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Kebijakan Restriksi Imigrasi Belanda dalam Upaya Integrasi dan 

Keamanan Nasional 

 

migrasi dan konsep perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain merupakan bagian 

dari sejarah kehidupan dan secara internaisional telah disepakati oleh hampir seluruh  negara 

di dunia. Migrasi di era modern mulai menjadi tren sejak awal abad ke- 20. Eropa dan Amerika 

Serikat menjadi tujuan utama bagi para pencari suaka. Sekitar tahun 1815-1930, kebanyakan 

masyarakat Eropa justru lebih memilih untuk keluar dari teritori negara asal dan mencari 

tempat baru untuk tinggal. Mayoritas penduduk Eropa yang meninggalkan negara, memilih 

untuk hijrah ke Amerika Serikat, Kanada, dan Brazil.1 Hingga kemudian kondisi itu berubah 

sejak berakhirnya Perang Dunia II. Eropa kemudian menjadi sasaran utama bagi para pencari 

suaka yang negaranya terkena imbas dari Perang Dunia II. Faktor pendorong lain hingga 

akhirnya Eropa menjadi tujuan para imigran adalah karena beberapa negara Eropa yang 

merupakan negara kolonial. Kebanyakan penduduk dari negara jajahan mereka, memilih untuk 

kembali bersama ‘induk’nya.  

Imigrasi mulanya belum dianggap menjadi sebuah masalah karena fokus dari imigrasi bagi 

negara-negara di Eropa adalah kondisi ekonomi yang mampu didorong oleh adanya imigrasi. 

Imigrasi dipercaya mampu menyumbangkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara apabila 

berada pada porsi yang tepat. Selain itu, kebutuhan akan pekerja imigran juga didorong oleh 

fakta bahwa negara-negara Eropa, terutama Eropa Barat, tengah mengalami fenomena grey 

population dan membutuhkan banyak suntikan tenaga kerja.2 Tetapi dalam perkembangannya, 

Imigrasi ternyata malah menjadi sebuah masalah yang dibahas oleh negara-negara anggota Uni 

Eropa, terutama berkaitan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak seimbang 

dengan jumlah imigran yang masuk. Beberapa negara bahkan melakukan restriksi mengenai 

regulasi bagi para imigran yang hendak mengajukan ketetapan kewarganegaraan.  

Belanda adalah salah satu negara yang melakukan restriksi atas imigran yang hendak masuk 

ke wilayahnya, dan termasuk bagi para imigran yang sudah tinggal di Belanda. Namun, alasan 

restriksi yang dilakukan Belanda bukanlah masalah ekonomi. Masalah yang diangkat oleh 

                                                           
1 Sara De Luca, Albrecht Glitz, dan Francesc Ortega. 2013. Immigration in Europe : Trends, Policies, and 

Empirical Evidence. IZA 
2 Ibid. 
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Belanda berkenaan dengan restriksi regulasi imigran yang masuk di Belanda adalah masalah 

budaya dan identitas nasional (sumber). Belanda yang sebelumnya dikenal sebagai negara 

multikultural kemudian mengalihkan kiblatnya menjadi negara yang menuntut adanya sebuah 

asimilasi budaya dari para imigran yang hendak masuk atau yang sudah menetap di Belanda3. 

Tentu hal ini mengundang berbagai pertanyaan hingga akhirnya Belanda mengeluarkan 

kebijakan imigrasi yang bertolak belakang dengan moto multikulturalisme yang sejak dulu 

disematkan pada negara tersebut. 

Pada tahun 2004, secara resmi pemerintah Belanda menyatakan penolakan atas adanya 

multikulturalisme yang ada di Belanda. Pemerintah Belanda beranggapan bahwa 

multikulturalisme tidak dapat dijadikan sebuah identitas nasional di Belanda dan tidak efisien 

untuk membentuk sebuah integrasi antar masyarakat di Belanda. Untuk itu pemerintah Belanda 

menuntut adanya penyesuaian bagi penduduk yang dianggap memiliki budaya minoritas untuk 

mengikuti budaya penduduk mayoritas.4 Tidak hanya itu, Pemerintah Belanda juga menghapus 

sistem dual-citizenship yang sebelumnya diperbolehkan. Selain itu, ujian atau tes 

kewarganegaraan bagi para imigran diberlakukan dan menuntut para imigran untuk bisa 

menyerap dan melebur menjadi bagian dari warga negara Belanda, baik dari segi bahasa, 

moral, dan budaya.5 Secara tidak langsung, pemerintah Belanda melarang adanya praktek 

budaya dan bahasa yang bukan bahasa dan budaya Belanda, demi mengusung satu identitas 

nasional, yakni identitas Dutch. 

