pemukiman bagi pengungsi dengan 

sebagai gantinya akan memberikan bantuan bagi Turki.
29

 Penolakan pengungsi 

Suriah juga diperlihatkan oleh peningkatan keamanan di perbatasan negara Bulgaria 

dan Yunani dan pembuatan dinding pembatas untuk menekan arus pengungsi.
30

 Hal 

ini menjadi menarik karenanya Turki merupakan negara yang ingin masuk ke dalam 

keanggotaan Uni Eropa memberikan perlakuan kepada pengungsi Suriah melalui 

temporary protection untuk menyelaraskannya dengan nilai-nilai yang dianut oleh 

Uni Eropa.
31

  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Turki tidak pernah sebaik ini dalam 

penerimaan pengungsi yang bukan berasal dari negara Eropa karena adanya 

pembatasan geografis yang terus dipertahankannya hingga sekarang. Nyatanya, Turki 

tetap tidak menutup perbatasan khususnya bagi warga Suriah serta membuat 

kebijakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan serta hak-hak pengungsi 

Suriah. Hingga setiap tahunnya, arus pengungsi Suriah yang masuk ke Turki 

mengalami peningkatan.  

                                                             
28

 TimeTurk, 2014, EU wants to Provide Aid to Syrian Refugees in Turkey, Tersedia di: 

https://www.timeturk.com/en/2014/11/12/eu-wants-to-provide-aid-to-syrian-refugees-in-

turkey.html#.W4Pg384zbIU, diakses pada tanggal 24 Agustus 2018. 
29

Martin Chulov dan Harriet Grant, 2014, EU Must Open Doors to Avoid Syrian Refugee Catastrophe, 

Says UN, Tersedia di: https://www.theguardian.com/world/2014/jan/13/syrian-refugee-catastrophe-

european-union-united-nations, diakses pada tanggal 24 Agustus 2018. 
30

 Chris Harris, 2015, Is Bulgaria’s Border Wall Forcing Migrants to Risk Deadly Crossings?, 

Tersedia di: http://www.euronews.com/2015/04/30/is-bulgarias-border-wall-forcing-migrants-to-risk-

perilous-sea-crossings, diakses pada tanggal 24 Agustus 2018. 
31 Emre Şentürk, Loc.cit.  

https://www.timeturk.com/en/2014/11/12/eu-wants-to-provide-aid-to-syrian-refugees-in-turkey.html#.W4Pg384zbIU
https://www.timeturk.com/en/2014/11/12/eu-wants-to-provide-aid-to-syrian-refugees-in-turkey.html#.W4Pg384zbIU
https://www.theguardian.com/world/2014/jan/13/syrian-refugee-catastrophe-european-union-united-nations
https://www.theguardian.com/world/2014/jan/13/syrian-refugee-catastrophe-european-union-united-nations
http://www.euronews.com/2015/04/30/is-bulgarias-border-wall-forcing-migrants-to-risk-perilous-sea-crossings
http://www.euronews.com/2015/04/30/is-bulgarias-border-wall-forcing-migrants-to-risk-perilous-sea-crossings
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Gambar 1.2 Peningkatan Angka Pengungsi Suriah di Turki  

 

Sumber: Directorate General of Migartion Management
32

 

Dampak dari adanya peningkatan pengungsi Suriah yang masuk ke dalam 

Turki, membuat Turki cenderung beresiko dalam mengimplementasikan kebijakan 

tersebut, karena keterbatasan kapasitas . Hal ini nampaknya, tidak menghalangi Turki 

dalam memilih dan memberlakukan kebijakan bagi pengungsi Suriah melalui 

Temporary Protection. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk lebih lanjut 

membahas secara mendalam mengenai respon kebijakan yang telah dikeluarkan Turki 

serta persoalan-persoalan yang melatarbelakangi Turki memilih kebijakan tersebut 

bagi pengungsi yang berasal dari Suriah. 

                                                             
32

 DGMM, Temporary Protection, Tersedia di: http://www.goc.gov.tr/icerik6/temporary-

protection_915_1024_4748_icerik, diakses pada 29 Juli 2018. 



10 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengapa Turki memberikan respon yang positif mengenai kedatangan 

pengungsi yang berasal dari Suriah melalui Temporary Protection Regulation tahun 

2014? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa faktor-

faktor yang mempengaruhi Turki memberikan respon mengenai kedatangan 

pengungsi Suriah melalui pemilihan Temporary Protection Regulation tahun 2014 

dengan menggunakan model milik Karen Jacobsen. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, 

yaitu: 

a. Segi Akademis 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

referensi yang bermanfaat bagi kajian Hubungan Internasional maupun studi 

lainnya dengan fokus penelitian yang sama. 

b. Segi Praktis 

Dari penelitian ini, penulis harap dapat menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi respon Turki mengenai kedatangan  pengungsi Suriah melalui 

Temporary Protection Regulation tahun 2014. 
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 Studi Terdahulu  

Penelitian ini akan menggunakan dua studi terdahulu sebagai acuan penulis 

dalam melakukan sebuah analisa terkait faktor yang dapat mempengaruhi sebuah 

negara dalam hal ini adalah Turki sehingga memberikan respon melalui kebijakan 

yang dikeluarkannya terhadap pengungsi Suriah pasca dikeluarkannya Open Door 

Policy pada tahun 2011. Studi terdahulu pertama yang penulis gunakana adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Caroline Brewster Tilden pada tahun 2013 dengan 

judul ”The Factors Behind US Policy on Iraqi Refugees”. Kemudian studi terdahulu 

ke dua, merupakan penelitian yang dilakukan oleh Emre Şentürk dengan judul The 

Foreign Policy of Turkey: Europeanisation in the Syrian Refugee Crisis?”. 

Studi terdahulu pertama berasal dari Caroline Brewster Tilden yang berusaha 

untuk menganalisa faktor-faktor apa yang mempengaruhi respon kebijakan Amerika 

Serikat terkait isu pengungsi yang berasal dari Irak. Tilden memarkan konflik yang 

terjadi di Irak yang kemudian terjadinya The Iraqi Refugee Crisis hingga respon yang 

diberikan oleh internasional terkait krisis tersebut. Kemudian, masuk kepada respon 

yang diberikan oleh Amerika Serikat dengan melihat perjalanan sejarah kebijakan 

pengungsi, program untuk pengungsi hingga langsung spesifik kepada respon 

kebijakan terhadap pengungsi dari Irak. Pada bab selanjutnya, setelah mengetahui 

respon dari Amerika Serikat, Caroline menganalisanya dengan empat variabel yang 

digagas oleh Karen Jacobsen untuk melihat faktor-faktor mana yang dominan 
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memberikan pengaruh terhadap respon kebijakan pengungsi Irak. Pecahnya perang 

Irak di tahun 2003 yang didorong karena adanya invasi yang dilakukan oleh Amerika 

Serikat.
33

 Konflik yang tidak kunjung selesai memberikan dampak pada arus 

pengungsi yang berasal dari Irak semakin meningkat sehingga menimbulkan 

peristiwa yang dikenal sebagai refugee crisis.  

Semenjak 2006, mekanisme maupun prosedur tentang kedatang pengungsi 

telah diperbarui sesuai dengan situasi yang ada.
34

 Pengungsi dari Afghanistan dan 

Irak diberikan staus yang berbda dengan pengungsi lainnya yaitu, special immigrants 

yang dimana penanganannya dibawah langsung departemen pertahanan Amerika 

Serikat. Kebijakan yang dibuatpun didasarkan pada peran departemen pertahanan 

Amerika Serikat terkait responnya atas kedatangan pengungsi dari Irak, sehingga hal 

ini dapat dikatakan sebagai respon kebijakan yang negatif karena pengungsi dianggap 

sebagai ancaman yang dapat menurunkan kestabilan keamanan negara penerima. 

Faktor pertama dalam penelitian ini melihat adanya clash antara presiden dengan 

kongres di AS karena adanya berbagai perbedaan pendapat. Namun, presiden tetap 

menjadi power yang paling utama dalam pembuatan kebijakan.  

Faktor yang kedua melihat pada relasi antara Irak dengan AS. Walaupun 

adanya hubungan yang konfliktual, pemerintah AS tetap menerima pengungsi dari 

Irak hal ini diindikasikan karena ingin menjatuhkan pemerintah Irak di mata dunia 

internasional.
35

 Selanjutnya, absorptive capacity yang terdiri dari kapasitas ekonomi 

                                                             
33

 Caroline Brewster Tilden, 2013, The Factros Behind US Policy on Iraqi Refugees, Boston: Boston 

College University Libraries, Hal. 71. 
34

 Ibid. 
35

 Ibid, Hal. 91. 
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dan persepsi masyarakat lokal tidak memiliki pengaruh yang sangat besar dalam hal 

ini dikarenakan AS memiliki segala ketersediaan di bagian kapasitas ekonomi.
36

 

Kapasitas ekonomi disini terdiri dari ketersediaan lahan, kapasitas pendukung daya 

tanah, lapangan kerja dan infrastruktur yang memadai. Melihat pada persepsi yang 

terbentuk di masyarakat, apabila dari agama, budaya serta sejarah tidak adanya 

persamaan antara pengungsi Irak dengan masyarakat AS.
37

 

Namun, konsiderasi atas kemanan nasional memiliki peranan yang sangat 

penting dalam pembuatan kebijakan pengungsi AS. Dimana karena adanya serangan 

teroris di AS pada tahun 2001, berdampak pada segala aspek keamanan.
38

 Pemerintah 

menutup segala border dan menolak pengungsi yang datang karena mengedepankan 

pembaharuan atas agenda dan kebijakan keamanan sehingga hal ini dilihat bahwa 

pemerintah AS mengedepankan dan mampu mepertahankan negaranya dari ancaman 

eksternal.
39

 

Selanjutnya studi terdahulu kedua yang penulis gunakan adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Emre Şentürk yang berjudul “The Foreign Policy of Turkey: 

Europeanisation in the Syrian Refugee Crisis?”. Emre Şentürk dalam penelitiannya 

menggunakan konsep Eropanisasi untuk menjelaskan adanya pengaruh dari nilai-nilai 

Uni Eropa terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Turki dalam menangani krisis 

pengungsi Suriah.terdapat tiga konsep yang terdapat dalam perjanjian Uni Eropa serta 

hukum legal yang ditanda tangani oleh negara-negara anggota yaitu, Human Dignity, 

                                                             
36

 Ibid, Hal.92. 
37

 Ibid.  
38

 Ibid, Hal.93 
39

 Ibid. 
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Promotion of People’s Well-Being, Rights of People belonging to minorities and 

combating social exclusion and discrimination. 
40

 Konsep Human Dignity diartikan 

sebagai penegakkan hak-hak dasar sehingga adanya perlakuan secara hormat untuk 

setiap orang.
41

 Promotion of people’s well-being yang merupakan konsep kedua 

merujuk pada tindakan pemerintah yang aktif dalam meningkatkan kondisi serta 

standard kehidupan masyarakatnya sehingga tercapainya kesejahteraan bagi semua 

orang.
42

 Selanjutnya mengenai hak minortitas, Badan Hak Asasi Uni Eropa 

menerbitkan sebuah dokumen yang berisikan isu-isu terkait hak minoritas seperti, 

pekerjaan, pendidikan dan bahasa, migrasi dan integrasi serta kebijakan regional.
43

 

Konsep-konsep di atas yang terkandung dalam Eropanisasi sangat koheren dengan 

nilai-nilai martabat manusia serta sebagai cara untuk mempromosikan kesejahteraan 

manusia. 

Penelitian ini menjabarkan kebijakan Turki terkait pengungsi Suriah dari 

tahun 2011 hingga 2016 sebagai berikut, pada 2011 saat terjadinya Arab Spring, 

banyak warga Suriah yang melarikan diri ke Turki baik hanya untuk transit maupun 

menetap di Turki. Di tahun yang sama Turki telah mengeluarkan kebijakan Open 

Door Policy dan masih menetapkannya sampai sekarang. Hingga pada akhirnya Turki 

telah menampung lebih dari 3.1 juta pengungsi Suriah dan terus meningkat setiap 

tahunnya.
44

 Turki merupakan negara yang meratifikasi konvensi 1951 walaupun ada 

pembatasan geografi yang membuat pengungsi Suriah hanya dikategorikan sebagai 

                                                             
40

 Emre Şentürk, The Foreign Policy of Turkey: Europeanisation in the Syrian Refugee Crisis?, Dalam 

University of Groningen, Research project, Hal. 14. 
41

 Ibid. 
42

 Ibid. 
43

 Ibid. 
44

 Ibid, Hal, 15. 
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‘Tamu” namun, Turki tetap menampung serta menyediakan kamp-kamp bagi mereka. 

Pada tahun 2014 Turki mengeluarkan Temporary Protection Regulation (TPR) 

merupakan bentuk dari kesadaran Turki bahwa pengungsi Suriah tidak akan kembali 

ke asalnya pada waktu yang dekat karena konflik yang tidak kunjung selesai.
45

 

Melalui peraturan ini para warga Suriah yang mengungsi ke Turki berada di bawah 

perlindungan sementara serta dapat menikmati fasilitas kesehatan, mengingat 

banyaknya warga Suriah yang melarikan diri dengan kondisi cedera ataupun 

kebutuhan medis.
46

 Pada 15 Januari 2016, Turki juga telah melonggarkan para warga 

Suriah untuk dapat mengakses pekerjaan di Turki melalui Regulation on Work Permit 

of Refugees under Temporary Protection.
47

 

Akhir penelitian ini menghasilkan bahwa output kebijakan luar negeri Turki 

selama terjadinya krisis pengungsi Suriah yang berlangsung pada tahun 2013 hingga 

2016 menunjukkan bahwa Turki sangat berkomitmen dengan nila-nilai inti yang 

dianut oleh Uni Eropa.
48

 Peneliti mempercayai bahwa apabila negara menunjukkan 

upaya yang sangat besar dalam mendukung dan memberikan perlakuan yang baik 

bagi pengungsi di negaranya merupakan perilaku yang didasarkan pada serangkaian 

keyakinan dan nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral disini merujuk untuk menghormati 

martabat manusia dan hak asasi manusia secara umum. Hal ini diperlihatkan dari 

kebijakan Turki yang dikeluarkan sangat pro terhadap pengungsi. Sebaliknya negara 

                                                             
45

 Ibid, Hal. 16. 
46

 Ibid. 
47

 Ibid, Hal. 17. 
48

 Ibid, Hal. 21. 



16 
 

yang memiliki upaya kecil serta perlakuan yang tidak baik kepada pengungsi di 

negaranya maka, perilaku tersebut tidak berdasarkan pada martabat manusia  

maupun hak asasi manusia.
49

 

Tabel 2.1 Ringkasan Mengenai Studi Terdahulu  

Sumber: Olahan Penulis 

 

 

                                                             
49

 Ibid.  

No Penulis dan 

Judul 

Persamaan Perbedaan Kontribusi 

1 Caroline 

Brewster 

Tilden ”The 

Factors 

Behind US 

Policy on 

Iraqi 

Refugees” 

Penggunaan 

model Factors 

Influencing 

Refugee Policy 

Choices oleh 

Karen Jacobsen 

dalam 

menganalisa 

peristiwa yang 

dianalisa. 

Negara penerima 

serta pengungsi dari 

negara pengirim 

yang menjadi objek 

dari penelitian: 

penulis merujuk 

pada Turki dengan 

pengungsi Suriah 

sedangkan Caroline 

mengacu pada 

negara Amerika 

Serikat dengan 

pengungsi Irak. 

Membantu 

penulis dalam 

mengaplikasikan 

faktor-faktor yang 

digagas oleh 

Karen Jacobsen 

dalam penelitian 

ini.  

2 Emre Şentürk 

“The Foreign 

Policy of 

Turkey: 

Europeanisast

ion in the 

Syrian 

Refugee 

Crisis?”. 

Fenomena yang 

diangkat dengan 

memfokuskan 

pada faktor yang 

mempengaruhi 

Turki dalam 

pengambilan 

kebijakan 

terhadap 

pengungsi 

Suriah.  

Penggunaan alat 

analisa dimana 

penelitian Emre 

menggunakan 

konsep Eropanisasi 

dalam 

mempengaruhi 

pengambilan 

kebijakan pengungsi 

Turki. 

Membantu 

penulis dalam 

memahami 

kebijakan 

pengungsi Turki. 

Kemudian, 

membantu dalam 

mendaptkan data-

data yang 

dibutuhkan untuk 

menunjang 

penelitian ini.  
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2.2 Kajian Konseptual 

 Penelitian ini akan menggunakan sebuah model yang digagas oleh Karen 

Jacobsen. Dimana model merupakan sebuah upaya untuk menjelaskan sebuah situasi 

yang rumit dengan sederhana karena hanya menekankan beberapa variabel yang 

penting saja.
50

 Dalam tulisannya yang berjudul, “Factors Influencing the Policy 

Responses of Host Government to Mass Refugee Influxes” memberikan penjelasan 

untuk memahami fenomena terkait kebijakan negara terkait kedatangan pengungsi 

yaitu, faktor-faktor yang mempengaruhi respon kebijakan yang dihasilkan oleh 

negara penerima terhadap kedatangan pengungsi.
51

  

 Model ini berusaha untuk menjawab pertanyaan mengapa beberapa negara 

merespon dengan sangat baik terhadap pengungsi dan beberapa negara lainnya tidak. 

Jacobsen juga mengatakan bahwa respon yang dikeluarkan oleh negara-negara 

berkembang yang dimana menurutnya, respon negara berkembang dengan negara 

maju akan sangat berbeda.
52

 Perbedaan tersebut dikarenakan adanya perekonomian, 

politik dan militer yang berbeda sehingga respon yang dihasilkan juga akan berbeda. 

Negara memiliki kekuasaan dalam memilih kebijakannya sendiri terhadap arus 

pengungsi yang masuk. Namun, kebijakan tersebut tidak terlepas dari adanya 

tekanan-tekanan yang mempengaruhi pemerintah.  

 Jacobsen membagi tiga sumber tekanan yang dapat mempengaruhi negara 

dalam merespon pengungsi yang masuk ke negaranya yaitu, rezim pengungsi 
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internasional yang menjadi tekanan utama dalam memberikan pengaruh terhadap 

pemerintah dalam membentuk kebijakannya seperti melalui pemberian publisitas 

yang negatif maupun tekanan diplomatik.
53

 Kemudian, tekanan kedua berasal dari 

masyarakat lokal yang dimana mereka terkena dampak yang lebih atas kedatangan 

pengungsi. Sehingga mereka dapat menekan pemerintah dengan alasan politik 

maupun keamanan.
54

 Selanjutnya, tekanan juga dapat berasal dari pengungsi itu 

sendiri. Pengungsi yang masuk ke suatu negara akan bergantung pada situasi serta 

sumber daya yang di sekeliling mereka. Oleh karena itu, pengungsi dapat 

mempengaruhi pemerintah secara langsung atau tidak langsung melalui faktor-faktor 

yang memiliki peranan penting dalam pembuatan kebijakan.
55

 

 Jacobsen tidak lupa, memberikan penjelasan dari pengertian refugee influx 

yang didefinisikan sebagai kedatangan manusia-manusia yang meninggalkan tanah 

kelahirannya secara masal.
56

 Sedangkan a mass influx of refugees didefinisikan 

sebagai kedatangan pengungsi yang dengan ukuran yang besar dalam kurun waktu 

yang tidak panjang ke negara yang menjadi tujuan mereka untuk mencari suaka. 

Berbagai peristiwa seperti, konflik, presekusi, bencana alam hingga kelaparan dapat 

menjadi penyebab masyarakat di suatu negara akan bermigrasi ke negara lainnya 

yang menjadikan mereka sebagai pengungsi di negara penerima. Tentunya, negara 

penerima akan dihadapkan oleh konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan dari 

kedatangan pengungsi. Kedatangan pengungsi tentunya tidak hanya akan berdampak 

                                                             
53

 Ibid, Hal. 657. 
54

 Ibid. 
55

 Ibid. 
56

 Ibid. 



19 
 

pada ekonomi, sumber daya, ancaman keamanan yang mungkin dibawa oleh 

pengungsi, maupun infrastruktur melainkan juga pemerintah akan terkena 

dampaknya.
57

 Hal ini dapat dilihat apabila dari pemerintah tersebut tidak dapat 

mengkontrol arus pengungsi yang masuk.
58

  

 Kedatangan pengungsi disini dapat menuntut pemerintah dalam tindakan yang 

dikeluarkan, terlebih lagi apabila adanya masalah darurat yang dibentuk karena 

menerima pengungsi. Jacobsen mengatakan respon negara mengacu pada tindakan  

(tidak bertindak) yang dipilih oleh pemerintah di negara penerima pengungsi 

termasuk kebijakan-kebijakan pengungsi yang spesifik, tindakan tidak resmi, 

tanggapan militer, tindakan tidak legal serta implementasi dari kebijakan yang 

dibentuk.
59

 Sehingga, kita perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi respon 

kebijakan yang negatif atau positif yang diberikan oleh negara tujuan atau negara 

penerima. 

2.3 Model Faktor-Faktor Respon Kebijakan Pengungsi  

Jacobsen memaparkan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi respon 

suatu negara terhadap kedatangan arus pengungsi yang terbagi menjadi empat 

variabel yaitu: 

2.3.1 Bureaucratic Choices  

Menurut Jacobsen, dalam pembuatan kebijakan terkait pengungsi, 

kebijakan yang sebelumnya dipilih oleh suatu negara akan menjadi sebuah 
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input bagi kebijakan selanjutnya.
60

 Poin utama dalam keputusan birokrasi 

yang legal adalah alokasi tanggung jawab dalam penanganan pengungsi. 

Biasanya tanggung jawab tersebut akan diberikan kepada Kementerian Dalam 

Negeri maupun lembaga Kesejahteraan Sosial.
61

 Pembuatan sebuah agensi 

khusus pengungsi juga dinilai sangat penting, karena dapat menunjukkan 

penempatan isu pengungsi berada pada low policy. Kecenderungan pemberian 

respon kebijakan yang positif, apabila isu pengungsi di negara penerima tidak 

menjadi bagian dari agenda keamanan nasional maupun kebijakan luar 

negeri.
62

  

Hal ini berbanding terbalik dengan receiving countries yang 

memberikan tanggung jawab penangan pengungsi kepada militer. kebijakkan 

yang dihasilkan akan cenderung negatif. Kemudian, kebijakan-kebijakan 

lainnya juga akan cenderung negatif karena lebih memberikan perlakuan yang 

membatasi pergerakan maupun hak bagi pengungsi. Pengungsi disini 

digambarkan sebagai ancaman nyata bagi suatu negara, sehingga tidak adanya 

pembuatan lembaga khusus bagi pengungsi karena semua berada di bawah 

penanganan angkatan bersenjata.
63

  

2.3.2 International Relations 

Kebanyakan penstudi terkait sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh 

negara akan mengatakan bahwa politik domestik seperti partai politik, budaya 
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politik, pembangunan ekonomi dan sebagainya menjadi hal yang paling 

berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan.
64

 Namun menurut Gary 

Freeman, bahwasanya beberapa penelitian terbaru memperlihatkan bahwa 

peristiwa, struktur maupun proses di ruang lingkup internasional dapat 

memberikan dampak secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan 

kebijakan.
65

 Jacobsen mengatakan bahwa perpindahan manusia dari satu 

negara ke negara lainnya dapat memberikan pengaruh terhadap hubungan 

diplomatik antar keduanya.
66

 

Organisasi internasional juga ikut terlibat dalam peristiwa tersebut 

baik memberikan pengaruh terhadap pemerintah di negara penerima atau 

kepada pengungsi itu sendiri dan juga berpengaruh antara hubungan 

pengungsi dan negara penerima. Oleh karena itu, Jacobsen memberikan dua 

sumber utama yang dapat mempengaruhi negara penerima dalam faktor 

hubungan internasional yang termasuk dalam faktor yang mempengaruhi 

negara dalam memberikan respon. 

2.3.2.1 The International Refugee Regime  

Rezim pengungsi internasional nyatanya dapat memberikan 

pengaruh dalam proses pemilihan atau pembentukan kebijakan terkait 

pengungsi oleh negara penerima. Pengaruh disini terbagi menjadi dua 

level yaitu, praktikal dan normatif. Melalui lensa secara praktik atau 
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kegunaan, bantuan internasional ditujukan untuk menambah 

kemampuan negara dalam penerimaan pengungsi yang dimana 

dialokasikan sebagai bantuan keuangan, mendorong pasar domestik 

bahkan membangun infrastruktur seperti sekolah, pelayanan kesehatan 

maupun jalanan yang menjadi dasar kebutuhan pengungsi.
67

 

Rezim pengungsi internasional juga dapat menjadi tekanan 

bagi negara penerima, apabila adanya permintaan bantuan yang 

diajukan oleh negara tersebut, khususnya UNHCR akan berperan 

sebagai ”watchdog role” karena ada peraturan yang diberikan untuk 

dipatuhi atau diimplementasikan oleh negara.
68

 Selain itu, program 

relokasi yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengurusi 

arus masuknya pengungsi. Suatu negara tentunya akan 

mempertahankan atau berusaha mendapatkan citra yang baik di mata 

dunia internasional. Dalam level normatif, ancaman publisitas yang 

buruk dapat diberikan oleh organisasi khusus pengungsi untuk dapat 

menekan negara penerima dalam pembuatan kebijakan pengungsi 

yang lebih positif.  

Ancaman publisitas disini berpengaruh dalam menciptakan 

respon yang positif. Meski pengaruh dari rezim pengungsi 

internasional terlihat cukup kuat, namun sebenarnya ada beberapa hal 

yang membuat rezim tersebut dapat tidak begitu berpengaruh dalam 
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pembentukkan kebijakan pengungsi.
69

 Kesensitivan negara dengan 

kedaulatan. Jacobsen menjelaskan bahwa negara memiliki hak untuk 

memperbolehkan siapa yang boleh masuk ke dalam negaranya karena 

sudah menjadi tugas pemerintah untuk melindungi kedaulatan 

negaranya.
70

  

Kemudian, semua badan maupun organisasi harus 

mendapatkan izin dari pemerintah sebelum dapat memberikan bantuan 

bagi pengungsi. Walaupun begitu, rezim pengungsi internasional 

dengan pengaruhnya tetap menjadi hal yang dipertimbangkan dalam 

perihal kebijakan dalam merespon kedatangan pengungsi. Tentunya, 

pengungsi yang masuk ke suatu negara dapat memberikan dampak 

seperti halnya, kapasitas negara yang menjadi lebih berkurang. Pada 

akhirnya, kebutuhan atas bantuan, menghindari publisitas yang buruk 

serta kelemahan dari otoritas host country dalam menangani pengungsi 

akan mendorong negara penerima untuk lebih berinteraksi dengan 

rezim internasional.
71

 Dengan adanya interaksi seperti yang telah 

dijelaskan di atas, sebagai gantinya menjadi tekanan bagi negara untuk 

membuat kebijakan yang lebih positif. Sebaliknya respon atau negatif 

biasanya ditunjukkan pada negara penerima yang tidak memiliki 

kelemahan, tidak memperdulikan publisitas buruk dan tidak 

membutuhkan bantuan dari pihak lain yang mengantarkan negara ini 
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terlepas dari tekanan dalam pembuatan kebijakan pengungsi yang 

lebih positif. 

