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BAB III 

DAMPAK TERHADAP BIDANG SOSIAL & EKONOMI 

Pada bab ini, penulis akan fokus menjawab rumusan masalah mengenai 

bagaimana dampak implementasi open door policy terhadap Turki. Dalam upaya 

menjawab rumusan masalah tersebut, penulis pada bab ini akan membagi kedalam 

dua poin dampak. Poin pertama yaitu dampak di bidang sosial yang meliputi 

perubahan demografi penduduk dan adanya sentimen terhadap Pengungsi Suriah. 

Sedangkan pada poin kedua yaitu dampak dibidang ekonomi yang meliputi 

meningkatnya alokasi dana untuk Pengungsi, serta adanya pengungsi sebagai 

tenaga kerja murah di Turki.  

3.1 Dampak Terhadap Bidang Sosial 

Open door policy yang merupakan bentuk dari konsep open borders 

sebagaimana yang ada pada penjelasan dibagian konseptual dimana Turki 

menerapkan kebijakan tersebut dalam rangka menerima pengungsi yang berasal 

dari Suriah. Penerimaan tersebut menyebabkan Turki memperoleh dampak berupa 

Perubahan demografi penduduk, dan adanya sentimen terhadap pengungsi Suriah, 

hal itu sesuai dengan pemaparan yang dijarabkan oleh UNHCR dan salah satu poin 

pemaparan dari Idean Salehyan dan Kristian bahwa terdapat dampak yang 

ditimbulkan dari masuknya pengungsi kesuatau wilayah. Dampak tersebut  yaitu 

berupa Refugee flows can change the ethnic balance in a country, yaitu masuknya 
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pengungsi di suatu negara akan memicu adanya perubahan demografi penduduk, 

serta memicu sentiment antara masyarakat local dan kelompok-kelompok migran 

yang berdeda etnis. 

 

3.1.1 Perubahan Demografi Penduduk 

Setiap wilayah secara faktual akan mengalami perubahan demografi penduduk, 

baik perubahannya yang dalam segi kuantitas bersifat cepat atau lambat. Demografi 

penduduk didefinisikan sebagai sebuah studi mengenai ukuran, distribusi teritorial, 

penyebaran populasi, dan perubahan komponen-komponen yang disebabkan oleh 

adanya kelahiran, kematian, pergerakan teritorial (migrasi), dan mobilitas sosial 

(perubahan status).84 Adanya migrasi baik, yang keluar ataupun masuk kedalam 

suatu wilayah, maka hal itu akan menyebabkan terjadinya perubahan demografi 

penduduk diwilayah tersebut. Dalam hal masalah demografi, pergerakan migrasi 

dibagi menjadi dua, yaitu migrasi yang menambah jumlah penduduk yang disebut 

imigrasi, dan yang mengurangi jumlah penduduk disebut emigrasi.85 

Dikaitkan dengan dampak implementasi open door policy di Turki, maka 

dampak pertama yaitu adanya perubahan demografi penduduk yang mengacu pada 

pergerakan migrasi pengungsi Suriah yang masuk kewilayah Turki. Melihat dari 

data-data yang ditemukan dalam beberapa sumber, Turki menerima pengungsi 

                                                           
84 Hauser, P. M., and Duncan, O. D (1972). The Study of Population: An Inventory 

and Appraisal. (First printing 1952), University of Chicago Press, dalam Michael Hartmann, 2009, 

Demographic Methods for The Statistical Office, statistic sweden, hal: 13, didownload dari 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ov9999_2009a01_br_x103br0902.pdf (21/02/2018, 

07.55 WIB). 
85 Direktorat Jendral Anggaran Menkeu, 2015, Kajian Kependudukan, hal: 20, didownload dari 

http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/Kajian%20dan%20artikel/Kajian%20Kepend

udukan.pdf (21/02/2018, 08.10 WIB) 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ov9999_2009a01_br_x103br0902.pdf
http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/Kajian%20dan%20artikel/Kajian%20Kependudukan.pdf
http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/Kajian%20dan%20artikel/Kajian%20Kependudukan.pdf
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melalui open door policy dan menempatkan pengungsi dibeberapa wilayah dalam 

wilayah teritorialnya. Oleh sebab itu, perubahan demografi yang terjadi di Turki 

pada bagian ini akan difokuskan pada peningkatan populasi yang disebabkan oleh 

adanya pengungsi di wilayah Turki  

Terdapat beberapa wilayah yang menjadi sentral tempat penampungan 

pengungsi di Turki, sehingga kawasan-kawasan itu mengalami peningkatan 

populasi. Wilayah-wilayah itu meliputi tujuh wilayah, yang teridiri dari kota 

gaziantep, Hatay, Sanliurfa, Kahramanmaras, Osmaniye, Adiyaman, dan Kilis.86 

Dari awal tahun 2011 hingga 2012 jumlah pengungsi di Turki yaitu sebesar 30.172 

populasi pengungsi, tahun 2013 yaitu 401.501, di tahun 2014 yaitu 765.560, tahun 

2015 yaitu 2.743.497, dan di tahun 2016 yaitu 2.764.500.87 Hingga saat ini total 

populasi pengungsi yang berada di Turki mencapai 3.567.130 pengungsi yang 

terdaftar.88 

                                                           
86 Turkish Refugee Camp, diakses dari 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1oYrujZtQZOPlJz6PsR9kB5WTem4&hl=en_US&l

l=37.58594200000004%2C36.93706499999996&z=8 (21/02/2018, 08.19 WIB) 
87 Crisis Group, 2016, Turkey’s Refugee Crisis: The Politics Of Permanence, diakses dari 

https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/turkey-s-

refugee-crisis-politics-permanence (02/06/2018, 14.33 WIB) 
88 Türkiye’deki Suriyeli mülteci sayısı açıklandı (Number Of Syirian Refugees In Turkey Had been 

Anounced), 2018, diakses dari https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/turkiyedeki-suriyeli-

multeci-sayisi-aciklandi-2331976/ (26/04/2018, 14.17 WIB) 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1oYrujZtQZOPlJz6PsR9kB5WTem4&hl=en_US&ll=37.58594200000004%2C36.93706499999996&z=8
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1oYrujZtQZOPlJz6PsR9kB5WTem4&hl=en_US&ll=37.58594200000004%2C36.93706499999996&z=8
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/turkey-s-refugee-crisis-politics-permanence
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/turkey-s-refugee-crisis-politics-permanence
https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/turkiyedeki-suriyeli-multeci-sayisi-aciklandi-2331976/
https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/turkiyedeki-suriyeli-multeci-sayisi-aciklandi-2331976/
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Grafik 3. 1: Grafik Peningkatan Jumalh Pengungsi di Turki 2011-2017.89 