Restriksi kebijakan mengenai imigrasi di Belanda tak hanya berhenti disitu. Kejadian bunuh 

diri yang dilakukan oleh Alexander Dalmatov yang merupakan pencari suaka dari Rusia juga 

mendorong Belanda untuk melakukan restriksi kebijakan imigrasi.6 Meski investigasi yang 

dilakukan menunjukkan bahwa kegagalan Dalmatov untuk mendapatkan hak kewarganegaraan 

Belanda bukan menjadi motif tindakan bunuh dirinya, pemerintah Belanda tidak mau lagi 

kecolongan sehingga pemerintah Belanda memilih untuk lebih fokus menangani masalah 

imigrasi yang ada disana. Pemerintah Belanda yang menyebut para imigran dengan sebutan 

“alien” kemudian memberikan beberapa syarat lain, dengan alasan proteksi akan stabilitas 

keamanan di Belanda. Salah satu syarat yang diberikan selain menjalani tes pengetahuan 

                                                           
3 Ibid 

4 Ibid. 
5 Ibid 

6 http://www.bbc.com/news/world-europe-21080561 
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kenegaraan dan bahasa Belanda, adalah tes kesehatan. Tes kesehatan ini mengharuskan para 

imigran memiliki kondisi kesehatan yang sangat prima.  

Apabila ditemukan gangguan kesehatan para pemohon ke WN yang dianggap mengancam 

kestabilan Belanda, pemerintah Belanda akan menuntut imigran tersebut untuk kembali ke 

negara asalnya.7 Kebijakan ini diajukan oleh Dutch Safety Board atau yang dikenal sebagai 

OVV sebagai bentuk peningkatan keamanan yang ada di Belanda dengan menyebut program 

ini sebagai program Safety of Aliens. Selain syarat tes kewarganegaraan dan tes kesehatan, 

pemerintah Belanda juga memperpanjang masa tunggu para imigran yang mengajukan 

naturalisasi kewarganegaraan Belanda dari lima tahun menjadi tujuh tahun dan menuntut 

partisipasi mereka secara maksimal di segala aspek kenegaraan seperti turut serta dalam 

menjaga keamanan negara, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, dan menjadi warga 

negara yang baik dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.8 Fred Teeven, 

Menteri Imigrasi Belanda yang menginisiasi seluruh kebijakan ini menyadari bahwa perubahan 

fundamental yang dilakukannya akan berdampak pada perubahan kebijakan-kebijakan baru 

lain yang siap menunggunya di depan. 

Sejarah Imigrasi Belanda 

Sejak abad pertengahan, kebebasan dan kekayaan relatif Belanda telah menarik sejumlah besar 

imigran. Antara 1590 dan 1800 diperkirakan penduduk kelahiran asing di Belanda tidak pernah 

kurang dari 5% .345 di satu sisi, dan melahirkan di sisi lain. Migrasi keluarga tetap menjadi 

sumber utama migrasi pemukiman ke Belanda, terhitung hampir 40% dari semua imigran. Di 

abad ke 17. Belanda yang menjadi salah satu negara kolonialis, memiliki banyak kawasan 

jajahan hingga akhir masa Perang Dunia II. Sejak pertengahan abad ke-20, sekelompok besar 

orang-orang dari wilayah bekas koloni Belanda banyak yang menjadi berimigrasi ke Belanda. 

Hindia Belanda (Indonesia saat ini) adalah salah satu koloni penting Belanda. Menurut catatan 

Han Entzinger, antara tahun 1945 dan 1965 sekitar 300.000 orang Belanda, Maluku dan Indo, 

keturunan orang tua Belanda dan Indonesia campuran, meninggalkan Indonesia dan menjadi 

                                                           
7 https://www.government.nl/topics/immigration/news/2014/05/23/even-greater-focus-on-the-safety-of-aliens 

Alexander Dalmatov adalah pencari suaka dari Rusia yang berusaha mendapatkan kewarganegaraan Belanda dan 

selalu gagal dalam beberapa tes hingga suatu hari Dalmatov ditemukan tewas bunuh diri. 
8 https://www.government.nl/topics/immigration/news/2013/12/20/naturalisation-requires-seven-years-

residence-in-the-netherlands 
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imigran di Belanda.9 Mayoritas dari imigran tersebut muncul di Belanda paruh kedua tahun 

