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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Krisis pengungsi telah menjadi sebuah isu penting sejak beberapa dekade 

sebelumnya dan telah menjadi sebuah bahan diskusi yang sangat menarik, tidak 

hanya bagi para elit-elit politik domestik ataupun Internasional, tetapi juga bagi 

para akademisi. Hal tersebut menandakan bahwa adanya isu gelombang 

pengungsi merupakan masalah utama bagi beberapa negara yang dimasuki oleh 

para pengungsi baik legal ataupun ilegal. Sehingga adanya krisis pengungsi yang 

juga merupakan isu kontemporer masih tetap relevan dengan bidang keilmuan 

Hubungan Internasional. 

Jika melihat fakta-fakta yang ada, permasalahan pengungsi berasal dari 

negara yang berada dalam situasi yang kacau, seperti disebabkan oleh perang, 

konflik (suku, agama, rasisme), adanya intervensi kemanusiaan, bencana, dan lain 

sebagainya yang berkaitan dengan adanya ancaman pada masyarakat dalam skala 

besar. Sedangkan mayoritas negara-negara yang memproduksi pengungsi adalah 

negara-negara yang berada dalam kawasan timur tengah (middle east) seperti  

Irak, Palestina, Afganistan, Suriah, atau wilayah Afrika seperti Kenya, Nigeria, 

Kamerun, dan sebagian kecil dari negara Asia Tenggara seperti Myanmar.1 

                                                           
1 Chris Huber, World Vision, accessed on https://www.worldvision.org/refugees-news-

stories/forced-flee-top-5-countries-refugees (21/03/2017, 08.51 WIB). 

https://www.worldvision.org/refugees-news-stories/forced-flee-top-5-countries-refugees
https://www.worldvision.org/refugees-news-stories/forced-flee-top-5-countries-refugees
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Muncul dan berkembangnya isu pengungsi yang menjadi sebuah 

permasalahan pada era abad ke-21 memberikan sebuah wahana baru bagi  negara-

negara dan organisasi Internasional untuk berperan aktif dalam menyelesaikan 

masalah kemanusiaan. Hal itu dikarenakan permasalahan tersebarnya pengungsi 

merupakan bentuk collective responsibility atau tanggung jawab bersama bagi 

komunitas internasional.2 Krisis kemanusiaan banyak terjadi di wilayah Timur 

Tengah, salah satunya di negara Suriah, terjadinya Arab spring di Suriah berbeda 

dengan gejolak-gejolak pemberontakan yang menuntut turunnya rezim yang 

berkuasa saat itu di negara-negara tetangganya. Tidak seperti di negara-negara 

Arab lainnya yang segera dapat mengatasi dan menghentikan pemberontakan 

rakyat sipil yang terjadi.  

Terjadinya Arab Spring di Suriah yang berawal pada Maret 2011 hingga saat 

ini masih terus berlangsung. Tindakan keras militer pimpinan Bashar Al-Assad 

mendapat perlawanan keras dari kelompok-kelompok sipil di Suriah. Akibat 

tindakan keras terhadap rakyat sipilnya, akhirnya menempatkan Suriah dalam 14 

daftar negara yang tidak aman dan tidak damai di dunia dengan skor tetinggi 

diantara negara-negara lainnya yaitu 3.814,3 bahkan  menyebabkan Suriah 

ditangguhkan dari keanggotaannya di Liga Arab, Organisasi Islam, dan juga dari 

Persatuan Negara Mediterian.  

 

 

                                                           
2 Vera Gowlland & Debbas, 1994, The Problem of Refugee in The Light of Contemporary 

International Law Issues, Martinus Nijhoff Publishers, London, didownload dari 

http://www.unhcr.org/4ca348026.pdf (09/03/2018, 06.42 WIB) 
3 Institute  For Economic and Peace, Global Peace Index, hal: 11, didownload dari 

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI17-Report.pdf (09/03/2018, 06.58 WIB) 

http://www.unhcr.org/4ca348026.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI17-Report.pdf
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Tabel 1. 1: Peace Countries Index.4 

Dilain pihak pemberontakan yang memprotes pemerintahan Bashar Al-Assad 

yang dianggap tidak demokratis, telah membawa Suriah pada perang sipil yang 

berkepanjangan dan menciptakan kesengsaraan rakyat. Sejak konflik antara 

pemerintahan Suriah yang dipimpin dan dikendalikan oleh Bashar Al Assad 

dengan oposisinya telah menyebabkan banyak masyarakat Suriah mengalami 

berbagai macam tindakan kekerasan, terhitung sejak dimulainya konflik pada 

2011 hingga awal 2017, sudah ada sekitar 4.961.300 pengungsi.5 

Konflik di Suriah juga semakin diperparah dengan adanya campur tangan 

atau intervensi dari negara-negara yang memiliki kepenitngan di kawasan Timur 

Tengah. Negara yang dengan sangat jelas melibatkan dirinya dalam konflik di 

Suriah merupakan aktor yang sama dalam konflik-konflik yang terjadi di negara-

negara lainnya seperti di Afganistan, Irak, dan Mesir yaitu Amerika Serikat dan 

negara-negara sekutunya dengan membawa lebel demokrasi. Pihak lain yang juga 

terlibat dan berperan aktif dalam konflik di Suriah adalah Rusia. Sebagai negara 

                                                           
4 Institute for economic peace, Global Peace index, hal: 10, didownload dari 

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI17-Report.pdf(29/06/2018, 19.49 WIB) 
5 UNHCR, Syiria Regional Refugee Response, accessed on http://data.unhcr.org/syrianref 

ugees/regional.php (21/03/2017, 09.45 WIB). 

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI17-Report.pdf
http://data.unhcr.org/syrianref%20ugees/regional.php
http://data.unhcr.org/syrianref%20ugees/regional.php
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yang tidak ingin kehilangan kekuasaan dan pengaruhnya di Timur Tengah, Rusia 

dengan aktif memberikan dukungan, tidak hanya memberikan suplai dana, tetapi 

Rusia juga memberikan dukungan berupaka upaya dan tindakan-tindakan militer 

yang mampu memberikan efek destruktif bagi pihak oposisi. Upaya-upaya 

intervensi oleh kedua negara tersebut disebabkan oleh keinginan keduanya yang 

tidak ingin kehilangan kekuasaan di kawasan Timur Tengah dengan minyaknya 

yang berlimpah. 

Konflik yang semakin parah di Suriah menyebabkan gelombang pengungsi 

yang berasal dari Suriah semakin deras. Para pengungsi yang berasal dari Suriah 

mencari suaka ke negara-negara yang dianggap aman, bahkan para pengungsi 

Suriah mencari suaka hingga ke wilayah Eropa. Terdapat beberapa negara yang 

menjadi tujuan bagi para pengungsi, negara-negara tersebut seperti Turki, Athena, 

Yunani, Macedonia, Bosnia, Serbia, Kroasia, Hungaria, Austria (Wina), Jerman 

(Munich, Frankfurt, dan Hamburg).6 Sedangkan Turki merupakan negara utama 

yang menjadi lokasi tujuan bagi para pengungsi Suriah, hal ini dikarenakan letak 

Turki yang merupakan wilayah paling dekat dan mudah dijangkau oleh para 

pengungsi. 

Selain karena faktor letak geografis yang bersebelahan dengan Suriah, 

terdapat alasan lain mengapa Turki menjadi tujuan utama bagi para pengungsi. 

