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ABSTRAK 
 

Momentum adanya Krisis Pengungsi Eropa Tahun 2015, membuat perubahan bagi negara 
Finlandia. Negara Finlandia mengubah kebijakan migrasinya menjadi lebih tertutup di tahun 
2016 padahal sebelumnya begitu yakin hingga melabeli negara Finlandia menjadi negara 
yang terbuka dan aman. Diawali dengan adanya pernyataan publik Perdana Menteri 
Finlandia, Juha Sipilä pada tanggal 5 September 2015 kepada media internasional akan 
membuka dan menawarkan rumah keduanya di Kempele, Finlandia Utara bagi para 
pengungsi yang menimbulkan beberapa respon pro dan kontra. Sehingga, kemudian Sipilä 
mencabut pernyataannya, diikuti dengan pengkajian ulang beberapa kebijakan migrasi 
Finlandia, seperti pengurangan kuota pengungsi; penghapusan perlindungan kemanusiaan 
dengan merubah Undang-Undang Alliens; hingga pelarangan dalam reunifikasi keluarga. 
Lantas, faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya perubahan kebijakan migrasi 
negara Finlandia tersebut? 
 
Kata-kata kunci: Kebijakan Migrasi Finlandia, Undang-Undang Alliens, Kebijakan Luar 
Negeri, Isu Krisis Pengungsi Eropa, Migri  
 
 
European Refugee Crisis in 2015, giving a change for Finland. As that momentum, Finland 
change their migration policy to be more closed in 2016 before previously convinced to label 
the country into an open and safe country. Begin with the public statement of Finnish Prime 
Minister Juha Sipilä on September 5, 2015 to the international media that he will open and 
offer his second home in Kempele, Northern Finland to the refugees. His statement brought 
some pro and cons responses. So, then Sipilä revoked his remarks, followed with a 
recalibration in Finland’s migration policy, such as reducing the refugee quotas; abolishing 
the humanitarian protection by altering the Alliens Act; till prohibiting the family 
reunification. Then, what factors are behind the change of Finland's migration policy? 
 
Keywords: Finland’s Migration Policy, Alliens Act, Foreign Policy, European Refugee Crisis’ 
Issue, Migri 
  



Keberadaan dan posisi Finlandia sebagai salah satu negara Nordik dengan tingkat keamanan 
dan pendidikan yang tinggi tapi cenderung terlepas dari perhatian masyarakat dunia, membawa 
kenyataan bahwa ada lonjakan aplikasi permintaan suaka di Finlandia sejumlah 54.724 
terhitung dari bulan September 2015 hingga Mei 2016. Lonjakan ini tidak dapat dilepaskan dari 
kenyataan bahwa tahun 2015 menjadi tahun yang relatif sulit bagi kawasan Eropa, gelombang 
pengungsi dan para migran semakin tidak teratur dan meningkat dramatis, menurut UN High 
Commissioner for Refugees (UNHCR), lebih dari 590.000 orang mencoba mencapai wilayah 
Eropa melalui laut di tahun 2015, angka ini meningkat dua kali lipat jika dibandingkan dengan 
jumlah di tahun 2014. Bahkan hampir 630.000 klaim suaka baru dibuat tahun lalu dengan 
negara tujuan negara-negara Uni Eropa (UE), meningkat sekitar 430.000 jiwa jika 
dibandingkan dengan jumlah di tahun 2013 lalu (Metcalfe-Hough, 2015).  Bagi Finlandia 
sendiri, dalam white paper mengenai kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan, poin 5.10 
dikatakan bahwa “make the measures more effective on the root causes of migration and 
fragile states” sebagai salah satu prioritas dan tujuan, tidak terkecuali Krisis Migran Eropa ini 
(Valtioneuvosto, 2016). Sebagai salah satu negara anggota UE, Finlandia memiliki kewajiban 
untuk menerima kuota pengungsi sebanyak 3.190 atau sekitar 2%  (Batchelor, 2015). 
 
Menariknya, adanya fakta bahwa Finlandia selalu mendeklarasikan diri sebagai negara yang 
terbuka dan aman (Ministry of Interior, 2013) melalui kebijakan yang tertuang dalam 
Government Resolution On The Future Of Migration 2020 Strategy, tetapi semenjak mendapat 
lonjakan aplikasi yang sangat signifikan, pemerintahan Finlandia secara resmi mengatakan 
bahwa ada pengkajian ulang kebijakan menjadi close border, yakni menutup perbatasan dengan 
Rusia di titik wilayah Salla dan Raja-Jooseppi, selain itu juga dengan Swedia di titik wilayah 
Tornio. Secara resmi, juga tertuang dalam laman Badan Imigrasi Finlandia yang mengatakan 
bahkan ada amandemen dalam Undang – Undang Alien atau Aliens Act di Chapter 6, yakni 
sebuah dasar legitimasi akan tata pemerintahan yang menyangkut Alien (dalam artian orang 
yang tidak berkewarganegaraan asli Finlandia) khususnya dalam hal International Protection 
atau perlindungan internasional, sehingga beberapa negara yang sudah dikategorikan aman 
seperti Irak, tidak bisa lagi mengajukan perlindungan di Finlandia (Maahanmuuttovirasto, 
2016). Mengapa Finlandia mengubah kebijakan migrasinya menjadi lebih tertutup di tahun 
2016 padahal sebelumnya begitu yakin hingga melabeli negara Finlandia menjadi negara yang 
terbuka dan aman? Penulis akan memulai dengan penjabaran kondisi sebelum dan sesudah 
momentum Krisis Pengungsi Eropa 2015; menganalisis faktor-faktor perubahan; hingga 
memberikan simpulan. 
 