1940-an. Koloni penting lainnya adalah Suriname yang memperoleh kemerdekaan pada tahun 

1975. Tepat sebelum deklarasi kemerdekaan banyak orang Suriname mulai beremigrasi ke 

Belanda. Saat ini lebih dari 300.000 orang dari Suriname tinggal di negara tersebut.10 Sejak 

tahun 90-an, kelompok-kelompok migran besar dari Antillen Belanda juga banyak yang 

berimigrasi ke di Belanda. Sekitar 130.000 Antillian, sepertiga dari total populasi Antillen 

Belanda, sekarang tinggal di Belanda. 

Setelah Perang Dunia II, Belanda menjadi salah satu negara tujuan emigrasi. Secara resmi 

didorong oleh kebijakan emigrasi yang disponsori negara dari pemerintah Belanda, banyak 

warga Belanda beremigrasi ke negara-negara imigrasi khas seperti Australia, Kanada, dan 

Selandia Baru, dan pada tingkat lebih rendah ke Brasil dan Afrika Selatan.11 Antara 1946 dan 

1969, hampir setengah juta warga Belanda meninggalkan Belanda. Sebaliknya, setelah 

kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, Belanda mengalami gelombang besar repatriat dari 

bekas Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Pada tahun 2012, 377.618 imigran generasi 

pertama dan kedua dengan latar belakang Indonesia tinggal di Belanda. Pola migrasi baru 

didirikan pada awal 1960-an dengan kedatangan para pekerja pendatang yang datang dari 

kawasan Mediterania.12 Sebagaimana istilah pekerja tamu mengimplikasikan, para pekerja 

migran ini diharapkan untuk tinggal di Belanda sementara dan untuk kembali ke negara asal 

mereka begitu mereka telah menyelesaikan pekerjaan mereka. Awalnya, pada awal 1960-an, 

Spanyol, Italia, dan Portugal adalah negara pengirim utama pekerja tamu ke Belanda. 

Kemudian, banyak pekerja pendatang dari Turki dan Maroko tiba.13 

Perekrutan pekerja tamu secara resmi berakhir dengan krisis minyak tahun 1973. Meskipun 

beberapa pekerja tamu kembali ke negara asal mereka, banyak yang memutuskan untuk 

tinggal, terutama para pekerja tamu Turki dan Maroko.14 Berbeda dengan Jerman yang juga 

mengalami arus pekerja pendatang, Belanda tidak memiliki komunitas Italia atau Spanyol yang 

                                                           
9 Engbersen, G., (2003), The Wall around the Welfare State: International Migration and Social Exclusion. In: 

Indian Journal of Labour Economics. (Special Issue on Globalisation and Exclusion, editor Krisoffel Lieten), Vol. 

46. No. 3, pp. 479-495.  
10 Cornelius, Wayne A. et al. (eds.), 2004, Controlling Immigration: a Global Perspective(second edition), 

Stanford: Stanford University Press.  
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Entzinger, Han, Commentraies on the Netherlands, 2004, in: Wayne Cornelius et al. (eds.), 2004, Controlling 

Immigration: a Global Perspective(second edition), Stanford: Stanford University Press, pp, 289-292  
14 Ibid.  
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besar. Arus migrasi dari Turki dan Maroko menuju Belanda berlanjut setelah program 

perekrutan pekerja pendatang berakhir. Migran baru datang secara individu atau melalui 

reunifikasi keluarga secara resmi. Belakangan, banyak pemuda generasi kedua Turki dan 

Maroko yang membawa pasangan dari negara asal mereka. Ini menciptakan arus besar migrasi 

pernikahan.15 Pada tahun 2012, ada 392.923 migran generasi pertama dan kedua dari Turki di 

Belanda (197.107 lahir di Turki, 195.816 lahir di Belanda dengan setidaknya satu orang tua 

Turki). Pada tahun yang sama, ada 362.954 migran generasi pertama dan kedua dari Maroko 

di Belanda (168.214 lahir di Maroko, 194.740 lahir di Belanda dengan setidaknya satu orangtua 

yang lahir di Maroko).16 

Gelombang besar keempat imigrasi ke Belanda terdiri dari pencari suaka. Hingga akhir 1980-

an, hanya sedikit pencari suaka yang tiba di Belanda, tetapi jumlahnya berubah pada awal 