Bagi para pengungsi Suriah, Turki dianggap sebagai negara yang paling loyal dan 

terbuka bagi para pengungsi dan imigran. Keloyalitasan Tuki terhadap Suriah 

                                                           
6 Lizzie Dearden, 6 Charts and a Map that Show Where Europes Refugees are Coming From – 

and The Perilous Journeys They are Talking, diakses dari http://www.independent.co.uk/news/wor 

ld/europe/refugee-crisis-six-charts-that-show-where-refugees-are-coming-from-where-they-are-

going-and-how-they-10482415.html(21/03/2017 09.46 WIB) 

http://www.independent.co.uk/news/wor%20ld/europe/refugee-crisis-six-charts-that-show-where-refugees-are-coming-from-where-they-are-going-and-how-they-10482415.html
http://www.independent.co.uk/news/wor%20ld/europe/refugee-crisis-six-charts-that-show-where-refugees-are-coming-from-where-they-are-going-and-how-they-10482415.html
http://www.independent.co.uk/news/wor%20ld/europe/refugee-crisis-six-charts-that-show-where-refugees-are-coming-from-where-they-are-going-and-how-they-10482415.html
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disebabkan karena Turki mampu dan tahu bagiamana cara mengatasi 

permasalahan kemanusiaan yang melanda negara tetangganya. Dalam hal ini 

Turki bisa dikatakan sebagai negara yang paling banyak menerima pengungsi 

dibandingkan negara-negara lainnya. Kebaikan Turki tersbut terlihat dari total 

pengungsi Suriah yang memasuki Turki. Terdapat sekitar 3,412,368 pengungsi di 

Turki, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Turki benar-benar serius dalam 

mengatasi krisis kemanusiaan yang melanda Suriah yang diakibatkan oleh konflik 

yang berkepanjangan.7 Sedangkan negara-negara lain yang menerima pengungsi 

Suriah seperti Libanon (1,1 juta), Yordania (629.000), Irak (249.000), Mesir 

(139.000), Jerman (98.700), Swedia, (64.700), Prancis (6.700, sebelumnya 

diketahui akan menerima sekitar 24.000 dalam dua tahun kedepan setelah tahun 

2015), Inggris (7.000, tetapi untuk lima tahun kedepan setelah tahun 2015 Inggris 

berencana akan menerima sekitar 20.000 pengungsi, dan Denmark (11.300, dan 

tidak akan menerima pengungsi lagi).8 

Disamping itu selain negara-negara yang memutuskan untuk menerima 

pengungsi, terdapat juga negara-negara yang menolak kedatangan pengungsi. Hal 

ini ditunjukkan oleh negara-negara yang secara geografis merupakan negara 

tetangga bagi Suriah seperti UEA, Arab Saudi, Bahrain, dan Qatar.9 Begitu juga 

                                                           
7 Opcit. UNHCR, diakses dari http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224 

(30/12/2017, 06.20 WIB). 
8 Bilal Ramadhan, Ini Daftar Negara yang Terima dan Tolak Pengungsi Suriah (2015), diakses 

dari http://Internasional.republika.co.id/berita/Internasional/global/15/09/10/nugmqf330-ini-daftar-

negara-yang-terima-dan-tolak-pengungsi-suriah-part1 (23/03/2017, 06.42 WIB). 
9Ibid. (23/13/2017, 06.45 WIB) 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224
http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/15/09/10/nugmqf330-ini-daftar-negara-yang-terima-dan-tolak-pengungsi-suriah-part1
http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/15/09/10/nugmqf330-ini-daftar-negara-yang-terima-dan-tolak-pengungsi-suriah-part1
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dengan negara-negara di Eropa yang melakukan penolakan terhadap para 

pengungsi, seperti Hungaria, Latvia, Yunani, Slovakia, dan Romania.10  

Sebagaimana yang telah dipaparkan mengenai data-data negara-negara yang 

menerima pengungsi, maka akan terlihat bahwa Turki merupakan negara yang 

paling banyak menerima para pengungsi Suriah yang sedang membutuhkan 

tempat perlindungan disaat negara-negara yang lain membatasi bahkan 

memutuskan untuk menolak para pengungsi seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, 

Bahrain, Qatar, dan bahkan negera-negara di Eropapun yang notabennya 

merupakan negara-negara dengan tingkat pendapatan finansial yang tinggi dan 

tergolong negara kaya. Terlepas dari apa yang dilakukan oleh Arab Saudi, Uni 

Emirat Arab, Qatar, dan negara teluk lainnya yang menolak pengungsi Suriah, 

negara-negara ini memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat situasi dan 

kondisi yang bisa berdampak buruk bagi negaranya, sehingga lebih memilih opsi 

lain dalam hal penanganan pengungsi, berupa bantuan finansial yang bisa 

menunjang dan membantu para pengungsi dalam memnuhi kebutuhan 

sekundernya. 

Turki sebagai negara yang tidak hanya memberikan bantuan dana bagi 

pengungsi, namun juga dengan memberlakukan kebijakan Pintu Terbuka (Open 

Door Policy) yag diimplementasikan pada tahun 2011 terhadap pengungsi.11 

Kebijakan itu bagi Turki dianggap sebagai cara yang paling tepat untuk mengatasi 

                                                           
10 Wila Frej, Here are the european countries That want to refuse refugees, diakses dari http://ww 

w.huffingtonpost.com/entry/europe-refugees-notwelcome_us_55ef3dabe4b093be51bc8824 

(23/03/2017, 07.11 WIB). 
11 Implementaion of Turkey-EU Angreement of 18 March 2016, 2016, diakses dari 

http://www.mfa.gov.tr/implementation-of-turkey_eu-agreement-of-18-march-2016.en.mfa 

(09/03/2018, 07.17 WIB) 

http://www.mfa.gov.tr/implementation-of-turkey_eu-agreement-of-18-march-2016.en.mfa
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masalah kemanusiaan. Kebijakan yang dikeluarkan Turki itu tidak luput dari 

kontrol Erdogan sebagai presiden yang memegang peranan penting di Turki, yang 

selama ini telah merubah haluan Turki kearah yang lebih komprehensif dalam 

menghadapi isu-isu Internasional.  

open door policy yang menjadi alat utama bagi Turki dalam mengatasi 

masalah pengungsi Suriah tidak terlepas dari berbagai dororngan baik eksternal 

maupun Internal, seperti dorongan partai AKP, organisasi Internasional seperti 

UNHCR, dan pihak-pihak lainnya. Meskipun demikian, kebijakan yang 

diimplementasikan terhadap pengungsi oleh Turki tidak bisa dilepaskan dari 

berbagai dampak-dampak yang ditimbulkan oleh adanya pengungsi di negaranya, 

bahkan dampak-dampak yang diperoleh oleh Turki atas pemberlakuan kebijakan 

Pintu Terbuka terhadap pengungsi menjadi masalah utama bagi pemerintahan 

Turki. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis, maka penulis akan 

membatasi dan memberikan arahan melalui rumusan masalah agar sesuai dengan 

tema. Oleh sebab itu, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana 

dampak implementasi Open door policy terhadap Turki? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan agar nantinya mampu menjawab pertanyaan 

yang menjadi fokus pembahasan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan 
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diatas, disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan melihat 

lebih dalam mengenai dampak-dampak implementasi open door policy terhadap 

Turki. 

 

1.3.1 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan salah satu hasil yang juga ingin dicapai oleh 

penulis dalam mengoptimalkan penelitiannya, terdapat dua sisi mengenai manfaat 

yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu manfaat praktis dan manfaat 

akademis; 

a. Manfaat Praktis 

Secara Praktis, penelitian ini akan memberikan hasil berupa bahan 

pertimbangan dan bahan informasi terutama yang berkaitan dengan implementasi 

sebuah kebijakan yang diterapkan serta hasil dan dampak yang disebabkan oleh 

implementasi kebijakan tersebut.  

b. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan akan menjadi sebuah penelitian yang nantinya 

mampu memberikan sumbangan dalam pemikiran dalam Hubungan Internasional 

dan menjadi sebuah rujukan dan perbandingan bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan Turki dalam mengatasi krisis 

pengungsi Suriah. 
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1.4 Penelitian Terdahulu 

Dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan 

beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi dasar dan acuan bagi 

penulis dalam upaya menggali lebih dalam mengenai isu atau topik terkait. 