 

Kondisi Sebelum Momentum Krisis Pengungsi Eropa 2015 
 

Keadaan negara Finlandia yang awalnya sangat mengedepankan proses integrasi bagi para 
pencari suaka memberi angin segar untuk beberapa orang. Dikutip dalam Annual Repot on 
Immigration 2012 yang dipublikasi oleh Kementrian Dalam Negeri Finlandia bahwa yang 
didefinisikan sebagai pencari suaka (asylum seeker) adalah orang yang mengajukan aplikasi 
untuk perlindungan (protection) dan ijin tinggal (right of residence) di negara asing. Pencari 
suaka yang diberi suaka (granted asylum) akan diberi status pengungsi, dimana juga termasuk 
kedalam perlindungan internasional (International Protection). Perlu diketahui bahwa selain 
status pengungsi, perlindungan internasional juga mencakup subsidiary protection status dan 
juga ijin tinggal dengan dasar perlindungan kemanusiaan. Selama prosedur suaka ini, juga 
ditetapkan apakah yang bersangkutan pantas atau memiliki alasan lain, sehingga status ijin 
tinggal dapat diberikan (Ministry of Interior, 2012, p.10).  
Pada tahun 2012, Pemerintah Finlandia dengan program integrasinya sangat mendukung 
adanya inklusi imigran di segala sektor kehidupan; dengan fokus mempromosikan pekerjaan di 



kalangan imigran, hingga dukungan penuh untuk keluarga imigran (Ministry of Employment 
and Economy, 2012, p.9). Adanya migrasi membawa perubahan di negara Finlandia, seperti 
multikulturalisme dan multilingualisme. Tak hanya itu, tingkat pengangguran imigran tiga kali 
lebih tingg dibandingkan dengan populasi keseluruhan Finlandia. VALKO I atau Government 
Integration Programme ke-I ditujukan untuk merencanakan dan memonitor program integrasi 
pemerintah, keberhasilannya pun bergantung pada kepatuhan dan komitmen untuk mencegah 
rasisme, serta menjunjung tinggi positive attitudes (Ministry of Employment and Economy, 
2012, p.10). Kebijakan integrasi ini memiliki 6 fokus area yaitu: (1) integrasi komunal, dengan 
membentuk partisipasi imigran dan penduduk Finlandia dalam menjaga relasi yang baik 
antaretnis, sehingga aksi rasis dan agitasi  etnis dapat dihindarkan; (2) integrasi keluarga, 
dengan memberikan layanan dasar, kesehatan, dan pendidikan pentingnya wellbeing of 
immigrants; (3) integrasi imigran di pasar tenaga kerja, dengan memberikan pelatihan; (4) 
pemberdayaan siswa asing, dengan menjalankan strategi internasionalisasi ; (5) peletakkan 
semua orang yang berstatus international protection di pemerintahan di tingkat kota, dengan 
harapan mampu mempermudah pembagian status selanjutnya; (6) pendanaan lebih 
terstruktur, agar implementasi program integrasi dapat berjalan dengan mudah (Ministry of 
Employment and Economy, 2012, p.11-31).  
 

Tabel Jumlah Pencari Suaka di Finlandia Tahun 2014 
 Total* 

Irak 826 

Somalia 411 

Ukraina 302 

Afghanistan 205 

Rusia 198 

Nigeria 166 

Suriah 149 

Albania 109 

Irak 95 

Algeria 91 

Top 10 nationalities total 2.552 

Total all 3.651 

*per aplikasi atau pengajuan 
Sumber: Finnish Immigration Service, dalam European Migration Network, 2014, p.18 

 
Selain itu, yang perlu digarisbawahi pada tahun 2014, Finlandia juga memberikan tambahan 
pada kuota pengungsi sebanyak 300 orang. Sebelumnya, sejak tahun 2001, Finlandia menerima 
kuota pengungsi sebanyak 750 orang tiap tahunnya. Penambahan kuota pengungsi di tahun 
2014, dikarenakan adanya krisis yang terjadi di Suriah. Sehingga total kuota pengungsi di tahun 
2014 adalah 1.050 jiwa (European Migration Network, 2014, p.18). Dibawah kuota pengungsi 
ini, Finlandia memiliki kewajiban untuk harus menerima orang atau migran yang telah UNHCR 
(dalam Metcalfe-Hough, 2015, p.1) golongkan sebagai pengungsi atau warga negara asing 
lainnya yang membutuhkan perlindungan internasional. Tren jumlah aplikasi untuk pencari 
suaka di Finlandia pada tahun 2012 berjumlah 3.129 jiwa; di tahun 2013 berjumlah 3.238 jiwa; 
dan di tahun 2014 berjumlah 3.651 jiwa. Tren dinamika yang terjadi pada tahun 2012 hingga 
2014 adalah jumlah aplikan berkisar di angka 3.000 jiwa. Tren ini berubah seketika ketika 
Eropa mengalami lonjakan pengungsi yang tak terbendung, UNHCR pun mencatat bahwa 



setidaknya lebih dari 590.000 orang mencoba mencapai wilayah Eropa melalui laut di tahun 
2015 (Metcalfe-Hough, 2015, p.1). 
 
 

Kondisi Paska Momentum Krisis Pengungsi Eropa 2015 
 
Didahului data dari UNHCR yang mengatakan adanya peningkatan pengungsi, ternyata juga 
memberi dampak nyata bagi kondisi Finlandia. Migrasi dan krisis pengungsi di Eropa berimbas 
salah satunya  pada kondisi yang berubah pada Kementrian Luar Negeri Finlandia dalam hal 
tugas yang harus dijalankan. Hal ini mengingat bahwa migrasi dan masalah pengungsi selalu 
melibatkan dimensi internasional (Ministry of Foreign Affairs, 2016). Finlandia yang selalu 
membuka diri dengan beberapa program integrasinya, mulai memikirkan keadaan ketika 
lonjakan pencari suaka melonjak hingga 10 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
Terbukti dari data Asylum Seekers 2015 yang dipublikasikan oleh Layanan Imigrasi Finlandia: 
 

Tabel Jumlah Pencari Suaka di Finlandia Tahun 2015 
 Total* 

Irak 20.484 

Afghanistan 5.214 

Somalia 1.981 

Suriah 877 

Albania 762 

Iran 619 

Lainnya 254 

Rusia 190 

Nigeria 167 

Kosovo 165 

Top 10 nationalities total 30.713 

Total all 32.476 

*per aplikasi atau pengajuan 
Sumber: Finnish Immigration Service, dalam European Migration Network, 2015, p.18 