1990-an - terutama karena perang di bekas Yugoslavia (1992-1995).17 Pada periode 1990-2001, 

jumlah pencari suaka meningkat tajam. Pada tahun 1991-1992, sekitar 21.000 orang 

mengajukan suaka di Belanda setiap tahun. Jumlah ini meningkat menjadi sekitar 43.000 pada 

tahun 1999-2000. Setelah itu, jumlah permintaan suaka menurun tajam menjadi 11.000 per 

tahun pada tahun 2003-2004.18 Alasan utama untuk penurunan tajam jumlah pencari suaka 

adalah pengenalan Aliens Act pada tahun 2001, yang emperketat prosedur untuk pencari suaka 

yang akan masuk ke Belanda. Selama bertahun-tahun, pencari suaka tiba terutama dari negara-

negara seperti bekas Yugoslavia, bekas Uni Soviet, Turki, Afghanistan, Irak, Iran, Sri Lanka, 

Angola, Somalia, dan Sierra Leone.19 Antara tahun 2008 dan 2012, jumlah permintaan suaka 

naik lagi menjadi sekitar 15.000. Tidak semua permintaan suaka diberikan bagi mereka. Ketika 

permohonan suaka untuk suaka ditolak, dia diminta untuk meninggalkan negara itu. Namun, 

tidak semua pencari suaka yang ditolak pergi dalam praktek. Diperkirakan bahwa sekitar 20 

persen dari semua orang yang ditolak tetap tinggal di Belanda secaar ilegal. 

Jenis migrasi ke Belanda lainnya adalah dalam bentuk masuknya imigran ke Belanda dari 

Eropa sendiri. Jumlah total penduduk asing yang lahir dari negara-negara Barat di Belanda 

                                                           
15 Hartog, J. and N. Vriend (1989). Post-war international labour mobility: the Netherlands. In:A. Thirlwall and I. 

Gordon (eds), European factor mobility: Trends andconsequences. MacMillan, London 
16 Ibid. 
17 Kee, P. (1993). The economic status of male immigrants in the Netherlands. PhD Dissertation, University of 

Amsterdam 
18 Ibid. 
19 Niesing, W., B.M.S. van Praag and J. Veenman (1994). The unemployment of ethnic minority groups in the 

Netherlands. Journal of Econometrics, 61, 173-196 
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meningkat dari 440.000 pada awal 1970-an menjadi hampir 600.000 pada periode 2005-2009.20 

Lebih dari setengah imigran ini dari negara-negara Barat lainnya berasal dari negara-negara 

Uni Eropa lainnya. Jumlah imigran dari negara-negara Uni Eropa lainnya meningkat tajam 

dalam beberapa tahun terakhir, khususnya setelah perluasan EU tahun 2004 dan 2007. Sejak 

awal 1990-an, setidaknya 100.000 orang yang lahir di Jerman (dengan setidaknya satu orang 

tua Jerman) tinggal di Belanda.21 Masuknya imigrasi ke Belanda menunjukkan penurunan 

imigrasi secara bertahap sejak awal 2000-an, setelah diperkenalkannya Aliens Act pada tahun 

2001. Namun, dalam beberapa tahun terakhir (2007-2008) ada lagi peningkatan tajam imigrasi 

ke negara. Antara 2007 dan 2008, jumlah imigran lebih tinggi daripada akhir 1990-an, ketika 

imigrasi ke Belanda mencapai puncaknya dan UU Alien diperkenalkan tidak lama setelah itu. 

Ada beberapa alasan untuk peningkatan arus imigrasi yang tiba-tiba ini. Pertama, ada 

peningkatan tajam imigrasi dari negara-negara Uni Eropa lainnya, terutama setelah Polandia, 

Bulgaria, dan Rumania bergabung dengan UE pada tahun 2004 dan 2007.22 Pada periode 2007-

2008, sekitar 20.000 imigran per tahun dari ketiga negara ini menetap di Belanda, - hampir 

seperenam dari total imigrasi di tahun-tahun ini. Faktor lain yang penting adalah regularisasi 

lebih dari 20.000 pencari suaka yang ditolak sebelumnya pada tahun 2007.23 Pada tahun itu, 

pencari suaka yang permintaan suakannya ditolak, tetapi yang tetap berhasil tinggal di Belanda 

secara ilegal, menerima izin tinggal.  