Penelitian terdahulu pertama merupakan penelitian yang ditulis oleh Itsnaini 

Permata Hati dengan judul Alasan Turki Dibawah Pemerintahan Erdogan 

Sepakat Bekerja Sama Dengan Uni Eropa Dalam Penanganan Imigran. pada 

penelitian ini, Itsnaini menggunakan teori model aktor rasional oleh Graham T. 

Allison. Sedangkan tipe penelitian ini bersifat eksplanatif kualitatif.12 

Dalam penelitian ini, Itsnaini membagi penjelasannya kedalam tiga 

penjelasan berbeda. Penjelasan pertama terkait dengan alasan Turki melakukan 

kerjasama dengan Uni Eropa dalam menanggulangi pengungsi yaitu dikarenakan 

adanya peluang Turki untuk dinegosiasikan lebih lanjut sebagai calon anggota Uni 

Eropa.  

Alasan yang kedua berdasarkan pada penelitian yang ditulis oleh Itsnaini 

yaitu keuntungan ekonomi pada janji akses visa schengen untuk warga Turki. 

Adanya visa Schengen ini berpengaruh pada ekonomi Turki. Data menunjukkan 

bahwa ekspor dan investasi Turki terbanyak berada di negara-negara Uni Eropa. 

Dengan adanya visa Schengen yang nantinya dipenuhi, maka semakin banyak 

investasi maupun kegiatan bisnis yang bisa dilakukan oleh para pelaku ekonomi 

dan pebisnis. Ini akan memberi manfaat kepada kondisi ekonomi Turki berkaitan 

                                                           
12 Itsnaini Permata Hati, Alasan Turki Dibawah Pemerintahan Erdogan Sepakat Bekerja Sama 

Dengan uni Eropa Dalam Penanganan Imigan, Yogyakarta, Ilmu Hubungan Internasional, 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, didownload dari 

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7653/JURNAL%20HI%20ISNA.pdf?sequ

ence=12&isAllowed=y (18/11/2017, 18.45 WIB). 

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7653/JURNAL%20HI%20ISNA.pdf?sequence=12&isAllowed=y
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7653/JURNAL%20HI%20ISNA.pdf?sequence=12&isAllowed=y
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dengan kemakmuran negara Turki. Turki melakukan investasi terbesarnya pada 

Uni Eropa. Jika visa Schengen ini benar-benar dipenuhi oleh Uni Eropa. Maka 

angin segar untuk investasi yang lebih besar akan terbuka lebar. Pebisnis dan 

pelaku ekonomi akan mudah untuk bepergian ke negara-negara Uni Eropa dan 

melakukan lebih banyak transaksi bisnis. 

Dan alasan yang ketiga yaitu adanya janji Uni Eropa untuk membantu Turki 

dalam menjaga perdamaian dan pengungsi di perbatasan Suriah dan Turki. 

Sehingga secara otomatis, apabila Uni Eropa membantu Turki dalam menangani 

pengungsi di perbatasan Turki-Suriah, maka akan meringankan beban Turki. 

Penelitian kedua merupakan penelitian yang ditulis oleh Titik Sumaryati 

dengan judul Kebijakan Turki Terhadap Pengungsi dari Suriah. penelitian yang 

dilakukan olej Titik Sumaryati menggunakan konsep awal pengungsi atau 

Preliminary Concept of refugee, sedangkan tipe penelitiannya bersifat deskriptif 

kualitatif.13 

Dalam penelitiannya, Titik menjelaskan dan menjabarkan mengenai 

kebijakan yang dikeluarkan Tuki terkait dengan pengungsi Suriah. kebijakan 

tersebut diimplementasikan dalam bebebrapa upaya seperi pembangunan camp-

camp pengungsi didaerah Hatay, Sanliurfa, Gaziantep, Kilis, Kahramnmaras, 

Adiyaman, dan Osmaniye. Disamping itu Turki juga memberikan status legal bagi 

para pengungsi, dimana para pengungsi diberikan perlindungan sementara dan 

diberikan akses untuk mendapatkan tempat tinggal semetara di Turki. 

                                                           
13 Titik Sumaryati, Kebijakan Pemerintah Turki Terhadap Pengungsi Dari Suriah, fakultas Ilmu 

Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, didownload dari http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-

6/20424263-MK-Titik%20Sumaryati.pdf (19/11/2017, 19.21 WIB) 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-6/20424263-MK-Titik%20Sumaryati.pdf
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-6/20424263-MK-Titik%20Sumaryati.pdf
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Implementasi yang dikeluarkan Turki melalui kebijakan terhadap pengungsi 

juga berupa persiapan rencana jangka panajang. Rencana ini dilakukan Turki 

untuk mengantisipasi kedatangan pengungsi yang semakin besar setiap tahun, 

rencana ini juga meliputi pemberian tempat tinggal, sarana pendidikan, dan 

pekerjaan. Hal itu dilakukan Turki agar pengungsi juga bisa berguna bagi Turki.  

Dan bentuk implementasi kebijakan Turki terhadap pengungsi yang 

dijelaskan dalam penelitian Titik yaitu adanya potensi naturalisasi. Pemenrintah 

Turki memberikan tiga jalan bagi pengungsi agar bisa menjadi warga negara 

Turki yaitu melalui: Kelahiran, menetap selama 5 tahun, dan dengan pernikahan 

dengan warga Turki. 

Pemerintah Turki telah memikirkan rencana jangka panjang jika mereka 

memilih untuk tetap tinggal. Pemerintah dalam hal ini membantu memberikan 

tempat tinggal, pekerjaan, dan tentunya pendidikan agar keberadaan mereka bisa 

bermanfaat bagi Turki. Maka pemerintah Turki memperbolehkan pengungsi 

Suriah untuk bekerja, namun di provinsi-provinsi yang banyak dihuni oleh orang 

Suriah saja. 

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang ditulis oleh Amalia Zatalini Kusuma 

Putri dengan judul Kebijakan Turki Dalam Menampung Pengungsi Korban 

Perang Saudara Suriah Tahun 2011-2013. Penelitian yang ditulis oleh Amalia 

menggunakan konsep kepentingan nasional, dimana tipe penelitian yang 

diterapkan yaitu tipe eksplanatif kualitatif.14 Dalam penelitiannya, Amalia 

                                                           
14  Amalia Zatalini Kusuma Putri, Kebijakan Turki Dalam Menampung Pengungsi Korban Perang 

Saudara Suriah Tahun 2011-2013, Semarang, Jurnal Of International Realtions, Volume 1, nomor 

1, Tahun 2015, halaman 1-5, Universitas Diponegoro, didownload dari 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=314839&val=4718&title=Kebijakan%20Turk

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=314839&val=4718&title=Kebijakan%20Turki%20dalam%20Menampung%20Pengungsi%20Korban%20Perang%20Saudara%20Suriah%20%20Tahun%202011%20-%202013
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membagi penelitiannya kedalam dua sub pembahasan. Pembahasan pertama 

mengenai kepentingan Turki dan pembahasan di sub kedua menjelaskan 

menegnai faktor-faktor yang mendasari kepentingan Turki. 