 
Lonjakan drastis yang terjadi, dengan total 32.476 aplikan masih belum menggoyahkan 
Pemerintahan Finlandia. Bahkan, Pemerintahan Finlandia masih tetap menambah 300 kuota 
dari kuota tahunan yang biasanya hanya 750 per tahun. Jadi, kuota pengungsi di tahun 2015 
masih sama dengan kuota pengungsi di tahun 2014, yakni 1.050 kuota (European Migration 
Network, 2015, p.21). Hingga pada tanggal 6 September 2015, PM Juha Sipilä mengatakan pada 
publik bahwa siap menampung pengungsi khususnya anak-anak di rumah keduanya di 
Kempele, Finlandia Utara.  Mengutip pada salah satu situs berita bahwa: “As European leaders 
struggle to agree policies to cope with a huge influx of migrants, many fleeing war in Syria, 
Sipila -- a former telecoms executive -- said asylum seekers would be able to stay at his home 
in Kempele from early 2016.” (Ercanbrack, 2015).  Selain itu, Juha Sipilä juga mengatakan pada 
YLE (salah satu sumber berita terpercaya di Finlandia) bahwa European Union Plan untuk 
membagi kurang lebih 120.000 pengungsi yang datang ke Yunani, Italia, dan Hungaria kepada 
negara anggota UE yang lain harusnya dilakukan secara sukarela (Yle, 2015); PM Juha Sipilä 
berharap Finlandia dapat menjadi contoh bagi negara lainnya, ini adalah urgensi krisis 



kemanusiaan yang harus sama-sama ditangani oleh dunia (Wyke, 2015). Namun pernyataan 
publik Sipilä yang juga sebagai windows of opportunity menimbulkan respon yang beragam, 
hingga singkatnya kebijakan migrasi Finlandia menjadi lebih tertutup. 
 

Rekap Perubahan Kebijakan 
 
Perubahan kebijakan dimulai pada tanggal 8 Desember 2015, dimana sebanyak 80 poin dari 
action plan dipublikasikan oleh Pemerintah Finlandia. Dalam action plan tersebut tertulis 
bahwa tujuan jangka pendek Finlandia adalah menghentikan arus pencari suaka yang tidak 
terkontrol; mengatur biaya suaka (asylum costs) agar terkendali; dan untuk mengintegrasikan 
secara efektif orang-orang yang telah diberi suaka (Finland’s VNK, 2015). Tujuan lainnya yakni 
ingin meningkatkan situasi keamanan; meningkatkan efektifitas pengelolaan perbatasan 
eksternal UE; mengendalikan arus pencari suaka di UE; menetapkan praktik suaka yang 
konsisten dengan negara-negara anggota UE lainnya; memperbaiki proses penerimaan dan 
pengembalian suaka yang efisien; membangun kapasitas penerimaan yang hemat biaya; serta 
memastikan sistem dan penempatan integrasi yang efektif di kotamadya. 
Poin yang paling terlihat yakni adanya perubahan UU selama musim semi tahun 2016 (UPR, 
2017), mencakup: (1) penghapusan perlindungan kemanusiaan (humanitarian protection) 
dengan merubah Alliens Act; (2) pelarangan dalam family reunification dengan menambahkan 
syarat “sufficient resources” dalam UU Alien, dimana untuk membawa keluarga setidaknya 
seorang sponsor harus sudah memiliki status subsidiary protection dan ini juga berlaku pada 
orang-orang ysng diberi status pengungsi berdasarkan Konvensi 1951. Sehingga untuk 
membawa keluarga, sponsor harus setidaknya memenuhi syarat baru tersebut dan setidaknya 
tinggal dalam waktu tiga bulan setelah mendapat perlindungan internasional; (3) pembatasan 
pemberian batuan hukum pada para pencari suaka (legal-aid for asylum-seekers) yang tertera 
pada UU Alliens (HE 32/2016), dimana awalnya memberi sejumlah pembatasan pada sistem 
suaka Finlandia termasuk juga pengurangan bantuan hukum. Melalui amandemen ini, bantuan 
hukum yang disponsori oleh negara hanya akan diberikan dengan alasan yang luar biasa 
(exceptional grounds), dalam artian pemohon yang berada di posisi rentan, contohnya anak-
anak yang tidak ada pendamping (unaccompanied children) (UPR, 2017). 
 

Teori Small State Foreign Policy dan Perubahan Kebijakan Luar Negeri 
 

Guna menjelaskan apa yang melatar belakangi adanya perubahan dari kebijakan migrasi 
Finlandia, penulis akan menggunakan teori kebijakan luar negeri negara kecil dan teori 
perubahan kebijakan luar negeri milik Eidenfalk. Teori pertama, small state foreign policy 
penulis gunakan karena negra Finlandia termasuk ke dalam kategori negara kecil, sehingga 
dalam menganalisisnya pun tidak boleh terlepas dari ciri khas negara kecil yang psti berbed 
dengan negara besar. Rothstein mendefinisikan negara kecil bukan sebagai “great powers writ 
small” tetapi lebih kepada bagaimana mereka melihat negaranya lemah di sistem internasional 
dan membutuhkan bantuan keamanan dari luar (Scheldrup, 2014, p.6). Dalam memutuskan 
kebijakan luar negerinya, negara kecil memiliki state behavior yang lebih bergantung pada 
kondisi eksternal negara-negara besar disekitarnya. Melalui studi manula, Fox (dalam Elman, 
1995, p.179) mengatakan bahwa kebijakan luar negeri negara kecil adalah respon terhadap 
kondisi eksternal karena takut dengan tingkat persaingan kekuatan negara besar. Sejalan 
dengan itu, Paul juga mengatakan bahwa pilihan strategis negara kecil bercermin dari 
pengukuran hambatan dan peluang eksternal. Namun, sistem internasional di abad ke-21 yang 
tingkat interdependensi ekonomi lebih besar, dan tingkat transnasionalisme meningkat, ini bisa 
mempengaruhi choices dan outcomes kebijakan luar negeri negara kecil, ruang untuk 
bermanuver pun lebih luas (Scheldrup, 2014, p.14). 
 