Masuknya imigrasi ke Belanda menunjukkan penurunan imigrasi secara bertahap sejak awal 

2000-an, setelah diperkenalkannya Alien Act pada tahun 2001. Namun, dalam beberapa tahun 

terakhir (2007-2008) ada lagi peningkatan tajam imigrasi ke negara. Antara 2007 dan 2008, 

jumlah imigran lebih tinggi daripada akhir 1990-an, ketika imigrasi ke Belanda mencapai 

puncaknya dan Alien Act diperkenalkan tidak lama setelah itu. Ada beberapa alasan untuk 

peningkatan arus imigrasi yang tiba-tiba ini. Pertama, ada peningkatan tajam imigrasi dari 

negara-negara Uni Eropa lainnya, terutama setelah Polandia, Bulgaria, dan Rumania 

bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004 dan 2007.24 Pada periode 2007-2008, sekitar 

20.000 imigran per tahun dari ketiga negara ini menetap di Belanda, - hampir seperenam dari 

                                                           
20 Ours, J. C. van and J. Veenman (1999). The Netherlands: Old emigrants – young immigrationcountry. 

Discussion Paper 80, IZA Bonn 
21 Ibid. 
22 Niesing. Op.Cit. 
23 Niesing, Op.Cit. 
24 Cornelius, W. A., P. L. Martin and J. F. Hollifield. (1994). Controlling Immigration: A Global Perspective. 

Stanford, CA: Stanford University Press. 
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total imigrasi di tahun-tahun ini. Faktor lain yang penting adalah regularisasi lebih dari 20.000 

pencari suaka yang ditolak sebelumnya pada tahun 2007.25 

Berbeda dengan kebanyakan negara, statistik tentang populasi imigran di Belanda tidak 

didasarkan pada kebangsaan atau negara kelahiran, tetapi pada etnis. Pemerintah Belanda 

membedakan antara allochtonen dan autochtonen. Allochtonen secara resmi didefinisikan 

sebagai orang yang memiliki setidaknya satu orang tua yang lahir di luar Belanda.26 Perbedaan 

lebih lanjut dibuat antara allochtonen Barat dan non-Barat. Allochtonen Barat adalah orang-

orang yang berasal dari Eropa, Amerika Utara, Australia, dan Selandia Baru; Allochtonen non-

Barat didefinisikan sebagai orang-orang yang berasal dari Turki, Afrika, Amerika Latin dan 

seluruh Asia.27 

Kategori statistik yang berbeda menyediakan berbagai cara untuk menggambarkan pangsa 

imigran dalam populasi: 19,3% populasi adalah allochtoon (10,6% non-Barat), 9,8% lahir di 

luar negeri dan 6,2% populasi tidak memiliki kewarganegaraan Belanda.28 

Selain kelompok yang berasal dari eks negara koloni dan negara perekrut pekerja tamu, tiga 

negara tetangga Belanda hadir dalam 10 kelompok etnis imigran teratas: Belgia, Jerman, dan 

Inggris. Jika digabungkan, imigran di Belanda yang berasal dari sesama negara Uni Eropa 

membentuk 26% dari populasi allochtonen di Belanda.29 Kehadiran lebih dari 330.000 imigran 

Suriname, terutama dibandingkan dengan jumlah penduduk Suriname (saat ini sekitar 

500.000). Dengan 45.000 orang, orang Maluku juga merupakan kelompok yang signifikan, 

tetapi mereka bukan termasuk sepuluh yang terbesar.30 Terutama masuknya pencari suaka telah 

menyebabkan diversifikasi populasi imigran Belanda; Dari tahun 1971 hingga 1998, jumlah 

etnis bangsa di Belanda meningkat dari 28 menjadi 110.31 

 

                                                           
25 Ibid. 
26 CBS (2001), Allochtonen in Nederland 2001. Voorburg/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Leun, J.P. van der (2001), Looking for Loopholes. Processes of incorporationof illegal immigrants in the 

Netherlands, Rotterdam: proefschrift,Erasmus Universiteit Rotterdam. Handelseditie verschijnt in 2002 bij de 

Amsterdam University Press. 
30 Ibid. 
31 Engbersen, Godfried (2001),The unanticipated consequences of panopticonEurope: residence strategies of 

illegal immigrants. In: Virginie Guiraudonand Christian Joppke (eds.), Controlling a New Migration World, 

London:Routledge, p. 222-24 
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Kebijakan Imigrasi Belanda dan Munculnya Kebijakan Restriksi Imigrasi di Belanda 

Dari penjelasan di atas, salah satu perkembangan menarik yang muncul adalah pergeseran 

Belanda dalam memaknai imigrasi bagi negara mereka. Belanda yang awalnya membuka pintu 

imigrasi bagi pekerja pasca Perang Dunia II, melihat adanya potensi munculnya imigran dalam 

jumlah yang berlebihan, disebut immigrant influx, dan melihat perlu ada upaya untuk mengatur 

jumlah imigran tersebut, dengan cara yang ketat. Belanda perlahan mengubah kebijakan 

imigrasinya ke arah pembatasan. Meskipun Belanda telah mengalami surplus imigrasi positif 

sejak awal 1960-an, pemerintah berturut-turut tidak pernah mengakui telah menjadi negara 

imigrasi.  