2.3.2.2. The Sending Countries 

Hubungan antar negara penerima dengan negara pengirim 

nyatanya dapat memberikan pengaruh dalam memilih kebijakan 

terhadap pengungsi.
72

 Faktanya, banyak negara-negara memberikan 

suaka tergantung darimana pengungsi tersebut berasal. Bahkan, arus 

pengungsi dapat dimanipulasi oleh Receiving Countries maupun 

Sending Countries.
73

 Hubungan yang tidak harmonis antara keduanya 

akan memotivasi mereka menggunakan pengungsi untuk menjatuhkan 

atau memperjelekkan satu sama lain. Contohnya, adanya situasi yang 

dibuat negara pengirim sehingga mendorong warganya bermigrasi ke 

negara lain, tujuannya tidak lain untuk mengancam negara tersebut 

untuk tidak ikut campur dalam permasalahan konflik maupun hal 

lainnya.
74

  

Negara penerima akan dengan berbaik hati menerima warga 

tersebut untuk dijadikan alat provokasi bahwa negara pengirim 

menelantarkan atau bahkan menganiaya warganya sendiri sehingga 

berdampak pada publisitas yang buruk.
75

 Namun perlu diingat 

walaupun hubungan diplomatik yang konfliktual, negara penerima 
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tetap akan memberikan respon postif terhadap pengungsi bisa 

didorong oleh adanya persamaan baik secara etnis maupun historis. 

2.3.3  Local Absorption Capacity 

Pengaruh dalam pilihan respon kebijakan pengungsi tidak hanya 

berasal dari eksternal negara tetapi juga berasal dari internal. Dari posisi 

internal, Jacobsen menjelaskan bahwa kemauan serta kemampuan memiliki 

peranan masing-masing dalam mempengaruhi kebijakan suatu negara. 

Terdapat dua indikator yang dapat dijadikan sebuah pengukuran dalam 

menganalisa respon kebijakan terkait pengungsi yaitu, kapasitas ekonomi dan 

penerimaan masyarakat. 

2.3.3.1 Economic Capacity 

Analis dalam kebijakan pengungsi beragumen bahwa, 

perekonomian suatu negara dapat mempengaruhi respon kebijakan 

yang dikeluarkan, oleh karena itu negara yang mengalami penurunan 

ekonomi cenderung akan mengeluarkan respon kebijakan yang negatif 

dan sebaliknya.
76

 Dalam kapasitas ekonomi, Jacobsen membagi lagi 

dengan beberapa parameter yang dapat mempengaruhi penyerapan 

pengungsi di negara penerima sebagai berikut, ketersediaan tanah, 

kapasitas daya dukung lahan, ketersediaan lapangan kerja dan 

infrastruktur yang memadai.
77

 Negara yang memenuhi hal-hal tersebut 
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cenderung akan memberikan respon yang positif terhadap kedatangan 

pengungsi dan pengungsi tidak akan dianggap pesaing oleh 

masyarakat lokal dalam pemenuhan kebutuhan hidup.  

Ketersediaan tanah disini mengacu pada tanah kosong yang 

dapat dijadikan sebagai tempat dalam pembangunan kamp 

pengungsian. Oleh karena itu, pemerintah diharuskan dapat 

mempertimbangkan ketersediaan lahan kosong dengan populasi 

masyarakatnya. Kemudian, kapasitas pendukung yang dinilai dari 

kualitas tanah dan ketersediaan air untuk pemenuhan kebutuhan.
78

 

Selanjutnya, ketersediaan lapangan kerja dan infrastruktur yang 

memadai di suatu negara juga dapat menciptakan ketegangan antara 

masyarakat dengan pengungsi. Oleh karena itu, keterbatasa-

keterbatasan tersebut dapat mempengaruhi suatau negara untuk 

memberikan respon kebijakan yang cenderung negatif.  

2.3.3.2 Social Recptiveness 

Social Receptiveness atau yang dimaksud dengan keterbukaan 

sosial dapat menjadi acuan suatu negara dalam menghasilkan respon 

kebijakan yang baik ataupun buruk. Jacobsen menjelaskan untuk 

melihat kemauan negara dalam menerima pengungsi didasarkan pada 

the cultural meaning of refugees, ethnicity and kinship, historical 
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experience dan beliefs about refugees.
79

 Pemaknaan budaya disini 

didasarkan pada adanya konotasi budaya dan agama. Sebagai 

contohnya, Islam memiliki tradisi positif yang kuat dalam menerima 

pengungsi secara sementara dan suaka bagi mereka yang berusaha 

menyelamatkan hidupnya dari penganiayaan politik. Arnaout 

memperlihatkan bahwa dasar peradaban Arab-Islam dan tradisi 

kesukuan yang berdasarkan keramahan dan membantu orang lain 

menjadi prinsip mereka untuk menerima dan menyediakan bantuan 

bagi pengungsi.
80

 Konotasi agama dan budaya mengenai pencari suaka 

secara nyata mempengaruhi penerimaa komunitas di negara penerima. 

Hal ini dicontohkan oleh Jacobsen pada negara-negara fundamental 

seperti Iran, Sudan dan Pakistan yang memiliki partai politik Islamnya 

yang kuat mempengaruhi pemaknaan pengungsi bagi komunitas 

karena adanya elemen keagamaan.
81

  

Penolakan dan penerimaan atas pengungsi secara kuat juga 

dipengaruhi oleh adanya persamaan atau perbedaan etnis. Komunitas 

yang tinggal di perbatasan tentunya memiliki hubungan etnis dan 

kekerabatan yang dimana hal ini dapat mendorong peningkatan jumlah 

pengungsi di perbatasan yang akan diterima dan diberikan bantuan. 

Beberapa kasus juga membuktikan bahwa adanya variasi etnis yang 

dibawa oleh pengungsi terkadang menyebaban respon yang variatif 
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pula dari pemerintah.
82

 Sebagai contoh, pemerintah Somalia merespon 

kedatangan pengungsi dari Ethiopia dengan sangat baik dibandingkan 

pengungsi Amharic yang juga berada di tengah-tengah arus pengungsi 

dari Ehiopia.
83

 Hal ini memperlihatkan bahwa identitas etnis dapat 

berpengaruh pada respon terhadap pengungsi. 

Selanjutnya, historical experience berbicara mengenai 

pengalaman historis yang dialami masyarakat dari gelombang 

pengungsi yang sebelumnya dan sebagai pengungsi di negara lain. 

Komunitas lokal cenderung akan menolak apabila pernah dihadapkan 

oleh permasalahan-permasalahan yang diakibatkan dari adanya 

gelombang pengungsi yang datang. Di sisi lain, komunitas yang 

pernah menjadi pengungi untuk menghindar dari kekerasan atau 

persekusi cenderung bersimpati, khususnya apabila negara dari 

pengungsi tersebut pernah menerima dan memberikan bantuan bagi 

pengungsi yang berasal dari negaranya.
84

 Rasa simpati ini dapat 

mendorong dikeluarkan respon kebijakan yang positif.  

Selanjutnya yang terakhir, berasal dari kepercayaan komunitas 

yang terbangun terhadap pengungsi. Keyakinan ini dibentuk oleh 

alasan yang melatarbelakangi pengungsi. Pengungsi yang diyakini 

datang karena tujuan ekonomi, masyarakat cenderung akan 

memberikan respon yang negatif karena dapat menciptakan 
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persaingan. Sebaliknya, komunitas akan bersimpati kepada mereka 

yang mengungsi dengan alasan kekerasan atau persekusi. Kepercayaan 

komunitas dipengaruhi oleh adanya pemahaman dan persepsi 

masyarakat yang dibawa dari informasi yang tersebar mengenai 

kondisi di negara terkait.   

Penolakan atau respon negatif yang diberikan oleh suatu 

komunitas sering terjadi. Namun, bukan berarti tidak ada sama sekali 

respon yang positif atau menerima. Hal ini berkaitan langsung dengan 

hubungan pemerintah dan masyarakat. Sebagai contoh, negara yang 

memiliki rezim militer atau personalistik cenderung mengabaikan 

respon masyarakat. sebaliknya, negara dengan karakterisitik 

demokratis akan mempertimbangkan respon dari masyarakat dalam 

proses pembentukan kebijakan.
85

 Meskipun adanya hubungan yang 

kuat, nyatanya respon masyarakat juga tidak menjamin akan sejalan 

dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena, 

pemerintah menjadi aktor yang berwenang dalam membentuk dan 

memiliki kebijakan yang dimungkinkan mempertimbangkan faktor-

faktor lain yang lebih dominan. Bahkan pemerintah dapat 

mengeluarkan kebijakan pengungsi yang positif biarpun dihadapkan 

kontroversi dan tekanan domestik.
86
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2.3.4 National Security Considerations atau Security Threats 

Variabel terakhir berfokus pada kedatangan dan keberadaan pengungsi 

di suatu negara dapat mempengaruhi keamanan negara. Jacobsen mengatakan 

terdapat tiga dimensi keamanan yang mungkin terancam yaitu, dimensi 

strategis yang menitikberatkan pada kemampuan negara penerima dalam 

penggunaan kekuatan bersenjatanya untuk melindungi dan mempertahankan 

negara dari ancaman eksternal atau agresi.
87

 Ancaman eksternal disini karena 

adanya persepsi yang dibawa oleh negara dalam melihat pengungsi yang 

datang. Dengan adanya ancaman eksternal yang terbentuk akan mendorong 

negara untuk mempertahankan pertahanannya secara militer.
88

 Dimensi 

Rezim berfokus pada kemampuan negara untuk dapat melindungi dan 

mempertahankan rezim pemerintahannya dari ancaman internal karena dapat 

mengganggu stabilitas negara.
89

 Pengungsi yang masuk ke negaranya dapat 

menciptakan atau memperparah permasalahan yang berada di domestiknya. 

Oleh karena itu, membutuhkan peran pemerintah yang kuat dalam menangani 

ancaman keamanan yang berasal dari internal.  

Ancaman internal yang dimaksud adalah apabila pengungsi masuk ke 

suatu wilayah yang berpotensi menciptakan konflik etnis. Meskipun 

pengungsi tidak terliat dalam masalah domestik, adanya anggapan pemerintah 

bahwa mereka dapat menjadi ancaman yang akhirnya akan mengeluarkan 

tindakan-tindakan untuk meredam dampak politis dengan mengontrol 
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pengungsi secara kuat. Biasanya, pemerintah akan mewajibkan pengungsi 

untuk tinggal di kamp pengungsian dibandingkan self-settled walaupun tidak 

adanya potensi konflik etnis. Tetapi untuk memperkecil political saliency di 

komunitas dan pengungsi yang berada di kamp lebih memudahkan 

pemerintah untuk memonitor, mengontrol dan urusan pendaftaran.
90

 

Dimensi selanjutnya berasal dari struktural yang dimana mengacu 

pada perlunya aksi pemerintah untuk dapat menyeimbangkan sumber daya 

dengan permintaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti air, 

makanan serta ruang hidup.
91

 Hal ini dilihat karena keberadaan pengungsi 

tentunya dapat berdampak pada penggunaan sumber daya di negara penerima. 

Oleh karena itu, apabila negara penerima memiliki populasi yang tinggi 

dengan permintaan yang tinggi pula dan tidak ditopang oleh sumber daya. 

Tentunya ini dapat mengancam stabilitas pemerintahan karena adanya 

penekanan domestik. Ancaman keamanan akan mempengaruhi kebijakan 

pengungsi yang negatif apabila adanya penguatan militer dalam mengurusi 

urusan nasional karena lebih memperhatikan ancaman dibandingkan 

kesejahteraan pengungsi.
92

 Selain itu, pengungsi akan lebih dibatasi 

pergerakannya dan mempraktekkan pengembalian ke negara asalnya yang 

dapat disebut sebagai refoulement yang tentunya melanggar prinsip konvensi 

pengungsi internasional. Bahkan, pembatasan juga diberikan kepada 

organisasi-organisasi pengungsi.  
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2.4 Operasionalisasi Model 

Penulis akan mencoba mengoperasionalisasikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi negara penerima yakni, Turki dalam merespon kedatangan pengungsi 

Suriah melalui Temporary Protection. Hal ini dilakukan untuk dapat membantu 

penulis di bab hasil dan pembahasan dalam menganalisa fenomena terkait. 

2.4.1 Bureaucratic Choices 

Variabel pertama ini memfokuskan pada sisi pemerintah Turki otoritas 

yang berwenang dalam menangani pengungsi Suriah. Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya, bahwa kecenderungan respon positif akan kebijakan 

yang dikeluarkan, karena penangannya berada pada badan sipil di negara 

penerima.
93

 Hal ini berbanding terbalik dengan negara penerima yang 

mengalokasikan penanganan pengungsi kepada angkatan bersenjata. Oleh 

karena itu, penulis disini akan melihat otoritas manakah yang terpilih menjadi 

otoritas yang memiliki wewenang dalam menangani pengungsi Suriah apakah 

berada pada tangan militer atau badan sipil. Apabila angakatan bersenjata atau 

militer yang menangani pengungsi berarti respon yang diberikan oleh Turki 

adalah negatif, begitupula sebaliknya. 

 2.4.2 International Relations 

Pembuatan kebijakan terkait pengungsi tentunya tidak terlepas dari 

pengaruh-pengaruh eksternal negara. Indikator ini telihat dari hubungan 

negara penerima dengan rezim pengungsi internasional dan hubungannya 

                                                             
93

 Ibid, Hal. 661. 



33 
 

dengan sending countries.
94

 Dalam penelitian ini penulis akan melihat 

hubungan Turki dengan rezim pengungsi yang didasarkan pada bantuan 

internasional yang diberikan oleh UNHCR dan negara-negara donor. Turki 

merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki pengungsi Suriah 

dalam angka yang besar, sehingga bantuan yang diperlukan oleh Turkipun 

bertambah.  

Turki merupakan anggota UNHCR dan telah meratifikasi konvensi 

yang berkaitan dengan pengungsi. Apabila Turki tidak memberikan respon 

kebijakan yang baik terhadap pengungsi Suriah, ancaman publisitas yang 

buruk akan diberikan kepada Turki. Dimana, pada dasarnya setiap negara 

ingin mendapatkan publisitas atau citra yang baik di dunia. Sehingga penulis 

akan melihat apakah adanya publisitas yang buruk kepada Turki dari rezim 

pengungsi internasional. Kemudian, penulis juga akan melihat dari segi 

kelemahan Turki dalam menangani pengungsi Suriah. Karena pada dasarnya 

kelemahan ini dapat mendorong Turki lebih berintekasi dengan rezim 

pengungsi internasional. Bantuan internasional yang diterima, menghindari 

publisitas yang buruk dan adanya kelemahan dalam merespon menjadi faktor 

yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan maupun tindakan yang lebih 

positif terhadap pengungsi. Sebaliknya respon negatif dipengaruhi oleh 

apabila negara tidak menerima bantuan internasional, tidak adanya publisitas 

buruk yang massif serta tidak memiliki kelemahan. Hal ini dikarenakan tidak 

adanya penekanan yang diberikan ke negara tersebut. Oleh karena itu perlu 
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dilihat apakah ada penerimaan bantuan internasional oleh Turki, ancaman 

publisitas yang buruk bagi Turki serta kelemahan yang dihadapi oleh Turki 

dalam menangani pengungsi Suriah. 

Selain itu, hal yang perlu diperhatikan pula hubungan antara the 

sending countries dengan receiving countries yang dapat mempengaruhi 

respon kebijakan. Pada penelitian ini, penulis akan melihat dinamika 

hubungan antara Turki dengan negara Suriah. Hubungan yang buruk dapat 

mendorong pemerintah memberikan respon positif dengan menerima, sebagai 

motif untuk menjatuhkan negara pengirim atau bahkan respon negatif karena 

tidak menerima pengungsi atau dapat dibilang menolak kedatangannya.   

 2.4.3 Local Absorption Capacity 

Kemampuan dan kemauan menjadi hal yang sangat berbeda. Jacobsen 

membagi pengukuran dalam kemampuan yang memfokuskan pada sisi 

ekonomi yang terdiri dari, ketersediaan lahan untuk pembuatan kamp 

pengungsi, kapasitas lingkungan fisik yang terdiri dari tanah dan air untuk 

pemenuhan kebutuhan pengungsi, ketersediaan lapangan pekerjaan dan 

fasilitas infrastruktur yang memadai bagi pengungsi.
95

 Negara dengan 

memiliki ketersediaan lahan untuk pembuatan kamp cenderung memiliki 

respon yang positif dikarenakan negara tersebut mampu untuk memberikan 

tempat tinggal bagi pengungsi yang datang. Namun, apabila ketersediaan 

lahan tidak mencukupi tentunya pengungsi harus mencari tempat tinggalnya 
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sendiri dan dapat menyebabkan konflik dengan masyarakat lokal. Kemudian, 

negara yang memiliki kapasitas lingkungan fisik yang tidak terbatas 

cenderung memberikan respon positif karena apabila terbatas tentunya dapat 

memberikan beban bagi negara itu sendiri dan menciptakan persaingan 

dengan masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga respon 

yang diberikan akan negatif untuk menghindari hal tersebut terjadi. 

Lapangan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah banyak tidak akan 

menciptakan persaingan antara pengungsi dengan masyarakat. Hal ini akan 

mendorong suatu negara untuk memberikan respon yang positif karena 

merasa masyarakatnya tidak akan terancam dengan kedatangan pengungsi 

pada sektor lapangan pekerjaan. Namun sebaliknya respon negatif 

dipengaruhi oleh lapangan pekerjaan yang tidak tersedia dalam jumlah 

banyak. Sedangkan, fasilitas infrastruktur akan diakses oleh masyarakat serta 

pengungsi itu sendiri. Fasilitas infrastruktur yang tidak memadai akan 

menyebabkan persaingan pula antara masyarakat dengan pengungsi. Dari 

informasi yang telah penulis jelaskan. Dalam hal ini, penulis akan melihat sisi 

ketersediaan lahan di Turki apakah tersedia atau tidak yang tentunya 

memepengaruhi respon negatif, kapasitas daya dukung lahan yang tidak 

terbatas yang dapat mempengaruhi respon positif atau negatif apabila terbatas, 

ketersediaan lapangan pekerjaan yang besar di Turki akan mempengaruhi 

respon positif dan sebaliknya. Terakhir melalui fasilitas infrastuktur apakah 

memadai yang mempengaruhi respon positif atau tidak memadai 

mempengaruhi respon negatif.  



36 
 

Kemudian dalam sisi kemauan berfokus pada keterbukaan masyarakat 

Turki atas kedatangan pengungsi. Parameter pertama dalam keterbukaan ini 

adalah makna kebudayaan pengungsi oleh masyarakat didasarkan atas adanya 

konotasi dari agama yang terbawa sebagai budaya masyarakat Turki yang 

nantinya akan mempengaruhi respon positif atau negatif. Selanjutnya, apabila 

terdapat kesamaan etnis dan kekerabatan antara masyarakat Turki dengan 

pengungsi yang datang dapat memberikan pengaruh kepada pemerintah untuk 

memberikan respon kebijakan yang positif. Sebaliknya apabila masyarakat 

Turki tidak merasa adanya kesamaan etnis dan kekerabatan hal ini dapat 

mempengaruhi pemerintah memberikan respon yang negatif.  

Kemudian, persepsi masyarakat juga dibentuk oleh sejarah Turki 

apakah pernah menjadi pengungsi di negara lain atau sejarah dalam 

penerimaan pengungsi. Biasanya, dengan persamaan yang dibentuk oleh 

sejarah, masyarakat lokal akan cenderung bersimpati kepada pengungsi yang 

dapat mempengaruhi respon kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, perlu 

dilihat bagaimana pengalaman masyarakat Turki dengan kedatangan 

pengungsi sebelum pengungsi Suriah apakah baik-baik saja yang tentunya hal 

ini dapat mempengaruhi respon positif, atau mengalami kerugian maupun 

ancaman yang dapat mempengaruhi respon positif kepada pengungsi Suriah. 

Lalu, keyakinan masyarakat akan kedatangan pengungsi juga terbilang 

penting. Apabila masyarakat mengetahui alasan kedatangan pengungsi untuk 

mendapatkan perlindungan bukan untuk menjadi pesaing dalam bidang 

ekonomi. Hal ini juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi negara untuk 
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memberikan respon dibentuk masyarakat atas pengungsi yang berasal dari 

negara Suriah di Turki. Apabila masayarakat Turki menganggap pengungsi 

Suriah merupakan pesaingm tentunya dapat mempengaruhi pemerintah untuk 

memberikan respon yang negatif karena adanya tekanan masyarakat. 

Sebaliknya masyarakat secara tidak langsung menekan pemerintah unruk 

memberikan respon yang positif karena simpati masyarakat atas pengungsi 

Suriah yang datang karena terancam di negaranya sendiri. Namun perlu 

ditekankan bahwa respon masyarakat tidak menjamin kebijakan yang akan 

dikeluarkan pemerintah akan sejalan.  

2.4.4 National Security Consideration 

Kedatangan dan keberadaan pengungsi tentunya akan berhubungan 

dengan keamanan negara penerima. Berbagai negara memiliki persepsi yang 

berbeda terhadap pengungsi. Pengungsi dapat dikatakan sebagai ancaman 

keamanan bagi negara sehingga respon kebijakan yang dikeluarkan pun akan 

negatif. Tetapi beberapa negara juga ada yang mempresepsikan bahwa 

pengungsi harus diterima karena tidak mendapatkan perlindungan dari negara 

asalnya yang mempengaruhi respon positif pemerintah. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan melihat persepsi pemerintah 

Turki terhadap warga Suriah yang menjadi pengungsi di Turki apakah 

dianggap sebagai ancaman eksternal atau tidak. Apabila menganggap sebagai 

ancaman eksternal, sejalan dengan penjelasan Jacobsen bahwa akan adanya 

aktivitas militer yang dimana tujuannya adalah mempertahankan keamanan 
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negaranya dari ancaman eksternal yang dibawa oleh pengungsi Suriah dalam 

penelitian ini. Adanya keterlibatan militer inilah yang mempengaruhi negara 

untuk memberikan respon negatif. Kemudian, kemampuan pemerintah Turki 

dalam mempertahankan rezim atas ancaman domestik juga perlu 

dipertimbangkan. Apabila pemerintah Turki tidak mampu hal ini akan 

mendorong respon yang negatif. Selanjutnya, keberadaan pengungsi juga 

berdampak pada sumber daya di negara penerima, karena pengungsi akan 

menggunakan sumber daya yang ada. Ditambah lagi apabila pemerintah tidak 

mengharuskan pengungsi tinggal di kamp penampungan. Sehingga, apabila 

pemerintah tidak dapat menyeimbangkan sumber daya yang tersedia dengan 

kebutuhan masyarakatnya, tentunya hal ini dapat menyebabkan sentiment 

masyarakat terhadap pengungsi karena adanya persaingan dalam memenuhi 

kebutuhan. Sentiment ini berujung akan mempengaruhi negara khususnya 

dalam kasus ini yaitu, Turki untuk memberikan respon yang negatif. 

Sebaliknya apabila Turki mampu menyeimbangkan sumber daya dengan 

permintaan masyarakat hal ini akan mendorong respon yang positif. 

Dikarenakan kedatangan pengungsi Suriah tidak mengancam mereka dalam 

sisi ketersediaan sumber daya. 
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Tabel 2.2 Operasionalisasi Model Factors Influencing Refugee Policy Choices 

oleh Karen Jacobsen 

Variabel Indikator Parameter Operasionalisasi 

1.Bureaucratic 

Choices 

1.Decision to 

allocate 

responsibility 

for refugees to 

civilian state 

agency or 

army. 

1.Apakah 

penyerahan 

wewenang atas 

pengungsi ditangani 

oleh badan sipil atau 

angkatan bersenjata. 

1.Penyerahan wewenang 

atas penanganan pengungsi 

Suriah kepada badan sipil di 

Turki atau angkatan 

bersenjata. 

2.International 

Relations 

1.International 

Refugee 

Regime 

 

 

1.Ada atau tidak 

adanya bantuan yang 

diterima oleh negara 

penerima dari rezim 

internasional atau 

badan pengungsi 

lainnya. 

1.Ada atau tidak adanya 

bantuan yang diterima oleh 

Turki dari UNHCR dan 

negara donor yang 

dialokasikan untuk 

pengungsi Suriah di Turki. 

2.Ada atau tidak ada 

ancaman publisitas 

yang buruk kepada 

negara penerima 

terkait penanganan 

pengungsi oleh 

rezim internasional. 

2.Ada atau tidak ada 

ancaman publisitas yang 

buruk oleh UNHCR, negara 

donor dan pemberitaan  

media terkait penanganan 

Turki terkait pengungsi 

Suriah. 

3.Ada atau tidak 

adanya kelemahan 

lembaga negara 

penerima dalam 

menangani 

pengungsi. 

3.Ada atau tidak adanya 

kelemahan lembaga Turki 

dalam menangani pengungsi 

asal Suriah di negaranya. 

2.The Sending 

Countries 

1.Hubungan 

diplomatis yang 

harmonis atau 

konfliktual antara 

negara penerima 

dengan negara 

pengirim.  

1.Adanya hubungan yang 

harmonis atau konfliktual 

antara Turki sebagai negara 

penerima dengan negara 

Suriah sebagai negara 

pengirim. 

3.Local 

Absorption 

Capacity 

1.Economic 

Capacity 

 

 

1.Ada atau tidak 

adanya ketersediaan 

lahan untuk 

pembuatan kamp 
pengungsi di negara 

1.Ada atau tidaknya 

ketersediaan lahan yang 

cukup untuk membuat kamp 

bagi pengungsi Suriah di 
Turki. 
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penerima. 

2.Mendukung atau 

tidak mendukungnya 

kapasitas lingkungan 

fisik di negara 

penerima. 

2.Mendukung atau tidak 

mendukungnya kapasitas 

yang terdiri dari tanah dan 

air bagi pengungsi Suriah 

yang berada di Turki. 