Teori kedua, teori perubahan kebijakan luar negeri milik Joakim Eidenfalk (2006) yang 
memodifikasi adanya windows of opportunity, dimana faktor domestik dan internasional 
terbagi menjadi source of change yang lebih detail seperti yang tertera pada skema dibawah ini: 
 

 
Sumber: Eidenfalk 2006, p.7 

 
Macam dari “source of change” dapat ditinjau dari sumber kondisi domestik dan internasional. 
Sumber kondisi domestik merupakan kondisi yang terjadi dalam ruang lingkup yang masih 
terletak dalam batas-batas teritorial sebuah negara, Eidenfalk (2006, p.3) mengatakan bahwa 
ada beberapa sumber perubahan domestik, pertama adanya birokrasi, dimana adanya inersia 
birokrasi dan prosedur operasi standar telah diidentifikasi sebagai hambatan yang harus diatasi 
agar menghasilkan perubahan kebijakan luar negeri. Kedua, adanya opini publik, dimana akan 
mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat pemerintah, umumnya dapat dilihat dari jumlah 
demonstrasi yang terjadi di dalam suatu negara (Eidenfalk, 2006, p.3). Ketiga, adanya media, 
dimana menjadi jembatan antara publik dan pemerintah, yang berarti pembuat kebijakan perlu 
mengambil media menjadi pertimbangan ketika ingin mendapat dukungan akan kebijakan yang 
dibuat (Malek & Wiegand, 1998, p.13-4 dalam Eidenfalk, 2006, p.4). Keempat, adanya 
kelompok kepentingan, dimana mampu menarik perhatian publik melalui isu – isu yang 
diangkat. Kelima, adanya partai politik yang memberikan tekanan terhadap pemerintah suatu 
negara (Eidenfalk, 2006, p.5). 
 
Selanjutnya adalah kondisi sumber internasional; merupakan kondisi yang terjadi dalam ruang 
lingkup diluar batas teritori negara. Eidenfalk (2006, p.7-8)  mengatakan bahwa ada beberapa 
sumber perubahan internasional. Pertama, dari faktor global yakni berfokus pada perubahan 
sistem politik internasional yang bersifat global yang berpengaruh pada kebijakan negara lain. 
Kedua, dari faktor regional yang berfokus pada substansial formasi kebijakan luar negeri di 
tingkat wilayah kawasan, dimana biasanya memiliki norma yang berbeda dan harus 
dipertimbangkan. Ketiga, dari faktor hubungan bilateral, fokus pada dua negara. Keempat, dari 
faktor aktor non-negara yang mengakomodasi perkembangan pengaruh dari beberapa aktor 
transnasional, seperti jaringan kriminal, jaringan teroris, perusahaan, organisasi hak asasi 
manusia, dan sebagainya, semuanya memainkan peran yang dapat membentuk dan 
mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. 
 



 
Faktor-Faktor Domestik 

 
Sumber perubahan domestik yang bisa mempengaruhi perubahan kebijakan migrasi Finlandia 
ada 5 push and pull factors yang mencakup: (1) sistem birokrasi yang bersifat otonomi di tiap 
kotamadya berfokus ingin mengurangi layanan kesehatan dan sosial karena ingin menghemat 
cost; (2) opini publik yang resah dengan adanya masalah yang akan ditimbulkan oleh para 
migran; (3) adanya pengaruh media untuk mencatat dan menyebarkan berita-berita mengenai 
rasisme; (4) kemunculan interest groups yang saling bertabrakan yakni SOD dengan kelompok 
Oikeus elää (A Right to Live); (5) dilema politik domestik dengan partai politik relatif pada 
sayap-kanan. 
 
1. Sistem Birokrasi Otonomi 
 
Kooperasi antar pemerintah pusat dan pemerintahan daerah kotamadya (municipalities) 
menjadi penghambat tersendiri. Dalam Strategic Programme of Prime Minister Juha Sipilä’s 
Government dijelaskan bagaimana birokrasi bertingkat ini mempersulit pemerintah pusat 
untuk mengatur kebijakan layanan yang diberikan pada migran di tiap-tiap kotamadya. 
Mengapa demikian? Karena hak otonomi yang diberikan maka, pemerintah pusat sulit untuk 
mengendalikan peraturan-peraturan di masing-masing kotamadya. Setiap kotamadya memiliki 
peraturan sendiri dan berbeda, utamanya dalam hal merundingkan beberapa pencari suaka 
yang dalam tahapan sebelumnya sudah mendapat status pengungsi dan berada dibawah 
penanganan pihak UNHCR. Hal ini juga termasuk ke dalam salah satu weakness yang dihadapi 
oleh pemerintah Finlandia (Government Publications, 2015, p.8). Akibat dari sistem birokrasi 
yang terbiasa seperti ini, dalam merencanakan kebijakan migrasi pun, pemerintah pusat harus 
tersendat dan bias terhadap keinginan sistem birokrasi yang ada. 
 
2. Publik Finlandia terkait Kebijakan Migrasi  
 
Paska lonjakan migrasi dan banyaknya pengungsi yang datang di Finlandia, membawa iklim 
yang berbeda pada publik Finlandia. Climate of the public mendebatkan antara imigrasi dan 
juga kemunculan serta dampak dari mutikulturalisme. Beberapa publikasi membahas opini 
publik Finlandia yang semakin berdinamika. Setidaknya ada beberapa publikasi yang 
menjelaskan mengapa Pemerintah Finlandia merubah kebijakan migrasinya. Pertama adanya 
diskusi berjudul Mitä mieltä Suomessa saa olla – Suvaitsevaisto vs. arvokonservatiivit yang 
menjelaskan bahwa di Finlandia sedang terjadi polarisasi  dan dialog sosial antara orang-orang 
dengan nilai konservatif, yang ingin mempertahankan kebudayaan dan nilai asli Finlandia; 
berlawanan dengan orang-orang dengan nilai liberal yang lebih melihat migran sebagai 
kesempatan perbaikan bagi Finlandia (Finnish Immigration Service, 2015, p.16). 
 