Kepentingan utama Turki dalam kebijakannya menerima pengungsi yaitu 

untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam negeri. Meskipun upaya 

yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi krisis pengungsi tidak 

sepenuhnya mendapatkan respon baik dari masyarakat, tetapi dukungan 

masyarakat tidak memiliki dampak terhadap perlakuan yang diberikan pemerintah 

pada pengungsi. Sedangkan kepentingan lain yaitu Kebijakan Turki dalam 

menampung pengungsi Suriah merupakan sarana bagi Turki untuk merealisasikan 

pergantian rezim di Suriah. Amalia juga menambahkan bahwa ketika Turki 

memberikan pelayanan bagi pengungsi, citra Turki meningkat di mata 

Internasional.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepentingan Turki tersebut dilandasi 

karena ancaman akan kemanan nasional, dimana dengan adanya konflik di Suriah 

akan mengancam stabilitas keamanan nasional Turki. Faktor kedua yaitu 

dikarenakan Turki ingin menjadi Emerging power di Timur Tengah, dimanan 

upaya Turki dalam menangani pengungsi berkaitan dengan kemampuan Turki 

dalam menyelesaikan konflik di kawasan. Namun, berdasarkan penelitian yang 

ditulis oleh Amalia, kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai oleh Turki 

tersebut belum sepenuhnya bisa dicapai, mengingat konflik di Suriah belum juga 

berakhir. 

                                                                                                                                                               
i%20dalam%20Menampung%20Pengungsi%20Korban%20Perang%20Saudara%20Suriah%20%2

0Tahun%202011%20-%202013 (20/11/2017, 09.23 WIB) 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=314839&val=4718&title=Kebijakan%20Turki%20dalam%20Menampung%20Pengungsi%20Korban%20Perang%20Saudara%20Suriah%20%20Tahun%202011%20-%202013
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=314839&val=4718&title=Kebijakan%20Turki%20dalam%20Menampung%20Pengungsi%20Korban%20Perang%20Saudara%20Suriah%20%20Tahun%202011%20-%202013
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Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang ditulis oleh Maisyita Syafitri 

dengan judul Upaya Pemerintahan Turki Dalam Menanggulangi Pengungsi 

Dari Suriah Tahun 2014-2016. Dalam penelitian yang ditulis oleh Maisyita, ia 

menggunakan tingkat analisa negara-bangsa atau nation-state, sedangkan teori 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kerjasama Internasional dan 

konsep human security. Penulis penelitian ini menggunakan tipe penelitian 

deskriptif-kualitatif.15 

Pada penelitian tersebut, dalam pembahasannya membagi penjelasan kedalam 

dua bagian. Yang pertama mengacu pada bentuk dan kondisi dalam negeri Turki 

mulai dari keadaan politik, ekonomi, dan militer. Pada bagian kedua penulis 

menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan oleh Turki dalam menanggulangi 

pengungsi Suriah melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yaitu open door 

policy. melalui kebijakan tersebut, Turki memutuskan untuk tidak mengusir dan 

menolak para pengungsi, hal itu dikarenakan bahwa Turki menganggap bahwa 

para pengungsi merupakan korab yang lari dari perang atau konflik internal yang 

mengancam nyawa para pengungsi. Bahkan pemerintah Turki melalui open door 

policy-nya memberikan kesempatan untuk membaur dan bekerja di Turki. 

Impelementasi open door policy terhadap pengungsi oleh pemerintah Turki 

diaplikasikan dalam beberapa bentuk nyata upaya pemerintah yaitu mulai dari 

upaya dalam negeri terutama mengeluarkan anggaran dana dalam negeri guna 

memfasilitasi para pengungsi, seperti membangun camp pengungsian. Kamp yang 

dirancang untuk menjadi rumah bagi 6.000 pengungsi Suriah. Sebanyak 269.000 

                                                           
15 Maisyita Syafitri, Upaya  Pemerintah Turki Dalam Menanggulangi Pengungsi Dari Suriah 

Tahun 2014-2016, JOM FISIP Volume 4 No. 2, diakses dari  

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/ article/viewFile/14444/13997 (20/11/2017, 10.12 WIB) 

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/%20article/viewFile/14444/13997
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warga Suriah ditampung di 25 kamp pengungsi, yaitu berada di provinsi Hatay, 

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Mardin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, 

Adana dan Malatya. 

Disisilain, Turki melakukan kerjasama dengan oraganisasi Internasional 

dibawah naungan PBB seperti UNHCR, UNICEF, dan UNDP. Upaya yang 

dilakukan Turki dalam bekerjasama dengan organisasi Internasional yaitu agar 

bisa meringankan beban negara Turki dalam menangani para pengungsi yang 

mengingat bahwa masalah pengungsi merupakan masalah yang harus diselesaikan 

secara kolektif.  

Penelitian terdahulu kelima yaitu penelitian yang ditulis oleh Luerdi dengan 

judul Intervensi Turki dalam Krisis Suriah (2011-2014). Dalam penelitiannya, 

Luerdi menjelaskan mengenai keterlibatan Turki dalam konflik di Suriah, hal 

tersebut dikarenakan posisi Turki yang berbatasan langsung dengan Suriah serta 

dampak yang diterima Turki atas adanya konflik tersebut cukup signifikan. Dalam 

menjelaskan peneltiannya, Luerdi menggunakan teori Intervensi, sedangkan 

metode penelitiannya bersifat eksplanatif kualitatif. 

Menurutnya tindakan yang dilakukan Turki dalam mengintervensi krisis di 

Suriah merupakan kebijakan untuk mencegah adanya efek domino pada dimensi 

stabilitas politik di wilayah domestik dan stabilitas keamanan diwilayah 

perbatasan. Sebab-sebab konkret yang mendorong Turki melakukan Intervensi 

terhadap krisis Suriah yaitu dikarenakan adanya otonomi khusus yang diberikan 

oleh pemerintahan Suriah pada wilayah Kurdi Suriah di bagian utara, dimana 

wilayah ini berbatasan dengan wilayah Kurdi Turki. Pemberian otonomi tersebut 
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terhadap wilayah kurdi Suriah dibagian utara bagi Turki merupakan bentuk 

ancaman, karena akan mendorong etnis Kurdi di Turki untuk membentuk dan 

memaksa pemerintahan Turki guna memberikan otonomi yang sama seperti yang 

diberikan kepada etnis Kurdi Suriah dinwiliayah Utara. Hal tersebut 

memungkinkan adanya keinginan etnis Kurdi dalam membentuk negara sendiri.  

Disamping itu, Luerdi juga memaparkan bentuk intervensi yang dilakukan 

Turki terhadap krisis di Suriah. Terdapat beberapa bentuk intervensi yang 

dilakukan oleh Turki, yaitu campur tangan diplomatik dan open door policy. Bagi 

Suriah open door policy terhadap pengungsi merupakan bentuk intervensi dalam 

masalah domestik. Sedangkan bagi Turki, intervensi tersebut digunakan untuk 

menarik perhatian dunia Internasional. Disamping itu, bentuk intervensi lainnya 

yaitu seperti adanya dukungan terhadap kelompok opisisi, adanya diplomasi Turki 

terhadap kekuatasn barat guna mendorong adanya intervensi militer secara 

kolektif, melibatkan diri pada koferensi jenewa, dan adanya penolakan terhadap 

pemilihan presiden di Suriah. 

Tabel 1. 2:Tabel Perbandingan. 