 

Gambar 3. 1: Map Camp Pengungsi di Turki.90 

 

                                                           
89 Sumber diolah oleh penulis 
90 Turkish Refugee Camp, Op. Cit. 
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Gambar diatas menunjukkan 7 kota yang menjadi pusat camp penempatan 

penampungan pengungsi di Turki. Dari gambar tersebut maka secara aktual 7 kota 

itu mengalami peningkatan populasi. Tetapi tidak semua pengungsi tinggal dalam 

camp pengungsian, kebanyakan dari pengungsi juga tinggal diberbagai wilayah 

diluar camp pengungsian, sehingga berkaitan dengan hal itu, maka perubahan 

demografi penduduk tidak hanya dipastikan terjadi pada tujuh kota yang telah 

disebutkan pada penjelasan sebelumnya saja, tetapi juga meliputi wilayah-wilayah  

atau kota-kota lainnya.   
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Gambar 3.2: Map Penyebaran pengungsi di Turki.91 

                                                           
91 Syirian Regional refugee Response, diakses dari 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224#doc_2 (21/02/2018, 09.11 WIB) 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224#doc_2
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 Berkaitan dengan gambar yang ditunjukkan pada halaman sebelumnya, 

penyebaran pengungsi diwilayah Turki hampir meliputi diberbagai kota, meskipun 

intensitas dan kuantitasnya tidak sebesar di tujuh kota yang telah disebutkan pada 

penjelasan sebelumnya. Secara eksplisit warna merah menunjukkan bahwa wilayah 

tersebut memiliki kapasitas pengungsi yang paling banyak sekitar lebih dari 

300.000. untuk warna merah muda intensitas pengungsi berkisar sekitar 100.000 

hingga 300.000, dan untuk warna yang lebih muda dan seterusnya bertahap mulai 

dari angka 1.000 hingga 100.000.92 

Tabel 3.1: jumlah pupulasi penduduk di kota-kota Turki berdasarkan data sensus.93 

Tabel 3.1 menunjukkan jumlah populasi penduduk Turki dari tahun 1990 

hingga tahun 2017, jumlah populasi yang terhitung hingga tahun 2017 belum 

                                                           
92 Ibid. 
93 Turkey Province and Major Cities, diakses dari http://www.citypopulation.de/Turkey-

C20.html?cityid=7811 (21/02/2018, 09.11 WIB) 

http://www.citypopulation.de/Turkey-C20.html?cityid=7811
http://www.citypopulation.de/Turkey-C20.html?cityid=7811
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diakumulasikan dengan masuknya pengungsi ke wilayah tersebut. Setidaknya 

terdapat 15 kota di Turki yang berdasarkan pada gambar sebelumnya yang ditandai 

dengan warna merah memiliki jumlah pengungsi dengan kuantitas yang besar. 

Jumlah pengungsi yang berada pada kota yang telah disebutkan pada tabel 

diatas akan dimuat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.2: jumlah pengungsi terdaftar.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 kota di Turki yang ada pada daftar tabel diatas merupakan kota-kota yang 

menampung jumlah populasi pengungsi yang lebih besar dibanding kota lainnya di 

Turki. Pada kota-kota yang terletak di wilayah perbatasan seperti Gaziantep, Kilis, 

Hatay, Kahramanmaras, sanliurfa, serta instanbul merupakan kota yang paling 

banyak menampung sebagian besar pengungsi. Untuk kota Kilis masuk dalam skala 

besar sebagai kota yang menampung banyak pengungsi, hal ini dikarenakan jumlah 

                                                           
94 Türkiye’deki Suriyeli mülteci sayısı açıklandı (Number Of Syirian Refugees In Turkey Had been 

Anounced), Op. Cit.  

Nama Kota Jumlah populasi pengungsi 

tahun 2011-2017 

Gaziantep 377.506 

Hatay 445.460 

Kilis 130.057 

Sanliurfa 477.161 

Kahramanmaras 100.248 

Osmaniye 54.058 

Adiyaman 29.522 

Istanbul 554.655 

Bursa 143.387 

Izmir 135.769 

Ankara 96.169 

Konya 104.565 

Mersin 205.784 

Kayseri 73.244 

Adana 192.542 
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pengungsi yang terdaftar di Kilis hampir sama dengan jumlah penduduk asli di kota 

Kilis. 

Perubahan demografi tidak hanya terjadi pada kota-kota yang telah disebutkan 

pada penjelasan di atas, tetapi perubahan demografi terjadi pada hampir seluruh 

kota di Turki. Seperti misalkan di Istambul yang berdasarkan pada tabel 3.2 

memiliki jumlah populasi pengungsi yang lebih besar dibanding jumlah populasi 

pengungsi yang berada pada kota-kota lainnya di Turki. 

Berikut pemaparan mengenai perbandingan laju peningkatan populasi antara 

penduduk Turki dan peningkatan keberadaan pengungsi pada 15 kota terkait: 

Tabel 3. 3: perbandingan peningkatan populasi penduduk Turki dan 

peningkatan pengungsi di 15 kota dengan jumlah pengungsi tinggi di Turki.95 

Nama 

Kota 

Jumlah peningkatan 

populasi penduduk 

Turki tahun 2011-

2017 

Jumlah populasi 

pengungsi tahun 

2011-2017 

Gaziantep 265.946 377.506 

Hatay 102.944 445.460 

Kilis 12.043 130.057 

Sanliurfa 284.626 477.161 

Kahraman

maras 

72.287 100.248 

Osmaniye 44.085 54.058 

Adiyaman 20.913 29.522 

Istanbul 1.463.433 554.655 

Bursa 296.675 143.387 

Izmir 327.641 135.769 

Ankara 576.608 96.169 

Konya 146.922 104.565 

Mersin 133.409 205.784 

Kayseri 124.815 73.244 

Adana 114.100 192.542 

                                                           
95 Turkey Province and Major Cities, Op. Cit. 
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Berkaitan dengan peningkatan populasi di Turki dengan kata lain disebut 

sebagai perubahan demografi penduduk yang disebabkan oleh masuknya pengungsi 

dikarenakan adanya kebijakan open door policy. terjadinya perubahan demografi 

penduduk ini merupakan starting point yang akan mempengaruhi dan berdampak 

pada aspek-aspek dan bidang-bidang lainnya. 