Kedua, adanya publikasi yang sangat tinggi mengenai Vihapuhe Suomessa yang menjelaskan 
banyaknya ujaran kebencian atau hate speech atau Vihapuhe. Salah satu kategorinya adalah 
mengenai seksualitas; dimana publik Finlandia merasa bahwa para migran inilah yang sering 
melakukan pemerkosaan (rape) di beberapa wilayah. Pertama, Tapanila Rape yang terjadi pada 
tanggal 9 Maret 2015, dimana seorang wanita Finlandia yang tengah berjalan di sekitaran 
stasiun kereta api Tapanila tiba-tiba diperkosa oleh lima pemuda Somalia yang tidak lain adalah 
pengungsi (Öhberg, 2016). Serangan pemerkosan ini semakin meningktkan opini publik yang 
percaya bahwa migran Somali hanya akan membawa masalah. Opini publik yang terpopuler 
saat itu adalah:  “When a Somalian is suspected of a crime, every Somali seems to become a 
criminal, at least in the streets and in the social media” (Öhberg, 2016). Serangan yang kedua 
adalah Kempele Rape yang terjadi pada 23 November 2015, ketika gadis yang masih berumur 14 



tahun sedang berjalan menuju rumahnya, dan tiba-tiba pemuda imigran asal Afghanistan 
berusia 17 tahun memperkosa gadis tersebut. Ini sangat disayangkan, karena sebenarnya 
Kempele adalah wilayah yang terkenal dengan tingkat satisfaction and happiness yang tinggi 
(Öhberg, 2016). 
 
3. Kehadiran Media dalam Pengangkatan Isu Rasisme dan Migrasi 
 
Adanya kekurangan dalam kebijakan integrasi tidak bisa dijadikan satu-satunya alasan 
kebijakan migrasi berubah. Salah satu yang menjadi diskusi publik Finlandia adalah rasisme, 
rasa dan tindakan untuk membedakan satu sama lain. Surakhanim Aghaverdiyeva (2017, p.14) 
menganalisis bahwa media di Finlandia telah membentuk opini publik yang beragam. Media di 
Finlandia gagal untuk menciptakan konten yang seimbang, tetapi justru malah mempengaruhi 
opini publik untuk melawan pengungsi dan segala tindakan imigrasi yang lainnya. Media yang 
dijadikan analisis beragam seperti Yle selkouutiset, hingga televisi Finlandia bernama Nylund. 
Hasil penelitian pengaruh media dengan berita mengenai arus pencari suaka stidaknya 
menghasilkan beberapa poin yang dapat memengaruhi perubahan kebijakan yakni: (1) Konten 
media cenderung tidak menjunjung tinggi adanya asas persamaan, diskursusnya selalu berdasar 
pada etnis asal para pengungsi dan pencari suaka; (2) Media tidak efektif dalam 
mengomunikasikan kebijakan baru pemerintah kepada masyarakat luas; (3) Media selalu tidak 
berimbang dan selalu mendeskripsikan pencari suaka dan pengungsi sebagai “ancaman” akan 
keamanan internal dan layanan kesehatan Finlandia; (4) Media harus membuat konten 
informatif yang membiarkan masyarakat menyerap keseluruhan informasi sebelum membuat 
opini sendiri mengenai imigran dan pencari suaka (Aghaverdiyeva, 2017, p.14-5). 
 
Spill-over effect terjadi pada publik Finlandia, ketika membahas mengenai lonjakan pencari 
suaka. Tindakan rasisme memuncak dan menghadirkan beberapa aksi kekerasan, seperti 
pelemparan batu dan kembang api dengan sasaran sebuh bus pencari suaka yang baru saja tiba 
di kota Lahti. Tak hanya itu, juga terdapat insiden pelemparan bom petrol di kota Kouvola, 
Finlandia Selatan (The Guardian, 2016). Pemerintah Finlandia mengecam keras tindakan rasis 
yang ternyata dilakukan oleh warga Finlandia yang cukup nasionalis tersebut. Pemerintah 
mengatakan bahwa segala tindakan rasisme maupun ancaman kekerasan adalah hal yang 
terkutuk. Tindakan rasisme ini menjadi pemberitaan di televisi nasional, dampaknya pun 
semakin menambah reaksi publik lainnya. Kemunculan rasisme utamanya kepada imigran 
menjadi isu yang banyak diperbincangkan. UNHCR dalam Laporan “Universal Periodic 
Review: 3rd Cycle, 27th Session” juga menyesalkan bahwa rasisme masih menjadi fokus 
permasalahan di Finlandia (UPR, 2017). Diikuti dengn semakin meningkatnya jumlah pencari 
suaka di tahun 2015, publik, politik, dan atmosfir keseluruhan Finlandia dam melihat pencari 
suaka dan pengungsi menjadi lebih keras. Komentar atau argumentasi rasis baik oleh individu 
maupun politisi perlahan menjadi hal yang umum paska lonjakan pencari suaka di tahun 2015.  
Serangan terhadap pusat penerimaan (reception center) juga telah meningkat. 
 
4. Kemunculan Kelompok Kepentingan yang Saling Bertabrakan 
 

Berlanjut dari fakta-fakta akan adanya serangan Tapanila Rape dan Kempele Rape, ini semakin 
memberi angin segar kepada kelompok nasionalis khususnya Soldiers of Odin (SOD). Kelompok 
ini hadir dari respon banyaknya masalah yang muncul akibat ribuan pencari suaka yang tiba di 
Finlandia di tengah krisis migran Eropa. Pembentukkannya pun baru pada bulan Oktober 2015, 
namun kelompok ini sangat menghebohkan dan berdampak pada pemikiran-pemikiran 
Pemerintahan Finlandia yang dibuat kewalahan. Bahkan, Kepolisian Finlandia harus meretas 
laman facebook mereka, karena SOD menyalahkan “Islamist intruders (penyusup Islam)" akan 
segala "uncertainty, lack of safety and crime in Finland” (Bunikowski, 2016). Dari motto 



tersebut, jelas SOD memperlihatkan kebenciaannya terhadap Islam, dimana notabene para 
pencari suaka berasal dari Timur Tengah dan beragama Islam. Gerakan nasionalis ini 
mengungkapkan bahwa prioritas utama mereka adalah mecegah imigran Muslim melakukan 
kejahatan, utamanya pemerkosaan (Bunikowski, 2016). Lebih lanjut, Kelompok SOD memiliki 
setidaknya 600 anggota di Finlandia, bahkan SOD juga beroperasi di luar Finlandia, seperti di 
negara Norwegia, Kanada, Jerman, Amerika Serikat, hingga Australia (FOX, 2016). Dapat 
dilihat bahwa negara yang didatangi oleh SOD, khususnya Kanada dan Jerman adalah negara-
negara dengan jumlah imigran yang cukup tinggi. Keberadaan SOD sangat mengkhawatirkan. 
 