NO 

 

Judul dan Nama 

Penulis 

Teori dan Konsep Hasil Penelitian 

1 Alasan Turki 

dibawah 

Pemerintahan 

Erdogan Sepakat 

Bekerja Sama 

Dengan Uni Eropa 

Dalam Penanganan 

Imigran 

 

Itsnaini Permata Hati 

 

Metode: 

• Eksplanatif- 

kualitatif 

Teori/konsep: 

• Model Aktor 

Rasional 

• Kerjasama Uni Eropa dan 

Turki didasari oleh adanya 

peluang bagi Turki untuk 

dinegosiasikan lebih lanjut 

sebagai anggota Uni Eropa. 

• Alasan kedua bagi Turki 

dalam kerjasamanya den- gan 

Uni Eropa dilandasi oleh 

adanya janji akses visa pada 

warga Turki. Sehingga  hal 

tersebut akan memberikan 
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NO 

 

Judul dan Nama 

Penulis 

Teori dan Konsep Hasil Penelitian 

manfaat ekonomi pada Turki. 

• Alasan ketiga yaitu berkaitan 

dengan adanya bantuan yang 

akan diberikan Uni Eropa 

terhadap Turki dalam 

mengatasi arus pengungsi 

yang masuk ke wilayah Turki. 

2 Kebijakan Turki 

Terhadap Pengungsi 

dari Suriah 

 

Titik Sumaryati 

Metode: 

• Deskriptif - 

kualitatif 

Teori dan 

konsep: 

• Preliminary 

Concept of 

refugee 

 

• Bentuk implementasi 

kebijakan Turki terhadap 

pengungsi yaitu dengan upaya 

membangun camp 

pengungsian di beberapa 

daerah perbatasan antara 

Turki dan Suiah. 

• Upaya selanjutnya yaitu 

dengan memberikan status 

legal bagi pengungsi, dimana 

pengungsi akan mendapatkan 

akses untuk memperoleh 

tempat tinggal sementara di 

Turki. 

• Adanya rencana jangka 

panjang yang meliputi 

pemberian faslitas-fasilitas 

kepada para pengungsi, serta 

adanya potensi naturalisasi 

pengungsi un- tuk menjadi 

warga Turki. 

3 Kebijakan Turki 

Dalam Menampung 

Pengungsi Korban 

Perang Saudara 

Suriah Tahun 2011-

2013 

 

Amalia Zatalini 

Kusuma Putri 

Metode: 

• Eksplanatif -

kualitative 

Teori/konsep: 

• Kepentingan 

nasional  

• Kepentingan Turki yang 

diimplementasikan dalam 

kebijakan menampung 

menampung pengungsi Suriah 

yaitu untuk merealisasikan 

pergantian rezim di Suriah, 

untuk meningkatkan citra 

Turki dimata Internasional, 

untuk menja- di emerging 

power di Timur Tengah. 

Kepenting- an-kepentingan 

tersebut belum sepenuhnya 

bisa dicapai oleh Turki 

melalui kebijakannya terh- 

adap pengungsi 
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NO 

 

Judul dan Nama 

Penulis 

Teori dan Konsep Hasil Penelitian 

4 Upaya Pemerintahan 

Turki Dalam 

Menanggulangi 

Pengungsi Dari 

Suriah Tahun 2014-

2016 

 

Maisyita Syafitri 

Metode: 

• Deskriptif – 

kualitatif 

Konsep/teori: 

• Human 

Security 

• Kebijakan yang dikeluar- kan 

oleh Turki dalam menangani 

pengu- ngsi Suriah yaitu open 

door policy, dimana Turki 

melalui kebijakan tersebut 

memutuskan unt- uk tidak 

menolak pengun- gsi. 

• Upaya nyata yang dilakukan 

oleh Turki melalui 

kebijakannya yaitu dengan 

mengeluarkan an- ggaran 

dana negara guna membangun 

camp-camp pengungsian. 

• Disisilain Turki juga 

melalukan kerjasama deng- an 

UNHCR, UNDP, dan 

UNICEF dalam menangg- 

ulangi pengungsi. 

5 Intervensi Turki 

dalam Krisis Suriah 

(2011-2014) 

 

Luerdi 

Metode: 

• Eksplanatif - 

Kualitative 

Teori/konsep: 

• Teori Intervensi 

• Intervensi yang dilakukan 

Turki dalam konflik internal 

di Suriah bertujuan agar tidak 

terjadi efek domino dan 

mengganggu stabilitas 

keamanan diwila- yah 

perbatasan Turki. 

• Bentuk intervensi Turki dalam 

krisis Suriah meliputi 

penerapan open door 

policyterhadap pengungsi 

Suriah, memberikan duk 

ungan terhadap kelom- pok 

opisisi di Suriah, serta adanya 

upaya diplomasi dengan 

negara-negara barat guna 

mendorong penye- lesaian 

konflik secara kolektif melalui 

intervensi militer. 

6 Dampak 

Implementasi Open 

Door Policy 

Terhadap Turki Pada 

Tahun 2011 – 2017 

 

Metode: 

• Deskriptif - 

Kualitative 

Teori/konsep: 

• Open Door 

• adanya perubahan demografi 

penduduk, meningkatnya tensi 

penduduk Turki dan Arab 

Suriah, serta adanya isu 

ekonomi berupa tersebarnya 

pekerja murah, terbentuknya 
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NO 

 

Judul dan Nama 

Penulis 

Teori dan Konsep Hasil Penelitian 

Rama Fernandhy 

Alfan 

Policy lahan-lahan bisnis baru, dan 

adanya permasalahan anggaran 

dana untuk pengungsi.  

• Dampak lain yang ditimbulkan 

yaitu adanya dampak politik 

dan keamanan. Dalam aspek 

dampak politik terhadap Turki 

yaitu adanya tantangan dan 

kecaman dari partai oposisi 

terhadap pemerintah Turki, 

putusnya hubungan diplomatik 

Turki dan Suriah, 

meningkatnya citra Turki 

dimata Internasional, serta 

adanya perjanjian antara EU-

Turki dalam mengatasi 

pengungsi perbatasan Turki. 

Sedangkan dalam aspek 

keamanan yaitu meningkatnya 

ancaman dan serangan 

terorisme diwilayah Turki. 

 

1.5 Landasasan Konseptual 

Untuk menjelaskan topik yang dikaji oleh penulis mengenai Dampak 

Implementasi Open door policy Terhadap Turki Pada Tahun 2011-2017, maka 

penulis menggunakan konsep Open Borders. 

 

1.5.1 Konsep Open Borders 

Dalam penelitian ini penulis menngunakan konsep open borders. Konsep 

open borders mengacu pada pengimplementasian kebijakan luar negeri 

dimana pintu perbatasan dibuka bagi para pelaku imigran dan pengungsi. 

Secara definitif menurut Chandran Kukhatas, open borders tidak hanya 
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menjelaskan mengenai persoalan atau perkara yang berkaitan dengan apakah 

orang-orang yang berada diluar wilayah yurisdiction (wilayah hukum) boleh 

memasuki wilayah tersebut atau tidak, tetapi open borders juga menjelaskan 

mengenai apa yang bisa dan harus dilakukan oleh pelaku atau orang-orang 

tersebut ketika mereka telah memasuki wilayah yuridiksi tersebut.16 

Open borders umumnya juga diterapkan oleh setiap negara apabila yang 

dimaksud yaitu diperbolehkannya orang-orang dari luar wilayah memasuki 

wilayah hukum lainnya, seperti contoh bagaimana negara menjadi sebuah 

tempat transit pesawat-pesawat asing ataupun tempat transit pedagang, atau 

pemberian izin pada orang asing untuk tinggal dan menetap sementara. 