Sejak tahun 2000, oposisi terhadap imigrasi lebih lanjut telah meningkat. Politisi populasi Pim 

Fortuyn menyatakan bahwa “Belanda sudah penuh dan tidak membutuhkan imigran lagi”. 

Terlebih lagi, jajak pendapat publik pada tahun 2002 menunjukkan bahwa dua pertiga 

penduduk Belanda merasa atau merasa bahwa "ada terlalu banyak imigran di Belanda".32 Dan 

untuk pertama kalinya dalam sejarah Belanda, imigrasi dan integrasi, memainkan peran 

dominan dalam pemilihan lokal dan parlemen 2002. Semua pihak yang menang mengadvokasi 

upaya imigrasi dan integrasi yang lebih ketat. Pemerintahan Belanda yang didominasi oleh 

kelompok Demokrat Kristen dan Liberal sejak 2003 semakin memperkuat pembuatan 

kebijakan yang bersifat restriktif.33 Pemerintah Belanda berusaha keras untuk menggabungkan 

kebijakan imigrasi yang ketat dengan lebih menekankan pada integrasi para imigran dan etnis 

minoritas yang ada di Belanda. Upaya pengetatan imigrasi ini diutamakan untuk pada pencari 

suaka dan imigran, dengan cara memaksa orang asing tidak berdokumen dan menolak pencari 

suaka untuk kembali ke mereka negara asal.34  

Dalam persepsi Pemerintah Belanda, kebijakan integrasi seharusnya tidak menekankan 

perbedaan budaya antara berbagai segmen populasi, itu harus fokus pada apa yang mereka 

miliki bersama.35 Tujuan utama kebijakan integrasi Belanda digambarkan sebagai "berbagi 

kewarganegaraan". Menurut pemerintah, ini berarti imigran harus berbicara bahasa Belanda, 

menghormati hukum dan peraturan dan mematuhi apa yang disebut sebagai "norma-norma 

                                                           
32 Entzinger, Han, Commentraies on the Netherlands, 2004, in: Wayne Cornelius et al. (eds.), 2004, Controlling 

Immigration: a Global Perspective(second edition), Stanford: Stanford University Press, pp, 289-292  
33Muus, Philip, 2004, The Netherlands: A Pragmatic Approach to Economic Needs and Humanitarian 

Considerations, in: Wayne Cornelius et al. (eds.), 2004, Controlling Immigration: a Global Perspective(second 

edition), Stanford: Stanford University Press, pp, 262-288  
34 Ibid. 
35 Entzinger, Loc.Cit. 
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dasar Belanda". Norma-norma tersebut berkaitan dengan mencari nafkah, mengurus 

lingkungan seseorang, menghormati integritas fisik orang lain dan preferensi seksual, dan 

menerima gagasan persamaan antara pria dan wanita. Tujuan dari pergeseran wacaan ini adalah 

memungkinkan setiap orang untuk “hidup dalam kebebasan, secara otonom merancang 

kehidupan yang mandiri dan mengambil bagian dalam bermasyarakat.”36 

Selain pengetatan, asimilasi juga diberlakukan bagi imigran yang masuk ke Belanda. Menurut 

catatan Erik Snel, Belanda mengembangkan sistem asimilasi imigran dalam bentuk program 

pengenalan wajib untuk pendatang baru yang diberlakukan sejak 1998.37 Tujuan utamanya 

adalah untuk mengajar para imigran yang cukup Belanda untuk dapat mengambil bagian dalam 

masyarakat Belanda pada umumnya dan pasar tenaga kerja pada khususnya. Namun, tujuan 

akhirnya lebih komprehensif, seperti yang ditunjukkan oleh pernyataan resmi baru-baru ini: 

“Program pengenalan fokus pada keterampilan yang dibutuhkan imigran jika mereka dapat 

mengambil bagian dalam masyarakat Belanda dan membangun kehidupan mandiri untuk diri 

mereka sendiri di sini, yaitu penguasaan bahasa dan pengetahuan masyarakat, khususnya nilai-

nilai dan norma-norma Belanda.”38  

Program asimilasi yang merupakan bagian dari upaya integrasi imigran menuju 

kewarganegaraan Belanda diperkenalkan pada tahun 1998, dan mewajibkan imigran baru di 

Belanda untuk mengambil kursus pendahuluan. Namun hal ini tidak berlaku untuk warga 

negara Uni Eropa atau kategori tertentu dari pendatang baru yang terdidik dengan baik. 