Adanya aksi main hakim sendiri oleh SOD, memunculkan reaksi sendiri dari kelompok 
kepentingan lain dengan paham yang bertolakbelakang, dimana justru melihat migran sebagai 
manusia yang juga memiliki hak hidup setara, tanpa harus dibeda-bedakan dengan penduduk 
asli Finlandia itu sendiri. Kelompok ini bernama Oikeus elää (A Right to Live), sebuah 
kelompok yang memperjuangkan hak-hak pencari suaka (Raffin, 2017).  Kelompok ini juga 
melihat adanya ketidakadilan dari Kebijakan Migrasi Finlandia, mereka menilai kebijakan 
migrasi Finlandia bersifat inhumane (tidak berkemanusiaan) dan injust (tidak adil). Pada 
tanggal 20 Juni 2016, Oikeus Elää melakukan demonstrasi di Helsinki tepatnya di Narikkantori, 
Kamppi mereka menyayangkan kebijakan PM Juha Sipilä yang: (1) memperketat family 
reunification guidelines; dan yang lebih parah yakni (2) menghilangkan ijin tinggal bagi 
humanitarian grounds. Oikeus Elää akan berdemo karena pernyataan Pemerintahan Finlandia 
bahwa negarra Irak, Afghanistan dan Somalia dinyatakan “aman” agar pencari suaka kembali 
dirasa tidak sesuai (Tessieri, 2016). Ketakutan Finlandia dan jajaran pemimpin Finlandia 
apabila migran hanya ingin mengambil kesejahteraan negara, dilawan dengan salah satu 
pembicara . Oikeus Elää yang mengatakan bahwa: “We didn’t come to Finland to live off your 
social welfare”  (Tessieri, 2016). Sebenarnya pun, Oikeus Elää berdasar pada Human Rights 
Charter yang menjamin perlindungan terhadap keluarga di Artikel 16 Ayat 3 yang berbunyi: 
“the family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection 
by society and the State.”, sehingga dapat dilihat bahwa seharusnya, pemerintahan Finlandia 
tidak boleh memperketat alasan reunifikasi keluarga. Karena bahkan dalam peraturan Section 6 
of the Finnish Constitution dinyatakan bahwa “Everyone is equal before the law”, namun 
dengan perubahan pengetatan regulasi family reunification, migran yang sudah mendapatkan 
status pengungsi dan ijin tinggal pun masih belum mendapatkan kenyamanan hukum. Hal ini 
dikarenakan perubahan regulasi membuat mereka tidak memiliki hak untuk tinggal dengan 
keluarganya di Finlandia, dalam artian mereka tidak bisa membawa keluarganya yang lain 
untuk tinggal di Finlandia (Jamal, 2016).  
 
5. Dilema Politik Domestik serta Kontribusi Partai Politik 
 
Dalam kondisi domestik pun adanya tarik ulur dan sejarah politik dimana kehadiran partai 
politik True Finns Party yang sangat sayap kanan dan konservatif. Partai ini sangat anti imigran 
dan euroskeptis (pesimis dengan keberadaan Uni Eropa). Karena menjadi partai terbesar kedua 
di Finlandia, partai ini memiliki posisi tersendiri dalam parlemen Finlandia, dipimpin oleh 
Jussi Halla-aho yang juga merupakan anggota dari European Parliament dan terkenal sebagai 
anti-immigration hardliner (Rosendahl & Forsell, 2017). Partai True Finns sangat 
mencermikan pemikiran untuk mendesak pemerintah dan meyakinkan bahwa Finlandia harus 
dapat merefleksikan kepentingan rakyatnya sendiri, dengan pernyataan di salah satu pidatonya 
yang memperkuat argumennya bahwa True Finns harus bisa merepresentasikan keinginan 
pendukungnya; serta memberikan pernyataan bahwa Finlandia tidak dapat dijadikan sebagai 
tempat untuk kontestasi layanan global dimana orang lain atau negara asing berusaha mengatur 
negara ini, Finlandia harus terbebas dari keinginan-keinginan arogan pihak luar mana pun 
(Halla-aho, 2017). 

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/


 
Selanjutnya, apabila dilihat dari laman resmi dari Partai True Finns ini (The Finns Party, 2013), 
dalam menanggapi mengenai kebijakan migrasinya ada tiga hal penting: (1) Reform, dalam hal 
reunifikasi keluarga, partai ini melihat tidk ada yang bisa mendukung gagasan bahwa migran 
telah masuk ke dalam humanitarian grounds bisa terintegraasi dengan baik. True Finns 
melihat ini sebagai hal yang miserable atau sangat menyedihkan; (2) Re-assesment, dalam hal 
kuota pengungsi. Partai ini melihat sistem kuota pengungsi tidk efektif, jumlah pencari suaka 
juga tetap berdatangan dan tidak terkendali, Finlandia harus melihat situasi ekonomi negara 
terlebih dahulu. Jika ada deficit anggaran pemerintahan, pengeluaran, peningkatan hutang 
hingga pelayanan publik yang menurun, maka kebijakan kuota harus diturunkan; (3) Control, 
dalam hal Employment-related Immigration dalam artian hanya bisa menerima dan 
mendahulukan migran dengan kemampun kerja buruh yang baik (Perussuomalaiset, 2017). 
Bagi partai ini, momentum PM Juha Sipilä untuk menawarkan rumahnya di Kempele menjadi 
faktor yang bisa semakin menarik perhatian para pencari suaka dan migran untuk  datang 
menuju negara Finlandia. 
 
 

Faktor-Faktor Internasional 
 

Kondisi faktor-faktor internasional yang dapat mempengaruhi perubahan Kebijakan Migrasi 
Finlandia, terdiri dari faktor: (1) ketidakamanan global; (2) pengaruh Keanggotaan Finlandia 
dalam organisasi UE; (3) kontrol batas bilateral dengan negara tetangga yakni Swedia dan 
Rusia; dan (4) juga kehadiran aktor non-negara seperti teroris dan kelompok patrol jalanan 
yang sering main hakim sendiri. 
 