Namun open borders menjadi lebih spesifik ketika dikaitkan dengan 

bagaimana orang asing tidak hanya diberikan izin untuk tinggal, tetapi juga 

diberikan kesempatan untuk berpartisipasi di masyarakat dimana terdapat 

adanya penetapan batasan wilayah.17 Secara eksplisit yaitu open borders 

mengacu pada bentuk pembukaan perbatasan yang lebih terbuka dimana 

orang asing tidak hanya bisa secara bebas memasuki wilayah, tetapi juga 

diperbolehkan untuk tinggal dan menetap, diperbolehkan untuk bekerja, dan 

bahkan diperbolehkan untuk bergabung dalam komunitas-komunitas politik.18 

Sedangkan menurut Shelly Wilcox dalam tulisannya yang berjudul ‘The 

Open Borders Debate On Immigration’ dimana ia menempatkan pemaparan 

                                                           
16 Chandran Kukhatas, Why Open Borders? – Ethical Perspective, Vol: 19, No: 4 (2012), 649-675, 

London School of Economic: UK, didownload dari http://www.ethical-

perspectives.be/viewpic.php?LAN=E&TABLE=EP&ID=1433 (25/05/2018, 07.26 WIB)   
17 Ibid. 
18 Ibid. 

http://www.ethical-perspectives.be/viewpic.php?LAN=E&TABLE=EP&ID=1433
http://www.ethical-perspectives.be/viewpic.php?LAN=E&TABLE=EP&ID=1433
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dari Joseph A. Carrens yang menjelaskan dan menyamakan mengenai open 

borders yang merupakan bentuk dari freedom of movement, sehingga open 

borders dalam hal ini merupakan bentuk dasar dari kebebasan.19 

Berkaitan dengan penjelasan diatas mengenai open border yang mengacu 

pada bentuk dari adanya freedom of movement, yaitu kebebasan untuk 

bergerak atau berpindah-pindah.20 Open Borders ini diinisiasi dari pemikiran-

pemikiran promotor neo-liberal dan libertarian ideology yang berasumsi 

bahwa pemberian kebebasan tidak hanya berkaitan dengan berpindahnya 

barang-barang saja, tetapi juga harus disetarakan pada bentuk kebebasan 

pergerakan manusia ke setiap negara tanpa adanya hambatan melalui open 

borders.21 Oleh sebab itu, Juan Carlos juga memberikan pandangannya yang 

menekankan pada Open borders migration policy bahwa open borders 

immigration policy merupakan salah satu elemen dari globalisasi, karena akan 

mengimplementasikan freedom of movement.22 

Oleh sebab itu, konsep open borders ini akan menjelaskan mengenai 

open door policy. Open borders dijadikan alat untuk menjelaskan open door 

policy dikarenakan open door policy merupakan bentuk dari open borders. 

Open door policy yang dimaksud pada bahasan ini akan mencau secara 

                                                           
19 Josehp H. Carrens, Aliens and Citizens: The Case For Open Borders, dalam Shelley Wilcox, 

The Open Borders Debate On Immigration, hal: 3, San Fransisco State University, didownload 

dari 

https://shelleywilcox.weebly.com/uploads/4/9/7/2/49728411/wilcox,_the_open_borders_debate_o

n_immigration.pdf (25/05/2018, 07.31 WIB) 
20 Juan Carlos Velasco, Open-Border Immigration Policy: A Step towards Global Justice, hal: 42, 

didownload dari http://www.scielo.org.mx/pdf/migra/v8n4/1665-8906-migra-8-04-00041.pdf 

(09/03/2018, 10.46 WIB) 
21 Ibid., hal: 42 
22 Ibid., hal: 48 

https://shelleywilcox.weebly.com/uploads/4/9/7/2/49728411/wilcox,_the_open_borders_debate_on_immigration.pdf
https://shelleywilcox.weebly.com/uploads/4/9/7/2/49728411/wilcox,_the_open_borders_debate_on_immigration.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/migra/v8n4/1665-8906-migra-8-04-00041.pdf
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subjektif pada open door policy Turki, hal ini dikarenakan tidak ada sumber 

yang memberikan definitif secara umum mengenai apa itu open door policy. 

Open door policy yang diterapkan oleh Turki saat ini merupakan bentuk dari 

open Borders, hal ini dikarekan open door policy tidak hanya memberikan 

izin kepada orang asing (dalam hal ini pengungsi) untuk masuk ke wilayah 

Turki, tetapi lebih dari itu pengungsi tersebut diberikan izin untuk tinggal, 

diberikan akses-akses kesehatan, mendapatkan akses pelayan umum, dan 

yang terpenting memperoleh hak akses untuk bekerja. Hal tersebut sesuai 

dengan aturan yang ada pada LFIP (Law On Foreign Immigration 

Policy)Turki:23 

1)  a registrant who is registered in international protection, so do 

the family should have an accecss to education facility which has 

been provided for applicant. 

2) an applicant should be provided an access to social assistance 

and services who are in need. 

3) For the applicants or international protection beneficiaries who 

are not covered with a medical insurance and do not have 

financial means [to afford medical services] provisions of the 

Social Security and Universal Medical Insurance Law № 5510 of 

31/05/2006 shall apply.For the payment of the premiums on 

behalf of persons to benefit from the universal medical insurance, 

funds shall be allocated to the budget of the Directorate General. 

Persons, whose premiums are paid by the Directorate General, 

shall be asked to contribute fully or partially in proportion to 

their financial means. 

4) an applicant who interested to join in labour market, the 

applicant should apply for a work permit during 6 months 

following the lodging date from international protection. 

Namun Open door policy juga dapat dilihat dari sudut pandang praktek 

dan sejarahnya, dimana hal itu terlihat dari apa yang sudah 

                                                           
23 Republic Of Turkey: Ministry Of Interior Directorate General Of Migration Management, 2014, 

Law On Foreigners And International Protection, hal: 89-90,Ankara, didownload dari 

http://www.goc.gov.tr/files/files/eng_minikanun_5_son.pdf (11/04/2018, 10.43 WIB) 

 

http://www.goc.gov.tr/files/files/eng_minikanun_5_son.pdf
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diimplementasikan oleh Amerika Serikat sebagai inisiator open door policy 

melalui immigration policy tahun 1875 yang tanpa memberikan adanya 

batasan bagi pelaku migran (limitation) untuk memasuki Amerika.24 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Elizabeth S. Rolpb yaitu:“ There was a 

risk and tention inside of the nation’s open door policy even it had been 

applied for many years by united stated who did not limit or screen 

immigrants.” 

Selain itu, open door policy merupakan salah satu kebijakan yang bersifat 

hospitality yang berarti keramahan. Melalui open door policy, maka negara 

yang menerapkan kebijakan itu sekaligus menjadi negara yang memiliki sifat 

ramah (nation virtue).25 

Negara-negara yang telah dan pernah menerapkan open door policy, 

termasuk Turki merupakan negara-negara yang ikut meratifikasi protokol dan 

konvensi di Jenewa pada 17 Juli 1951 mengenai status pengungsi.26 Sehingga 

open door policy merupakan bentuk dan tindakan nyata dari adanya konvensi 

jenewa pada tahun 1951 mengenai status pengungsi. 