Program pengenalan imigran dimulai dengan penilaian individu.39 Imigran baru dipanggil 

untuk wawancara dengan seorang petugas imigrasi dalam waktu empat bulan setelah 

kedatangan mereka. Salah satu tujuan wawancara adalah untuk memastikan apakah imigran 

perlu menghadiri program dan apa tujuan individualnya. Unsur utama dari program asimilasi 

ini adalah kursus pendidikan 600 jam: 500 jam untuk belajar bahasa Belanda dan 100 jam untuk 

belajar tentang masyarakat Belanda.40 Setelah menyelesaikan kursus, para imigran akan wajib 

mengikuti ujian bahasa Belanda. Imigran yang hidup dengan tunjangan bantuan nasional 

                                                           
36 Cornelius, Wayne A. et al. (eds.), 2004, Controlling Immigration: a Global Perspective(second edition), 

Stanford: Stanford University Press 
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diharapkan belajar cukup Belanda untuk mengikuti kursus pelatihan lebih lanjut atau 

mendapatkan pekerjaan.41 

Asimilasi Imigran melalui Kebijakan Minoritas Belanda mulai mendapat perhatian dari 

pemerintah Belanda, yang mulai mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang ditujukan 

pada populasi imigran dengan istilah Minority Policy pada 1980-an. Istilah ‘pengintegrasian’ 

hampir tidak digunakan: istilah seperti ‘emansipasi’ dan ‘memerangi kerugian’ lebih dihargai 

di hari-hari awal. Namun, sejak 1990-an, gagasan integrasi menjadi lebih populer, dengan 

pendekatan yang berfokus pada partisipasi penuh dan setara, saling menerima, dan non-

diskriminatif.42 Selama awal 1990-an, multikulturalisme ternyata menjadi pendekatan 

kebijakan yang lebih disukai. Ini berarti bahwa seluruh penduduk harus sepenuhnya terlibat 

dalam masyarakat, dengan tujuan menerima perbedaan.43 Namun, pada akhir tahun 1990-an, 

kebijakan multikulturalisme dipertanyakan oleh publik. Pada tahun 2000, esai yang kuat dan 

tepat waktu diterbitkan di salah satu surat kabar nasional utama, NRC Handelsblad, membawa 

perdebatan ke tingkat yang baru dan lebih umum. "Drama multikultural" adalah cara Paul 

Scheffer, seorang komentator politik sayap kiri, menggambarkan pengalaman masuknya 

imigran ke Belanda 15 tahun terakhir sejak tahun 2000.44 Ia menyerang banyak isu-isu tentang 

keragaman dan multikulturalisme, dan artikel itu menjadi dasar bagi serangkaian debat, 

tanggapan, serangan, dan serangan balik publik. Di pusat diskusi adalah masa depan kebijakan 

integrasi Belanda, serta kebijakan imigrasi negara. Multikulturalisme telah menjadi slogan dan 

prinsip eksplisit dari pendekatan pemerintah. Setelah pemilu 2003, kata ‘multikultural’ 

menghilang dari rencana pemerintah koalisi kanan-tengah. Pemahaman baru adalah bahwa 

orang harus berintegrasi ke dalam, dan memahami norma-norma dan nilai-nilai dari, 

masyarakat Belanda yang toleran secara luas. 