3.Ada atau tidak 

adanya ketersediaan 

lapangan pekerjaan 

di negara penerima. 

3.Ada atau tidak adanya 

ketersediaan lapangan 

pekerjaan untuk pengungsi 

Suriah di Turki. 

4.Ada atau tidak 

adanya fasilitas 

infrastruktur yang 

memadai di negara 

penerima. 

4.Ada atau tidak adanya 

fasilitas infrastruktur 

memadai di Turki. 

2.Social 

Receptiveness 

 

 

 

 

 

1.Ada atau tidak 

adanya konotasi 

budaya dan agama 

yang mempengaruhi 

masyarakat di negara 

penerima dalam 

memaknai 

pengungsi. 

1 Ada atau tidak adanya 

konotasi budaya dan agama 

yang mempengaruhi 

masyarakat Turki dalam 

memaknai pengungsi 

Suriah.  

2.Adanya persamaan 

atau perbedaan etnis 

dan kekerabatan 

antara pengungsi 

dengan masyarakat 

lokal di negara 

penerima. 

2.Adanya persamaan atau 

perbedaan etnis dan 

kekerabatan antara 

pengungsi Suriah di Turki 

dengan masyarakat lokal di 

negara penerima yaitu, 

Turki.  

3.Ada atau tidak 

adanya pengalaman 

sejarah masyarakat 

di negara penerima 

dengan kedatangan 

pengungsi atau 

sebagai pengungsi. 

3. Ada atau tidak adanya 

pengalaman sejarah 

masyarakat di Turki terkait 

kedatangan pengungsi atau 

menjadi pengungsi di 

negara lain. 

4.Keyakinan 

masyarakat di negara 

penerima atas 

pengungsi yang 

datang membuthkan 

pertolongan atau 

menjadi pesaing 

4.Keyakinan masyarakat 

lokal di Turki atas 

masuknya pengungsi Suriah 

terlihat sebagai orang-orang 

yang membutuhkan 

pertolongan atau menjadi 

pesaing di bidang ekonomi.  
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masyarakat lokal. 

4. National 

Security 

Consideration   

/ Security 

Threats 

1. Strategic 

Dimension 

1.Ada atau tidak 

adanya persepsi 

pemerintah negara 

penerima atas 

kedatangan dan 

keberadaan 

pengungsi sebagai 

ancaman eksternal 

negara. 

1.Ada atau tidak adanya 

persepsi pemeritah Turki 

atas ancaman eksternal yang 

dibawa oleh pengungsi 

Suriah terhadap keamanan 

di Turki. 

2. Regime 

Dimension 

2.Kemampuan 

pemerintah negara 

penerima untuk 

mempertahankan 

rezimnya dari 

ancaman domestik. 

2. Mampu atau tidaknya 

pemerintah Turki dalam 

mempertahankan rezimnya 

dari ancaman domestik.  

3. Structural 

Dimension 

3.Kemampuan 

pemerintah negara 

penerima dalam 

menyeimbangkan 

sumber daya dengan 

kebutuhan 

masyarakat lokal. 

3.Mampu atau tidaknya 

Turki dalam 

menyeimbangkan sumber 

daya yang dimiliki dengan 

kebutuhan masyarakat lokal. 
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2.5 Alur Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Turki yang sebelumnya menjadi negara emigrant kini bergeser menjadi negara transit begitupula dapat 

dikatakan sebagai destinasi bagi para migran. Pada tahun 2013, Turki mengeluarkan kebijakan Temporary 

Protection yang dimana sejalan dengan hal tersebut, Turki mengeluarkan lagi  Temporary Protection 

Regulation di tahun 2014 untuk merespon kedatangan pengungsi Suriah yang secara masif. Turki 

merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951 namun adanya pembatasan geografis yang 

membuat pengungsi yang berasal dari Non-Eropa tidak mendapatkan status pengungsi seperti umumnya. 

Nyatanya, pengungsi yang ditampung Turki mayoritas berasal dari negara Suriah, walaupun adanya 

keterbatasan dalam merespon kedatangan pengungsi Suriah, Turki memilih dan memberlakukan Temporary 

Protection untuk pengungsi Suriah yang telah diterima sejak tahun 2011.  

 

Rumusan Masalah: Mengapa Turki memberikan respon positif mengenai kedatangan pengungsi 

yang berasal dari Suriah melalui Temporary Protection Regulation tahun 2014? 

 

 

 

National security 

consideration:  

-Dimensi Strategis. 

-Dimensi Rezim. 

-Dimensi Struktural. 

Bureaucratic choices:  

-Alokasi tanggung 

jawab atas pengungsi 

kepada otoritas negara 

penerima.  

International relations:  
-Hubungannya dengan 

rezim pengungsi 

internasional.  

- Hubungannya dengan 

negara pengirim 

Local absorption 

capacity:  

-Kapasitas ekonomi.  

-Keterbukaan atau 

penerimaaan 

masyarakat. 

Factors Influencing Refugee Policy Choices Pemerintah Turki  

 

 

Turki memberikan respon terkait penerimaan pengungsi yang berasal dari Suriah melalui kebijakan 

Temporary Protection Tahun 2014. Respon ini dipengaruhi oleh bureaucratic choices, peran 

international relations, local absorption capacity yang terdiri dari kemauan dan kemampuan di 

Turki, serta national security consideration. 

 

 

Hipotesis 
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2.6 Hipotesis  

          Melalui model yang digagas oleh Karen Jacobsen terhadap penelitian penulis. 

Turki memberikan respon terhadap kedatangan pengungsi yang memiliki 

kewarganegaraan Suriah melalui Temporary Protection Regulation tahun 2014. Hal 

ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terdiri dari bureaucratic choices, peran 

international relations, local absorption capacity yang terdiri dari kemauan dan 

kemampuan di Turki, serta national security consideration atau yang dapat disebbut 

security threats. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian yang berjudul ”Analisis Respon Turki Mengenai Kedatangan 

Pengungsi Suriah Melalui Temporary Protection Regulation Tahun 2014” 

menggunakan metode penelitian secara eksplanatif. Penggunaan metode ini berusaha 

untuk menjawab pertanyaan yang telah penulis paparkan di rumusan masalah dengan 

menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Turki memberikan respon terkait 

kedatangan pengungsi Suriah.  

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup dalam penelitian ini terletak saat Turki telah mengeluarkan 

Open Door Policy pada tahun 2011 dalam penerimaan pengungsi Suriah. Hal ini 

didasarkan karena setelah kebijakan tersebut diimplementasikan, setiap tahunnya 

pengungsi Suriah yang masuk ke Turki terus meningkat. Kemudian, di tahun 2014 

Turki mengeluarkan Temporary Protection Regulation bagi pengungsi Suriah yang 

sejalan dengan kebijakan Temporary Protection. Pembatasan ruang lingkup dalam 

penelitian ini pada rentang tahun 2011 hingga 2014. Namun, penulis akan 

menggunakan data-data yang berada di luar lingkup waktu tersebut, selama masih 

relevan ataupun berdampak pada ruang lingkup waktu yang telah ditentukan 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dari 

data sekunder. Metode pengumpulan data menjadi penting karena apabila 

menggunakan metode yang tepat dapat memudahkan pengumpulan data bagi 

penelitian.
96

 Dimana sumber sekunder ini dapat berupa buku, artikel, jurnal nasional 

maupun internasional, publikasi oleh pemerintah, laporan-laporan, dokumen resmi, 

media cetak serta sumber lainnya yang terpercaya.
97

  

3.4 Teknik Analisis Data   

 Analisis data merupakan penyederhanaan data yang disajikan agar dapat 

diinterpretasi dan dibaca dengan mudah.
98

 Teknik analisa data yang digunakan 

penulis merupakan kualitatif karena data yang didapatkan berupa informasi yang 

berbentuk kata-kata yang lalu dikaitkan dengan data-data pendukung lainnya untuk 

menghasilkan suatu kebenaran yang jelas dan memperkuat argumen dengan 

menampilkan gambaran-gambaran yang ada. Selain itu penelitian ini juga 

menggunakan level analisis negara untuk melihat respon yang diberikan oleh Turki 

dalam penerimaan pengungsi Suriah melalui kebijakan Temporary Protection 

Regulation tahun 2014. 

 

 

                                                             
96

 Ulber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT. Refika Aditama, Hal. 289. 
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 Ibid.  
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 Ibid, Hal. 332.  
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3.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam penelitian Respon Turki Mengenai Kedatangan 

Pengungsi Yang Berasal Dari Suriah Melalui Temporary Protection Regulation 

Tahun 2014 adalah: 

 BAB I: Bagian ini merupakan penjelasan pengetahuan dari penelitian 

yang dilakukan penulis dengan mencakup latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian serta manfaat dari penelitian ini. 

 BAB II: Penjelasan mengenai tinjauan pustaka yang menjadi pedoman 

penulis dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah yang 

dimunculkan pada BAB I. Dimana pada bagian ini berisikan studi terdahulu, 

kajian teori, operasionalisasi model, alur pemikiran penulis dalam penelitian 

ini yang akan memunculkan argumen utama penulis. 

 BAB III: Bab ini beiriskan Metodologi Penelitian yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini mencakup, jenis penelitian, ruang lingkup 

penelitian yang menjadi batasan penulis dalam meneliti, teknik pengumpulan 

dan analisa data serta sistematika penulisan.  

 BAB IV: Berisikan gambaran umum mengenai kronologi terjadinya 

konflik Suriah yang kemudian menyebabkan adanya arus pengungsi Suriah. 

Kemudian penulis akan menggambarkan secara singkat bagaimana respon 

internasional terhadap kedatangan pengungsi Suriah yang mengantarkan pada 

respon Turki sebagai negara tetangga mengenai kedatangan pengungsi Suriah. 

Selanjutnya, penulis akan menjelaskan sejarah perkembangan kebijakan 
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migrasi Turki hingga kedatangan pengungsi Suriah. Pada akhirnya penulis 

memberikan penjelasan terkait pengambilan keputusan Turki dalam merespon 

pengungsi Suriah yang masuk ke negaranya. 

 BAB V: Penelitian pada bab ini, analisa atas kasus yang penulis 

angkat, menggunakan variabel yang terdapat di model Karen Jacobsen yaitu,  

Factors Influencing Refugee Policy Choices dalam  menjawab rumusan 

masalah penulis mengenai adanya faktor-faktor yang mempengaruhi respon 

Turki terkait penerimaan pengungsi Suriah 

 BAB VI: Merupakan bagian akhir dari penelitian ini, yang berisikan 

kesimpulan kesuluruhan dalam penelitian yang penulis lakukan serta saran 

bagi para peneliti selanjutnya. 
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BAB IV 

GAMBARAN KEDATANGAN PENGUNGSI SURIAH DAN RESPON TURKI 

 Melalui bab ini penulis akan memberikan penjelasan terkait gambaran umum 

kronologi konflik yang terjadi di Suriah sehingga menyebabkan arus pengungsi 

Suriah yang masuk ke Turki semakin meningkat. Selain itu, membahas respon 

internasional dan juga Turki terhadap kedatangan pengungsi Suriah. Respon disini 

diwujudkan dalam tindakan negara berupa kebijakan yang pada akhirnya akan 

penulis paparkan terlebih dahulu kebijakan pengungsi Turki di bab ini. 

4.1 Kronologi Konflik Suriah dan Arus Pengungsi Suriah  

4.1.1 Kronologi Terjadinya Konflik Suriah  

Kekuatan ekonomi menjadi salah satu peran penting dalam menciptakan 

kestabilan suatu negara, dimana kondisi ekonomi yang kuat akan mendorong 

kesejahteraan terhadap masyarakatnya dan dapat dijadikan sebagai alat untuk 

mempertahankan rezim yang berkuasa di negara tersebut. Namun, hal ini tidak 

berlaku di negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah dan Afrika 

Utara. Pada tahun 2010, telah terjadi aksi demonstrasi di Tunisia yang didorong 

oleh adanya aksi bakar diri yang dilakukan seorang warga Tunisia yang bernama 

Mohamed Bouazizi yang geram terhadap tindakan pemerintah. Aksi 

pembakarannya yang tersebar luas, mendorong demonstrasi masyarakat Tunisia 

atas isu ekonomi yang terjadi di Tunisia, yang pada akhirnya presiden Zine Al-
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Abidine Ben Ali mengundurkan diri dari jabatannya setelah berkuasa selama 23 

tahun lamanya.
99

 

Kesuksesan revolusi pada Januari 2011 di Tunisia menandai apa yang kita 

sebut sebagai Arab Springs.
100

 Suksesnya aksi revolusi yang terjadi di Tunisia 

menyebar luas hingga ke negara-negara lainnya seperti Mesir, Libia, Yaman, 

Bahrain hingga Suriah. Revolusi disini menuntut pemerintahan yang berkuasa 

atas ketidakmampuannya dalam menangani permasalahan pengangguran yang 

tinggi, korupsi serta adanya kempemimpinan yang otokratis. Namun kesuksesan 

revolusi tidak dirasakan oleh masyarakat di Suriah. Suriah merupakan sebuah 

negara yang terletak di Timur Tengah yang dipimpin oleh rezim otoriter yaitu, 

Hafez Al-Assad dari tahun 1952 hingga 2000.
101

 Namun, pada tahun 2000, Hafez 

Al-Assad meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya sendiri yaitu, Bashar Al-

Assad.
102

 Kepemimpinan yang baru memberikan masyarakat Suriah harapan akan 

adanya perubahan yang lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Tetapi, 

perubahan tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat Suriah walaupun Al-Assad 

telah berjanji membuat perubahan. Kegagalan Bashar Al-Assad dalam menepati 

janjinya memunculkan aksi protes kepada pemerintahan Bashar. Salah satunya 
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adalah penulisan graffiti oleh sekelompok remaja yang menunjukkan anti 

pemerintah Assad.
103

  

Kerusuhan di Suriah pun mulai terjadi pada bulan Maret 2011 di kota 

Daraa setelah adanya penangkapan sekelompok remaja Suriah atas penulisan 

graffiti tersebut. Para demonstran menyerukan demokrasi dan kebebasan yang 

lebih bagi mereka. Dalam merespon aksi demonstrasi tersebut, pasukan keamanan 

melepaskan tembakan sehingga empat orang tewas dalam kejadian tersebut.
104

 

Tindakan kekerasan oleh angkatan bersenjata di kota Daraa telah memincu protes 

anti pemerintahan Al-Assad di berbagai kota Suriah. Tembakan demi tembakan 

yang terus digencarkan oleh pasukan keamanan membuat masyarakat menuntut 

Presiden Bashar Al-Assad untuk segera mengundurkan diri dari kekuasaannya.
105

   

Presiden dengan cepat merespon secara tegas bahwa ia tidak akan 

mengundurkan diri dari jabatannya bahkan tindakan militer terus dilancarkan bagi 

mereka yang menyerukan anti-pemerintah sehingga hal inilah yang menyebabkan 

pecahnya konflik Suriah pada bulan Maret 2011.
106

 Semakin meningkatnya aksi 

protes dan tindakan kekerasan yang terus digencarkan mendorong berbagai pihak 

untuk masuk ke dalam konflik yang terjadi seperti negara tetangga Suriah, 

Amerika Serikat, Uni Eropa, Cina dan Australia serta munculnya berbagai 

kelompok oposisi salah satunya adalah Free Syrian Army (FSA). Dalam laporan 

yang dibuat oleh Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 
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mendokumentasikan bahwa kejahatan perang, kekerasan terhadap manusia dan 

adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sangat tinggi telah memperlihatkan 

bahwa konflik yang terjadi di Suriah memiliki tingkat kebrutalan yang sangat 

tinggi.
107

 Pelanggaran HAM serta kekerasan dalam konflik Suriah disebabkan 

oleh dua kelompok yang sangat kontra terdiri dari, pasukan pemerintah bersama 

afiliasinya dengan kelompok bersenjata yang anti pemerintahan. Kelompok yang 

terdiri dari pasukan pemerintah dan milisinya telah melakukan berbagai tindakan-

tindakan yang sangat memprihatinkan. Tindakan yang dilakukan termasuk dari 

bagian penyerangan secara luas dan sistematis yang dimana juga berdampak pada 

penduduk sipil.
108

 Sedangkan di sisi kelompok anti-pemerintah juga melakukan 

kejahatan-kejahatan seperti penjarahan, penyanderaan, eksekusi tanpa proses 

hukum, penyiksaan dan lain-lain yang tentunya hal ini terus membahayakan 

penduduk sipil di wilayah tersebut.
109

 Hingga pada akhir April 2014, menurut 

organisasi HAM PBB, konflik yang terjadi di Suriah telah menewaskan sebanyak 

191.369 jiwa.
110

 Kekerasan dan kejahatan yang terus melanda di Suriah, 

mendorong para warganya untuk mengungsi ke wilayah lain hingga ke negara-

negara di tetangganya. Selain untuk menghindari serangan dan bentuk kekerasan, 

tidak dapat lagi bertahan hidup di wilayahnya karena kehilangan pekerjaan, 
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keterbatasan dalam mengakses layanan dasar maupun sumber daya alam juga 

menjadi alasan penduduk Suriah untuk mengungsi.
111

  

4.1.2 Arus Pengungsi Suriah  

Suriah merupakan sebuah negara kecil yang terletak di Timur Tengah 

dapat dikatakan memiliki peranan penting dalam kestabilan regionalnya. 

Sehingga, apabila adanya kekacauan yang terjadi di Suriah akan memberikan 

dampak yang signifikan bagi negara-negara yang berbatasan langsung. Konflik 

yang terus berlanjut di Suriah menjadi perhatian dunia internasional karena krisis 

kemanusiaan yang sangat tinggi telah terjadi. Hal ini juga dipertegas oleh 

Komisaris Tinggi PBB terkait Pengungsi yaitu, Antonio Guterres yang 

mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi di Suriah memperlihatkan darurat 

kemanusiaan terbesar dalam era tersebut.
112

 Sejak pecahnya konflik di tahun 

2011, arus pengungsi dari Suriah ke negara-negara tetangga telah meningkat 

dengan cepat. Kemudian, arus pengungsi Suriah telah meningkat sebanyak 40.000 

jiwa dari Maret 2012 hingga dua juta jiwa pada Sepetember 2013.
113

 Lebih dari 

90% pengungsi yang melarikan diri ke negara-negara tetangga teridentifikasi 

sebagai pemegang Muslim Sunni dan sisanya adalah minoritas yang mendaftar 

kepada UNHCR.
114
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Hingga pada akhir tahun 2014, terdapat lebih dari 3.000.000 jiwa yang 

terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya demi keberlangsungan hidup.
115

 

Dengan meningkatnya pengungsi, berbagai negara berusaha untuk membuat 

kamp penampungan bagi mereka tetapi, nyatanya mayoritas pengungsi Suriah 

sebesar 80% tinggal di luar kamp karena kapasitas kamp yang sudah penuh.
116

 

Arus pengungsi Suriah nyatanya juga telah mengalahkan isu pengungsi Palestina 

dan Irak yang sebelumnya menjadi perhatian dunia.
117

 Turki, Lebanon dan 

Yordania sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Suriah, menjadi tiga 

negara yang menampung pengungsi Suriah terbanyak secara global. Ketiga 

negara tersebut telah memberikan respon yang baik dengan membuka pintu bagi 

mereka yang membutuhkan tempat perlindungan. Bahkan, sejak konflik terjadi, 

Turki telah mengadopsi Open Door Policy bagi warga Suriah untuk dapat masuk 

ke wilayahnya. Akibat terlalu banyaknya pengungsi yang ditampung, negara 

tetangga Suriah mengalami penekanan pada sektor ekonomi, energi hingga 

sumber daya alam.
118
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Grafik 4.1 Penerimaan Pengungsi Suriah oleh Negara Tetangga 

Tahun 2013 sampai Tahun 2014  

 

Sumber: UN Data
119

 

4.1.3 Respon Internasional Terhadap Kedatangan Pengungsi Suriah  

Krisis pengungsi Suriah yang terjadi memiliki kemiripan dengan krisis 

pengungsi Iraq yang dimana adanya gelombang pengungsi yang masuk dengan 

cepat dan besar. Gelombang pengungsi yang masuk nyatanya telah memberikan 

tantangan tersendiri bagi negara-negara yang menampung warga Suriah dalam 

menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh para pengungsi dengan tentunya 

masyarakat di negara tersebut. Oleh karena itu, masyarakat juga akan terkena 

dampaknya secara langsung. Kemudian, tuan rumah juga dihadapkan oleh 

tekanan dalam sektor keuangan, infrastruktur, sumber daya hingga keamanan 

nasional. Sehingga, pemerintah dituntut untuk mengadopsi atau membuat 

kebijakan dalam menghadapi hal tersebut. United High Commissioner for 

Refugee merupakan sebuah organisasi internasional di bawah naungan PBB yang 
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terbentuk pada tahun 1950 dan bekerja pada 1 Januari 1951 bersamaan dengan 

disahkannya Konvensi 1951 berkaitan dengan status pengungsi.
120

 

UNHCR sendiri memiliki mandat untuk memastikan negara-negara 

menegakkan kewajiban mereka dibawah konvensi 1951 terkait pengungsi.
121

 

Dalam menegakkan kewajiban bagi para negara yang menjadi tuan rumah untuk 

pengungsi, UNHCR hadir untuk memberikan bantuan baik secara finansial 

maupun pemberian rekomendasi yang dapat meringankan negara penerima. 

Dalam konteks pengungsi internasional terdapat tiga rekomendasi bagi negara 

yang tentunya tidak terlepas dari pengawasan UNHCR yakni, pemulangan 

pengungsi ke negara asalnya, mengintegrasikannya dengan masyarakat dan 

merelokasikan ke negara ketiga yang telah ditentukan oleh UNHCR.
122

 Namun, 

berbagai rekomendasi yang diberikan oleh UNHCR sering kali bertentangan baik 

dari negara yang dipilih untuk menjadi tempat relokasi, pengungsi yang tidak 

ingin kembali ke wilayahnya sendiri atau adanya protes dari masyarakat yang 

tidak ingin diintegrasikan.  

Sejak terjadinya konflik Suriah, UNHCR telah memberikan respon 

dengan membangun kamp pengungsi di Yordania, Turki dan Irak.
123

 Respon dari 

UNHCR disini salah satunya adalah bertujuan untuk menambah kemampuan 

negara dalam menyerap pengungsi. Menurut Aleinifoff, tantangan utama UNHCR 
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dan organisasi yang bergerak dalam kemanusiaan adalah bagaimana caranya 

untuk mempertahankan perbatasan negara penerima tetap terbuka bagi pengungsi 

serta tersedianya tempat pemukiman yang memadai.
124

 Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya, kedatangan pengungsi dapat menyebabkan penekanan 

bagi negara penerima oleh karena itu. Kondisi negara-negara penerima cukup 

memprihatinkan atas adanya gelombang pengungsi tersebut. Dimana, Yordania  

harus mengeluarkan USD 706 juta per tahun untuk memenuhi permintaan air bagi 

masyarakatnya serta pengungsi.
125

 Lalu, masuknya pengungsi Suriah juga telah 

memperparah keterbatasan sumber daya di Lebanon.
126

  

Turki, sebagai negara yang juga menampung pengungsi Suriah dengan 

jumlah yang besar telah dihadapkan berbagai permasalahan. Kamp pengungsian 

yang dibentuk pemerintah Turki telah berada pada kapasitas yang penuh, 

sehingga tidak dapat menampung pengungsi lebih banyak lagi.
127

 Menanggapi 

krisis pengungsi Suriah, Turki telah mengeluarkan biaya sebanyak USD 2 miliar 

hingga tahun 2013 dalam merespon kehadiran pengungsi Suriah.
128

 Terlepas dari 

besarnya skala dan kondisi kapasitas yang terbatas di beberapa tuan rumah dalam 

menghadapi krisis pengungsi Suriah, komunitas internasional dinilai telah gagal 

dalam mendukung negara penerima.
129

 Pada September 2013 di Jenewa, 
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Komisaris Tinggi PPB, Antonio Guterres bersama dengan perwakilan dari Irak, 

Yordania, Lebanon dan Turki mengeluarkan pernyataan bersama bahwa situasi 

semakin memprihatinkan dengan berbagai dampak buruk yang timbul dialami 

oleh negara penerima.
130

 Davutoglu, Menteri Luar Negeri Turki, mengatakan 

keempat negara akan bekerja sama dengan UNHCR dalam menangani krisis 

pengungsi serta akan membuat tim kerja gabungan dan rencana aksi demi 

menciptakan kesadaran global.
131

 

Selain bantuan berupa dana, UNHCR juga berusaha memenuhi bantuan 

bagi negara tetangga Suriah dengan menyediakan program pemukiman kembali 

ke negara ketiga. Program ini merupakan salah satu bentuk untuk menunjukkan 

kesolidaritasan negara-negara. UNHCR telah memilih negara yang dijadikan 

tempat pemukiman kembali bagi pengungsi Suriah dengan target pemukiman 

kembali sebanyak 30.000 jiwa hingga akhir 2014.
132

 Selama tahun 2013, baru 

enam belas negara yang telah mengkonfirmasi akan menerima relokasi pengungsi 

Suriah dengan total 10.240 jiwa.
133

 Hingga awal tahun 2014, Guterres 

menyatakan bahwa:  

“The truth is that the international support to the governments 

and the host communities has been minimal in relation to the 

needs,” Guterres said. “Due to the protracted character of this 
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crisis, this support needs to massively increase in the months to 

come.”
134

 

 

Dukungan internasional juga masih terbilang sangat kecil seperti apa yang 

diberikan oleh negara-negara dalam kawasan Uni Eropa. Sejak konflik yang 

terjadi pada tahun 2011, negara-negara Eropa hanya menampung 123.600 

pengungsi Suriah.
135

 Organisasi PBB terkait pengungsi telah mendesak negara-

negara di seluruh Eropa untuk memberikan respon yang lebih komprehensif 

dengan berdasar pada tanggung jawab negara baik di bawah hukum internasional 

maupun hukum regionalnya untuk secara tegas dan jelas menunjukkan 

kesolidaritasan dengan negara lainnya.
136

 Walaupun respon internasional juga 

dibutuhkan, tetap saja negara penerima memiliki tiga pilihan respon dalam 

menghadapi kedatangan pengungsi secara massif yaitu, do nothing, respond 

negatively, atau respond positively.
137

 Dalam kasus pengungsi Suriah, negara-

negara yang terletak sangat dekat dengan Suriah secara geografis, telah dibebani 

oleh kedatangan pengungsi Suriah secara besar. Walaupun merasa tertekan 

dengan kehadiran pengungsi di negaranya, salah satu negara tetap berkomitmen 

dengan memberikan respon yang baik bahkan memperkuat respon kebijakannya 

terhadap pengungsi Suriah. Negara tersebut adalah Turki, dimana sejak konflik 

terjadi Turki telah mengeluarkan open door policy bagi masyarakat Suriah. 