 

3.1.2 Sentimen Terhadap Pengungsi Suriah 

Implementasi kebijakan open door policy oleh Turki terhadap pengungsi 

Suriah diawali dengan dampak perubahan demografi penduduk, maka dampak 

bergulir lainnya yang ditimbulkan oleh kebijakan itu adalah adanya sentimen 

sebagian warga Turki terhadap keberadaan pengungsi Suriah yang memasuki 

wilayah Turki. Sentimen yang terjadi di Turki antara penduduk lokal dan pengungsi 

tidak semuanya dikarenakan meningkatnya populasi pengungsi didaerah tersebut, 

tetapi juga dikarenakan oleh adanya gap dan perbedaan keyakinan serta perbedaan 

etnis keturunan. Oleh karena itu pada bagian ini penulis akan menjelaskan 

mengenai dampak berupa sentemen terhadap pengungsi Suriah dan akan 

mengkorelasikan dengan fakta-fakta kasus yang telah terjadi dalam kurun beberapa 

tahun silam masuknya pengungsi ke wilayah Turki. 

a. Arab Allawite dan Pengungsi Suriah 

Sentimen yang timbul di Turki dianggap sebuah tensi antara penduduk lokal 

dan pendatang. Seperti penduduk asli Turki yang berada di Hatay misalnya yang 

merupakan penduduk dengan keturuan Arab Allawite. Arab Allawite merupakan 

sekte atau etnis arab yang memiliki aliran Syiah, meski di Turki Arab Allawite 
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merupakan kelompok minoritas yang hanya berjumlah 1.5 juta, tetapi di Hatay Arab 

Allawite adalah kelompok mayoritas. Arab Allawite juga berafiliasi pada kelompok 

muslim sekuler, bahkan kelompok Arab Allawite mendukung pemerintahan Bashar 

Al-Assad dan menentang kebijakan Ankara terhadap Suriah. Sedangkan pengungsi 

Suriah merupakan masyarakat yang beraliran muslim Sunni yang sangat kontra 

dengan pemerintahan Bashar Al-Assad dan mendukung kelompok oposisi.96 

Yusuf Gulum yang merupakan seorang pengacara dan seorang anggota partai 

HDP di Hatay menjelaskan bahwa ’It used to be quiet in Antakya, but now the 

population has increased and so has the unemployment and criminality,” he says. 

“Additionally, we have the feeling that the government wants to take Alawis out of 

the game and is intentionally placing Sunni Syrians in the region”.97 

Sebagai contoh adanya tensi antara Arab Allawite dan pengungsi Suriah yaitu 

terjadi penolakan oleh dokter lokal yang berasal dari etnis Arab Allawite menolak 

pemberian bantuan medis terhadap pasien dari pengungsi Suriah, sedangkan kasus 

lain yaitu sebaliknya beberapa warga Suriah yang berada di Hatay memboikot 

Pemilik-pemilik Toko Arab Allawite dikarenak pemilik toko menanyyakan hal 

yang berkaitan dengan etnis keturunan dan sekte pengungsi Suriah sebelum 

melayani mereka.98 

                                                           
96 Souad Ahmadoun, 2014, Turkey’s Policy Toward Syirian Refugee, Domestic Repercussion adn 

The Need For International Support, hal: 3, German Institute For International and Security Affair, 

didownload dari https://www.swp-

berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2014C47_ahmadoun.pdf (23/02/2018, 10.03 

WIB) 
97 Kim Deen & Zara Toksoz, 2016, Tensions Simmer Between Locals and Refugees In Turkey’s 

Border Province, diakases dari http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/tensions-simmer-

between-locals-and-refugees-turkey-1691141516 (23/02/2018, 13.20 WIB) 
98 Souad Ahmadoun, Op.cit., Hal: 13 

https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2014C47_ahmadoun.pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2014C47_ahmadoun.pdf
http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/tensions-simmer-between-locals-and-refugees-turkey-1691141516
http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/tensions-simmer-between-locals-and-refugees-turkey-1691141516
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Kekhawatiran Arab Allawite selain mulai mendominasinya keberadaan 

kelompok Sunni di wilayah Hatay, juga terdapat alasan lain yaitu adanya ancaman 

keamanan yang menimpa Hatay, karena kelompok oposisi menjadi pengungsi dan 

menentang Bashar Al Assad melarikan diri dari serangan Rezim Suriah ke kota 

Hatay. Ketakutan itu didasarkan pada adanya kasus penyerangan yang 

menyebabkan 53 orang tewas pada tahun 2013 silam.99 

Sentimen yang terjadi antara Arab Allawite dan pengungsi Suriah yang berada 

di Hatay merupakan bentuk sikap yang menentang keberadaan pengungsi Suriah di 

wilayah itu dengan kelompok Arab Allawite sebagai penduduk mayoritas. 

b. Sikap Etnis Lokal Kurdi dan Pengungsi Suriah di Izmir 

Gesekan yang disebabkan oleh open door policy yang memberikan ruang bagi 

pengungsi Suriah untuk memasuki wilayah Turki terjadi pada sikap yang 

ditunjukkan oleh penduduk etnis lokal Kurdi. Berbeda dengan  gesekan yang terjadi 

antara Arab Allawite dan pengungsi Suriah di Hatay, gesekan antara masyarakat 

etnis local Kurdi dan pengungsi Suriah di Turki didasarkan pada bidang pekerjaan.  