Penerapan open door policy sebagai upaya penerimaan pengungsi dan 

imigran juga menimbulkan dampak-dampak yang berimplikasi pada berbagai 

                                                           
24 Elizabeth S. Rolpb, 1990, Immigration Policies Legacy from the 1980s and The issues for The 

1990s, hal: 3, didownload dari https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reports 

/2007/R4184.pdf (09/03/2018, 10.33 WIB) 
25 Elisabeth Yarbakhsh, 2018, Reading Derrida in Tehran: Between an Open Door and an Empty 

Sofreh, hal: 1, Centre for Arab and Islamic Studies, didownload dari http://www.mdpi.com/2076-

0787/7/1/21/pdf (09/03/2018, 14.22 WIB) 
26 UNHCR, Konvensi dan Protokol Mengenai Status pengungsi, didownload dari 

http://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf 

(30/12/2017, 19.45 WIB) 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reports%20/2007/R4184.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reports%20/2007/R4184.pdf
http://www.mdpi.com/2076-0787/7/1/21/pdf
http://www.mdpi.com/2076-0787/7/1/21/pdf
http://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf
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aspek. Menurut United Nation High Commisioner for Refugees dampak 

penerimaan dan adanya populasi pengungsi yang besar di negara penerima 

dapat dibagi menjadi tiga aspek yang terdiri dari adanya dampak ekonomi, 

dampak ekologi dan prasarana lokal, serta dampak sosial:27 

a. Dampak ekonomi kedatangan pengungsi dalam jumlah besar akan 

mendorong persaingan antara penduduk lokal dan pendatang untuk 

mendapatkan sumber daya seperti lahan, air, makanan, dan layanan medis, 

bahkan pemerintah daerah penerima pengungsi akan mengalokasikan dana 

yang lebih besar untuk mengatasi permasalahan para pengungsi. 

Disampaing dampak negatif, terdapat sisi positif dari adanya kedatangan 

pengungsi dalam jumlah besar yaitu mendorong munculnya lapangan kerja 

baru, serta mendorong aliran dana bantuan dari lembaga-lembaga 

pembangunan. Dalam hal ini sebagaimana dampak ekonomi menurut 

UNHCR akan menjadi acuan dalam menjelaskan dampak ekonomi yang 

disebabkan oleh pemberlakuan open door policy di Turki. 

b. Dampak ekologi dan prasarana yang ditimbulkan dari adanya arus 

pengungsi yang masuk yaitu adanya peningkatan permintaan terhadap 

pemakain sumber daya alam, sehingga hal itu berdampak pada generasi 

yang selanjutnya dimana kuantitas sumber daya alamnya akan semakin 

menipis. Masalah jangka panjang lainnya yaitu penurunan kesuburan 

tanah dan erosi, hal ini berkaitan dengan penggunakan kayu sebagai bahan 

                                                           
27Social and economic impact of large refugee populations on host countries  

EC/47/SC/CRP.7, http://www.unhcr.org/excom/standcom/3ae68d0e10/social economic-impact-

large-refugee-populations-host-developing-countries.html (14/11/2017, 13.35 WIB) 

http://www.unhcr.org/excom/standcom/3ae68d0e10/social%20economic-impact-large-refugee-populations-host-developing-countries.html
http://www.unhcr.org/excom/standcom/3ae68d0e10/social%20economic-impact-large-refugee-populations-host-developing-countries.html
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pembangunan lokasi pengungsi. Intensitas limbah manusia juga akan 

semakin menigkat yang pada akhirnya menyebabkan permasalahan 

lingkungan. 

c. Dampak sosial yang ditimbulkan dari kedatangan pengungsi dalam jumlah 

besar yaitu apabila adanya perbedaan kelompok budaya dan bahasa 

dengan penduduk lokal. Perbedaan kelompok dan bahasa akan 

menimbulkan kegagalan komunikasi, sehingga akan berdampak pada 

keseimbangan etnis di dalam populasi lokal dan akan memperparah 

konflik. Dampak sosial ini akan menjadi alat penjelas dalam 

mendeskripsikan dampak sosial yang disebabkan oleh open door policy di 

Turki berupa adanya sentimen terhadap pengungsi Suriah. 

Sedangkan Idean Salehyan danKristian Skrede Gleditsch juga 

memaparkan beberapa dampak yang ditimbulkan akibat masuknya 

pengungsi kedalam suatu negara, dampak-dampak tersebut terdiri dari:28 

a. Expansion of Rebel Social Networks and Diffusion of Violence, yaitu 

dampak adanya keberadaan pengungsi menyebabkan tersebarnya jaringan-

jaringan pemberontak dan penyebaran kekerasan. Poin ini akan 

disesuaikan dengan pemaparan pada dampak dibidang keamanan yang 

disebabkan oleh open door policy berupa peningkatan ancaman dan 

serangan terorisme melalui jalur lintas batas pengungsi di Turki   

                                                           
28 Idean Salehyan & Kristian Skrede Gleditsch, Refugees and The Spread Of Civil War, 

International Organization 60, Spring 2006, pp. 335-366,didownload dari 

http://www.saramitchell.org/salehyangleditsch.pdf  (14/11/2017, 13.30 WIB) 

http://www.saramitchell.org/salehyangleditsch.pdf
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b. Facilitataion of transnational Spreading of arms, combatants, and 

ideologies conductive to conflict and Creation Of Bilateral Tensions, yaitu 

adanya penyebaran fasilitas senjata-senjata transnasional, serta adanya 

kelompok-kelompok dalam camp-camp pengungsi yang kemudian mampu 

membentuk sebuah political organisazation yang bertujuan menekan 

pemerintah lokal dalam mencapai tujuannya, serta mempengaruhi politik 

domestik. Disisilain, adanya pengungsi akan menimbulkan peningkatan 

tensi antara hubungan bilateral pada negara-negara tetangga. Pada bagian 

ini akan disesuaikan dengan dampak dibidang politik berupa putusnya 

hubungan diplomatik Suriah dan Turki yang disebabkan oleh 

implementasi open door policy. 

c. Refugee flows can change the ethnic ballance in a country, yaitu adanya 

pengungsi di suatu negara akan memicu perubahan demografi, serta 

memicu sentimen antara masyarakat lokal dan kelompok-kelompok 

imigran yang berbeda etnis. Penjelasan ini akan menjadi dasar dan 

menjadi alat untuk memaparkan dampak sosial berupa perubahan 

demografi penduduk di Turki dan adanya sentiment terhadap pengungsi 

Suriah yang disebabkan oleh implementasi open door policy di Turki.  

d. refugees may pose actual or perceived negative economic externalities, 

yaitu adanya persaingan antara pengungsi dan masyarakat lokal dalam 

memperoleh pekerjaan, tempat tinggal, lahan, dan air, sehingga hal 

tersebut akan menimbulkan ancaman ekonomi bagi penduduk lokal.  
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Sedangkan menurut Eytan Meyers, ia menekankan begeraknya masnusia 

yang memasuki wilayah suatu negara yaitu yang berkaitan dengan migrasi 

bahwa “migration as global phenomenon which has a huge impact on 

culture, demography, eonomy, and political instability of the state”. 

Maksudnya yaitu dampak dari terjadinya sebuah fenomena migrasi 

menimbulkan dampak pada demografi, kultur, ekonomi, dan politik dalam 

suatu negara. Berdasarkan pada penjelasan Eytan Meyers, maka dampak 

demografi, ekonomi, serta politik merupakan salah satu bentuk dampak yang 

sama halnya dengan dampak yang ditimbulkan oleh implementasi open door 

policy dibidang sosial yaitu perubahan demografi, dibidang ekonomi yaitu 

meningkatnya alokasi dana pembiayaan pengungsi, dan dampak dibidang 

politik di Turki.29 

Berdasarkan pemaparan UNHCR, Idean Salehyan dan Kristian Skrede, 

serta Eytan Meyers mengenai dampak penerimaan pengungsi atau adanya 

fenomena migrasi, maka penulis akan mengkombinasikan dan 

mengkorelasikan pemaparan-pemaparan dampak tersebut dalam penelitian 

yang dikaji oleh penulis. Hal itu dikarenakan, impelementasi open door 

policyterhadap pengungsi di Turki menyebabkan Turki memperoleh dampak 

dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan keamanan, baik yang meliputi 

dampak positif ataupun negatif dimana aspek-aspek tersebut sesuai dengan 

                                                           
29 Eytan Meyers,2004, International immigration Policy, A Theorical and Comparative Analysis, 

hal: 1, Pagrave Macmillan, diakses dari 

https://books.google.co.id/books/about/International_Immigration_Policy.html?id=LrX4zb8rMqo

C&redir_esc=y (25/05/2018, 07.31 WIB) 

https://books.google.co.id/books/about/International_Immigration_Policy.html?id=LrX4zb8rMqoC&redir_esc=y
https://books.google.co.id/books/about/International_Immigration_Policy.html?id=LrX4zb8rMqoC&redir_esc=y


27 
 

dampak-dampak yang dipaparkan oleh UNHCR, Idean Salehyan -Kristian 

Skrede, dan Eytan Meyers.   