1. Faktor Ketidakamanan Global 
 
Arus perpindahan manusia yang mencoba melarikan diri dari peperangan kekacauan negara 
mereka; atau sekedar ingin mencari kehidupan yang lebih baik akan menjadi tantangan 
permanen bagi negara dan tatanan dunia di abad ke-21 ini (Ignatieff et al., 2016, p.1). Keadaan 
global yang dikategorikan menjadi “tidak aman” ini melatarbelakangi adanya mass migration 
dan juga sudden surges of people (perpindahan penduduk secara tiba-tiba). beberapa penstudi 
seperti Stephen Castles, Hein de Haas, dan Mark J. Miller (2014) juga menaruh perhatian pada 
fenomena migrasi ini dan menyebut abad ke-21 dengan sebutan “Age of Migration”. Castles et 
al. (2014, p.5) melihat fenomena Age of Migration sebagai tantangan yang oleh beberapa 
politisi dan analis diyakini hadir karena adanya migrasi internasional dimana mulai 
menggoyahkan kedaulatan negara, khususnya dalam hal kemampuan negara untuk mengatur 
pergerakan orang-orang yang melintasi perbatasan negara mereka (Castles et al., 2014, p.198). 
Migrasi juga mempengaruhi faktor keamanan, apabila secara tradisional, dulunya keamanan 
hanya dilihat sebagai prism of state security, sekarang ruang lingkup dari keamanan lebih luas 
dari sekedar keamanan negara tetapi juga human security (Poku & Graham, 1998 dalam Castles 
et al., 2014, p.199). Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa bagi negara penerima, adanya 
migrasi bisa menimbukan beberapa masalah dan instabilitas, ketika negara penerima tidak bisa 
memberikan keamanan bagi para migran. Begitu juga dengan negara Finlandia yang mendapat 
tantangan naiknya tindakan rasisme paska Krisis Pengungsi Eropa di tahun 2015. 
 
2. Pengaruh Kepatuhan Finlandia terhadap Keanggotaan di Uni Eropa 
 
Pemikiran sebagai negara kecil secara otomatis membuat Finlandia bergantung pada kondisi 
lingkungan sekitarnya atau pragmatis. Jadi, apabila ada sebuah politik baru di lingkungan, juga 
akan menuntut kebijakan politik Finlandia berubah secara perlahan, seperti kebijakan 



netralitasa di era Perang Dingin yang begitu saja berubah menjadi kebijakan-kebijakan yang 
berkomitmen dengan integrasi Eropa. Hal ini tidak rumit bagi orang-orang yang sudah terbisaa 
untuk mengganti kebijakan dan orientasi internasional dengan basis atau atas dasar perubhan 
lingkungan internasional di negara ini. Kenyataannya, kemampuan untuk “beradaptasi” ini 
dipuji sebagai hal yang baik bagi para pemimpin politik Finlandia (Tiilikainen, 2006, p.77). 
Finlandia pun bergabung menjadi anggota UE pada 1 Januari 1995. Identitas yang menjadi 
dasar kebijakan Finnish-EU Policy tak lain mempertegas pemikiran bahwa Finlandia adalah 
negara kecil (Tiilikainen, 2006, p.78-9). Jika dilakukan analisis lebih mendalam, identitas 
negara kecil Finlandia dan keanggotaannya di dalam UE memiliki prioritas tersendiri. 
Rekalibrasi kebijakan migrasi menjadi lebih tertutup dikarenakan pemerintah Finlandia ingin 
mengantisipasi peta relokasi yang diajukan oleh UE, sehingga Finlandia lebih mengutamakan 
kebutuhan UE. 
 
3. Hubungan Bilateral dengan Negara Tetangga 
 
Selain mempertimbangkan hubungannya dengan UE, perubahan kebijakan migrasi Finlandia 
juga dipengaruhi oleh dinamika dengan negara-negara tetangga, khususnya Swedia dan Rusia 
yang letaknya berbatasan dengan batas negara Finlandia. Pertama, negara Swedia bisa ditilik 
melalui Government Report on Finnish Foreign and Security Policy yang dipublikasikan oleh 
Pemerintahan Finlandia bahwa salah satu prioritas dan tujuan dari kebijakan luar negeri dan 
keamanan di poin 5.2 adalah memperkuat kerjasama dengan negara Swedia dan negara Nordik 
yang lainnya (Valtioneuvosto, 2016, p.17). Swedia memiliki status spesial bagi hubungan 
bilateral Finlanddia, kerjasama antara Finlandia-Swedia dibangun berdasarkan ikatan historis 
yang panjang; shared values atau nilai bersama; hubungan multidimensional di era 
kontemporer ini; dan juga integrasi ekonomi yang semakin luas (Valtioneuvosto, 2016, p.21). 
Namun, pada kenyataannya hubungan Finlandia dengan Swedia menjadi kurang baik, akibat 
adanya lonjakan pengungsi yang masuk ke Finlandia karena keputusan Swedia yang membuka 
batas negaranya. Pada tanggal 19 September 2015, Finlandia resmi memperketat pemeriksaan 
bagi para pencari suaka yang datang dari arah Swedia, utamanya melakukan pengecekan 
perbatasan di titik wilayah Tornio. 
 
Sama halnya dengan Swedia, Rusia juga merupakan negara tetangga dari Finlandia. Pentingnya 
hubungan antara Rusia dan Finlandia terlihat pada poin 5.4 Government Report on Finnish 
Foreign and Security Policy (Valtioneuvosto, 2016, p.22). Hubungan antar Finlandia dengan 
Rusia mengedepankan kerjasama dan dialog yang membahas mengenai situasi internasional; 
isu mengenai Laut Baltik; dan juga topik bilateral. Rusia dan Finlandia sepakat untuk 
melakukan pembatasan yang lebih ketat (tighter restrictions) di dua titik perbatasan di Arktik 
karena semakin banyak pencari suaka yang mencoba memasuki UE melalui negara Nordik. 
Hanya warga negara Finlandia, Rusia, dan Belarus serta keluarga yang boleh melintasi titik 
masuk Salla dan Raja-Jooseppi. Kesepakatan ini bersifat sementara (temporary) dengan jangka 
waktu berlaku selama 180 hari setelah tanggal 1 April 2016 (Rivett-Carnac, 2016). Pernyataan 
resmi dari Presiden Finlandia, Sauli Niinistö akan kesepakatannya dengan Presiden Rusia, 
Vladimir Putin mengenai pembatasan ini didasari oleh keinginan untuk mencegah imigrasi 
ilegal. Bahkan, kerjasama bilateral ini juga dilanjutkan dengan penandatanganan nota 
kesepahaman untuk meningkatkan penukaran dan pembagian informasi mengenai imigrasi 
antara Finlandia dan Rusia (Rivett-Carnac 2016). Ini menunjukkan bahwa hubungan bilateral 
memiliki titik fokal tersendiri untuk dinamika pertimbangan perubahan kebijakan migrasi 
Finlandia. 
 