                                                             
134

 Charlie Dunmore, 2014, UNHCR and Host Countries Seek More Help to Cope with Syria Refugee 

Crisis, Tersedia di: http://www.unhcr.org/news/latest/2014/5/5367a97f9/unhcr-host-countries-seek-

help-cope-syria-refugee-crisis.html, diakses pada tanggal 5 Oktober 2018.  
135

 Jack Redden, 2014, UNHCR Urges Europe to do More to Help Syrian Refugees, Tersedia di: 

http://www.unhcr.org/news/latest/2014/7/53bfcd969/unhcr-urges-europe-to-help-syrian-refugees.html, 

diakses pada tanggal 5 Oktober 2018.  
136

 Ibid.  
137

 Karen Jacobsen, Loc.cit.  

http://www.unhcr.org/news/latest/2014/5/5367a97f9/unhcr-host-countries-seek-help-cope-syria-refugee-crisis.html
http://www.unhcr.org/news/latest/2014/5/5367a97f9/unhcr-host-countries-seek-help-cope-syria-refugee-crisis.html
http://www.unhcr.org/news/latest/2014/7/53bfcd969/unhcr-urges-europe-to-help-syrian-refugees.html


59 
 

Kemudian, di tahun 2014 Turki telah mengeluarkan respon lainnya yaitu, 

Temporary Protection Regulation.  Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut 

mengenai respon Turki terhadap kedatangan pengungsi. Penulis akan 

menyampaikan terlebih dahulu sejarah Turki dalam migrasi internasional.  

4.2 Sejarah Perkembangan Kebijakan Pengungsi Turki  

Turki merupakan sebuah negara yang telah mendapatkan kemerdekaannya 

sejak tahun 1923 oleh seorang pahlawan nasional yang mendapatkan gelar sebagai 

“Ataturk” atau biasa disebut Bapak Orang Turki yaitu, Mustafa Kemal dalam 

memerangi Kekaisaran Ottoman.
138

 Melalui kepemimpinannya, Mustafa Kemal 

telah mengadopsi berbagai reformasi di bidang sosial, hukum dan politik yang 

cenderung radikal.
139

 Setelah periode pemerintahan satu partai dibawah kekuasaan 

Mustafa Kemal, partai politik di Turki mulai berkembang dengan adanya politik 

multi-partai yang memberikan kemenangan kepada Partai Demokrat di pemilu 

tahun 1950.
140 

Berbicara mengenai letak geografis, Turki terbilang unik dan 

acapkali disebut sebagai jembatan yang menghubungkan Eropa dengan Asia. Turki 

juga berbatasan dengan delapan negara yaitu, Yunani, Bulgaria, Georgia, Armenia, 

Azerbaija, Iran, Iraq dan Suriah.
141

  

Sejak Turki muncul sebagai negara yang modern serta memiliki letak 

geografis yang terbilang strategis telah memberikan pengaruh secara tidak langsung 
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dalam fenomena migrasi, baik emigrasi maupun imigrasi. Fenomena migrasi 

menjadi lekat pada kebijakan-kebijakan Turki dalam proses pembangunan bangsa 

dan integritas nasional.
142

 Dalam perjalanan mengenai isu migrasi, terdapat empat 

periode yang dapat menyederhanakan pemahaman mengenai konteks migrasi Turki 

yang dimana fenomena tersebut telah mempengaruhi Turki dalam membuat 

kebijakan sebagai berikut: 

A. Tahun 1923 – 1950 

Pada periode ini, Turki dapat dikatakan sebagai negara penerima serta negara 

pengirim. Setelah pembentukkan Republik Turki Modern, terdapat fenomena 

emigrasi yang dilakukan oleh populasi yang bukan beragama Islam yaitu, orang-

orang suku Yunani dan Armenia kemudian, imigrasi ke Turki yang dilakukan 

oleh masyarakat beragama Islam khususnya dari negara-negara Balkan.
143

 Dalam 

menangani hal tersebut, Turki membentuk kerjasama dengan negara-negara 

penerima seperti Bulgaria dan Yunani. Namun, yang menjadi perhatian Turki 

pada periode ini bukan lah emigrasi melainkan isu imigrasi. Sehingga, 

dibentuklah sebuah institusi terkait imigrasi pada tahun 1872 yang diganti 

menjadi Direktorat Jenderal Suku dan Migran di tahun 1916.
144

  

Sejalan dengan proses pembangunan bangsa pada saat itu, Turki membentuk 

Law on Settlement di tahun 1934 sebagai fondasi yang memfasilitasi migrasi dan 

intregasi bagi para migran atau pengungsi dengan masyarakat berasal dari 
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keturunan Turki dan budayanya.
145

 Dengan adanya sirkulasi tersebut, Turki 

mengalami pengurangan populasi non-Muslim menjadi 1%.
146

 Sejalan dengan 

ingin memajukan negaranya, masyarakat Turki bermigrasi ke negara-negara 

Eropa dan Amerika Serikat untuk belajar demi mendukung pemulihan 

ekonominya paska terjadinya perang.
147

  

B. Tahun 1950 – 1980 

Pada periode ini Turki mulai sadar akan fenomena migrasi sehingga 

mengintegrasikan dirinya dengan rezim migrasi internasional. Dimana Turki telah 

menandatangani Konvensi 1951 PBB dan Protokol 1967 yang menentukan status 

pengungsi dan pencari suaka. Pada saat yang bersamaan pula adanya pendirian 

negara Israel yang membuat populasi non-Muslim di Turki menjadi semakin 

menurun. Turki pada masa ini lebih  terkenal sebagai negara pengirim. Emigrasi 

yang dilakukan oleh masyarakat Turki ke negara-negara industrial di kawasan 

Eropa, pada periode ini telah mengalami peningkatan. Hal ini diwujudkan pada 

penandatanganan perjanjian oleh pemerintah Turki dengan Jerman bagian barat 

pada tahun 1961.
148

  

Perjanjian tersebut berfokus pada usaha Jerman untuk memajukan 

perekonomiannya walaupun dengan tenaga kerja yang tidak begitu terampil. 

Perjanjian yang serupa juga dilakukan oleh Turki dengan negara Eropa lainnya 
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seperti, Belgia, Austria, Belanda, Perancis dan Swedia.
149

  Masyarakat Turki yang 

menjadi tenaga kerja di Jerman hanya berlaku sementara saja. Oleh karena itu, 

pemerintah Turki pada saat itu mengharapkan bahwa masyarakatnya yang bekerja 

di negara lain dapat kembali dengan keterampilan baru yang juga dapat 

membantu memajukan perekonomian Turki yang tadinya berorientasi pada 

pertanian dan perdesaan menjadi industri.
150

 Dengan adanya kerjasama yang 

dicanangkan, emigrasi dengan jumlah besar dari Turki juga memberikan 

kontribusi dalam mengurangi angka pengangguran di Turki. Namun, mayoritas 

dari mereka ingin menetap di negara tersebut bahkan hingga mengajak 

keluarganya untuk bergabung dengan mereka.  

Perpindahan juga terjadi di dalam Turki sendiri, dimana telah terjadi migrasi 

besar-besaran dari daerah pedesaan ke kota-kota besar seperti Istanbul, Azmir dan 

Ankara.
151

 Namun, pada jaman tersebut emigrasi masih menduduki isu pertama 

karena sebanyak 800.000 tenaga kerja dari Turki direkrut oleh negara dikawasan 

Eropa Barat.
152

 Tidak lama kemudian di tahun 1973 terjadinya krisis minyak yang 

berdampak pada pergolakan perekonomian yang membuat negara-negara Eropa 

Barat tidak lagi merekrut tenaga kerja dari Turki.
153

 Dalam menghadapi hal 
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tersebut, adanya perubahan tujuan negara yang dijadikan sebagai lapangan 

pekerjaan yaitu, Australia, Timur Tengah dan Afrika Utara.
154

   

C. Tahun 1980 – 2000 

Posisi Turki menjadi negara emigrant kembali berubah pada periode ini. 

Dimana, terdapat arus masuk dari bangsa Turk yang berasal dari negara-negara 

Balkan yang bertentangan dengan kekaisaran Ottoman.
155

 Imigrasi yang berasal 

dari negara Balkan menjadi imigrasi periode kedua setelah adanya perpindahan ke 

Turki dalam periode 1923 hingga 1950. Kolapsnya Uni Soviet dan berbagai 

negara Eropa bagian Timur, juga telah mendorong warganya untuk bermigrasi ke 

Turki yang bertujuan untuk mencari pekerjaan.
156

 Imigrasi ke Turki juga 

dilakukan oleh mereka yang berasal dari Timur Tengah. Dimana, pada tahun 1980 

telah terjadi perang antara Iran dengan Iraq serta munculnya perang teluk di tahun 

1990 yang mendorong masuknya pengungsi ke Turki dalam jumlah besar.
157

 

Namun, masyarakat yang berasal dari negara tetangga hanya menjadikan Turki 

sebagai tempat transit mereka untuk masuk ke negara-negara di kawasan 

Eropa.
158

 Berbagai peristiwa yang memunculkan gelombang perpindahan 

manusia secara masal ke Turki, dipercayai karena letak geografis Turki yang 

menjadi penghubungan antara negara-negara di kawasan Eropa dengan negara-
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negara di Timur Tengah. Oleh karena itu, sirkulasi imigrasi, emigrasi dan transit 

menjadi fenomena yang dialami oleh Turki pada tahun tersebut.  

Walaupun hanya menjadi tempat transit bagi pengungsi yang berasal dari 

Timur Tengah, sudah menajdi kewajiban Turki untuk menangani dan mengurusi 

pengungsi tersebut karena Turki sendiri telah meratifikasi konvensi 1951 terkait 

pengungsi. Meskipun Turki mengadopsi limitation geography yang membuat 

Turki tidak akan memberikan status pengungsi selayaknya dalam konvensi 

tersebut bagi mereka yang bukan berasal dari negara Eropa. Jumlah pengungsi 

yang bermigrasi ke negara-negara Eropa semakin meningkat dan mayoritas 

diantaranya dengan cara yang ilegal. Hal ini membuat pemerintahan Turki berada 

di bawah tekanan besar oleh Uni Eropa untuk dapat menekan jumlah tersebut.
159

 

Realitanya, dengan kebijakan atau hukum yang masih kurang ditegakkan dan 

lokasi strageis Turki, membuat Turki dihadapkan dengan adanya pengungsi yang 

masuk secara ilegal. Oleh karena itu, untuk menangani hal tersebut. Pada tahun 

1994, Turki mengeluarkan sebuah regulasi yang bernama 1994 Asylum 

Regulation yang berfokus pada pengaturan mengenai masuk, keluar dan tempat 

tinggal orang asing di Turki.
160

 Meskipun telah mengeluarkan sebuah regulasi 

baru, Turki tetap tidak menghapus batasan geografis yang mendorong banyaknya 

kritik yang dilontarkan kepada Turki. Turki hanya memberikan suaka sementara 

sebelum nantinya di relokasi ke negara ketiga bagi mereka yang bukan berasal 

dari negara Eropa. 
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D. Tahun 2000 – 2014 

Turki merupakan salah satu kandidat negara yang telah menunggu lebih dari 

lima puluh tahun lamanya untuk mendapatkan keanggotaan di dalam Uni Eropa. 

Hubungan Turki dan Uni Eropa telah terbentuk dari tahun 1963 dengan adanya 

perjanjian asosiasi antara keduanya demi mengembangkan hubungan ekonomi 

yang kuat.
161

 Turki mengajukan permohonan untuk mendapatkan keanggotaan 

penuh di Uni Eropa sejak tahun 1987, namun Uni Eropa menunda 

keanggotaannya hingga tahun 1993.
162

 Penundaan ini tidak menandakan bahwa 

Turki tidak dapat masuk ke dalam anggotanya, hingga akhirnya pada tahun 1997, 

KTT Uni Eropa menegaskan bahwa Turki layak untuk aksesi ke Uni Eropa 

namun tidak menempatkan Turki pada keanggotaan yang jelas.
163

 Berangkat dari 

pernyataan di Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa, pada Februari 2001, Uni 

Eropa mengadopsi Accession Partnership terhadap Turki yang dimana 

mengharuskannya mengadopsi dan mengimplementasikan undang-undang beserta 

standar yang berlaku bagi negara-negara anggota Uni Eropa.
164

 

Kegigihan Turki untuk dapat masuk dalam keanggotaan Uni Eropa 

ditunjukkan dengan adanya perubahan-perubahan kebijakan yang sesuai dengan 

apa yang diharuskan oleh Uni Eropa. Diantaranya adalah kebijakan migrasi Turki 

yang ternilai masih lemah. Migrasi memang telah lama menjadi agenda dalam 

hubungan Turki dengan Uni Eropa. Upaya demi upaya dilakukan oleh Turki 
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untuk menyelaraskan dengan keadilan, kebebasan dan keamanan yang ada di 

dalam kerangka Uni Eropa melalui bidang Suaka dan Imigrasi, pada bulan Maret 

2005 Turki mengadopsi Action Plan on Asylum and Migration.
165

 Secara khusus 

Action Plan ini menjabarkan mengenai pembagian tugas, persiapan, penentuan 

status, pengangkatan batasan geografis yang semuanya ini diadopsi dengan 

arahan dari Uni Eropa tentang suakan dan migrasi secara umum.
166

 Namun, 

adanya kekhawatiran bahwa Turki akan menjadi “buffer zone” atau “dumping 

ground” dari migran atau pencari suaka yang ditolak oleh Uni Eropa.
167

 

Lebih lanjut lagi, disaat masuknya gelombang pengungsi Suriah secara besar 

ke Turki. Terdapat satu momen positif yang dimana Turki memiliki undang-

undang baru yang berjudul Law on Foreigners and International Protection yang 

diadopsi oleh parlemen Turki pada tahun 2013.
168

 Undang-undang ini menjadi 

acuan Turki untuk lebih modern, efisien dan adil dalam sistem manajemen yang 

sesuai dengan standar internasional dan standar dari Uni Eropa.
169

 Undang-

undang tersebut sebagai penunjuk bahwa Turki berkomitmen untuk bertindak 

sesuai dengan nilai dan norma internasional kepada pencari suaka maupun 

pengungsi. Melalui peraturan tersebut juga, Turki menciptakan General 

Directorate Migration Management dibawah naungan Ministry of Interior  yang 

memiliki tugas untuk mengimplementasikan segala kebijakan terkait orang asing 
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di Turki dan juga menentukan perlindungan dan hak yang didapat oleh para 

migran dan pencari suaka.
170

  

4.3 Respon Turki Terhadap Pengungsi Suriah 

Penelitian ini berfokus pada respon Turki terhadap pengungsi Suriah oleh 

karena itu, disini penulis akan menggambarkan secara umum kebijakan yang telah 

Turki keluarkan untuk pengungsi Suriah. Konflik Suriah yang terjadi di tahun 

2011 nyatanya juga memberikan dampak bagi Turki sebagai negara yang 

memiliki perbatasan dengan Suriah secara langsung. Sejalan dengan 

Neighbourhood Policy dibawah partai AKP pada tahun 2002
171

, Turki melakukan 

pendekatan kepada Suriah untuk menghentikan ketidakstabilan yang terjadi 

dengan cara reformasi dan mengedepankan politik damai yang bertujuan untuk 

memenuhi tuntutan masyarakatnya.
172

 Namun, pemerintah Suriah berkata lain dan 

tetap melakukan aksi militer kepada masyaraPembahaskat yang melakukan protes 

padanya. Pada tahun yang sama, Turki memberikan Open Door Policy untuk 

menyambut pengungsi Suriah yang melarikan diri dar konflik yang terjadi di 

Suriah.
173

 Namun sejak kebijakan tersebut berlaku, Turki memberikan 
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terminologi ‘guest’ kepada pengungsi Suriah yang dimana terminologi tersebut 

tidak ada dalam di hukum internasional.
174

  

Kebijakan tersebut menjadi acuan Turki untuk patuh terhadap prinsip 

untuk tidak menolak mereka yang berada di perbatasan Turki sesuai dengan 

International Refugee Law. Tidak lama kemudian Turki juga menyediakan 

Temporary Protection Regime pada Oktober 2011.
175

 Pemerintah membuka 

perbatasannya dan pemberian perlindungan sementara dengan harapan bahwa 

krisis yang terjadi di Suriah akan cepat selesai ternyata, sebalikanya konflik di 

Suriah berlangsung jauh lebih lama daripada antisipasi menurut Turki.
176

 Bahkan 

arus pengungsi Suriahpun terus meningkat. Memburuknya situasi di Suriah juga 

memberikan tekanan besar pada kemampuan Turki dalam mengontrol situasi 

tersebut serta menutut kapasitas yang harus ditingkatkan dalam memastikan 

penyediaan bantuan dan perlindungan bagi pengungsi Suriah.
177

 

Terdapat lima hal utama yang dihadapi Turki dalam merespon pengungsi 

Suriah yaitu, mempertahankan responnya terhadap peningkatan jumlah pengungsi 

yang masuk.
178

 Kemudian, meningkatkan dukungan dari komunitas internasional 

untuk membantu usaha Turki, secara efeketif dalam menerapkan kebijakan yang 

inovatif di dalam Turki sendiri, menyelesaikan krisis yang terjadi di 
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perbatasannya, dan mengedepankan isu keamanan sebagai resolusi baik dari 

kekerasan di Suriah serta kehadiran pengungsi Suriah yang terus meningkat.
179

  

Akibat dari kebijakan pembukaan perbatasannya, Turki memberikan 

kebijakan lainnya yaitu, Temporary Protection yang mencakup kepatuhannya 

terhadap prinsip non-refoulement dan komitmen dalam memastikan penyediaan 

bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Suriah.
180

 Sejalan dengan pasal 91 LFIP 

dalam pelaksanaan Temporary Protection, tidak adanya kejelasan terkait prinsip, 

isi dan prosedur yang akan diterapkan bagi orang-orang yang masuk dalam situasi 

arus pengungsi yang besar.
181

 Oleh karena itu, dikeluarkannya lah TPR dimana 

TPR sendiri menjadi bagian utama untuk mengatur implementasi perlindungan 

sementara secara de facto oleh Turki.
182

 Turki memberikan respon kepada 

pengungsi Suriah pada saat terjadinya arus pengungsi Suriah yang secara massif 

masuk ke Turki. Dimana pejabat Turki mengatakan bahwa krisis pengungsi 

Suriah ini telah menekan Turki untuk menerapkan kebijakan yang lebih inovatif 

lagi.
183

 Oleh karena itu, respon yang terbentuk bukanlah atas dasar inisiatif untuk 

menyiapkan Turki dalam menghadapi kedatangan arus pengungsi secara massif 

melainkan dihadapkan secara langsung oleh fenomena tersebut. 
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4.3.1 Pengambilan Keputusan di Turki dalam Merespon Pengungsi 

Suriah 

      Pengambilan keputusan juga menjadi perhatian dalam melihat 

negara merespon kedatangan pengungsi. Oleh karena itu, penulis disini 

akan menggambarkan bagaimana pengambilan kebijakan Turki untuk 

membentuk kebijakan yang diberikan kepada pengungsi Suriah. Pertama-

tama sebelum mengetahui pengambilan keputusannya, perlu diketahui apa 

sistem pemerintahan yang dianut oleh Turki. Turki memiliki sistem 

pemerintahan parlementer yang dimana dalam sistem ini presiden dan 

perdana menteri memiliki kendali penuh dalam pemerintahan di Turki.
184

 

Melalui sistem ini, eksekutif memiliki legitimasi dan bertanggung jawab 

terhadap legislatif.  

   Lembaga Eksekutif Turki memiliki dua struktur yang terdiri dari 

Presiden dan Dewan Menteri atau Kabinet. Melalui sistem republik 

parlementer seorang Presiden di Turki menjadi simbol negara sehingga ia 

menjadi represetasi dari negara Turki.
185

 Seorang Presiden memiliki 

waktu kerja selama 5 tahun lamanya dan pemilihan dilakukan melalui 

pemungutan suara dari Turkish Grand National Assembly yang merupakan 

perwakilan dari masyarakat Turki.
186

 Adapun tugas dari Presiden akan 

berkaitan dengan lembaga eksekutif, legislatif dan juga peradilan. Dimana 
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pada masa pengambilan keputusan Turki dalam merespon pengungsi 

Suriah, Turki dipimpin oleh Presiden yang bernama Abdullah Gül. 

Berikut merupakan tugas-tugas dari Presiden Turki yaitu:
187

 

1. Menunjuk dan menerima pengunduran diri dari seorang Perdana 

Menteri. 

2. Memberhentikan Menteri jika perlu. 

3. Memimpin rapat Dewan Menteri atau kabinet. 

4. Menunjuk seorang utusan untuk mewakili negara Turki di luar 

negeri. 

5. Meratifikasi dan mempublikasikan perjanjian internasional yang 

disetujui. 

6. Bertindak sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. 

7. Memberlakukan tindakan militer atau keadaan darurat dengan 

keputusan yang dimana harus diputuskan oleh Kabinet dibawah 

kepemimpinannya. 

8. Mengeluarkan dekrit maupun keputusan dengan kekuatan 

hukum. 

9. Menyetujui sebuah keputusan dengan menandatanganinya. 

10. Mengampuni hukuman narapidana seseorang yang berdasarkan 

usia. 

11. Mengangkat para anggota dan Presiden Dewan Kehakiman 

Negara. 
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12. Melakukan investigasi, penyelidikan dan penelitian melalui 

Dewan Auditori Negara. 

13. Menerbitkan undang-undang yang telah disetujui oleh Majelis 

Agung Nasional. 

14. Mengirimkan undang-undang sebagian atau sepenuhnya kepada 

Parlemen. 

15. Mengajukan gugatan dengan Mahkamah Konstitusi yang 

mengklaim adanya pelanggaran Hukum Konstitusi. 

16. Memutuskan kapan pemilihan Majelis Agung Nasional apabila 

diperlukan. 

17. Presiden merupakan anggota Mahkamah Konsitusi, Mahkamah 

Agung Banding, Pengadilan Militer Tertinggi, Dewan Hakim 

Agung dan Jaksa Penuntut Umum.  

Kabinet atau Dewan Menteri dipimpin oleh Perdana Menteri yang 

dipilih secara langsung oleh Presiden diantara wakil-wakil yang terpilih 

dari Majelis Agung Nasional.
188

 Perdana Menteri akan menominasikan 

menteri-menterinya kepada Presiden karena Presidenlah yang dapat 

mengangkat seseorang menjadi Menteri yang mewakili Kementerian di 

Turki.
189

 Perdana Menteri pada saat pengambilan keputusan untuk 
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pengungsi Suriah dijabat oleh Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan. 

Adapun tugas dari Perdana Menteri yaitu:
190

 

1. Memberikan usulan nama-nama calon Menteri yang dirujuk ke 

Presiden untuk disetujui atau diberhentikan. 

2. Memastikan Menteri dalam memenuhi fungsi mereka sesuai 

yuridiksi kementeriannya sendiri. 

3. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan domestik dan 

luar negeri negara. 

Melalui penjelasan diatas, bahwa Perdana Menteri membawahi menteri-

menterinya dalam kasus ini menteri yang terlibat adalah Menteri Luar 

Negeri Ahmet Davutoglu serta Menteri Dalam Negeri Turki yaitu, 

Muammer Güler. Dimana kedua menteri ini merupakan bagian dari 

Dewan Menteri atau Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang 

juga bertanggung jawab kepada legislatif. Sejalan dengan tugas yang 

dijelaskan diatas, Para Menteri bersama dengan Perdana Menteri akan 

memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan baik 

untuk domestik maupun foreign policy. 

 Sistem Parlementer yang dianut oleh Turki, mengharuskan pemerintah 

untuk mendapatkan dukungan dari Majelis Agung Nasional. Dimana 

TGNA ini memiliki kekuatan besar yang tidak dapat dicabut dalam urusan 
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legislatif yang sebagaimana telah diatur dalam Konstitusi.
191

 Majelis 

Agung Nasional terdiri dari 550 wakil yang dipilih langsung dari 81 

Provinsi dan 85 Kabupaten
192

 yang dipilih setiap empat tahun sekali.
193

 

Adapun tugas-tugas dari Majelis Nasional terdiri dari:
194

 

1. Memberlakukan, mengubah dan membatalkan hukum yang 

diajukan. 

2. Memonitor tindakan Dewan Menteri dan Menteri apakah sesuai 

atau tidak dengan konsistusi. 

3. Memutuskan penerbitan mata uang. 

4. Mendeklarasikan Perang. 

5. Meratifikasi Perjanjian Internasional. 

 Setelah mengetahui tugas dari masing-masing lembaga Eksekutif 

dan Legislatif. Penulis akan menjelaskan pengambilan keputusan yang 

berada di pemerintah Turki terjadi. Individu yang terlibat dalam 

pengambilan keputusan disini terletak pada lembaga Eksekutif yang terdiri 

dari Presiden, Perdana Menteri dan Menteri. Melalui penjelasan tugas dan 

fungsi di atas menunjukkan bahwa Perdana Menteri merupakan otoritas 

yang memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

domestik dan kebijakan luar negeri.  
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Hal tersebut dilakukan bersama-sama dnegan Menteri yang nantinya 

kemudian, Presiden menjadi lembaga yang menyetujui keputusan yang 

diambil dengan menandatanganinya. Sesuai dengan penjelasan respon 

Turki terhadap pengungsi Suriah di tahun 2011, adanya konflik yang 

terjadi membuat masyarakat Suriah berusaha mencari perlindungan di 

negara-negara tetangga dan sebagian dari mereka memasuki Turki. Turki 

sebagai satu-satunya negara yang menampung pengungsi Suriah secara 

banyak disebabkan adanya kebijakan membuka perbatasannya bagi 

mereka yang mencari perlindungan di Turki. Turki pada tahun 2014 

mengelurkan Temporary Protection yang dikhususkan bagi pengungsi 

Suriah yang dimana kebijakan ini memiliki tiga prinsip utama yang terdiri 

dari:
195

  

 Penerimaan dibawah Kebijakan Buka Pintu. 

 Mengimplementasikan prinsip non-refoulement tanpa 

adanya pengecualian. 

 Memenuhi kebutuhan dasar dan hak asasi orang Suriah 

yang tiba di Turki.  