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan suatu alat yang digunakan oleh penulis 

untuk mempermudah memperoleh dan menganalisa data-data atau informasi-

informasi yang diperlukan berdasarkan pada rumusan masalah yang sudah 

ditentukan oleh penulis mengenai bagaimana dampak implementasi Open Door 

Policy terhadap Turki?, Sehingga penulis kemudian menentukan beberapa 

metodologi penelitian yang tertera sebagai berikut: 

 

1.6.1 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dalam 

upaya menjelaskan permasalahan atau fenomena yang berkaitan dengan topik 

yang ditentukan oleh penulis. Penelitian deskriptif ini diharapkan mampu 

menggambarkan keadaan atau kondisi secara objektif agar mampu memahami 

dampak implementasi open door policy terhadap Turki. 

 

1.6.2 Teknik Analisa Data 

Tekik analisa data yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik analisa 

data Induktif.  Induktif adalah sebuah proses peningkatan dari hal-hal yang 

bersifat individual kepada yang bersifat universal, oleh sebab itu induktif juga 
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disebut sebagai generalisasi.30 Maksudnya penelitian melakukan fungsi aktif 

dalam mengembangan teori yaitu dilakukan dengan menelaah suatu fenomena 

untuk menggambarkan atau mengidentifikasi sifat atau atribut, juga analisa 

terhadap data yang terkumpul untuk menentukan pola sistematis di dalamnya.31 

Analisa ini disiapkan dalam upaya menjawab adanya pertanyaan bagaimana 

dampak implementasi open door policy terhadap Turki.  

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu teknik library 

research (studi pustaka), dimana penulis berusaha mengumpulkan data-data dan 

informasi-informasi melalui data dan literatur yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diangkat seperti mengumpulkan data dari buku-buku, jurnal, 

tesis, berita, ataupun data-data dari blog resmi di internet.32 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.4.1 Batasan Waktu 

Pada penelitian ini, penulis akan membatasi materi yang akan diambil 

melalui data-data, informasi mengenai Dampak Implementasi Open door 

policy Terhadap Turki Pada Tahun 2011-2017 pada kurun waktu tahu 2011 

30 Sugeng Astanto Suragiyo, & Sri Andiani, 2007, dasar-dasar logika, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

hal. 60. 
31 Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: 

LP3ES, hal 94-96. 
32 Nursapia Harahap, penelitian Kepustakaan, Medan: Fakultas Dakwah dan komunikasi IAIN-

SU, Jurnal Iqra’ Volume 08 No. 01, Mei 2014, didownload dari 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=298790&val=7280&title=PENELITIAN%20

KEPUSTAKAAN (30/12/2017, 08.07 WIB).  

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=298790&val=7280&title=PENELITIAN%20KEPUSTAKAAN
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=298790&val=7280&title=PENELITIAN%20KEPUSTAKAAN


29 
 

hingga 2017. Pertimbangan tersebut dikarenakan kebijakan luar negeri Turki 

terhadap pengungsi teimplementasi sejak tahun 2011 hingga 2017 masih tetap 

diberlakukan terhadap pengungsi. Sehinggan, melalui pembatasan materi 

dalam penelitian ini, penulis berharap mampu memperoleh data-data yang 

memuat dampak-dampak pemberlakuan open door policy terhadap Turki. 

 

1.6.4.2 Batasan Materi 

Pada penelitian ini, materi yang difokuskan untuk menjawab 

permasalahan bagaimana dampak implementasi Open Door Policy terkait isu 

pegungsu terhadap Turki pada tahun 2011-2017?, sehingga dalam penelitian 

ini penulis akan berusaha menekankan pembahasan pada seputar dampak 

yang diperoleh Turki melalui implementasi open door policy terkait isu 

pengungsi. 

 

1.7 Argumen Dasar 

Open door policy yang di implementasikanTurki dalam menerima pengungsi 

menimbulkan beberapa dampak bagi Turki, dampak tersebut diantaranya adalah 

dampak sosial dan ekonomi yang terdiri dari adanya perubahan demografi 

penduduk, meningkatnya sentimen terhadap pengungsi Suriah, serta adanya isu 

ekonomi berupa tersebarnya pekerja murah, dan adanya peningkatan alokasi 

anggaran dana untuk pengungsi.  

Dampak lain yang ditimbulkan yaitu adanya dampak politik dan 

keamanan. Dalam aspek dampak politik terhadap Turki yaitu adanya Tekanan 
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Partai oposisi terhadap pemerintah Turki, putusnya hubungan diplomatik Turki 

dan Suriah, meningkatnya citra Turki dimata Internasional, serta adanya 

perjanjian antara EU-Turki dalam mengatasi pengungsi. Sedangkan dalam aspek 

keamanan yaitu Peningkatan Ancaman dan Serangan Terorisme melalui Identitas 

Pengungsi dalam Melakukan Tindakan Teror di Turki. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sabagai berikut: 

BAB I   : Merupakan bagian dari pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka 

teori dan konsep, metodelogi penelitian, variabel penelitian dan level anasalia, 

teknik analisa data, teknik pengumpulan data, ruang lingkup penelitian dan 

hipotesis. 

BAB II : Pada Bab ini, penulis menjelaskan mengenai implementasi open door 

policy di Turki yang terdiri dari penjelasan sejarah open door policy, alasan-alasan 

yang mendorong Turki dalam mengimplementasikan open door policy, serta dasar 

hukum yang melandasi penerapan open door policy. 

BAB III: Pada Bab ini, penulis menjelaskan mengenai dampak yang disebabkan 

oleh open door policy terhadap Turki dalam bidang sosial dan ekonomi, dimana 

dampak sosial dalam penelitian ini yaitu adanya perubahan demografi penduduk, 

dan adanya sentiment terhadap pengungsi. Sedangkan dampak dalam bidang 

economi meliputi penjelasan mengenai adanya peningkatan alokasi dana 

pengungsi dan pengungsi sebagai tenaga kerja murah di Turki. 
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BAB IV: Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai dampak di bidang politik 

dan keamanan yang disebabkan oleh open door policy di Turki. Dalam penelitian 

ini dampak di bidang politik meliputi adanya tekanan partai oposisi terhadap 

pemerintahan Turki, perubahan hubungan bilateral antara Turki dan Suriah, 

meningkatnya image atau citra Turki di mata Internasional, dan adanya perjanjian 

dan kerjasama antara Uni Eropa dan Turki dalam mengatasi pengungsi. 

Sedangkan dalam dampak pada bidang keamanan, penulis menjelaskan mengenai 

adanya peningkatan ancaman dan serangan Terorisme  melalui identitias 

pengungsi. 

BAB V : Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang terdiri dari 

bagian kesimpulan dan saran. 

 