Di salah satu wilayah di Kota Izmir yaitu wilayah Torbali yang menampung 

sekitar 8.000 hingga 10.000 perngungsi Suriah terjadi insiden yang melibatkan 

kelompok Kurdi lokal dan pengungsi Suriah. Insiden ini merupakan bentuk 

sentimen warga lokal Kurdi yang berada di wilayah Torbali terhadap pengungsi 

Suriah dimana warga Kurdi lokal mengusir setidaknya 500 pekerja Suriah dari 

                                                           
99 William Eichler, 2014, Turkey’s Arab Allawite and The Syirian Conflict, diakses dari 

https://www.opendemocracy.net/north-africa-west-asia/william-eichler/turkey%E2%80%99s-arab-

alawites-and-syrian-conflict (02/05/2018, 08.36 WIB) 

https://www.opendemocracy.net/north-africa-west-asia/william-eichler/turkey%E2%80%99s-arab-alawites-and-syrian-conflict
https://www.opendemocracy.net/north-africa-west-asia/william-eichler/turkey%E2%80%99s-arab-alawites-and-syrian-conflict
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tenda darurat, hal itu kemudian berlanjut menjadi serangan massa.antara masyrakat 

lokal kurdi dan pengungsi Suriah yang berada di wilayah Torbali.100 

Tidak hanya terjadi tensi di Turki yang melibatkan baik etnis Arab Allawite di 

hatay atau etnis Kurdi lokal di Izmir dengan pengungsi Suriah, tetapi juga terdapat 

kasus yang melibatkan beberapa warga lokal dan pengungsi Suriah pada tahun 2017 

yang tercata mencapai 181 kasus yang menyebabkan setidaknya 35 orang 

meninggal dunia akibat tensi yang terjadi antara keduanya itu. Mayoritas tensi yang 

terjadi yaitu terdapat pada daerah-daerah perbatasan Turki dan Suriah.101 Namun, 

bukan berarti di kota-kota besar yang jauh dari perbatasan bisa terlepas dari adanya 

tensi antara warga lokal dan pengungsi, karena jika kita lihat pada bagian penjelasan 

sebelumnya bahwa seperti di Istanbul dan Ankara juga memberikan porsi yang 

besar untuk menampung pengungsi Suriah.  

Sentimen antara beberapa warga Turki dan pengungsi Suriah yang terkait 

dengan pembunuhan pada tahun 2017 misalnya merupakan sebuah bentuk 

ketagangan yang cukup serius. Hal itu dikarenakan penduduk lokal melakukan 

pembunuhan sekaligus pemerkosaan terhadap seorang wanita Hamil yang 

diindikasikan sebagai pengungsi Suriah.102 

Tensi yang terjadi di kota-kota besar tidak lain disebabkan oleh perbedaan 

budaya yang ada. Para pengungsi di Kota-kota sentral tidak mampu berbicara 

                                                           
100 Crisis Group, 2018, Turkey’s Syirian Refugee: Defusing Metropolitan Tension, didownload dari 

https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/248-turkeys-

syrian-refugees-defusing-metropolitan-tensions (02/05/2018, 09.14 WIB) 
101 EU Report, 2018, Turkey’s Syirian Refugee: Defusing Metropolitan Tensions, Hal: 3, didownload 

dari https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/248-turkey-s-syrian-refugees.pdf (23/02/2018, 10.35 

WIB) 
102Turkey’s Jail Two For Life Over Murder Of Female Syirian Refugee, Baby, 2018, diakses dari 

https://www.timeslive.co.za/news/world/2018-01-16-turkey-jails-two-for-life-over-murder-of-

female-syrian-refugee-baby/ (23/02/2018, 14.16 WIB) 

https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/248-turkeys-syrian-refugees-defusing-metropolitan-tensions
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/248-turkeys-syrian-refugees-defusing-metropolitan-tensions
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/248-turkey-s-syrian-refugees.pdf
https://www.timeslive.co.za/news/world/2018-01-16-turkey-jails-two-for-life-over-murder-of-female-syrian-refugee-baby/
https://www.timeslive.co.za/news/world/2018-01-16-turkey-jails-two-for-life-over-murder-of-female-syrian-refugee-baby/
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bahasa Turki, sehingga menyebabkan para pengungsi sulit berkomunikasi dengan 

penduduk lokal. Berbeda dengan warga Turki yang berada di Perbatasan yang 

mampu berkomuniasi dengan pengungsi dikarenakan memiliki kemampuan 

berbahasa Kurdi dan bahasa Arab. 

Implikasi lain dari open door policy yaitu yang berkaitan dengan proses isu 

pengintegrasian pengungsi Suriah menjadi warga negara Turki terdapat perbedaan 

persepktif antara keduanya. Hal itu berdasarkan pada apa yang dikaji oleh EU 

report yaitu bahwa sebanyak 63% masyarakat lokal Turki dibeberapa wilayah titik 

dengan skala pengungsi besar merasa bahwa orang-orang Suriah masih sangat jauh 

untuk mampu beradaptasi dengan peduduk Turki, sebaliknya 72% orang-orang 

SUriah terutama pengungsi yang berada di Turki merasa bahwa mereka sangat 

mampu dan merasa sangat dekat dengan msayrakat lokal Turki.103 

Beban ekonomi dan sosial juga menjadi penyebab terjadinya tensi antara 

penduduk lokal dan pengungsi dari Suriah. Hal itu dikarenakan masuknya 

pengungsi Suriah ke wilayah Turki menyebabkan peningkatan pengangguran dan 

menigkatnya harga penyewaan tempat tinggal, dan itu berdampak pada warga lokal 

di Turki. Dalam hal pembukaan lahan bisnis baru, terjadi ketegangan antara 

pebisnis lokal dan pebisnis yang berasal dari Suriah, ketegangan itu disebabkan 

oleh kebijakan open door policy yang memberikan ruang bagi para pengungsi untuk 

menjalankan aktifitasnya, baik dalam mencari kerja ataupun membuka sebuah 

lahan bisnis, maka hal itu dimanfaatkan oleh pengungsi atau warga Suriah untuk 

                                                           
103 EU Report, Op.cit., hal: 3.  
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membuka lahan bisnis baru tanpa adanya izin. Sehingga hal itu bagi penduduk lokal 

dianggap sebagai sebuah upaya untuk mendapat keuntungan yang tidak adil.104 

 Dibalik itu juga terdapat peningkatan tindak kriminalitas dan terjadinya 

prostitusi.105 Sebagai contoh yaitu permasalahan perihal poligami, di Turki wanita-

wanita Suriah menerima dan kebanyakan setuju untuk menjadi istri kedua, bahkan 

terdapat beberapa kasus yang memaksa anak Suriah menikah dibawah umur 18 

tahun. Akibatnya maraknya praktek poligami di Turki membuat Turkey Civil code 

menganggapnya sebagai tindakan kriminal, dan menjadikan tindakan itu sebagai 

kriminal bukanlah tanpa alasan, karena Turki hingga saat ini belum mengakui 

adanya tindakan menikahi wanita lebih dari satu wanita, apalagi berbeda 

kewarganegaraan.106 

Perubahan respon beberapa kelompok etnis di Turki seperti kelompok Kurdi 

dan Arab Allawite Turki terhadap pengungsi Suriah yang kemudian disebut sebagai 

sebuah sentimen terhadap pengungsi yg berasal dari Suriah di Turki. 