Kebijakan ini diberikan oleh Turki kepada pengungsi Suriah pada masa 

pemerintahan Recep Tayyip Erdogan yang menjabat sebagai Perdana 

Menteri Turki dan tidak terlepas dari perannya sebagi kepala 

pemerintahan dengan kesepakatan bersama Dewan Menteri. Kemudian 
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setelah itu, melalui Kabinet akan terbentuk rancangan undang-undang 

pemerintah yang nantinya akan diteruskan ke Majelis Agung Nasional 

Turki. Apabila disetujui oleh perwakilan-perwakilan rakyat, undang-

undang tersebut akan diteruskan ke Presiden yang dimana Presiden 

memiliki wewenang untuk menandatangani keputusan yang telah 

disetujui. Selain disetujui oleh Presiden, keputusan tersebut akan 

dipublikasikan dalam Official Gazette yang merupakan jurnal resmi 

pemerintahan Turki yang menerbitkan hukum, interpretasi, keputusan 

TGNA, peraturan, keputusan, intruksi, keputusan dewan negara dan 

pemberitahuan resmi.
196
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BAB V 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RESPON POSITIF TURKI 

MENGENAI KEDATANGAN PENGUNGSI SURIAH 

Pada bab ini yaitu, bab analisa, penulis akan menganalisa respon Turki 

mengenai kedatangan pengungsi Suriah.Jacobsen melalui penjelasannya membagi 

dua jenis respon kebijakan terkait pengungsi yaitu, positif dan negatif.
197

 Respon 

positif disini diartikan sebagai respon yang memastikan pengungsi yang diterima 

mendapatkan bantuan kemanusiaan dan jaminan keselamatan akan dirinya.
198

 

Sebaliknya, respon negatif merujuk pada tindakan atau kebijakan negara yang 

menolak kedatangan pengungsi, memperlakukan pengungsi dengan tidak baik, 

membatasi hak-hak atau membahayakan keselamatannya.
199

 Dalam menganalisa 

fenomena ini tentunya penulis menggunakan model faktor-faktor yang 

mempengaruhi respon kebijakan negara oleh Karen Jacobsen berdasarkan variabel-

variabel yang terdiri dari: Bureaucratic Choices, International Relations, Local 

Absorption Capacity dan National Security Consideration. Lebih lanjut, penulis akan 

mengaplikasikan model tersebut ke dalam fenomena yaitu, respon Turki melalui 

penjelasan di bab ini.  
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5.1.  Bureaucratic Choices 

         5.1.1. Pilihan Otoritas untuk Menangani Pengungsi dari Suriah 

Melalui penjelasan Jacobsen, salah satu hal penting dalam pilihan  

birokrasi adalah mengalokasikan tanggung jawab terhadap pengungsi kepada 

otoritas negara baik itu badan sipil maupun angkatan militer. Kebijakan positif 

suatu negara biasanya ditandai dengan pengungsi yang diurusi oleh badan sipil 

negara sedangkan kebijakan yang negatif ditunjukkan oleh angkatan senjata atau 

militer suatu negara yang menangani pengungsi.
200

 Hal ini dimungkinkan bahwa 

pengungsi yang datang dianggap sebagai ancaman bagi negaranya sendiri. 

Dalam hal ini, penulis akan memaparkan informasi-informasi terkait otoritas 

yang legal di Turki dalam menangani pengungsi Suriah. 

Sejak konflik Suriah terjadi Turki telah mengeluarkan dan 

mempertahankan kebijakan Open Door Policy yang ditujukan untuk orang-orang 

Suriah.
201

 Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Turki yaitu, 

Ahmet Davutoglu yang dimana kebijakan ini menjadi tindakan Turki untuk 

menerima pengungsi Suriah agar dapat masuk ke dalam wilayahnya. 

Kementerian Luar Negeri dalam konteks ini memiliki tugas untuk 

mempertahankan kebijakan tersebut serta membantu keluarga pengungsi dalam 

melakukan reunifikasi.
202

 Atas tindakan dari kementerian ini dengan membuka 
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perbatasan sehingga pengungsi Suriah dapat masuk ke Turki. Kementerian ini 

secara bilateral tidak membahas secara langsung atas isu arus pengungsi dengan 

negara asal, karena hal ini merupakan isu yang sangat sensitive dan berpotensi 

dapat merushak hubungan bilateral antara negara. Sesuai dengan penjealasan 

Jacobsen, bahwa kebijakan pengungsi akan dikatakan sebagai high policy 

apabila isu tersebut masuk pada agenda kebijakan luar negeri atau masuk pada 

bagian dari keamanan nasional.
203

 Kemlu dalam hal ini memiliki peran untuk 

menjadi penghubung antara negara dengan organisasi internasional terkait 

pengungsi serta negara-negara tetangga yang juga menampung pengungsi 

Suriah.  

Kementerian Dalam Negeri boleh dikatakan sebagai aktor utama yang 

memiliki peran paling besar dalam menangani pengungsi. Sejalan dengan yang 

dijelaskan oleh Jacobsen, biasanya alokasi wewenang akan jatuh pada 

Kementerian ini. Dalam fenomena yang penulis angkat, Kementerian Dalam 

Negeri memiliki badan khusus yaitu, Directorate General Migration 

Management yang terbentuk pada tahun 2013 melalui disahkannya Law on 

Foreigners and International Protection. Sesuai dengan LFIP melalui pasal 103, 

Jenderal Direktorat ini memiliki peran dalam mengimplementasikan kebijakan 

dan strategi yang berkaitan dengan bidang migrasi, memastikan koordinasi 

antara lembaga dan organisasi, melaksanakan prosedur terkait masuknya orang 

                                                             
203
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asing, orang asing yang tinggal dan keluarnya orang asing dari Turki.
204

 DGMM 

menjadi otoritas yang berwenang untuk memberikan registrasi dan penilaian 

terhadap para pencari suaka untuk mendapatkan perlindungan oleh pemerintah 

Turki.
205

 Masyarakat Suriah untuk mendapatkan status perlindungannya harus 

mendaftar langsung ke pemerintah Turki yaitu, DGMM dan tidak menjalani 

penentuan status pengungsi dengan UNHCR.
206

 Selama pendaftaran, pengungsi 

Suriah harus memberikan informasi dengan secara benar dan menyerahkan 

dokumen-dokumen yang telah dibawanya. 

Selanjutnya, The Turkish Disaster and Emergency Presidency (AFAD) 

merupakan otoritas yang berada di bawah Perdana Menteri secara langsung 

memiliki tanggung jawab utama dalam pembuatan kamp penampungan yang 

layak bagi pengungsi Suriah.
207

 Tidak hanya itu, otoritas ini juga memiliki 

wewenang dalam menyediakan bantuan yang dibutuhkan oleh pengungsi Suriah 

di dalam kamp penampungan. Setelah dijelaskan mengenai otoritas yang 

memiliki wewenang dalam menangani pengungsi, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa alokasi tanggung jawab mengenai pengungsi diberikan kepada badan 

sipil. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa respon kebijakan yang diberikan oleh 

Turki merupakan respon yang positif karena tidak melibatkan militer sama sekali 
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dalam hal ini sebagai otoritas yang menangani pengungsi. Karena menurut 

Jacobsen, ketika negara melibatkan badan militer untuk menangani pengungsi, 

respon kebijakan yang negatif lahir untuk merespon pengungsi. Dimana 

kebijakan yang seperti ini cenderung akan membatasi hak-hak pengungsi hingga 

endangering their safety yang tidak ditunjukkan oleh Turki terkait responnya 

kepada pengungsi Suriah. Oleh karena itu, pilihan badan sipil merupakan 

pengaruh respon kebijakan Turki pertama yang menunjukkan positif.  

5.2.  International Relations 

Melalui variabel ini penulis akan melihat apakah adanya hubungan internasional 

yang terjalin antara Turki sebagai negara penerima dengan organisasi-organisasi 

terkait dengan pengungsi. Kemudian penulis juga akan melihat hubungan antara 

Turki dengan Suriah sebagai negara pengirim yang dimana kedua hubungan tersebut 

dapat memberikan pengaruh terhadap respon yang dikeluarkan oleh Turki. 

5.2.1  International Refugee Regime 

       5.2.1.1 Bantuan Internasional oleh rezim pengungsi bagi Turki 

Rezim pengungsi internasional merupakan hal yang penting untuk 

diliat dalam melihat faktor yang mempengaruhi negara untuk memberikan 

respon dari kedatangan pengungsi. Hal ini dikarenakan, bantuan 

internasional yang diberikan oleh rezim pengungsi untuk meningkatkan 

kemampuan negara untuk dapat menyerap pengungsi bahkan menerima 

lebih banyak lagi pengungsi. Sehingga, indikator ini akan memaparkan 

data dan penjelasan mengenai bantuan-bantuan yang diterima oleh Turki 
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bagi pengungsi Suriah yang ditampungnya. UNHCR merupakan 

organisasi dalam naungan PBB terkait pengungsi yang telah ada sejak 

tahun 1960 berkerjasama dengan Turki dalam isu pengungsi dan pencari 

suaka.
208

 UNHCR berperan dalam memberikan dan melindungi hak serta 

kesejahteraan pengungsi.
209

 Untuk dapat memenuhi perannya, UNHCR 

berkolaborasi dengan pemerintahan di negara penerima untuk dapat 

membantu pengungsi. Karena, untuk membantu pengungsi, UNHCR dan 

organisasi lainnya memerlukan izin yang diberikan pemerintah di suatu 

negara untuk dapat masuk ke negaranya. 

Bentuk bantuan yang dicanangkan oleh UNHCR terkandung 

dalam (RRP) yang direncanakan setiap tahunnya. Melalui RRP ini, 

UNHCR merupakan pemimpin dalam mengkoordinir bantuan-bantuan 

yang juga nantinya diberikan oleh organisasi lainnya sesuai dengan bidang 

masing-masing seperti UNICEF, WHO, WFP, UNFPA, IOM serta 

UNHCR sendiri.
210

 Negara-negara donorpun juga memberikan kontribusi 

dengan memberikan bantuan finansial yang disalurkan melalui organisasi-

organisasi tersebut. Karena seperti yang diketahui bahwa organisasi 

internasional merupakan kumpulan dari negara-negara.  

Sejalan dengan RRP, UNHCR telah menetapkan bantuan sebesar 

lebih dari 3.7 miliar dolar yang diperlukan bagi negara-negara penerima 
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pengungsi Suriah seperti Yordania, Lebanon, Irak, Mesir serta Turki.
211

 

Hingga pada tanggal 15 Oktober 2014 bantuan yang diterima oleh Turki 

dari UNHCR adalah sebesar 71 juta dolar.
212

 Selain bantuan finansial, 

UNHCR juga memberikan bantuan secara teknis yaitu, refugee status 

determination (RSD) namun bukan untuk pengungsi berasal dari Suriah 

tetapi dari non-Eropa dan non-Suriah sehingga untuk mendapatkan status 

pengungsi, para pengungsi ini perlu mengajukan permohonan kepada 

UNHCR.
213

  

Sementara pengungsi Suriah dalam mengajukan permohonannya 

langsung ke pemerintah Turki yaitu, Directorate General Migration 

Management yang telah terbentuk pada tahun 2013. Berbeda dengan 

UNHCR, terdapat suatu organisasi yang bergerak dalam isu migrasi yaitu, 

International Organization for Migration (IOM). IOM sebagai lembaga 

inter-governmental organization yang telah berada di Turki pada tahun 

1991 dengan aktivitas utamanya pada saat itu adalah merelokasi 

pengungsi yang datang dari Irak dan memberikan program manajemen 

migrasi.
214

 IOM juga masuk ke dalam RRP yang dipimpin oleh UNHCR, 

dimana hingga Oktober 2014, Turki telah menerima bantuan finansial 
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lebih dari US $1.000.000.
215

 Sebelumnya di tahun 2013, IOM juga telah 

memberikan bantuan dalam bentuk non-food items bagi 9.100 pengungsi 

Suriah yang berada di tujuh kamp penampungan pengungsi yang 

disediakan oleh pemerintah Turki.
216

  

Sejalan dengan keterlibatan IOM dalam RRP, IOM berkomitmen 

untuk memberikan bantuan-bantuan yang didasarkan pada kebutuhan 

dasar bagi pengungsi seperti tempat tidur, peralatan dapur serta material 

kebersihan dan juga memberikan bantuan kepada pengungsi Suriah yang 

berada di luar kamp penampungan dan yang terpenting juga memberikan 

penyediaan maupun perbaikan tempat penampungan pada saat musim 

dingin. Masih dalam RRP yang diketuai oleh UNHCR, melalui bidang 

kesehatan terdapat dua organisasi yang memberikan bantuannya kepada 

pemerintah Turki bagi pengungsi Suriah yaitu United Nations Population 

Fund yang merupakan sebuah organisasi di bawah naungan PBB terkait 

bidang kesehatan seksual dan reproduksi dengan membentuk strategi dan 

protokol untuk mengendalikan kelahiran melalui layanan dan persediaan 

yang dibutuhkan.
217

  

Sesuai hal tersebut, UNFPA dan AFAD telah menandatangani 

sebuah protokol yang bernama ”Family Hygiene Kits Distribution 

                                                             
215
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Agreement”
218

 yang mencakup perlengkapan kebersihan seperti sikat gigi, 

pasta gigi, sabun dan sebagainya.
219

 Tak luput pula, UNFPA juga 

memberikan pelatihan baik terhadap staf dari UNFPA serta para 

perwakilan kesehatan yang bekerja di dalam kamp pengungsian terkait hal 

seksual dan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan.
220

  

Selain bantuan kemanusiaan, bantuan finansialpun juga diberikan 

oleh UNFPA kepada pemerintah Turki sebesar 38.414 US dolar sebagai 

tambahan karena kebaikan pemerintah Turki atas bersedia dalam 

menerima pengungsi Suriah.
221

 Berbeda dengan organisasi internasional 

terkait kesehatan lainnya yaitu World Health Organization yang telah 

memberikan bantuan finansial lebih dari UNFPA yaitu sebesar 32.725.807 

US dolar untuk pemerintah Turki.
222

 Selain bantuan dana, WHO sebagai 

organisasi yang bertanggung jawab untuk kesehatan masyarakat dalam 

sistem PBB, juga mendonasikan 86 perlengkapan kesehatan dalam 

membantu pemerintah Turki melalui Ministry of Health sehingga dapat 

didistribusikan ke pengungsi-pengungsi Suriah yang berada di Turki.
223
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Terkait kebutuhan primer seperti makanan bagi pengungsi terdapat 

World Food Programme yang merupakan organisasi kemanusiaan dengan 

mengirimkan bantuan makanan ke berbagai wilayah sebagai komitmennya 

untuk mengakhiri kelapara, pencapaian terhadap ketahanan pangan serta 

perbaikan gizi.
224

 Dalam hal ini, WFP bekerja sama dengan salah satu 

organisasi kemanusiaan terbesar di Turki yaitu, Turkish Red Crescent 

(TRC) dengan meluncurkan kartu elektronik makanan yang berisikan 80 

Liras Turki per anggota keluarga yang nantinya akan diberikan setiap 

bulan.
225

 Tujuan dari program e-Card ini untuk memungkinkan keluarga 

pengungsi Suriah dalam berbelanja dan memasak sendiri dan tentunya 

program ini juga dapat mendukung perekonomian lokal karena adanya 

aktivitas komersial antara masyarakat lokal dengan pengungsi.
226

  

WFP dalam hal ini telah berkomitmen untuk terus dapat 

meluncurkan program tersebut. Sehingga dapat membantu pemerintah 

untuk memenuhi kebersediaannya terkait menerima dan menampung 

pengungsi. Bantuan yang diberikan oleh WFP sejak tahun 2012 terus 

meningkat seiring dengan peningkatan pengungsi Suriah yang ditampung 

Turki. Sebagaimana data berikut yang diberikan oleh WFP:  
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Gambar 5.1 Bantuan e-Card Programme WFP Bagi  

Pengungsi Suriah  

 

            Sumber:  World Food Programme
227

 

Anak-anak menjadi bagian dari pengungsi yang dapat 

dikategorikan sebagai vulnerable person. Oleh karena itu, Turki sebagai 

tuan rumah juga diharuskan memberikan perlindungan dan pelayanan 

yang khusus bagi mereka. Dalam hal ini, United Nations Children’s Fund 

(UNICEF) berusaha membantu pemerintah Turki dalam meningkatkan 

respon yang baik bagi pengungsi Suriah. Dalam memenuhi hak anak-anak 

pengungsi terkait pendidikan, Ministry of National Education Turkey 

(MoNE) menadapatkan bantuan dari UNICEF dalam program 

pembangunan sekolah.
228

 Dalam hal ketenagakerjaan di bidang 

pendidikan, UNICEF memberikan upah bagi relawan Suriah yang dulunya 
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berprofesi sebagai guru.
229

 Hal ini dilakukan oleh UNICEF untuk 

membentuk lapangan pekerjaan yang dikhususkan bagi pengungsi Suriah. 

Kebijakan Turki selalu dipengaruhi oleh Uni Eropa karena adanya 

keinginan Turki untuk masuk dalam keanggotaan Uni Eropa. Sejak 

terjadinya konflik Suriah, Uni Eropa telah memberikan bantuan kepada 

Turki sebesar US $ 212.821.875.
230

 Bahkan, Uni Eropa juga 

mempersiapkan bantuan lainnya yang akan dialokasikan kepada 

pengungsi Suriah yang berada di luar kamp penampungan. Melalui 

program aksi tahunan 2014 yaitu, Instrument for Pre-Accession, 

menyediakan US $ 11.236.995 yang dialokasikan untuk dana pendidikan 

bagi pengungsi Suriah di Turki.
231

 Namun disisi lain, Uni Eropa hanya 

akan memberikan bantuan kepada negara-negara tetangga tanpa menerima 

atau memberikan tempat tinggal bagi pengungsi Suriah lainnya. 

Pemberian bantuan oleh Uni Eropa kepada Turki membentuk relasi antara 

keduanya yang dimana hal ini dapat menjadi suatu penekanan bagi Turki 

untuk memberikan respon yang positif bagi pengungsi Suriah. 

Dikarenakan Turki merupakan negara yang secara geografis berbatasan 

langsung dengan Suriah dan berbatasan langsung dengan negara-negara 

Uni Eropa yaitu, Yunani dan Bulgaria.  
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Hal yang dapat ditarik dari parameter ini adalah Turki dimasukkan 

ke dalam RRP yang dikepalai oleh UNHCR. Dimana dalam program 

tersebut, terdapat berbagai organisasi internasional yang juga ikut 

memberikan bantuannya kepada pengungsi Suriah di Turki. Secara tidak 

langsung dengan menerima bantuan yang diberikan sebagai gantinya 

menjadi alat yang digunakan rezim pengungsi internasional untuk 

menekan pemerintah. Selain itu, Uni Eropa yang juga gencar memberikan 

bantuan kepada Turki yang dimana Turki merupakan kandidat 

anggotanya.  

Penekanan ini dimaksudkan agar Turki dalam mengeluarkan 

respon kebijakan pengungsinya lebih ke arah positif. Selain itu, bantuan 

juga diterima oleh Turki sebagai jalan yang digunakan untuk mengurangi 

beban yang harus dikeluarkan oleh Turki sehingga kemampuan menjadi 

meningkat dalam menerima pengungsi. Bantuan ini juga dapat dijadikan 

sebagai motif agar Turki tetap menerima dan menampung pengungsi.  

Masuknya Turki ke dalam program yang dipimpin oleh UNHCR, 

menunjukkan bahwa adanya interaksi yang terbentuk antara Turki dengan 

organisasi pengungsi.  Oleh karena itu, faktor ini menjadi pengaruh bagi 

Turki untuk memberikan respon pengungsi yang positif bagi pengungsi 

Suriah.         
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5.2.1.2 Ancaman publisitas yang buruk oleh rezim pengungsi 

Internasional terhadap Turki 

Sebuah negara tentunya memiliki keinginan untuk mendapatkan 

publisitas yang baik di dunia internasional. Jacobsen mengatakan, melalui 

level normatif suatu organisasi terkait pengungsi dapat menekan suatu 

negara dengan mempublikasikan citra yang buruk agar negara tersebut 

memberikan kebijakan atau tindakan yang lebih positif. Melalui parameter 

ini, penulis akan menampilkan apakah adanya publisitas yang buruk 

dalam pemberitaan media bahkan dari organisasi yang memiliki fokus 

terhadap pengungsi.  

Terdapat salah satu publikasi yang baik terhadap Turki melalui 

The New York Times Magazine dengan judulnya yaitu, “How to Build a 

Perfect Refugee Camp” yang merujuk pada kamp-kamp pengungsi Suriah 

di salah satu kota di Turki yaitu, Kilis. Turki memang terkenal dengan 

memiliki kebijakan pengungsi yang positif yaitu, Open Door Policy yang 

dikeluarkannya tahun 2011 kepada pengungsi Suriah. Kemudian 

pemberian layananpun juga terbilang positif bahkan menurut diplomat 

Polandia kamp penampungan Pengungsi Suriah di Turki merupakan kamp 

paling baik sedunia.
232

 Standard dalam kamp penampungan terbilang baik 

karena memadainya fasilitas sepertu pembangunan sekolah di kamp 

pengungsi, akses masuk dengan menggunakan fingerprints dan 
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pemeriksaan barang-barang bawaan melalui mesin x-ray yang 

menunjukkan bahwa keamanan dan kenyamanan menjadi kunci dalam 

pengelolaan kamp yang layak ditinggali oleh pengungsi.
233

 

Turkipun juga terus berjuang dalam menerima pengungsi serta 

dihadapkan dengan arus kedatangan pengungsi Suriah yang besar tidak 

menghalangi Turki untuk memberikan respon yang baik bagi mereka. 

Carol Batchelor yang merupakan perwakilan dari UNHCR pun 

mengatakan bahwa: 

“Turkish people have been very welcoming and 

supportive, and international solidarity must be equally 

forthcoming to ensure this unprecedented number of 

refugees is looked after.”
234

 

 

Publisitas yang baik telah didapatkan oleh Turki sejak tahun 2011 

dimana pada saat Duta Persahabatan yaitu, Angelina Jolie mengunjungi 

pengungsi Suriah di Turki. Dirinya menyinggung tindakan pemerintah 

turki bersama dengan Turkish Red Crescent yang telah berbaik hati untuk 

memberikan tempat berlindung bagi pengungsi Suriah.
235

 Kemudian 

pemberitaan mengenai citra baik Turki juga diberikan oleh Komisaris 

Tinggi PBB terkait pengungsi yaitu, Antonio Guterres yang memuji 

bantuan dan kebijakan Turki terhadap ribuan pengungsi Suriah yang 
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ditampung oleh Turki dan menunjuk Turki sebagai contoh yang harus 

diikuti oleh negara-negara lainnya atas perlakuan yang diberikan kepada 

pengungsi Suriah.
236

 Bahkan Amnesty International memuji respon Turki 

terhadap krisis pengungsi Suriah walaupun tidak didukung dengan sumber 

daya yang signifikan dan telah menunjukkan keterbatasannya dalam 

mempertahan respon yang positif bagi pengungsi Suriah.
237

  

Uni Eropa juga tidak kalah memberikan apresiasinya kepada 

Turki yang telah menunjukkan kebaikannya dalam menampung pengungsi 

Suriah.
238

 Namun, Uni Eropa hanya membantu Turki dalam hal finansial 

saja dan tidak menyediakan tempat relokasi bagi pengungsi Suriah. 

Dimana Turki sejak konflik Suriah pecah telah mengeluarkan Open Door 

Policy yang terus dipertahankan walaupun negara-negara Uni Eropa 

menutup perbatasannya sehingga meninggalkan Turki menampung dan 

memberikan perlindungan serta pelayanan bagi pengungsi Suriah. 

Merujuk pada informasi-informasi di atas penulis menyimpulkan 

bahwa tidak adanya publisitas yang buruk yang diberikan oleh rezim 

pengungsi kepada Turki. Menghindari adanya publisitas yang buruk 

menjadi pilihan Turki dalam merespon kedatangan pengungsi Suriah, hal 

ini dikarenakan Turki ingin tetap mendapatkan publisitas yang baik di 
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mata dunia internasional. Keinginannya ini dalam menghindari publisitas 

buruk menjadi pengaruh bagi Turki untuk memberikan respon kebijakan 

yang baik. Walaupun terlepas dari kekurangan yang mereka alami, Turki 

tetap memberikan kebijakan yang sangat berbeda dengan negara-negara 

lainnya yang juga memiliki tanggung jawab dalam menangani pengungsi. 

memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kemanusiaan untuk 

pengungsi Suriah. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

parameter ini tidak menunjukkan adanya publisitas yang buruk bagi Turki 

melainkan publisitas yang baik sehingg citra negara Turkipun jadi lebih 

baik di mata dunia internasional terlepas dari kekurangan mereka dalam 

memberikan  respon kebijakan yang positif kepada pengungsi Suriah.  

5.2.1.3 Kelemahan Otoritas Turki dalam Menangani Pengungsi 

Suriah 

Negara penerima apabila memiliki kelemahan dalam menangani 

pengungsi yang datang ke negaranya, akan membutuhkan bantuan 

internasional. Kelemahan inilah yang akan menciptakan hubungan negara 

penerima dengan organisasi internasional. Melalui hubungan tersebut dan 

bantuan yang diberikan, hal ini dapat menjadi suatu pengaruh bagi negara 

untuk mengeluarkan respon yang positif terhadap pengungsi. Melalui 

kasus ini, penulis melihat bahwa Turki telah berusaha untuk dapat 

mengontrol arus pengungsi Suriah yang setiap tahunnya meningkat seiring 

dengan penindasan yang terus terjadi di Suriah. Pertama kelemahan Turki 
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terlihat pada kamp penampungan yang dibuat tidak sesuai dengan 

pengungsi Suriah yang diterimanya.
239

 Oleh karena itu, kamp-kamp 

tersebut berada pada kapasitas yang sangat terbatas. 