 
 



4. Kemunculan Aktor Non-Negara 
 
Lonjakan pengungsi di tahun 2015 yang membawa sebagian besar pencari suaka dengan agama 
Islam semakin mengeskalasi jumlah adanya terorisme di Finlandia. Menurut SUPO 
(Suojelupoliisi), sebuah layanan intelejen keamanan Finlandia menyatakan bahwa atmosfer 
negatif semakin menguat akibat adanya lonjakan migran yang memasuki Finlandia, tak 
terkecuali dengan adanya kelompok terorisme. Mengutip pernyataan SUPO dalam salah satu 
bulletin bahwa: “Even though those attending illegal protests and spreading hate speech are a 
small minority, the increasing critical and hostile conversation lays a more positive 
atmosphere for violent actions and provides a matrix for radical ideologies,” (SUPO, 2017). 
Kemudian, Ada kemungkinan orang-orang diantara pencari suaka yang memiliki kontak dengan 
jaringan teroris asing atau juga dipengaruhi oleh radikal Islam ingin meradikalisasi masyarakat 
Finlandia. Menurut Antti Pelttari, pimpinan SUPO mengatakan ini sudah mencapai tingkatan 
yang meresahkan, jumlah orang yang lari dan bertindak ala teroris sudah mencapai 300 orang 
(SUPO, 2017). Bagi Finlandia, angka ini cukup tinggi dikarenakan jumlah penduduk Finlandia 
hanya sekitar lima juta jiwa. Pemerintah Finlandia juga sangat berhati-hati dengan potensi 
ancaman yang akan dibawa oleh pencari suaka yang berasal dari  Suriah, Irak, maupun 
Afghanistan. Selain teroris, aktor non-negara lainnya adalah kelompok patrol jalanan yang 
sering main hakim sendiri, Soldiers of Odin (Bunikowski, 2016). Kehadiran aktor-aktor non 
negara jelas menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Finlandia untuk mengkaji ulang kebijakan 
migrasinya, karena keamanan negara lah yang kemudian bisa-bisa terancam dan tergerus oleh 
arus masuk migran. 
 
 

Simpulan 
 
Adanya Krisis Pengungsi Eropa di tahun 2015 membawa perubahan bagi beberapa negara 
Eropa, lonjakan gelombang pengungsi dan para migran semakin tidak teratur dan meningkat 
dramatis, menurut UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), lebih dari 590.000 orang 
mencoba mencapai wilayah Eropa melalui laut di tahun 2015, angka ini meningkat dua kali lipat 
jika dibandingkan dengan jumlah di tahun 2014. Bahkan hampir 630.000 klaim suaka baru 
dibuat tahun lalu dengan negara tujuan negara-negara Uni Eropa (UE), meningkat sekitar 
430.000 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah di tahun 2013 lalu. Hal ini juga mempengaruhi 
kondisi negara kecil Finlandia. Berawal dari pernyataan publik Perdana Menteri Finlandia, Juha 
Sipilä pada tanggal 5 September 2015 kepada media internasional akan membuka dan 
menawarkan rumah keduanya di Kempele, Finlandia Utara bagi para pengungsi yang dinilai 
menjadi windows of opportunity dari semakin banyaknya jumlah aplikan yang ingin masuk ke 
Finlandia hingga akhirnya PM Sipilä menarik perkataannya dan merubah kebijakan migrasinya 
menjadi lebih tertutup, dimana hal ini sangat berkebalikan dengan kebijakan sebelumnya yang 
selalu melabeli negara Finlandia sebagai negara yang terbuka dan aman, tertuang dalam 
Government Resolution On The Future Of Migration 2020 Strategy. 
 
Perubahan kebijakan migrasi Finlandia menjadi lebih tertutup adalah cermin dari kebijakan 
luar negeri negara kecil yang dipengaruhi oleh kombinasi dua faktor yakni faktor domestik dan 
faktor internasional. Sumber perubahan domestik yang bisa mempengaruhi perubahan 
kebijakan migrasi Finlandia ada 5 push and pull factors yang mencakup: (1) sistem birokrasi 
yang bersifat otonomi di tiap kotamadya berfokus ingin mengurangi layanan kesehatan dan 
sosial karena ingin menghemat cost; (2) opini publik yang resah dengan adanya masalah yang 
akan ditimbulkan oleh para migran, seperti adanya Kempele Rape; (3) adanya pengaruh media 
untuk mencatat dan menyebarkan berita-berita mengenai rasisme; (4) kemunculan interest 
groups yang saling bertabrakan yakni SOD dengan kelompok Oikeus elää (A Right to Live); (5) 



dilema politik domestik dengan partai politik relatif pada sayap-kanan, Partai True-Finns. 
Sedangkan, kondisi faktor-faktor internasional yang dapat mempengaruhi perubahan Kebijakan 
Migrasi Finlandia, terdiri dari faktor: (1) ketidakamanan global, dilihat dengan kemunculan Age 
of Migration dimana human security juga menjadi salah satu tipe keamanan yang penting di 
abad ke-21 ini; (2) pengaruh Keanggotaan Finlandia dalam organisasi Uni Eropa (UE), dengan 
menyediakan tempat untuk peta relokasi yang diajukan oleh UE; (3) kontrol batas bilateral 
dengan negara tetangga yakni Swedia di titik Tornio, dan Rusia di dua titik perbatasan di Arktik, 
yaitu Salla dan Raja-Jooseppi; dan (4) juga kehadiran aktor non-negara seperti teroris dan 
kelompok patrol jalanan yang sering main hakim sendiri. 
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