 

3.2 Dampak Terhadap Bidang Ekonomi 

Penulis pada bagian ini akan menekankan pada penjelasan dampak dari open 

door policy di Turki yang menyebabkan adanya peningkatan alokasi dana 

pengungsi dan adanya pengungsi sebagai tenaga kerja murah di Turki. Penjelasan 

itu disesuaikan dengan dampak yang ditimbulkan oleh suatu negara dikarenakan 

                                                           
104 Mara Bierbach, 2018, Report: Authorities Need To Combat Hostility Towards Syirian Refugees 

In Turkey, diakses dari http://www.infomigrants.net/en/post/7667/report-authorities-need-to-

combat-hostility-towards-syrian-refugees-in-turkey (23/02/2018, 17.10 WIB) 
105 Souad Ahmadoun, Op. Cit., hal: 3. 
106 Squad Ahmadoun, Loc. Cit. 

http://www.infomigrants.net/en/post/7667/report-authorities-need-to-combat-hostility-towards-syrian-refugees-in-turkey
http://www.infomigrants.net/en/post/7667/report-authorities-need-to-combat-hostility-towards-syrian-refugees-in-turkey
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menerima pengungsi yang dipaparkan oleh UNCR dalam bagian konseptual dimana 

adanya pengungsi akan menimbulkan dampak ekonomi berupa munculnya 

lapangan kerja baru, serta daerah penerima pengungsi akan mengalokasikan dana 

yang lebih besar dalam mengatasi masalah pengungsi. 

 

3.2.1 Peningkatan Alokasi Dana Pengungsi 

Dampak selanjutnya yang ditimbulkan oleh pemberlakuan kebijakan open 

door policy di Turki yaitu meningkatnya budget atau uang pendanaan terhadap 

anggaran belanja Turki yang dialokasikan untuk pengungsi yang berarti kebijakan 

open door policy mengharuskan Turki mengeluarkan dana besar untuk 

memperlakukan pengungsi sebaik mungkin. Pengeluaran Turki dalam menangani 

pengungsi terbagi kedalam empat sektor, yaitu sektor pembangunan camp, sektor 

pendidikan, dan sektor healthcare treatment, serta sektor keamanan. 

Dalam menjelaskan dampak ekonomi yaitu berupa meningkatnya anggaran 

dana Turki yang digunakan utnuk memfasilitasi pengungsi, penulis akan 

menjadikan tahun 2011 sebagai starting point. Hal tersebut dikarenakan kebijakan 

dimulai tahun 2011, dan tahun sebelumnya tidak ada alokasi anggaran untuk 

pengungsi. 

Turki hingga saat ini secara eksplisit disebut sebagai negara yang menampung 

pengungsi terbanyak diantara negara-negara lainnya. Tidak hanya sebagai negara 

penampung pengungsi terbanyak, tetapi Turki sekaligus menjadi negara yang 

mampu mengalokasikan dananya untuk pengungsi, alokasi dana untuk pengungsi 
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tersebut juga dianggap sebagai alokasi paling banyak dibandingan negara-negara 

lainnya yang juga menampung pengungsi diwilayahnya. 

Grafik 3. 2: Grafik Peningkatan Anggaran Dana pengungsi di Turki tahun 

2011-2017.107 

Sebelum tahun 2011, yaitu tahun 2010 sebelum terjadinya krisis Suriah 

lembaga otoritas manajemen penanggulangan bencana dan darurat di Turki atau 

disebut sebagai Disaster and Emergency management Presidency (AFAD) 

memiliki alokasi dana serta menghabiskan dana sekitar $395 juta per tahun.108 

Ketika dimulainya perang sipil di Suriah yang kemudian memaksa Turki 

menganggarkan dananya untuk pengungsi dan berbagai kebutuhan yang berkaitan 

berjalannya kebijakan open door policy, maka dananya melonjak dan meningkat 

tajam sejak tahun 2011 menjadi 75% yaitu dengan anggaran dana sekitar $1,5 miliar 

                                                           
107 Sumber diolah oleh penulis 
108 M. Hande Akmehmed, 2015, The High Cost To Turkey Of The Syirian Civil War. Diakses dari 

http://www.newsweek.com/high-cost-turkey-syrian-civil-war-403535 (24/02/2018, 19.34 WIB) 
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USD, dan tahun 2012 pengeluaran Turki menjadi $1,7 miliar USD.109 Sebagaimana 

yang telah disebutkan diatas, bahwa tahun 2011 turki mengeluarkan dana sekitar 

$1,5 milyar USD, tahun 2012 meningkat menjadi $1,7 USD, tahun 2013 menjadi 

lebih dari $2 milyar USD,110 tahun 2014 meningkat menjadi $4,5 milyar USD.111 

Bahkan pada tahun 2015 sudah mencapai $7,6 miliar USD,112 hingga 2016 dana 

yang dikeluarkan sudah mencapai lebih dari $8,5 miliar USD.113 

Pada tahun 2017, masih terdapat investasi lagi dalam upaya pendanaan 

pengungsi dengan pembagian investasi sekitar $16.3 miliar untuk dana kesehatan, 

dan investasi untuk dana pendidikan sebesar $15.4 Miliar USD, serta investasi 

sebesar $1.6 miliar USD untuk bantuan kemanusiaan di kota-kota Suriah.114 

Kebijakan open door policy faktanya tidak hanya kebijiakan yang mengatur 

mengenai masuk dan keluarnya pengungsi atau pelaku migran dari dan menuju 

Turki, tetapi kebijakan open door policy juga akan berimplikasi pada upaya operasi 

militer dalam menangani konflik di Suriah, termasuk menjaga keamanan di 

perbatasan Turki.  