UNHCR merupakan organisasi internasional yang memiliki 

dedikasi untuk menyelamatkan, melindungi hak dan membangun masa 

depan yang lebih baik untuk para pengungsi, forcibily diplaced dan 

stateless people.
240

 UNHCR juga bekerja untuk memastikan hak-hak para 

pencari suaka terpenuhi dan menemukan tempat perlindungan yang 

tentunya aman di negara lain. Negara-negara yang bersedia untuk 

menerima pengungsi yang datang ke negaranya, harus memastikan hak 

dan perlindungan diberikan kepada mereka. Namun, sebagian negara tidak 

dapat mempertahankan pemberian hal-hal tersebut apabila pengungsi yang 

datang semakin meningkat atau adanya keterbatasan lain. Oleh karena itu, 

UNHCR hadir untuk memberikan bantuan baik secara finansial maupun 

rekomendasi yang dapat meringankan negara penerima. Dalam konteks 

pengungsi internasional, UNHCR memberikan tiga rekomendasi bagi 

negara yaitu, pemulangan pengungsi ke negaranya, mengintegrasikan 

pengungsi dengan masyarakat lokal serta merelokasikan pengungsi ke 

negara ketiga yang bersedia menerimanya.
241
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Sejak krisis Suriah terjadi, Turki telah sangat baik menerima 

pengungsi Suriah. Namun, seperti negara tetangga lainnya, Turki juga 

berjuang untuk mengatasi beban dari pengungsi yang terus meningkat 

setiap tahunnya ke Turki. Hal ini disampaikan oleh perwakilan dari 

Kementerian Luar Negeri Turki yaitu, Suphi Atan yang mengatakan: 

"We don't have accommodation capacity," "How can we 

accept them all?"
242

 

Bahkan, Turki sejak penerimaannya telah mengeluarkan dana sebanyak 

3.5 milyar US dollar untuk pengungsi Suriah yang ditampungnya.
243

 

Hingga pada akhirnya Turki bersama dengan negara-negara tetangga 

lainnya dan juga UNHCR menyerukan masyarakat internasional dalam 

meningkatkan solidaritas kepada negara-negara yang menampung 

pengungsi Suriah dalam jumlah banyak.
244

 Namun, dalam bantuan secara 

finansial Turki hanya mendapatkan kurang dari 300 juta dollar dari 

bantuan internasional yang dialokasikan ke Turki.
245

  

       Kelemahan Turki dalam menangani pengungsi juga ditunjukkan 

oleh Duta Besar Turki di Kanada yaitu, Selcuk Unal yang mengatakan 

bahwa negaranya telah sangat baik memberikan bantuan serta tindakan 
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kemanusiaan namun Turki dihadapkan dengan adanya krisis dan 

memerlukan bantuan dari negara-negara lain ternasuk juga kanada. 

Berikut merupakan pernyataannya: 

“We have been hosting more than 1.4 million people 

and that’s why we would like the international 

community to share this burden by accepting some of 

them to their own respective countries,” he said. 

“Because in the humanitarian world, every drop 

counts.”
246

 

 

Keterbatasan yang dirasakan oleh Turki membuat Turki  tidak 

memilih mengintegrasikan pengungsi dengan masyarakatnya. Melainkan 

pemulangan pengungsi dan merelokasikan pengungsi ke negara ketiga 

yang bersedia menerima. Melalui Syria Regional Response Plan bagi 

Turki, UNHCR bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan 

program relokasi dengan target sebanyak 10.000 orang Suriah.
247

 Kanada 

juga berjanji akan menerima 1.300 pengungsi Suriah yang akan 

direlokasikan dari Turki.  

Kesimpulannya parameter ini melihat ada atau tidaknya kelemahan 

dari otoritas Turki dalam menangani pengungsi Suriah. Dimana dengan 

adanya kelemahan tersebut tentunya dapat menciptakan  hubungan 

pemerintah Turki dengan rezim pengungsi pada hal ini yaitu, UNHCR dan 

juga negara lain. Terciptanya hubungan juga dapat membantu 
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meringankan beban negara penerima. Sebagai contoh dalam kasus ini 

yaitu, program relokasi yang dilakukan UNHCR bertujuan untuk 

memberikan keringanan Turki dalam menerima pengungsi Suriah. Selain 

itu, relokasi disini juga berusaha untuk memenuhi hak-hak bagi pengungsi 

Suriah yang tidak didapatkan dari pemerintah Turki. Merujuk pada 

informasi-informasi yang telah dijelaskan bahwasanya parameter ini 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi Turki dalam mengeluarkan 

respon kebijakan yang baik bagi pengungsi Suriah.  

5.2.2  Hubungan Turki dengan Suriah sebagai Negara Pengirim   

Turki dan Suriah merupakan kedua negara yang memiliki kedekatan 

geografis dengan hubungan yang konfliktual sejak dahulu. Pada masa perang 

dingin, kedua negara memposisikan dirinya berada pada blok yang berbeda 

dimana Turki merupakan negara yang lebih pro terhadap blok barat sedangkan, 

Suriah negara yang lebih pro pada blok Timur. Hal ini ditunjukkan oleh 

keggigihan Turki sehingga dapat masuk dalam keanggotaan North Atlantic 

Treaty Organization pada tahun 1952.
248

 Sedangkan, Suriah merupakan sebuah 

negara yang anti terhadap negara-negara Barat. Pada tahun 1957, Suriah 

mengusir tiga pejabat Amerika yang bertujuan untuk menggulingkan 

pemerintahannya dengan bantuan dari Irak dan Turki.
249

 Kejadian tersebut 

mengantarkan pada situasi yang memanas dikarenakan mobilisasi Turki yang 

                                                             
248

 Michael B. Bishku, 2012, Turkish-Syrian Relations: A Checkered History, Dalam Journal Middle 

East Policy, Vol. 19, No.3, Washington: Middle East Policy Council, Hal. 37 
249

 Ibid, Hal. 40. 



98 
 

menempatkan 33.000 personel militer di perbatasan Suriah.
250

 Uni Soviet yang 

pada saat itu memiliki hubungan dekat dengan Suriah mengatakan bahwa aksi 

yang dilakukan Turki dapat mengancam keamanan Suriah.  

Ketegangan hubungan antara Turki dan Suriah tidak berhenti disitu saja. 

Keadaan kembali memanas dengan adanya pembangunan bendungan-bendungan 

di sungai Tigris dan Eufrat yang tidak hanya mengalir ke wilayah Turki saja 

tetapi juga Suriah. Pembangunan dalam prorgram Southeastern Anatolia Project 

(SAP) dipercaya telah merugikan Suriah karena pertanian Suriah bergantung 

pada sumber daya air dari sungai-sungai tersebut.
251

 Pada saat yang bersamaan, 

Suleyman Demirel selaku Perdana Menteri Turki mengatakan bahwa sumber 

daya air dikuasai oleh Turki sedangkan sumber daya minyak dimiliki oleh orang-

orang Arab, oleh sebab itu, sumber daya air tidak dapat dibagi kepada mereka 

walaupun juga dialiri oleh Sungai Tigris dan Eufrat.
252

 Melalui pernyataan 

tersebut, mengantarkan kedua negara ini dalam sengketa untuk memperebutkan 

sumber daya tersebut.  

Kebijakan luar negeri Turki dari tahun ke tahun terhadap Suriah selalu 

berbasis pada pendekatan yang keras. Selain perbedaan ideologi pada masa 

perang dingin dan adanya sengketa sumber daya, hubungan makin menegang 

atas tindakan Suriah yang mendukung kelompok Kurdistan Worker’s Party atau 

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan). PKK merupakan sebuah organisasi militer 

dan politik yang sejak tahun 1984 terlibat dalam konflik bersenjata dengan 
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Turki.
253

 Dengan dukungan yang berasal dari Suriah tentunya dapat 

meningkatkan kapabilitas PKK untuk melancarkan serangan kepada Turki. 

Bahkan pemerintah Suriah juga menjadi tuan rumah bagi pemimpin dari PKK 

yaitu, Abdullah Ocalan serta memberikan ruang untuk markas dan kamp 

pelatihan. Tentunya Turki melihat tindakan Suriah dan PKK menjadi ancaman 

serius terhadap keamanan nasionalnya. Berbagai strategi dilakukan oleh Turki 

dalam menekan Suriah untuk tidak mendukung PKK. Hingga pada akhirnya, 

terwujud dengan penandatanganan antara Ankara dan Damaskus dalam 

perjanjian Adana yang berisikan deklarasi bahwa PKK merupakan organisasi 

teroris dan kebersediaan Suriah untuk menutup kamp pelatihan militer mereka di 

negaranya.
254

 

Normalisasi hubungan Turki dengan Suriah ditandai dengan adanya 

kerjasama dalam bidang keamanan pada tahun 2000an. Kedekatan inipun makin 

erat setelah Perdana Menteri Turki yaitu, Erdogan melakukan kunjungan ke 

Suriah dan menganggap Suriah sebagai adik bagi Turki.
255

 Kerjasama antar 

keduanya juga semakin komprehensif dibawah kepemimpinan pemerintahan 

AKP di Turki. Menteri Luar Negeri Turki yaitu, Ahmet Davutoglu 

mendeklarasikan bahwa pendekatan kebijakan luar negeri Turki didasarkan pada 

Zero Problem with Neighbors untuk lebih meningkatkan hubungannya dengan 
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negara-negara tetangga termasuk Suriah.
256

 Berdasarkan pendekatan tersebut, 

Turki mulai aktif dalam segala isu yang berkaitan dengan kawasan Timur 

Tengah khususnya negara Suriah salah satunya adalah menjadi mediator dalam 

konflik Suriah dengan Israel di tahun 2008.
257

  

Sebagai negara yang turut aktif dalam isu yang berada di negara-negara 

tetangganya. Pada saat terjadinya konflik Suriah, Turki telah melakukan 

pendekatan kepada pemerintah Suriah melalui kunjungan Ahmet Davutoglu 

untuk meyakinkan pemerintahan Suriah dengan melakukan reformasi serta 

transisi politik yang damai demi memenuhi tuntutan masyarakatnya.
258

 Berbagi 

perbatasan 911km, konfik di Suriah memberikan dampak bagi Turki baik dalam 

bidang politik, keamanan maupun kemanusian yang dimana, konflik tersebut 

telah menyebabkan banyaknya jumlah masyarakat Suriah yang tewas sehingga 

memaksa mereka untuk melarikan diri ke negara-negara di tetangganya seperti 

Turki. Walaupun Turki telah aktif dalam mendekatkan dan meyakinkan 

pemerintah Suriah untuk mengakhiri konflik tersebut. Pemerintah Suriah tetap 

memilih untuk tidak turun dari kekuasaannya dan terus menggencarkan aksi 

militer terhadap oposisi.
259

 Tidak adanya respon baik dari pemerintahan Assad 

serta aksi yang terus dilancarkanya, mendorong Turki mengeluarkan kebijakan 

sanksi bagi pemerintah Suriah dengan menangguhkan segala transaksi yang 

                                                             
256

 Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, Policy of Zero Problems with Our Neighbors, 

Tersedia di: http://www.mfa.gov.tr/policy-of-zero-problems-with-our-neighbors.en.mfa, Diakses pada 

tanggal 17 Oktober 2018.  
257

 Damla Aras, Op.cit, Hal. 46. 
258

 Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, Relations Between Turkey-Syria, Tersedia di: 

http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey%E2%80%93syria.en.mfa, Diakses pada tanggal 17 

Oktober 2018. 
259

 Ibid.  

http://www.mfa.gov.tr/policy-of-zero-problems-with-our-neighbors.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey%E2%80%93syria.en.mfa


101 
 

sudah ada, membekukan aset pemerintah Bashar Al-Assad dan juga memblokir 

segala pengiriman peralatan militer ke Suriah.
260

 Hal ini makin memperkeruh 

hubungan Turki dengan Suriah. 

Seperti yang telah dijelaskan mengenai gambaran hubungan Turki 

sebagai negara penerima dengan Suriah sebagai negara pengirim. Walaupun 

hubungan antara keduanya konfliktual, Turki tetap bersedia untuk menampung 

pengungsi yang berasal dari Suriah bahkan dengan kebijakan open door yang 

dipertahankan hingga sekarang dan mengeluarkan kebijakan lainnya yaitu 

Temporary Protection sebagai dasar untuk memberikan bantuan dan 

perlindungan bagi pengungsi Suriah di Turki. Bahkan Turki melalui Menlu 

Ahmet Davutoglu pada saat kunjungan ke kamp pengungsian Suriah di Turki 

mengatakan bahwa akan terus mendukung dan berdiri bersama masyarakat 

Suriah yang mengalami pendindasan demi terlepasnya dari hal-hal yang 

menindas mereka.
261

 Serta, memperlihatkan bahwa masyarakat Suriah yang lari 

dan mengungsi ke Turki mengalami pengalaman buruk dan ketakutan atas yang 

terjadi di Suriah.
262
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Kesimpulannya bahwa hubungan konfliktual antara Turki dengan Suriah 

mempengaruhi pengambilan respon yang positif oleh Turki. Respon positif yang 

diberikan oleh Turki terhadap pengungsi Suriah, dimaksudkan untuk 

memberikan citra buruk kepada dunia bahwa pemerintah Suriah telah gagal 

dalam melindungi masyarakatnya sendiri bahkan telah melawan masyarakatnya 

untuk tetap mempertahankan rezimnya. Hal ini ditunjukkan oleh Menteri Luar 

Negeri Turki yang mengatakan bahwa orang-orang Suriah mengalami 

pengalaman yang buruk dan adanya ketakutan yang membuat masyarakat Suriah 

pergi mengungsi ke negara-negara tetangga. Sejalan dengan penjelasan Jacobsen 

bahwa respon positif negara penerima walaupun adanya hubungan yang 

konfliktual dimaksudkan untuk menekan atau mempermalukan negara pengirim.  

5.3       Local Absorption Capacity 

Variabel ini berfokus pada kemampuan dan kemauan yang dibawa dari 

domestik suatu negara dalam menanggapi kedatangan pengungsi ke negaranya. 

Kemampuan suatu negara dalam bersedia untuk menerima pengungsi dan 

memastikan perlindungannya didasarkan pada kapasitas ekonomi suatu negara. 

Sedangkan dalam kemauan negara untuk menerima berdasar pada keterbukaan 

masyarakat dalam menghadapi kedatangan pengungsi yang masuk ke negaranya 

sendiri.  
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5.3.1  Economic Capacity 

5.3.1.1 Ketersediaan luas tanah untuk tempat tinggal pengungsi 

Suriah di Turki 

Ketersediaan luas tanah merupakan salah satu bagian paling 

penting dalam mendukung sebuah negara untuk merespon pengungsi 

yang datang. Hal ini dikarenakan ketersediaan tanah dapat digunakan 

untuk pembangunan tempat tinggal yang nantinya akan ditinggali oleh 

pengungsi yang masuk ke negara penerima. Dengan ketersediaan luas 

tanah yang mencukupi hal ini dapat memberikan pengaruh respon 

kebijakan positif negara tersebut, sebaliknya apabila tidak dapat 

mempengaruhi hasil respon yang negatif bagi pengungsi. Ketersediaan 

luas tanah dapat kita lihat dari kepadatan populasi di suatu wilayah, 

dimana kepadatan populasi ini berdasarkan rasio antara total populasi 

dan total luas permukaan tanah di wilayah tertentu.
263

 Selanjutnya, 

terlebih dahulu kita perlu melihat bagaimana keadaan kepadatan 

populasi di Turki. 

Turki setiap tahunnya mengalami jumlah populasi yang terus 

meningkat. Dimana berdasarkan Turkish Statistical Institute, hingga 

pada tahun 2014, populasi yang ada di Turki berjumlah 77.695.904 

jiwa dibandingkan tahun sebelumnya berkisar 76.667.864.
264
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Sedangkan, untuk total daratan Turki adalah 769.600     265 

Berdasarkan pada jumlah populasi dan luas wilayah di Turki, kita dapat 

mengetahui berapa jumlah kepadatan penduduknya dengan membagi 

populasi dengan luas wilayah. Melalui penghitungan tersebut, dapat 

ditentukan bahwa kepadatan penduduk di Turki adalah sekitar 100 jiwa 

per kilometer perseginya. Hal ini menunjukkan bahwa Turki memiliki 

kepadatan penduduk yang cukup besar, sehingga kapasitas dalam 

ketersediaan luas tanah pun juga akan berkurang apalagi dengan adanya 

peningkatan jumlah populasi. Bahkan menurut OECD, Turki 

menempati posisi ke empat terkait jumlah populasi, sebagaimana data 

berikut:  

Gambar 5.2 Perbandingan Jumlah Populasi Negara Turki 

dengan Negara lain Pada Tahun 2014

 
Sumber:  Organisation for Economic Cooperation and Development

266
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Meningkatnya pengungsi Suriah yang masuk ke Turki, 

menuntut pemerintah untuk membangun kamp pengungsi sebagai 

tempat tinggal mereka. Hal ini menjadi permasalahan bagi Turki karena 

adanya keterbatasan kapasitas terkait ketersediaan luas tanah membuat 

Turki kesulitan untuk mencari lokasi pembuatan kamp. Hingga tahun 

2014, Turki hanya mampu untuk membuat 22 kamp pengungsi yang 

berada di 10 provinsi, hal ini membuat kamp berada pada kapasitas 

yang penuh.
267

 Hanya sekitar 224.000 pengungsi Suriah yang dapat 

ditampun dalam kamp yang telah dibangun oleh pemerintah Turki 

dengan sisanya tinggal di luar kamp pengungsian.
268

 Keterbatasan 

lahan juga sebelumnya telah menjadi perhatian UNHCR dimana 

pejabat UNHCR menyatakan bahwa: 

“In discussions with Turkish officials, they have 

mentioned that it’s very, very difficult to keep 

identifying more land, building more and more and 

more camps,”
269

   

 

Merujuk pada data-data diatas menujukkan bahwa kapasitas 

Turki terkait ketersediaan tanah untuk pembangunan tempat tinggal 

bagi pengungsi sangatlah terbatas. Dimana ketersediaan tanah menjadi 

salah satu hal yang penting bagi negara dalam merespon kedatangan 

pengungsi. Dikarenakan, ketersediaan tanah ini akan menjadi wilayah 
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untuk dapat membangun kamp penampungan. Melalui fenomena ini, 

mayoritas pengungsi Suriah berada di luar kamp penampungan yang 

dimana hal ini dapat menyulitkan pemerintah atau organisasi pengungsi 

internasional untuk dapat mendistribusikan bantuannya secara 

langsung. Kemudian, pengungsi yang dapat tinggal di kota-kota yang 

ada di Turki dimungkinkan dapat memunculkan sentiment yang tinggi 

dengan masyrakat karena adanya suatu persaingan. Oleh karena itu, 

penulis merasa bahwa parameter ini tidak memberikan respon 

kebijakan yang positif melainkan negatif.  

5.3.1.2 Daya dukung lahan di Turki  

Jacobsen menjelaskan bahwa keadaan kapasitas ekonomi yang 

tinggi di suatu negara dapat memberikan kemampuan negara dalam 

mengatasi permintaan yang ditekankan oleh pengungsi atas sumber 

daya yang ada.
270

 Hal ini juga berdampak pada kemampuan masyarakat 

untuk menerima pengungsi yang masuk ke wilayahnya. Dalam hal ini, 

kapasitas ekonomi juga ditentukan oleh bagaimana kualitas tanah serta 

kecukupan dalam memenuhi kebutuhan akan air bagi masyarakat di 

negara penerima. Menurut data yang diberikan oleh General 

Directorate of State Hydraulic Works atau Devlet Su İşleri (DSI) dalam 

bahasa Turki, secara geografis, Turki memiliki luas area sebesar 78 juta 

hektar yang terdiri dari luas daratan sebesar 769.600     yang belum 
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termasuk daerah pegunungan yang ada. Dari total luas lahan sebesar 78 

juta hektar, sekitar 28 juta hektar merupakan tanah subur yang dapat 

ditanami dan digunakan untuk bercocok tanam.
271

 Kemudian, 25 juta 

hektar lainnya merupakan tanah yang dapat menerima irigasi air, 

sehingga tanah ini sangat cocok untuk suatu komunitas yang 

menggunakan sistem irigasi demi menunjang pertanian.
272

  

Turki merupakan negara yang perekonomiannya juga 

bergantung pada produktivitas dalam bidang agrikultur. Hal ini 

dikarenakan tanah yang berada di Turki sebagiannya merupakan tanah 

yang subur untuk menunjang pertanian.
273

 Untuk terus meningkatkan 

produktivitas agrikultur dan pemenuhan kebutuhan yang didasarkan 

pada kebutuhan air. Berdasarkan sumber daya air yang tersedia versus 

kebutuhan konsumsi air penduduk, terdapat tiga golongan yang 

digunakan untuk mengklasifikan sebuah negara menurut kekayaan air 

yang dimiliki yaitu, negara akan dikatakan memiliki kekayaan air yang 

buruk apabila volume air tahunan per kapitanya kurang dari 1.000   

dan apabila kekayaan air dengan volume tahunan per kapita kurang dari 

2.000  , negara tersebut tergolong memiliki kekayaan air yang 

terbatas
274

 dan apabila tidak memiliki manajemen sumber daya air yang 

baik berisiko untuk mengalami krisis sumber daya air. Negara dapat 
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dikatakan memiliki kekayaan air yang melimpah apabila volume 

tahunan per kapita mencapai 8.000 hingga 10.000   275 Dalam hal ini, 

Turki tergolong negara yang memiliki kekayaan air yang terbatas 

karena setiap tahunnya hanya 1500   air yang tersedia bagi Turki.276  

Sedangkan, seperti yang telah dijelaskan pada parameter 

sebelumnya bahwa populasi Turki tiap tahunnya bertambah hingga  

mencapai 77.695.904 di tahun 2014
277

 dapat berdampak pada 

peningkatan permintaan sumber daya air. Kekhawatiran pun juga 

ditunjukkan dengan adanya perkiraan oleh State Institue of Statistic 

yang memperkirakan bahwa pada tahun 2030 populasi Turki akan 

mencapai 100 juta.
278

 Tentunya dengan perubahan populasi yang 

bersamaan juga dengan tingkat pertumbuhan ekonomi secara tidak 

langsung dapat mengubah pola konsumsi akan air. Dikarenakan 

bertambahnya populasi, jumlah air yang dialokasikan per tahun untuk 

per individupun akan berkurang. Sebenarnya Turki merupakan negara 

yang terbilang memiliki sungai yang banyak namun kebanyakan sungai 

tersebut tidak menyediakan air yang memang tidak dapat digunakan 

serta daerah yang memiliki populasi dengan jumlah besar dingandingan 
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wilayah lainnya dan daerah industri memiliki kekurangan air bersih 

yang dapat digunakan.
279

  

Merujuk pada data-data yang telah ditampilkan di atas kapasitas 

tanah di Turki sebagian merupakan tanah subur dan tanah yang sesuai 

dalam praktek irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. 

Namun hal ini menjadi menarik karena Turki sendiri merupakan negara 

yang tergolong memiliki kekayaan air yang terbatas. Ditambah lagi 

dengan adanya pertambahan populasi setiap tahun serta alokasi 

penggunaan air yang lumayan besar didistribusikan ke sektor 

agrikultur. Dimana sektor ini merupakan salah satu sektor yang 

menunjang perekonomian Turki. Pengungsi yang masuk ke suatu 

negara tentunya akan menggunakan ketersediaan air yang ada di negara 

yang menerimanya. Dengan adanya keterbatasan ini justru apabila terus 

menerima pengungsi yang masuk dapat menciptakan suatu masalah 

yaitu, persaingan dalam perebutan sumber daya air atau ketersediaan 

yang semakin terbatas. Melalui hal ini, penulis menyimpulkan bahwa 

parameter ini memberikan poin atas respon kebijakan yang negatif.  

5.3.1.3 Lapangan pekerjaan di Turki bagi Pengungsi Suriah 

Respon negatif dapat diberikan oleh suatu negara apabila 

pengungsi yang datang dapat mengancam pola maupun ketersediaan 

lapangan pekerjaan di negaranya. Sebaliknya, respon positif akan 
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diberikan jika receiving country menganggap bahwa kedatangan 

pengungsi di negaranya tidak akan mengancam lapangan pekerjaan. 

Tahun 2001 merupakan tahun terberat bagi Turki karena pada masa 

tersebut, Turki mengalami krisis keuanggan yang membuat Ankara 

mengadopsi program International Monetary Fund (IMF) perihal 

reformasi keuangan dan fiskal.
280

 Melalui program tersebut, Turki 

berhasil keluar dari lingkaran krisis yang mengantarkannya pada 

pertumbuhan ekonomi yang kuat hingga 6% pada tahun 2008.
281

 Selain 

itu, di tahun 2009 Turki juga kembali mengalami pertumbuhan 

ekonomi hingga 9% atas eskpor dan investasi yang telah kembali 

pulih.
282

 Tentunya kinerja ekonomi yang baik juga melibatkan 

pertumbuhan lapangan pekerjaan di suatu negara karena pekerjaan 

merupakan salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan dan juga 

menjadi sumber pendapatan utama setiap individu. 

Perekonomian Turki mayoritas didorong oleh sektor industri, 

jasa dan agrikultur yang dimana sektor agrikultur ini menyumbang 25%  

lapangan pekerjaan.
283

 Seperti yang telah dijelaskan pada parameter 

sebelumnya, bahwa sektor agrikultur menjadi sektor yang paling 

dominan bagi Turki. Namun, pada tahun 2014 total pengangguran di 

Turki berkisar pada 9.9% yang dimana pada tahun 2013 berkisar pada 
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9%.
284

 Walaupun presentase pengangguran masih cukup terbilang 

tinggi, World Bank memberikan apresiasi bagi Turki khususnya kepada 

Ministry of Labor dan Ministry of Development atas kinerjanya 

sehingga terciptanya tiga setengah juta lapangan pekerjaan dari tahun 

2009 hingga 2012.
285

 Apabila dibandingkan dengan tetangganya, Turki 

lebih baik dibandingkan Uni Eropa pada periode yang sama telah 

mengalami penurunan ketersediaan lapangan pekerjaan hingga dua 

juta.
286

  

Walaupun begitu, tetap dalam mempertahankan untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan menjadi tantangan yang harus 

dihadapi oleh Turki. Dikarenakan salah satunya adalah Turki belum 

memaksimalkan perusahaan-perusahaan yang memiliki pertumbuhan 

tinggi yang dimana perusahaan tersebut dapat menciptakan lapangan 

pekerjaan baru di Turki.
287

 Selain itu, menurut data yang dikumpulkan 

oleh badan statistik Turki menunjukkan bahwa dari tahun 2012 hingga 

tahun 2014, pengangguran di Turki terus meningkat. 
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Gambar 5.3 Presentase Pengangguran di Turki 2011-2014 

 

Sumber: Turkish Statistical Institute
288

 

Seperti penjelasan Jacobsen apabila pengungsi diperbolehkan 

untuk tinggal di luar kamp pengungsi tentunya dapat memberikan 

dampak bagi ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada.
289

 Mayoritas 

pengungsi Suriah tidak berada di dalam kamp pengungsi. Menurut 

data survey yang dikumpulkan oleh Republic of Turkey Prime 

Ministry Disaster and Emergency Managment Presidency (AFAD), 

sekitar tiga perempat total pengungsi Suriah yang berada di laur kamp 

mencari pekerjaan di Turki untuk keberlangsungan hidupnya.
290

 

Namun, Turki pada saat menerima pengungsi Suriah, tidak memiliki 

undang-undang yang mengatur perizinan pengungsi Suriah untuk 

dapat masuk dalam lapangan pekerjaan yang ada di Turki. Berbagai 

pemberitaan di media serta laporan-laporan mengatakan bahwa 
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kebanyakan pengungsi Suriah bekerja secara ilegal dengan upah yang 

sangat murah dibandingkan masyarakat Turki yang bekerja.
291

  

Tidak hanya itu saja, dari survey yang dilakukan Prof. Dr. M. 