                                                           
109 Ibid. 
110 Osman Bahadir Dincer, dkk, 2013, Turkey and Syirian Refugee: The Limit Of Hospitality, hal:27, 

didownload dari https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Turkey-and-Syrian-

Refugees_The-Limits-of-Hospitality-2014.pdf (27/02/2018, 19.45 WIB) 
111 Turkey Spends $4.5 Billion on Syirian Refugee, 2014, diakses dari 

http://aa.com.tr/en/economy/turkey-spends-45-billion-on-syrian-refugees/104908 (27/02/2018, 

20.02 WIB) 
112 Turkey Spent $7.6 billion Hosting 2.2 million Syirian Refugees, 2015, diakses dari 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-migrants-turkey/turkey-spent-7-6-billion-hosting-2-2-

million-syrian-refugees-idUSKCN0RI0N720150918 (09/05/2018, 10.50 WIB) 
113 Birce Bora, 2016, Turkey’s Refugee Crisis: Time Europe To Take Action, diakses dari 

https://www.aljazeera.com/news/2016/02/turkey-refugee-crisis-time-europe-action-

160210115931274.html (27/02/2018, 20.43 WIB) 
114 Syirian Refugees In Turkey Surprasses 3,5 Million, 2018, diakses dari 

https://www.dailysabah.com/turkey/2018/02/15/syrian-refugees-in-turkey-surpasses-35-million 

(09/05/2018, 12.40 WIB) 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Turkey-and-Syrian-Refugees_The-Limits-of-Hospitality-2014.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Turkey-and-Syrian-Refugees_The-Limits-of-Hospitality-2014.pdf
http://aa.com.tr/en/economy/turkey-spends-45-billion-on-syrian-refugees/104908
https://www.reuters.com/article/us-mideast-migrants-turkey/turkey-spent-7-6-billion-hosting-2-2-million-syrian-refugees-idUSKCN0RI0N720150918
https://www.reuters.com/article/us-mideast-migrants-turkey/turkey-spent-7-6-billion-hosting-2-2-million-syrian-refugees-idUSKCN0RI0N720150918
https://www.aljazeera.com/news/2016/02/turkey-refugee-crisis-time-europe-action-160210115931274.html
https://www.aljazeera.com/news/2016/02/turkey-refugee-crisis-time-europe-action-160210115931274.html
https://www.dailysabah.com/turkey/2018/02/15/syrian-refugees-in-turkey-surpasses-35-million
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Adanya tekanan dari komunitas Internasional untuk mencegah masuk dan 

menyebarnya ekstrimis tidak hanya membutuhkan petugas patroli yang lebih 

banyak, tetapi juga membutuhkan pembelanjaan terhadap teknologi yang mampu 

melacak keberadaan teroris. Kurang lebih alokasi dana untuk membangun sistem 

keamanan yang mumpuni terdata sekitar $68,7 juta USD, hal itu digunakan untuk 

rencana membangun sistem keamanan komprehensif dengan dinding beton 

disepanjang zona perbatasan Turki dan Suriah, bahkan perkiraan tahun 2018 alokasi 

dananya akan ditambah hingga $8,7 miliar USD.115 

Dana lainnya yang dikeluarkan Turki terutama dalam melayani pengungsi 

yaitu pemberian fasilitas dan memenuhi kebutuhan kepada para pengungsi. 

Fasilitas yang diberikan Turki untuk pengungsi yaitu dengan membangun t-kamp 

pengungsian. Dalam hal treatment terhadap pengungsi, Turki memberikan dan 

menyediakan makan bagi para pengungsi yang berada di kamp sebanyak 3 kali 

dalam sehari, dan untuk fasilitas yang diberikan, Turki memberikan fasilitas yang 

bisa dianggap sebagai fasilitas yang modern dibanding negara-negara lain yang 

memberikan fasilitas bagi pengungsi.  

Sebelum penerapan open door policy Turki belum menetapkan dan belum 

mengalokasikan dana yang dikhususkan untuk melayani pengugsi. Tetapi, dalam 

rentan waktu tahun 2011 hingga 2013, Turki menggelontorkan dana sebesar $1,5 

miliar USD dalam membangun 20 camp-camp pengungsian.116 Turki juga 

mengeluarkan dana sekitar $2,7 juta USD setiap bulan dalam rangka 

                                                           
115 Ibid. 
116 Mark Grey, 2013, Schooling in A Crisis: The Case of Syirian Refugee in Turkey, diakses dari 

https://odihpn.org/magazine/schooling-in-a-crisis-the-case-of-syrian-refugees-in-turkey/ 

(27/02/2018, 15.34 WIB) 

https://odihpn.org/magazine/schooling-in-a-crisis-the-case-of-syrian-refugees-in-turkey/
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mengoprasikan setiap camp-camp pengungsian yang ada di Turki. Data tahun 2014 

hingga tahun 2017 jumlah total camp di Turki sudah ada sebanyak 22 camp 

pengungsian.117 Pada tahun 2015 pengeluaran alokasi dana meningkat untuk 

fasilitas kamp-kamp pengungsian menjadi $5 miliar USD.118 untuk pengoperasian 

camp sebesar $2,7 juta USD pada tahun-tahun selanjutnya tentu akan mengalami 

peningkatan mengingat jumlah pengungsi yang juga semakin banyak, namun dana 

tersebut bisa menjadi patokan pengeluaran Turki untuk tahun-tahun berikutnya.  

Peningkatan jumlah angaran akan terus berlangsung selama Turki menerapkan 

open door policy dikarenakan pengungsi akan terus memasuki wilayah Turki untuk 

mencari tempat perlindungan.  