Murat Erdogan dan timnya dalam Migration and Politics research 

Center, Hacettepe University, menunjukkan bahwa adanya ketegangan 

yang meningkat antara masyarakat lokal dengan pengungsi Suriah 

yang merasa terancam karena adanya persaingan dalam lapangan 

kerja.
292

 Hal ini juga dibuktikan dengan 56.4% masyarakat sangat 

menyetujui bahwa pengungsi Suriah telah mengambil lapangan 

pekerjaan mereka. Berikut merupakan data persentase dari survey 

yang dikumpulkan: 

Gambar 5.4 Presentase Masyarakat Lokal di Turki terhadap 

Pengungsi Suriah terkait Pekerjaan  

 

Menjadi menarik bahwasanya Turki tidak memiliki undang-

undang terkait izin pengungsi Suriah untuk dapat masuk ke dalam 

lapangan pekerjaan Turki. Tidak adanya peraturan yang mengatur 
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tentang perizinan dalam bekerja di Turki, membuat pengungsi Suriah 

mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan secara legal. 

Sehingga hal ini menyebabkan adanya persaingan antara masyarakat 

lokal dengan pengungsi Suriah dalam mendapatkan pekerjaan. Karena 

pengungsi Suriah yang mau diberi upah lebih rendah dari masyarakat 

Turki. Oleh karena itu, parameter ini bukan sebagai faktor yang 

mempengaruhi respon kebijakan yang positif karena pemerintah Turki 

tidak memberikan izin pengungsi Suriah untuk dapat masuk ke pasar 

tenaga kerja. 

5.3.1.4 Fasilitas Infrastruktur di Turki bagi Pengungsi Suriah 

Infrastruktur menjadi sektor yang penting bagi pengungsi 

terutama apabila pengungsi tersebut diperbolehkan untuk tinggal di 

luar kamp penampungan. Dengan kebebasan pemilihan tempat tinggal, 

pengungsi juga akan menggunakan infrastruktur yang berada di 

wilayah tesebut. Oleh karena itu, kemampuan negara dalam bidang 

ekonomi juga perlu memerhatikan sisi infrastrukturnya. Infrastruktur 

yang memadai tidak akan menciptakan ketegangan antara pengungsi 

dengan masyarakat lokal walaupun pengungsi juga menikmati 

infrastruktur yang ada. Secara rinci penulis akan memberikan 

informasi mengenai fasilitas kesehatan, pendidikan dan jalanan yang 

menjadi fokus utama dari UNHCR melalui UNHCR’s Handbook for 
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Emergencies.
293

 Karena fasilitas-fasilitas tersebut terbilang paling 

penting dalam memenuhi kebutuhan baik masyarakat maupun 

pengungsi yang datang. 

1. Kesehatan 

Kementerian kesehatan Turki telah mengimplementasi Health 

Transformation Programme (HTP) di tahun 2003 untuk mencapai 

cakupan kesehatan secara universal.
294

 Sejalan dengan program yang 

diimplementasikannya, pemerintah Turki berusaha untuk 

meningkatkan infrastruktur dan sistem kesehatan menjadi lebih baik 

lagi. Hal ini juga dikarenakan adanya peningkatan jumlah populasi di 

Turki sehingga perlunya perkembangan dari sektor kesehatan bagi 

masyarakat. Untuk dapat melihat infrastruktur kesehatan yang baik. 

Penulis merujuk pada rangking negara yang dikeluarkan oleh 

“Bloomberg terkait keefisienan sistem perawatan kesehatan negara-

negara berdasar pada sumber dari World Bank, International Monetary 

Fund, World Health Organization dan Hong Kong Department of 

Health. Dari sumber tersebut menunjukkan bahwa Turki berada pada 
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posisi ke 44 di tahun 2013 dan di tahun 2014 berada pada posisi ke 

31.
295

 

Metodologi yang digunakan oleh Bloomberg terkait efisiensi 

disini berasal dari perhitungan harapan hidup, biaya relatif yang 

merupakan biaya kesehatan dari presentase PDB dan biaya mutlak 

yang merujuk pada biaya yang dikeluarkan mencakup layanan 

kesehatan preventif dan kuratif.
296

 Sebagaimana data yang ditampilkan 

sebagai berikut: 

Gambar 5.5 Perbandingan Jumlah Populasi Negara  

Turki dengan Negara lain Pada Tahun 2014 

 

Sumber: Bloomberg 

Jadi, apabila suatu negara menduduki rangking tertinggi dalam 

penilaian Bloomberg, dapat dikatakan bahwa infrastruktur 

kesehatannya berarti memadai karena dapat memberikan kebutuhan 

individu terkait perawatan yang preventif. Dalam hal ini, infrastruktur 

kesehatan Turki memang sudang mengalami perbaikan yang membuat 

                                                             
295

 Bloomberg, 2014, Most Efficient Health Care 2014: Countries, Tersedia di: 

http://www.ospedalesicuro.eu/attachments/article/337/CLASSIFICA%20BLOOMBERG%20rankings

%202014%20su%20SSN.pdf, diakses pada tanggal 3 November 2018.   
296

 Ibid.  

http://www.ospedalesicuro.eu/attachments/article/337/CLASSIFICA%20BLOOMBERG%20rankings%202014%20su%20SSN.pdf
http://www.ospedalesicuro.eu/attachments/article/337/CLASSIFICA%20BLOOMBERG%20rankings%202014%20su%20SSN.pdf


117 
 

posisinya bergeser ke angka 31 di tahun 2014 namun, tetap 

infrastruktur kesehatan di Turki belum dapat dikatakan memadai.  

2.  Pendidikan 

 Sebagai anggota OECD, Turki telah melakukan suatu 

kemajuan dalam bidang pendidikan. Menurut Programme for 

International Student Assessment (PISA) yang merupakan program 

tiga tahunan OECD untuk mengevaluasi bagaimana sistem edukasi 

berbagai negara dengan cara menguji keterampilan dan pengetahuan 

anak-anak berumur 15 tahun.
297

 Pada tahun 2013, Turki menunjukkan 

perkembangan dalam penilaian PISA di bidang matematika dan ilmu 

pengetahuan, namun masih terbilang rendah dari rata-rata yang 

ditentukan oleh OECD akan kualitas bacanya.
298

 Turki juga berada 

pada peringkat ketiga terbawah dari 30 negara anggota OECD terkait 

keefisienan sistem pendidikan.
299

 Walaupun begitu, Turki masih 

terbilang efisien dibandingkan negara-negara Eropa seperti Jerman, 

Swiss, Yunani, Spanyol dan Itali.
300

  

 Turki juga memiliki salah satu visi yang ingin dicapai pada 

tahun 2023 dengan berusaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

                                                             
297

 OECD, What is PISA?, Tersedia di: http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/, diakses pada tanggal 3 

November 2018.  
298

 OECD, Education Policy Outlook: Turkey, Tersedia di: 

http://www.oecd.org/education/EDUCATION%20POLICY%20OUTLOOK%20TURKEY_EN.pdf, 

diakes pada tanggal 3 November 2018.  
299

 Hurriyet Daily News, 2014, Turkey’s Education System More efficient Than Germany, Switzerland: 

Index, Tersedia di: http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-education-system-more-efficient-than-

germany-switzerland-index--71307, diakses pada tanggal 3 November 2018 
300

 Ibid. 

http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/
http://www.oecd.org/education/EDUCATION%20POLICY%20OUTLOOK%20TURKEY_EN.pdf
http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-education-system-more-efficient-than-germany-switzerland-index--71307
http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-education-system-more-efficient-than-germany-switzerland-index--71307


118 
 

Turki melalui penyediaan kesempatan untuk meraih ilmu sampai 

jenjang yang paling tinggi.
301

 Sejalan dengan visinya, Turki setiap 

tahunnya Turki meningkatkan anggaran pendidikannya sebagai 

berikut:
302

  

Gambar 5.6 Anggaran Pendidikan Turki Tahun 2011 – 2014 

Dalam Lira 

 

Sumber: Turkish Statistical Institute
303

 

 Kesimpulannya dengan adanya visi Turki untuk meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan. Dalam hal ini, penulis 

melihat bahwa infrastruktur Turki terkait pendidikan cukup memadai 

hal ini dikarenakan Turki yang terus meningkatkan anggaran 

pendidikannya serta adanya keefisienan sistem pendidikan Turki yang 

melebihi negara-negara Eropa lainnya.  
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3. Jalan Raya 

 Sektor jalanan merupakan sebuah bidang penting dalam 

kegiatan setiap individu dan juga penting terkait dengan semua sektor 

dan transportasi.
304

 Adanya perkembangan transportasi darat yang 

pesat di Turki dan juga dunia serta adanya perkembangan ekonomi, 

komersial dan kehidupan sosial menyebabkan sektor jalanan 

memerlukan infrastruktur dan hukum yang lebih kuat lagi.
305

 Turki 

memiliki total jalanan sebesar 385.754 km yang terdiri dari 

352.268km merupakanan jalanan yang diaspal dan sisanya tidak 

diaspal.
306

 World Bank menjadi salah satu organisasi internasional 

yang melakukan penilaian terkait kualitas infrastruktur dalam sekotr 

jalanan di negara-negara. Berdasarkan International LPI Rangking 

yang dikeluarkannya, pada tahun 2012 kualitas infrastruktur dari jalan, 

Turki menempati posisi ke 27 diantara 160 negara dengan nilai sebesar 

3.51.
307

 Namun, di tahun 2014, penilaian Turki bergeser ke bawah 

dimana posisinya yang semula di urutan ke 27 menjadi urutan ke 30 
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dengan nilai 3.50.
308

 Berdasarkan hal ini, Turki belum memiliki 

infrastruktur jalanan yang cukup memadai. Hal ini dikarenakan 

penilaian terkait sektor ini mengalami penurunan dari tahun 2012 ke 

2014. Kemudian, Turki bukan menjadi negara yang masuk ke dalam 

10 besar.   

 Dari ketiga infrastruktur yang sangat penting bagi pengungsi, 

hanya satu yang menunjukkan bahwa infrastrukturnya memadai yaitu, 

pendidikan. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa 

infrastruktur di Turki masih belum memadai. Dimana Jacobsen 

mengatakan bahwa pengungsi akan menggunakan fasilitas di negara 

penerima. Infrastruktur juga menjadi salah satu bagi kita untuk 

mengtahui kapasitas ekonomi di negara penerima apakah tinggi atau 

tidak. Namun, untuk Turki kapasitas ekonomi berdasar infrastruktur 

masih terbilang rendah. Sehingga apabila infrastrukturnya belum 

memadai ditakutkan akan terjadi persaingan dalam pemanfaatan 

fasilitas antara pengungsi dengan masyarakat. Penulis juga 

menyimpulkan bahw parameter mengenai infrastruktur memberikan 

pengaruh pada respon kebijakan yan negatif  

 5.3.2 Social Receptiveness 

Indikator ini berusaha untuk memberikan gambaran mengenai respon 

baik positif atau negatif yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan pada 
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keterbukaan masyarakatnya terhadap kedatangan pengungsi di negaranya. 

Dimana sekali lagi, bahwa masyarakat menjadi salah satu aktor yang juga 

berhadapan dengan pengungsi. Selanjutnya melalui empat parameter yang 

disediakan oleh Jacobsen penulis akan memaparkan informasi serta 

kesimpulan apakah parameter tersebut mempengaruhi respon positif Turki 

terhadap pengungsi Suriah. 

5.3.2.1 Makna Kebudayaan oleh Masyarakat Turki Terhadap 

Pengungsi Suriah 

Budaya merupakan salah satu kekuatan yang menjadi 

pendorong dari pengambilan kebijakan suatu negara.
309

 Istilah budaya 

sangatlah kontroversial, namun pada akhir abad ke delapan belas dan 

seterusnya terdapat tiga makna utama dalam memberikan artian dari 

kata budaya yang diakui yaitu, budaya sebagai alat untuk menandakan 

perkembangan intelektual, moral serta kemampuan masyarakat 

terhadap gagasan-gagasan kesempurnaan.
310

 Kemudian, budaya juga 

diartikan sebagai produk yang menghasilkan karya sastra, lukisan, 

patung dan sebagainya.
311

 Terakhir, yang cukup terbilang relevan 

adalah budaya merujuk pada kehidupan bersama.
312

  

Menurut UNESCO, budaya merupakan suatu perpaduan 

kompleks yang terdiri dari pengetahuan, keyakinan, seni, moral, 
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hukum, adat istiadat serta kemampuan dan kebiasaan yang terdapat di 

diri manusia yang mana mereka merupakan anggota dari suatu 

masyarakat.
313

 Kesimpulannya bahwa budaya dapat dikatakan sebagai 

cara hidup atau kebiasaan kita sebagai manusia dimana budaya 

tersebut merupakan bagian yang nantinya akan membentuk karakter 

bahkan kepribadian seseorang.Seperti yang telah dijelaskan bahwa 

budaya juga menjadi suatu kekuatan dalam mempengaruhi 

pengambilan kebijakan suatu negara. Jacobsen dalam tulisannya 

memberikan contoh terkait parameter ini dengan mengangkat agama 

islam yang memiliki tradisi yang positif terhadap pengungsi melalui 

penawaran menjadi pengungsi sementara atau pemberian suaka bagi 

mereka yang meninggalkan negaranya karena pengangiayaan 

politik.
314

  

Melalui pemaparan dari contoh yang diberikan, penulis 

pertama-tama akan memberikan informasi mengenai agama mayoritas 

di Turki. Masyarakat Turki mayoritas penduduknya sebanyak 99.8% 

merupakan orang Muslim yang tentunya adalah seorang pemeluk 

agama Islam dan sisanya 0.2 % yang mayoritas terdiri dari orang-

orang beragama Kristen dan Yahudi.
315

 Sehingga dalam kebiasaan-

                                                             
313

 UNESCO, Cultural Diversity, Tersedia di: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-

sciences/themes/international-migration/glossary/cultural-diversity/, diakes pada tanggal 2 November 

2018.  
314

 Karen Jacobsen, Loc.cit. 
315

 Central Intelligence Agency, The World Factbook: Turkey, Tersedia di: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html, diakses pada tanggal 2 

November 2018. 

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/cultural-diversity/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/cultural-diversity/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html


123 
 

kebiasaan masyarakat Turki didasarkan pada ajaran yang terdapat Al-

Quran yang menjadi prinsip ataupun tradisi yang harus dijalankan oleh 

mereka karena sekali lagi, budaya merupakan sebuah cara hidup kita.  

Dalam memaknai pengungsi, hal ini berdasarkan pada prinsip 

atau tradisi yang dibawa oleh Agama Islam yang dapat mempengaruhi 

penerimaan pengungsi oleh masyarakatnya. Konsep migrasi atau 

hijrah menjadi salah satu ajaran dari Islam terutama dalam kasus Nabi 

Muhammad SAW yang melarikan diri dari Mekkah ke Madinah untuk 

mencari perlindungan dari tindakan penganiayaan pada tahun 662 

masehi.
316

 Hijrah diartikan sebagai individu yang memiliki hak dalam 

mencari dan mendapatkan suaka di negara-negara muslim manapun 

bahkan sudah menjadi tugas dari seorang muslim untuk menerima 

serta memberikan perlindungan bagi mereka.
317

 Tidak hanya terbatas 

pada individu yang beragama Islam, secara eksplisit, Al-Quran telah 

berbicara mengenai permasalahan pencari suaka dan pengungsi 

sebagaimana ayat 6 yang terdapat di Surat At-Taubah sebagai berikut: 

“And if anyone of the disbelievers seeks your 

protection, then grant him protection so that he may 

hear the word of Allah, and then escort him to where 

he will be secure.”
318
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Kemudian, berbicara mengenai perlindungan, terdapat salah 

satu konsep yang juga terdapat di ajaran Islam yaitu aman yang 

merupakan jaminan perlindungan yang harus diberikan kepada warga 

muslim atau non-muslim yang datang.
319

 Berdasarkan kedua prinsip 

tersebut yang terdapat dalam ajaran Islam yang dimana ajaran-ajaran 

ini wajib diimplementasikan dalam kehidupan sehari-sehari. Serta 

seperti yang telah dijelaskan juga oleh Jacobsen dalam tulisannya 

bahwa Islam memiliki tradisi yang positif terkait pemberian status 

pengungsi sementara dan suaka bagi mereka yang berusaha 

menghindar dari persekusi yang terjadi. 

 Sebagaimana dari informasi yang diberikan bahwa mayoritas 

masyarakat Turki adalah beragama Islam tentunya mereka diwajibkan 

untuk mematuhi serta menjalankan prinsip, tradisi dan ajaran yang 

terdapat di Al-Quran. Salah satunya adalah penggalan ayat yang 

penulis tampilkan sebelumnya. Oleh karena itu, parameter ini 

memberikan respon kebijakan positif yang diberikan oleh Turki 

kepada pengungsi Suriah yang masuk ke negaranya.  

5.3.2.2 Etnis dan Kekerabatan antara Masyarakat Turki dengan 

Pengungsi Suriah 

Etnis dan kekerabatan masyarakat Turki dengan pengungsi 

Suriah masuk sebagai parameter dalam keterbukaan sosial. 
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Sebelumnya,  kita perlu mengetahui definisi dari etnis dan kekerabatan 

terlebih dahulu walaupun tidak ada definisi pasti antar keduanya. 

Menurut Cambridge Dictionary, etnis merupakan sekelompok orang 

yang memiliki kesamaan nasional, suku, atau kebudayaan yang sama 

antar satu sama lain
320

 dan kinship atau kekerabatan adalah adanya 

hubungan antara anggota yang memiliki perasaan dekat atau mirip 

dengan anggota lainnya.
321

 Sedangkan menurut Oxford Dictionaries, 

etnis merujuk pada adanya fakta atas kesamaan nasional atau tradisi 

budaya yang dimiliki oleh sekelompok orang
322

 dan kekerabatan 

adalah adanya hubungan darah atau karakteristik dengan orang lain.
323

 

Dapat disimpulkan bahwa, kekerabatan merupakan dekatnya 

hubungan satu orang dengan orang lainnya, atas rasa kesamaan dari 

persamaan etnis yang terdiri dari kebangsaan, budaya maupun suku.  

Penerimaan maupun penolakan nyatanya dapat dipengaruhi 

oleh etnis dan kekerabatan dari masyarakat lokal dengan kedatangan 

orang asing di negaranya. Jacobsen dalam tulisannya mengatakan, 

bahwa komunitas yang memiliki wilayah yang berbatasan secara 

langsung akan memiliki ikatan etnis dan kekerabatan satu sama lain.
324
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Dengan memiliki etnis dan kekerabatan yang sama, akan mendorong 

masyarakat untuk menerima pengungsi yang datang. Kemudian, perlu 

dibuktikan dalam kasus ini apakah kekerabatan dan etnisitas antara 

masyarakat Turki dengan Suriah dapat mempengaruhi pemerintah 

untuk memberikan respon kebijakan yang positif atau bahkan negatif. 

Turki memiliki kelompok etnis yang cukup beragam diantaranya 

sebesar 70% hingga 75% merupakan etnis Turkish atau Turks, 19% 

adalah Kurdish dan etnis minoritas sebesar 7% hingga 12%
325

 yang 

terdiri dari Armenian, Greeks, Arabs dan Circassians.
326

 Sedangkan 

kelompok etnis di Suriah mayoritas adalah etnis Arab yang berkisar 

90.3% dari populasi di Suriah.
327

 Sedangkan etnis minoritas sebesar 

9,7% terdiri dari etnis Kurdish, Armenian dan lain-lain.
328

  

Pemerintahan Turki tidak mengumpulkan data pasti mengenai 

distribusi etnis yang terdapat di Turki. Namun provinsi yang terletak 

di selatan Turki yaitu yang berbatasan langsung dengan Suriah 

memilki proporsi masyarakat beretnis Arab contohnya adalah Hatay 

yang dimana Hatay memiliki 1.5 juta jiwa beretnis Arab.
329

 Kesamaan 
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etnis antara keduanya hanya terletak pada etnis Arab dan Kurdish, hal 

ini disebabkan oleh letak geografis Turki dan Suriah yang masih 

berdekatan. Walaupun begitu, masyarakat Turki tetap bersedia untuk 

menerima pengungsi, hal ini dibuktikan dengan adanya survey yang 

dilakukan oleh yang dilakukan oleh Prof. Dr. M. Murat Erdogan 

bersama timnya yang  bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan 

masyarakat Turki terhadap pengungsi Suriah di negaranya. Penelitian 

ini dilakukan kepada 1501 responden di 18 provinsi yang terdapat di 

Turki.
330

  

Gambar 5.7 Presentase Penerimaan Pengungsi Suriah 

Berdasarkan Kekerabatan Etnis  

 

Sumber: Hacettepe University Migration and Politics Research 

Center 

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat 35.4% dari total 

responden yang menyatakan bahwa pengungsi Suriah memiliki etnis 

yang serupa dengan Turki sehingga mereka perlu diterima.
331

 Lebih 

lanjut, penulis juga mendapatkan suatu data yang menunjukkan bahwa 

penerimaan pengungsi Suriah ini merupakan sebuah kewajiban secara 
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kemanusiaan tanpa mendiskriminasi pada bahasa, agama serta latar 

belakang dari etnis mereka. Melalui data yang penulis tampilkan 

dibawah sebesar 50.3% menyetujui atas penerimaan pengungsi Suriah 

yang didasarkan pada tidak adanya diskriminasi.  

Gambar 5.8 Presentase Penerimaan Pengungsi Suriah 

Tanpa Diskriminasi 

 

Sumber: Hacettepe University Migration and Politics Research 

Center 

Dapat disimpulkan bahwa persamaan etnis dan kekerabatan 

menjadi parameter yang mempengaruhi keterbukaan masyarakat 

sehingga hal ini juga secara tidak langsung mempengaruhi respon 

positif yang dikeluarkan oleh pemerintah Turki. Masyarakat turki 

dengan masyarakat Suriah memeang memiliki kesamaan dan 

kekerabatan etnis. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Jacobsen 

bahwa adanya kekerabatan yang erat antara dua subjek, respon 

kebijakan  yang dihasilkan akan cenderung positif. Kemudian, 

penerimaan juga didukung oleh adanya pandangan masyarakat Turki 

yang merasa bahwa penerimaan pengungsi Suriah memang sudah 

menjadi kewajiban untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. 

Kesimpulannya melalui parameter ini, adanya persamaan etnis dan 
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kekerabatan serta diperkuat dengan pandangan masyarakat Turki yang 

menerima pengungsi Suriah merupakan sebuah kewajiban, mendorong 

pembentukan kebijakan Turki terkait pengungsi Suriah lebih positif.  

5.3.2.3 Pengalaman Historis Masyarakat Turki Terkait Pengungsi  

 Parameter ini melihat pada keterbukaan masyarakat di negara 

penerima atas pengungsi yang datang dapat dipengaruhi oleh atas 

kedatangan pengungsi yang sebelumnya atau juga dapat terlihat dari 

apakah masyarakat di negara penerima tersebut pernah menjadi orang-

orang yang melarikan diri ke negara lain untuk menghindari persekusi 

atau kekerasan di negaranya.
332

 Melalui penjelasan Jacobsen atas 

keadaan-keadaan tersebut, dapat memberikan pengaruh kepada repson 

positif atau negatif yang diberikan oleh negara. Seperti yang telah 

dijelaskan melalui gambaran umum, Turki pernah menghadapi situasi 

atas mass influxes refugees yang berasal dari Irak.
333

  

Migrasi besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Irak ke 

Turki disebabkan adanya perang Teluk, kekacauan politik dan invasi 

yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Turki pernah dihadapkan oleh 

kedatangan pengungsi Irak dalam jumlah besar pada tahun 1988 

hingga 1991. Dimana kurang lebih terdapat 500.000 pengungsi Irak 

yang memasuki Turki untuk menghindari peperangan yang terjadi di 
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negaranya.
334

 Tidak sampai disitu saja, pergerakan besar-besaran yang 

dilakukan warga Irak ke Turki juga terjadi di tahun 2003 setelah 

jatuhnya Presiden Irak yaitu, Saddam Hussein.
335

 Krisis pengungsi 

Irak yang terjadi di Turki tentunya dapat memberikan dampak secara 

langsung kepada masyarakat. kedatangan pengungsi Irak disambut 

dengan hangat oleh penduduk lokal di Turki dikarenakan masih 

memiliki hubungan etnis dan kekerabatan antara keduanya.
336

 

Kemudian, masyarakat Turki menurut sejarahnya bukan lah orang-

orang yang lari karena terror namun dikarenakan tekanan ekonomi 

sehingga mereka bermigrasi ke negara-negara Eropa untuk 

mendapatkan perekonomian yang lebih baik.  

Penulis menyimpulkan bahwa peneriman pengungsi yang 

berasal dari Irak menjadi pengaruh terhadap keterbukaan masyarakat 

Turki yang menerima pengungsi Suriah. Karena tidak adanya 

pengalaman yang tidak baik dari kehadiran pengungsi Irak. Sehingga 

hal tersebut dilakukan kembali kepada pengungsi Suriah. Walaupun 

memang masih adanya masyarakat Turki yang bersitegang dengan 

pengungsi Suriah. Karena beberapa dari mereka telah kehilangan 

pekerjaan atas pengungsi Suriah yang mau dibayar dengan upah kecil. 

Kemudian merujuk juga pada survey di parameter sebelumnya bahw 
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masyarakat Turki merasa adanya kesamaan etnis dan kekerabatan 

dengan pengungsi Suriah menjadi pengaruh Turki memberikan respon 

yang positif. Hal ini juga sama dengan sambutan Turki kepada 

pengungsi Irak karena adanya kesamaan etnis. Oleh karena itu, 

parameter ini menurut penulis memiliki pengaruh terhadap respon 

positif yang diberikan oleh Turki. Karena masyarakat Turki tidak 

merasakan pengalaman yang merugikan dengan adanya kedatangan 

pengungsi Irak di Turki.   

5.3.2.4Keyakinan Masyarakat Turki Terhadap Penerimaan 

Pengungsi Suriah 

Keyakinan masyarakat di negara penerima dalam 

mempersepsikan pengungsi yang datang menjadi salah satu faktor 

penting dalam mempengaruhi penerimaan masyarakat atas 

kedatangangan mereka di negaranya. Keyakinan dalam penerimaan 

juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi negara untuk 

memberikan respon kebijakan yang positif maupun negatif. Apabila 

masyarakat meyakini bahwa pengungsi yang datang adalah orang yang 

melarikan diri dari negaranya untuk mendapatkan pertolongan di 

negara lain, maka masyarakat cenderung akan menerima pengungsi 

karena adanya perasaan simpati terhadap mereka. Hal ini pula yang 

dapat mempengaruhi respon positif yang dikeluarkan oleh 
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pemerintah.
337

 Sebaliknya, apabila masyarakat meyakini bahwa 

kedatangan orang-orang ke negaranya untuk tujuan ekonomi, 

masyarakat cenderung akan tidak menerima karena merasa adanya 

pesaing dalam hal ekonomi bagi mereka. Biasanya migran ekonomi 

tidak mendapatkan penerimaan dan perlakuan baik dari masyarakat di 

negara tujuannya.  

Menurut survey yang diperoleh HUGO, berdasarkan data yang 

didapatkan sebanyak 41.1% dari responden meyakini bahwa 

pengungsi Suriah merupakan orang-orang yang melarikan diri dari 

keadaan penganiayaan di negaranya.
338

 Sedangkan sisanya 

mendeskripsikan pengungsi Suriah sebagai tamu, orang-orang yang 

membebani Turki, saudara dalam konteks agama dan parasit maupun 

pengemis. Sebagaimana data berikut: 

Gambar 5.9 Deskripsi Masyarakat Turki terhadap 

Pengungsi Suriah 

 

Sumber: Hacettepe University Migration and Politics Research 

Center 
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Kemudian, survey yang dilakukan juga berusaha untuk 

mengetahui persepsi yang terbangun dalam hal penerimaan mereka 

terhadap pengungsi Suriah. Merujuk pada hasil survey menyatakan 

bahwa sebanyak 36.2% responden tidak menyetujui dengan 

pernyataan pengungsi Suriah bukanlah urusan dan tidak perlu terlibat 

dalam segala urusan terkait pengungsi Suriah.
339

 Selain itu sebanyak 

35.7% responden juga tidak menyetujui pernyataan bahwa pengungsi 

tidak perlu diterima, karena hal tersebut sebagai tindakan intervensi 

dari urusan dalam negeri Suriah, berikut data yang dirampung oleh 

HUGO:  

Gambar 5.10 Presentase Persepsi Masyarakat Suriah atas 

Penerimaan Pengungsi Suriah 

 

Sumber: Hacettepe University Migration and Politics Research 

Center 

Berdasarkan data-data yang didapatkan, pertama masyarakat 

Suriah meyakini bahwa orang-orang Suriah dalam kacamata 

masyarakat Turki, yang diwakilkan oleh 1501 responden dengan 

mayoritas dimana mempersepsikan bahwa, mereka merupakan orang-
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orang yang melarikan diri ke Turki karena didorong oleh adanya 

penganiayaan yang mereka alami di Suriah bukan karena tujuan 

ekonomi. Melalui keyakinan tersebut, menumbuhkan rasa simpati 

masyarakat sehingga dalam dua pernyataan di atas, menunjukkan 

bahwa perlunya tindakan dari masyarakat karena menganggap bahwa 

pengungsi Suriah adalah urusan mereka. Kemudian, mereka juga tidak 

menyetujui apabila tidak adanya tindakan penerimaan bagi mereka 

karena masyarakat meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang 

membutuhkan pertolongan sehingga sudah selayaknya Turki sebagai 

negara tetangga untuk menerima mereka masuk ke dalam negaranya.  

Data-data tersebut membuktikan bahwa penerimaan pengungsi 

Suriah cukup tinggi sehingga mereka akan menerima apabila 

pemerintah Turki menampung pengungsi Suriah yang datang ke 

wilayahnya. Sejalan dengan penjelasan Jacobsen, keyakinan terhadap 

motif kedatangan pengungsi yang didasarkan pada orang-orang yang 

membutuhkan pertolongan. Sehingga hal ini membentuk rasa simpati 

masyarakat kepada pengungsi karena mereka membutuhka  

pertolongan. Pengungsi Suriah bukanlah pesaing bagi mereka, 

keyakinan ini terbentuk karena mayoritas masyarakat Turki 

mengetahui apa yang sedang terjadi di Suriah. Pengetahuan ini 

membentuk keyakinan dan mengubahnya menjadi rasa simpati. 

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa parameter ini  merupakan 
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parameter yang mempengaruhi Turki untuk memberikan respon 

kebijakan yang positif.  

5.4 National Security Consideration  

 Variabel ini akan menjelaskan bagaimana pengaruh dari faktor-faktor 

keamanan terhadap pemerintah Turki terkait pengungsi Suriah yang datang ke 

negaranya. Terdapat tiga konteks keamanan yang menjadi pertimbangan sutu negara 

dalam memberikan respon positif atau negatif yaitu, konteks keamanan yang bersal 

dari luar negara, dalam negara serta sumber daya negara. Ketiga konteks keamanan 

tersebut perlu diperhatikan oleh suatu negara untuk menghindari konflik atau 

permasalahan yang akan mengancam kestabilan negaranya sendiri. Berikut 

merupakan penjelasan ketiga konteks keamanan tersebut. 

 5.4.1 Dimensi Strategis 

Parameter pertama dalam variabel mengenai keamanan berusaha untuk 

memperlihatkan hubungan antara pengungsi dengan persepsi ancaman 

eksternal negara penerima. Keterlibatan militer akan begitu tinggi, apabila 

negara tersebut menganggap bahwa pengungsi yang datang merupakan 

ancaman eksternal negara. Dengan demikian respon yang dihasilkanpun akan 

negatif karena militer negara diberikan wewenang untuk menangani 

pengungsi.
340

 Respon negatif akan ancaman eksternal juga dapat ditujukan 

apabila negara tersebut menolak pengungsi sehingga pengungsi tidak dapat 

memasuki wilayahnya.  
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 Sebaliknya respon positif diperlihatkan oleh negara yang tidak 

menganggap pengungsi sebagai ancaman eksternal terhadap keamanan 

wilayahnya. Selain itu, penanganan pengungsipun juga akan diberikan kepada 

badan sipil bukanlah militer. Melalui parameter ini, penulis akan menjelaskan 

apakah pemerintah Turki menganggap pengungsi Suriah sebagai ancaman 

eksternalnya atau tidak. Perlu diingat kembali, bahwa Turki pada tahun 2011 

sejak konflik Suriah terjadi telah mengeluarkan kebijakan Open Door Policy 

yang ditujukan untuk masyarakat Suriah dan terus dipertahannkanya hingga 

sekarang. Kemudian, melalui website Kementerian Luar Negeri Turki 

menyatakan bahwa Turki tidak akan menolak siapapun yang mencari suaka di 

Turki atas pertimbangan terkait humanitarian dan kewajiban Turki dalam 

mematuhi hukum internasional yang telah disetujui oleh Turki.
341

 Menteri 

Luar Negeri Turki yaitu, Ahmet Davutoglu pada saat menemui pengungsi 

Suriah juga menyatakan bahwa Turki akan terus tetap berada di samping 

masyarakat Suriah hingga penindasan yang terjadi di negaranya usai dan 

mereka dapat hidup dengan damai.
342

  

Hal ini cukup berbeda apabila kita lihat dari Uni Eropa yang berbatasan 

langsung dengan Turki. Dimana, beberapa negara terdepan Uni Eropa seperti 

Yunani dan Bulgaria meningkatkan keamanan di perbatasannya. Pada 
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September 2014, Bulgaria membuat dinding sepanjang 30 km yang terletak 

pada perbatasan Bulgaria dengan Turki. Pembangunan pagar logam setinggi 3 

meter dengan kabel pisau yang menghadap ke Turki. Bulgaria juga berencana 

akan memperpanjang dinding tersebut kedepannya. Hal ini dilakukan untuk 

memberhentikan arus pengungsi serta mengusir para imigran yang akan 

masuk ke Bulgaria.
343

 Selain itu, pada Oktober 2011, pemerintah Yunani 

membuat sebuah pagar yang membentang di sepanjang sungai Evros yang 

merupakan rute paling pendek dan teraman bagi para pengungsi, imigran 

maupun pencari suaka yang ingin memasuki negara-negara Uni Eropa melalui 

Yunani.
344

 Efek yang dihasilkan setelah adanya pembuatan pagar tersebut, 

membuat arus migrasi turun sebanyak 90%.
345

 Seperti yang Jacobsen jelaskan 

bahwasanya adanya keterlibatan militer dalam menangani pengungsi 

dikarenakan negara menganggap bahwa pengungsi yang datang merupakan 

ancaman eksternal bagi negaranya sendiri. Hal ini diperlihatkan oleh negara 

Yunani dan Bulgaria yang berbagi perbatasan dengan Turki. Namun, tidak 

bagi Turki dimana Turki disini tidak melibatkan aktiftas militer karena 

mampu menangani pengungsi Suriah dengan safe heaven bagi warga Suriah 
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yang melarikan diri namun pembuatan safe heaven tersebut berada di luar 

pebatasan Turki.
346

 

Sejalan dengan parameter sebelumnya pada pilihan pemerintah Turki 

yang menunjuk badan sipil dalam menangani pengungsi Suriah yang datang 

ke Turki. Dari sini, telah dapat disimpulkan bahwa pengungsi Suriah bukanlah 

ancaman eksternal bagi Turki. Hal ini dikarenakan militer bukanlah otoritas 

negara yang memiliki wewenang untuk menangani pengungsi Suriah yang 

dimana Jacobsen juga telah menjelaskan dengan militer yang menangani 

pengungsi berarti respon yang diberikanpun negatif serta negara menganggap 

pengungsi adalah ancaman. Sehingga kebijakan yang diberikanpun cenderung 

endangering their life. Bahkan Turki juga telah membuka perbatasannya 

sehingga pengungsi Suriah dapat masuk ke dalam Turki. Dan pembuatan safe 

heaven dekat dengan Suriah bagi warganya dalam menghindari kekerasan 

yang terjadi. Kemudian, melalui Kementerian Manajemen Bencana Darurat 

telah membangun dan mengelola kamp-kamp penampungan pengungsi 

Suriah. Ditambah lagi adanya apresiasi atas pembangunan kamp yang 

memiliki standart sangat baik dibandingkan negara lainnya. Kesimpulannya, 

dari tindakan pemerintah Turki yang telah penulis jelaskan di atas, parameter 

ini memberikan pengaruh terhadap respon positif yang diberikan Turki kepada 

pengungsi Suriah. Karena sekali lagi, pengungsi bukanlah ancaman eksternal 
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bagi Turki sehingga angakatan bersenjata tidak perlu turun dalam menangani 

pengungsi Suriah.  

5.4.2 Dimensi Rezim 

Dimensi kedua merupakan dimensi rezim yang merujuk pada adanya 

ancaman ketika pengungsi memasuki wilayah yang ditandai konflik etnis 

dengan sifat secara aktual atau potensial yang dapat merubah proporsi etnis di 

negara tuan rumah.
347

 Melalui penjelasannya, Jacobsen mengatakan bahwa 

negara dapat menerapkan sebuah strategi dalam mengontrol pengungsi secara 

lebih besar dengan cara menempatkan pengungsi di dalam kamp 

penampungan.
348

 Strategi ini dilakukan untuk memisahkan pengungsi dengan 

penduduk lokal agar terhindari dari political saliency, walaupun pengungsi 

tidak terlibat langsung dalam pertengkaran domestik.
349

  

Dalam kasus ini, pengungsi Suriah tidak hanya tinggal di kamp 

penampungan namun kebanyakan dari mereka tinggal di luar kamp. Hal ini 

dikarenakan pembuatan kamp yang tidak sesuai dengan jumlah pengungsi 

Suriah yang diterima oleh Turki. Seperti yang telah dijelaskan di parameter 

dalam Economic Capacity hal ini dikarenakan keterbatasan lahan dalam 

pembuatan kamp. 

Mayoritas pengungsi Suriah terkonsentrasi dalam lima provinsi di 

Turki yang terletak di perbatasan Turki dan Suriah. Adapun provinsi tersebut 

                                                             
347
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348
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adalah Gaziantep yang dihuni oleh 25.7% pengungsi Suriah, Hatay 17.1%, 

Sanliurfa 12.9%, Mardin 10% dan terkahir Kilis sebesar 2.9%.
350

 Disaat 

terjadinya krisis Suriah, kedatangan pengungsi Suriah beretnis Sunni Muslim 

dengan cepat memunculkan ketegangan di wilayah Turki yang terbilang 

sensitif yaitu, Hatay.
351

 Melalui sejarahnya, provinsi Hatay sebelumnya 

merupakan bagian dari Suriah menurut Mandat Perancis dan PBB setelah 

perang dunia pertama.
352

  

Pemerintah Turki kemudian mulai mendorong reunifikasi Hatay pada 

tahun 1936, dan Perancis memutuskan untuk menyerahkan ke Turki tiga 

tahun kemudian bersamaan dengan perjanjian Turki-Perancis yang menjamin 

persahabatan Turki selama perang dunia kedua.
353

 Aneksasi dilakukan pada 

tahun 1939, memunculkan protes dari pihak Suriah yang pada saat itu Suriah 

sendiri sedang berjuan untuk mendapatkan kemerdekaan dari Perancis.
354

 

Suriah yang tetap kukuh pada pendiriannya dengan tidak mengakui 

perpisahan antara hatay dengan Suriah. Namun, isu tersebut lama-lama lenyap 

seiring dengan Suriah yang tidak lagi mengangkat menjadi permasalahan.
355

  

Sejalan dengan sejarah yang pernah terjadi di provinsi tersebut. 

Provinsi ini memiliki salah satu kelompok etnis minoritas yaitu, Alawites 
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yang masih memiliki kedekatan dengan Suriah.
356

 Walaupun masih memiliki 

kedekatan dengan masyarakat Suriahnya. Nyatanya pada saat  pengungsi 

Suriah memasuki wilayah ini ternyata memunculkan ketegangan dari 

penduduk lokal di wilayah tersebut pada tahun 2012 kepada pengungsi 

Suriah.
357

 Kemudian , tindakan kriminalitas meningkat walaupun tidak adanya 

bukti bahwa pengungsi Suriah terlibat dalam aksi tersebut. Masyarakat di 

provinsi tersebut juga merasa bahwa kedatangan pengungsi Suriah ini telah 

menciptakan keterbatasan dalam pelayanan terutama dalam bidang kesehatan 

seperti rumah sakit.
358

 Hal ini dikarenakan ketidaknyamanan masyarakat lokal 

atas kehadiran pejuang oposisi pemerintah Suriah yang berobat di Turki.  

Protes demi protes dilakukan oleh masyarakat Turki di  kota Hatay 

yang mengekspresikan pertentangan terhadap kebijakan pengungsi 

pemerintah terkait meningkatnya jumlah pengungsi Suriah di wilayahnya.
359

 

Kekhawatiran yang makin meningkat mendorong pemerintah Turki 

merelokasi pengungsi Suriah ke kota-kota Turki lainnya seperti, Konya, 

Kayseri dan Urfa serta pejuang oposisi Suriah juga sudah tidak terlihat di 

wilayah tersebut.
360

 Seperti yang telah dijelaskan Jacobsen bahwa kehadiran 

pengungsi dapat menyebabkan pertengkaran domestik. Dalam hal ini, 

pemerimtah Turki menciptakan strategi lain dalam menanggapi peristiwa 
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tersebut dengan melakukan relokasi ke kota-kota Turki lainnya yang dirasa 

aman. Namun, sebenarnya negara penerima dapat mengontrol pertikaian 

domestik dengan cara menempatkan pengungsi di dalam kamp pengungsian. 

Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada parameter yang 

terdapat di kapasitas ekonomi, menunjukkan bahwa Turki memiliki 

keterbatasan luas lahan yang dimana lahan ini sangat berguna untuk 

pembangunan kamp.  

Hal menarik, nyatanya sebagian besar orang di Hatay mempercayai 

bahwa provinsi ini akan paling terbelakang daripada provinsi lainnya dimana 

mereka merasa akan adanya kemungkinan bahwa orang-orang Suriah tetap 

akan masuk ke wilayah Hatay yang dimana dapat memicu ketegangan baru.
361

 

Disinilah peran pemerintah dibutuhkan dalam menciptakan keamanan di 

dalam negaranya. Namun penulis menyimpulkan bahwa masih kurangnya 

strategi pemerintah dengan merelokasi pengungsi Suriah karena justru dapat 

memicu ketegangan di tempat lainnya. Sehingga menurut penulis parameter 

ini tidak memberikan respon yang positif. 

 5.4.3 Dimensi Struktural  

Penjelasan berdasarkan parameter sebelumnya yaitu, daya dukung 

lahan di Turki yang dilihat dari ketersediaan air. Melalui ketersediaan air, 

Turki dikatakan sebagai negara yang memiliki kekayaan air terbatas. Bahkan 

ketersediaanya pun sangat jauh dari negara-negara yang tergolong sebagai 
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negara dengan kekayaan air yang melimpah. Karena, menurut volume air 

tahunan per kapita, Turki hanya mampu mencapai 1.500   sedangkan 

kekayaan air yang melimpah sebesar 8.000 sampai 10.000  .
362

 Bahkan 

dikatakan pula, sungai-sungai yang terdapat di Turki memiliki kandungan air 

yang tidak baik untuk digunakan.
363

 Seperti yang telah dijelaskan juga adanya 

pertumbuhan populasi yang kian meningkat hingga mencapai kurang lebih 

tujuh puluh enam ribu juta jiwa di tahun 2014 dan diprediksi akan terus 

meningkat hingga seratus juta jiwa di tahun 2030.
364

 Hal ini menutut sebuah 

negara untuk cepat tanggap dalam merespon hal tersebut.  

Sejalan dengan hal tersebut, beruntungnya Turki dialiri oleh sungai 

besar yang juga mengalir melewati Suriah dan Irak yaitu, sungai Tigris dan 

Eufrat. Berhubungan dengan hal tersebut, karena pentingnya sumber daya air 

yang berkelanjutan, Turki telah membentuk suatu proyek yang bernama 

Proyek Anatolia Tenggara yang merupakan pembangunan didasarkan untuk 

memanfaatkan sumber daya air sungai dari Eufrat dan Tigris yang juga 

berdampak pada keuntungan dalam bidang pertanian secara skala besar dan 

intensif.
365

 Selain itu, Turki juga telah mengembangkan manajemen 

‘Wastewater’ yang bertujuan untuk melindungi persediaan air.
366

 Wastewater 
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merupakan suatu  manajemen dengan teknik khusus dalam memanfaatkan air 

limbah untuk tujuan irigasi di bidang pertanian. Hal-hal tersebut dilakukan 

Turki untuk dapat mengimbangi kebutuhan air dengan ketersediaan air yang 

ada. Dengan berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Turki, setiap 

tahunnya masyarakat Turki dalam akses ke sumber air yang mengacu pada 

presentase penduduk menggunakan sumber air minum dari 99.10% di tahun 

2011 mencapai 100% di tahun 2014.
367

  

Respon positif suatu negara dapat terlihat apabila negara tersebut dapat 

menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dengan sumber daya alam yang 

tersedia. Sedangkan respon negatif ditunjukkan dengan negara yang tidak 

dapat melakukan hal tersebut. Sumber daya menjadi penting dikarenakan, 

apabila suatu negara menerima jumlah pengungsi yang banyak serta 

diperbolehkannya untuk tinggal di luar kamp penampungan, tentunya 

pengungsi akan menggunakan sumber daya yang tersedia di negara penerima. 

Sehingga, pengungsi akan menciptakan atau dapat memperparah keterbatasan 

sumber daya yang telah dirasakan oleh masyarakat yang berujung pada 

konflik. Oleh karena itu, perlunya tindakan atau kebijakan dari pemerintah 

untuk bisa menyeimbangkan kebutuhan masyarakatnya dengan sumber daya 

alam. Dalam hal ini, Turki memang menyadari bahwa negaranya merupakan 

negara yang tergolong memiliki kekayaan air yang terbatas. Sehingga, Turki 

menciptakan suatu manajemen “Wastewater” yang digunakan untuk 
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mengimbangi kebutuhan air dengan ketersediaan air yang ada. Parameter ini 

penulis simpulkan memberikan pengaruh respon yang positif oleh Turki 

terhadap warga Suriah yang mengungsi ke negaranya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Sejak konflik yang terjadi pada tahun 2011, Turki telah mengeluarkan Open 

Door Policy yang diberikan bagi pengungsi Suriah untuk dapat masuk ke wilayah 

Turki. Hingga pada akhirnya Turki arus pengungsi Suriah yang masuk ke Turki 

semakin meningkat. Turki sendiri merupakan negara peratifikasi Konvensi 1951 

namun mengadopsi pembatasan geografis yang menyebabkan masyarakat Suriah 

yang mengungsi ke Turki tidak diberikan status pengungsi selayaknya hukum 

internasional yang ada. Turkipun juga dihadpkan dengan adanya keterbatasan 

kapasitas dalam penerimaan pengungsi Suriah. Namun, pada tahun 2014 Turki 

memberlakukan Temporary Protection khusus pengungsi Suriah sebagai bentuk 

kepatuhan terhadap hukum internasional, memastikan bantuan kemanusiaan bagi 

pengungsi Suriah dan juga berlaku bagi mereka yang telah berada di Turki melalui 

Open Door Policy.  

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian penulis dengan judul “Analisis 

Respon Turki Mengenai Kedatangan Pengungsi Suriah Melalui Temporary 

Protection Regulation Tahun 2014”  bahwa Turki memberikan respon kebijakan yang 

positif terkait kedatangan pengungsi Suriah karena dipengaruhi oleh 11 parameter 

dari 16 parameter yang ada dalam model Factors Influencing Refugee Policy 

Choices. Parameter tersebut adalah pilihan birokratik untuk menangani pengungsi 

dari Suriah yang diserahkan kepada badan sipil negara, bantuan internasional oleh 
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rezim pengungsi, ancaman publisitas yang buruk oleh rezim pengungsi internasional, 

kelemahan otoritas Turki dalam menangani kedatangan pengungsi Suriah, hubungan 

diplomatik antara Turki dengan Suriah, adanya konotasi makna kebudayaan yang ada 

di masyarakat, etnis dan kekerabatan antara masyarakat dengan pengungsi Suriah, 

pengalaman historis masyarakat Turki terkait pengungsi, keyakinan masyarakat 

terkait kehadiran pengungsi Suriah di negaranya, persepsi Turki terkait ancaman 

eksternal, dan kemampuan negara Turki dalam menyeimbangkan sumber daya yang 

ada dengan kebutuhan masyarakatnya.  

 Sedangkan terdapat lima parameter lainnya yang tidak mempengaruhi Turki 

dalam mengeluarkan respon yang positif. Karena dari data-data yang penulis 

dapatkan lima parameter ini tidak memenuhi respon positif sesuai penjelasan 

Jacobsen. Parameter-parameter tersebut diantaranya adalah ketersediaan luas tanah di 

Turki, kapasitas pendukung yang terbawa pada lahan, ketersediaan lapangan 

pekerjaan, fasilitas infrastruktur yang kurang memadai dan parameter terakhir adalah 

kemampuan Turki dalam mempertahankan rezim pemerintahannya dari ancaman 

domestik.  

 Parameter-parameter yang menunjukan pengaruh respon kebijakan yang 

positif lebih dominan dibandingkan dengan respon kebijakan negatif. Disini penulis 

akan memberikan gambaran mengenai parameter yang menunjukan respon kebijakan 

positif. Dimana dalam pilihan birokratik, Turki memberikan wewenang otoritas 

Kementerian Dalam Negeri yang diwakilkan oleh DGMM, Kementerian Luar Negeri 

dan Kementerian Penanggulangan Bencana Alam yang dimana ketiga otoritas ini 

merupakan badan sipil negara. Sesuai yang juga telah dijelaskan sebelumnya bahwa 
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penangan dibawah badan sipil merupakan respon yang positif karena negara 

penerima tidak menganggap pengungsi sebagai ancaman bagi keamanan negaranya.  

 Kemudian dari segi hubungan internasional semua parameternya menandakan 

mempengaruhi Turki dalam mengeluarkan respon yang positif, dikarenakan Turki 

memerlukan bantuan untuk menangani pengungsi Suriah, menghindari publisitas 

yang buruk dimana Turki telah mempertahankan citra baiknya di mata dunia 

internasional sejak konflik berlangsung, kelemahan lembaga yang ditunjukkan oleh 

Turki baik dari segi finansial maupun kapasitas dan hubungan yang tidak harmonis 

namun menjadi motif Turki untuk memberikan citra buruk negara pengirim yaitu, 

Suriah di dunia internasional. 

 Sedangkan melalui variabel Local Absorption Capacity, parameter yang 

terdapat di Economic Capacity menunjukkan respon yang negatif setelah penulis 

mencari data-data terkait. Hal ini, menjadi menarik karena walaupun kapasitas 

ekonomi tidak mendukung Turki memberikan respon positif namun Turki tetap 

mempertahankan respon positifnya hingga tahun 2014 melalui Temporary Protection. 

Keterbukaan masyarakat juga menjadi pengaruh dari adanya respon positif tersebut. 

Walaupun adanya sentiment masyarakat karena pengungsi Suriah dianggap mencuri 

lahan pekerjaannya. Kemudian yang terakhir, pertimbangan keamanan ini juga dinilai 

penting namun hanya dimensi strategis dan structural yang mempengaruhi Turki 

memberikan respon positif. 

 Penulis menganggap bahawa terdapat faktor yang lebih dominan dalam 

respon positif Turki yaitu, pilihan birokrasi yang sejak awal sudah diberikan ke badan 

sipil negara, kemudian adanya hubungan internasional dengan rezim pengungsi serta 
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keterbukaan sosial berdasarkan etnis dan kekerabatan dan keyakinan alasan 

pengungsi Suriah masuk ke dalam Turki. 

6.2 Saran 

 Penulis menganggap bahwa penelitian ini dapat dilanjutkan dengan penulis lain 

yang memiliki ketertarikan dengan objek penelitian yang penulis teliti. Seperti 

halnya, mengenai keberlangsungan Turki dengan menampung pengungsi Suriah yang 

lebih banyak dibandingkan negara-negara tetangga lainnya. Selain itu penelitian 

lainnya juga dapat melihat apakah adanya dampak terhadap hubungan Turki dengan 

Uni Eropa terkait pengungsi Suriah.  
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