 

3.2.2 Pengungsi sebagai Tenaga Kerja Murah di Turki 

Kebijakan open door policy yang membiarkan pengungsi dari Suriah 

memasuki wilayah Turki juga memberikan dampak berupa tersebarnya para pekerja 

murah atau cheap labour di Turki. Para pengungsi yang memasuki Turki 

mayoritasnya tidak mempunyai pekerjaan (jobless), hal itu kemudian mendorong 

para pengungsi untuk mencari pekerjaan di Turki. Sebagaimana dijelaskan pada 

bagian sebelumnya mengenai persebaran pengungsi yang hampir menyebar ke 

berbagai wilayah di Turki dikarenakan para pengungsi Suriah mayoritas tidak 

                                                           
117 Amnesty International, Struggling to Survive, EUR 44/017/2014, hal:4, United Kingdom, 

didownload dari 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1163835/4543_1432804675_eur440172014en.pdf (27/02/2018, 

11.43 WIB) 
118 Ahmet Icduygu, 2015, Syirian Refugee in Turkey The Long Road Ahead, hal:11, didownload dari 

https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/TCM-Protection-Syria.pdf 

(27/02/2018, 19.25 WIB) 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1163835/4543_1432804675_eur440172014en.pdf
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/TCM-Protection-Syria.pdf
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tinggal dalam kamp pengungsian, sehingga mau tidak mau para pengungsi harus 

menemukan tempat tinggal dan mencari kerja di Turki. 

Sebagai warga pendatang ditambah lagi dengan adanya lebel ‘pengungsi’ 

membuat para pelaku migrasi ini tidak memiliki ruang yang besar untuk mendapat 

pekerjaan, tetapi mereka mampu memberikan jasa mereka dengan harga yang 

murah, sehingga mau tidak mau mereka akan menerima upah yang lebih rendah 

dari upah yang diberikan kepada pekerja yang berasal dari Turki, tahun 2015 

persentase total dari pengungsi yang bekerja di Turki yaitu sebesar 85% dari total 

2,5 juta pengungsi.119 

Rata-rata pengungsi yang menjadi pekerja dengan gaji rendah merupakan 

pengungsi yang tidak memiliki skill atau keterampilan, terutama dalam penggunaan 

bahasa (bahasa Turki), tidak memiliki dokumen-dokumen lengkap yang menunjang 

karirnya, serta tidak memiliki izin bekerja pada tempat-tempat atau industri-industri 

resmi. Oleh sebab itu, pengungsi-pengungsi kemudian bekerja pada tempat-tempat 

pekerjaan yang tidak resmi seperti pada sektor pertanian, tekstil, konstruksi, dan 

manufaktur.120 

Selain keterbatasan keterampilan yang dimiliki oleh para pengungsi yang 

datang ke Turki, terdapat persayaratan-persyaratan dalam melakukan proses 

registrasi sebagai pengungsi agar bisa melamar pada tempat-tempat pekerjaan yang 

                                                           
119 Xinema V. Del Carpio dan Mathis Wagner, 2015, The Impact Of Syirian Refugee On The 

Turkish Labor Market, hal: 2, didownload dari 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/54522 (03/05/2018, 13.39) 
120 Ahmet Icduygu & Eleni Diker, Op. Cit., hal: 24. 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/54522
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resmi. Persyaratan itu baru terealisasi pada tahun 2016,121 sehingga tahun-tahun 

sebelumnya pengungsi yang berada dalam perlindungan sementara tidak diberikan 

izin untuk bekerja, karena pengungsi sudah diberikan fasilitas oleh pemerintah 

Turki. Persyaratan yang berkaitan dengan izin untuk bekerja bagi  pengungsi 

disebut sebagai izin kerja atau Work Permission, persyaratan-persyaratan itu 

yaitu:122 

1) Pengungsi harus memiliki sebuah tanda atau kartu ‘temporary protection’, 

menunjukkan dokumen terkait, serta memiliki nomer identitas orang asing. 

2) Pengungsi harus berada dalam naungan perlindungan sementara (camp) 

setidaknya selama 6 bulan. 

3) Pengungsi harus meminta izin pada lembaga provinsi dimana ia tinggal saat 

masuk kewilayah Turki 

4) Pengungsi yang berada dalam perlindungan sementara harus menerima atau 

mendapat izin dari kementrian terkait apabila ingin bekerja dalam jenjang 

profesi. 

Oleh sebab itu, atas dasar persyaratan-persyaratan yang diberikan pemerintah 

Turki bagi pengungsi agar memiliki kesempatan bekerja di Turki yang dianggap 

terlalu membebani para pengungsi, sehingga pengungsi lebih memilih mencari 

pekerjaan tanpa izin resmi, dan para pengungsi ini akhirnya lebih memilih untuk 

masuk dan bekerja pada sektor informal. 

                                                           
121 Caysie Myers, 2017, Challenges and Opportunities for Syirian Rerfugees Working in Turkey, 

diakses dari https://www.turkheritage.org/en/publications/analysis/challenges-and-opportunities-

for-syrian-refugees-working-in-turkey-3234 (03/03/2018, 20.22 WIB) 
122 Ibid. 

https://www.turkheritage.org/en/publications/analysis/challenges-and-opportunities-for-syrian-refugees-working-in-turkey-3234
https://www.turkheritage.org/en/publications/analysis/challenges-and-opportunities-for-syrian-refugees-working-in-turkey-3234
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Sebagai tenaga kerja murah, pengungsi mendapatkan upah jauh dibawah 

minimum standar gaji yang diberikan kepada penduduk atau warga asli Turki. Pada 

survei tahun 2013 pengungsi yang bekerja ditempat-tempat tidak resmi mendapat 

upah dengan estimasi gaji yaitu sebesar $160 USD per bulan, sedangkan gaji 

standar minimum yang diberikan kepada warga Turki sendiri yaitu $400 USD per 

bulan.123 

Dalam hitungan mata uang Lira (mata uang Turki), pengungsi Suriah mendapat 

gaji dari hasilnya bekerja yang dihitung dalam harian, dimana per harinya para 

pekerja Suriah hanya memperoleh 38-40 TL (Turkish Lira), bahkan perolehan upah 

bisa sampai sebesar 20 TL per hari.124 Jika diakumulasikan dalam mata uang dolar, 

20 TL itu setara dengan $5.6 USD. Sehingga dalam sebulan jumlah gaji yang 

diterima oleh pengungsi Suriah yang bekerja yaitu sekitar 600 TL ($157 USD) per 

bulan (data tahun 2016), dan untuk minimum upah bagi pekerja Turki pada tahun 

2016 itu sekitar  1.647 TL dengan akumulasi sekitar $563,9 USD perbulan.125 

Tetapi jika mengacu pada gaji bulanan yang diperoleh pengungsi dengan akumulasi 

38 hingga 40 TL atau setara dengan $10 USD per harinya, dan diakumulasikan per 

bulannya maka perolehannya mencapai 1200 TL atau setara dengan $315.35 USD. 

Meskipun mengalami peningkatan upah gaji dari tahun sebelumnya, tetapi 

                                                           
123 Gunes A, Asik, 2017, Turkey Badly Needs a Long-Term Plan For Syirian Refugees, diakses dari 

https://hbr.org/2017/04/turkey-badly-needs-a-long-term-plan-for-syrian-refugees (03/03/2018,) 
124 Ahmet Icduygu & Eleni Diker, 2017, Labor Market Integration Of Syirian Refugees In Turkey: 

From Refugees To Settlers, Vol. 3, No. 1, 2017, pp. 12-35, hal:25, didownload dari 

http://www.gam.gov.tr/files/5-2.pdf (02/032018, 22.31 WIB) 
125 The National Minimum Wage increase in Turkey, 2018, diakses dari 

https://countryeconomy.com/national-minimum-wage/turkey (03/03/2018, 08.33 WIB) 

https://hbr.org/2017/04/turkey-badly-needs-a-long-term-plan-for-syrian-refugees
http://www.gam.gov.tr/files/5-2.pdf
https://countryeconomy.com/national-minimum-wage/turkey
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intensitas peningkatan upah tersebut tetap berada pada kisaran dibawah upah atau 

gaji minimum di Turki.  

Tabel 3. 4: Gaji pekerja pengungsi Suriah.126 

 

Tabel 3. 5: perbandingan perolehan gaji bulanan antara pekerja Turki dan 

pekerja yang berasal dari pengungsi Suriah.127 

Gaji Pengungsi yang bekerja di Turki Gaji Pekerja lokal di Turki 

 

600 TL ($157 USD) 

Up to 

1200 TL ($315.35 USD) 

 

1.647 TL 

($563,9 USD) 

Terdapat tiga pengaruh dari eksistensi pengungsi sebagai tenaga kerja murah 

di Turki. Pengaruh pertama yaitu keberadaan pengungsi sebagai tenaga kerja murah 

di Turki sebenarnya menjadi sebuah berkah bagi industri-industri kecil ataupun 

besar, tempat-tempat pertanian, dan tempat-tempat pekerjaan lainnya. Hal ini 

dikarenakan adanya pekerja murah akan lebih mengurangi pengeluaran dan 

menghemat anggaran dananya, dan meningkatkan anggaran produksinya. Oleh 

sebab itu, pengungsi menyebabkan peningkatan ekonomi pada sektor-sektor 

informal.128 

Mengacu pada pengungsi sebagai tenaga kerja murah, maka pengungsi yang 

sedang mencari dan sedang bekerja di Turki menjadi agen yang mempengaruhi 

                                                           
126 Sumber diolah oleh penulis. 
127 Sumber diolah oleh penulis. 
128 Gülşen Gerşil and Ramazan Temel, Chapter 19. Working Conditions and Informal 

Employment of Syrian Refugees in Turkey, hal: 152, didownload dari 

http://tplondon.com/books/9781910781289/978191078128919.pdf (03/03/2018, 14.41 WIB) 

Gaji Minimum 

Harian 

Gaji  minimum 

Bulanan 

Gaji Maksimum 

Harian 

Gaji Maksimum 

Bulanan 

20 TL 

($5.6 USD) 

600 TL  

($157 USD) 

38-40 TL 

 ($10 USD) 

1200 TL 

($315.35 USD) 

http://tplondon.com/books/9781910781289/978191078128919.pdf
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proses pergerakan roda perekonomian di Turki. Hal iitu disesbabkan karena para 

pengungsi dianggap sebagai objek labor market (pasar tenaga kerja). 

Pengaruh yang kedua yaitu dengan adanya dan tersebarnya pekerja murah yang 

berasal dari pengungsi di Turki, menjadikan Turki memiliki tantangan-tantangan 

bagi warga negaranya sendiri. Tantangan itu sebagaimana yang telah dijelaskan 

pada bagian sebelumnya bahwa adanya pengungsi akan membuat tingkat 

pengangguran di Turki semakin tinggi, karena perusahaan atau tempat produksi di 

Turki akan lebih memilih pekerja yang bisa menerima upah dan gaji rendah. Hal 

itu yang pada akhirnya meningkatkan pengangguran dan persaingan diantara 

pengungsi dan penduduk lokal.  

Skala pengangguran yang diakibatkan masuknya pengungsi sebenernya tidak 

terlalu dirasakan secara umum di Turki, tetapi pengangguran pada tingkat provinsi 

dengan kapasitas pengungsi yang sangat banyak seperti Gaziantep, Adıyaman, 

Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Hatay, Maras, 

Osmaniye, Adana, and Mersin mengalami peningkatan.129 

Laporan dari ILO misalnya, yang menyebutkan bahwa terdapat tendensi dalam 

ranah global tahun 2015, terdapat 56% pengungsi-pegungsi Suriah yang bekerja 

sebagai pekerja yang tidak resmi dalam perusahaan industri yang tidak terdaftar 

dengan waktu kerja tidak menentu seperti harian, mingguan, bulanan, atau bahkan 

musiman. Pengangguran yang ada di Turki saat ini sering dihubungkan dengan para 

pengungsi Suriah yang terserap bursa kerja dengan klasifikasi sebagai pekerja 

murah. Sehingga dalam hal terlihat bahwa para pemilik industri-industri kecil akan 

                                                           
129 Ahmet Icduygu & Eleni Diker, Op. Cit., hal: 28 
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lebih memilih pekerja yang berasal dari pengungsi karena dianggap bisa memberi 

upah gaji yang lebih rendah daripada mempekerjakan pekerja lokal, dan 

implikasinya juga mengarah pada pekerja lokal yang bekerja pada industri-industri 

kecil dengan mamandang orang-orang Suriah menggerus pekerjaannya130 

Gambar 3. 3: Tingkat pengangguran dengan populasi pengungsi tinggi.131 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
130 Gülşen Gerşil and Ramazan Temel, Op. Cit., hal: 152 
131 Esra Özpınar, dkk, 2016, SYRIANS IN TURKEY: UNEMPLOYMENT AND SOCIAL 

COHESION, hal: 3, didownload dari http://www.tepav.org.tr/upload/files/1461160665-

9.Syrians_in_Turkey_Unemployment_and_Social_Cohesion.pdf (03/03/2018, 15.48 WIB) 
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