Kebijakan Minoritas Belanda yang resmi (Minderhedennota) diberlakukan pada 1983 untuk 

mengelola efek-efek destabilisasi dari remigrasi substansial dan marginalisasi etnis minoritas 

setelah krisis minyak pada pertengahan 1970-an. Sebelum Kebijakan Minoritas, diberlakukan 

negara Belanda melakukan upaya untuk mengintegrasikan beberapa migran pasca-perang 

(Indonesia Belanda) melalui skema yang awalnya dikembangkan untuk keluarga anti-sosial 
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sebelum dan sesudah Perang Dunia II. Efek merugikan dari urbanisasi mulai dari akhir abad-

19, serta dampak Perang Dunia II menyebabkan kurangnya substansi moral, keluarga yang 

rusak dan hilangnya keyakinan agama memaksa negara Belanda untuk mengambil beberapa 

tindakan pencegahan dari periode-periode tersebut.45 Sasaran dari tindakan pencegahan 

tersebut adalah pengelolaan keluarga imigran anti-sosial, yang diperlukan untuk dimasukkan 

ke dalam kawasan perkotaan. Imigran antisosial dianggap masyarakat hanya memikirkan 

kepentingan mereka sendiri, tidak mengambil bagian dalam lingkup kehidupan sosial, politik, 

budaya atau agama, hidup dalam emosi mereka, tidak kritis, dan tidak sadar akan nilai-nilai 

moral dan norma-norma sosial. Untuk mengintegrasikan keluarga-keluarga ini ke dalam 

kehidupan perkotaan, baik pemerintah pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga swasta 

membentuk serangkaian upaya.46 Naturalisasi imigran menjadi lebih diperketat di Belanda 

setelah UU Kewarganegaraan baru diberlakukan pada tahun 2003.47 Undang-undang baru 

tersebut memasukkan persyaratab tes naturalisasi formal di mana pemohon harus menunjukkan 

pengetahuan lisan dan tertulis dari bahasa Belanda juga seperti masyarakat dan politik Belanda. 

Persyaratan baru ini melengkapi kursus kewarganegaraan (inburgeringscursussen) yang 

diperkenalkan pada tahun 1998.48 Selanjutnya, pada 15 Maret 2006 Belanda memberlakukan 

Undang-undang Integrasi Sipil, Wet Inburgering In Het Buitenland, sebagai bentuk tes 

kewarganegaraan. Persyaratan kemampuan bahasa Belanda ditetapkan dengan standar tinggi 

di Belanda untuk mengecualikan semua kecuali yang berpendidikan tinggi.49  

Tes ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah engetahuan bahasa Belanda, dan (2) 

Pengetahuan masyarakat Belanda. Pengantar untuk paket orientasi merekomendasikan bahwa 

pelamar harus menghabiskan sekitar 375 jam belajar total, 50-70 jam yang direkomendasikan 

untuk bagian Pengetahuan Masyarakat Belanda.50 Ujian tersebut mencakup aspek kehidupan 

berikut di Belanda: geografi dan hidup di Belanda, sejarah, konstitusi, demokrasi dan legislasi, 

bahasa Belanda, pengasuhan dan pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan dan 
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penghasilan.51 Selama tes di konsulat Belanda, pemohon diberikan buku kecil berisi 30 gambar 

dari buku orientasi. 

Tes diambil secara lisan, dan pemohon terhubung melalui telepon ke komputer jarak jauh yang 

mengajukan pertanyaan tes dan mencatat jawaban yang diberikan. Pertanyaan-pertanyaan 

muncul seperti yang telah diberikan dalam paket latihan dan terdiri dari tiga jenis: pertanyaan 

ya / tidak, pertanyaan terbuka dengan jawaban tertutup, tidak ambigu, dan pertanyaan tertutup 

dengan dua pilihan jawaban.52 Tes ini mengetahui apakah pelamar telah mempelajari film dan 

memahami cukup Belanda untuk menjawab pertanyaan. Apa yang polemik dan kontroversial 

tentang tes ini tidak hanya terbatas pada isinya, tetapi juga ada perdebatan tentang siapa yang 

harus mengikuti tes.53 Tes ini hanya diperlukan untuk orang-orang 'non-Barat'. Sementara tes 

diperlukan untuk semua 'non-Barat', penambahan beberapa fakta dan analisis menunjukkan 

bahwa tes tersebut berorientasi terutama terhadap pelamar Turki dan Maroko, atau dengan kata 

lain, berasal dari negara mayoritas Muslim. 

 

Integrasi dan Asimilasi Kultural sebagai Bentuk Upaya Pencapaian Keamanan 

Nasional Belanda 

Kebijakan Integrasi dan Keamanan Nasional di Belanda sedikit banyak merupakan respon 

terhadap meningkatnya jumlah imigran di Belanda, yang ternyata juga diaplikasikan di 

beberapa negara di Uni Eropa. Argumen yang muncul terkait dengan pemberlakuan kebijakan 

integrasi ini adalah terkait dengan isu keamanan nasional.  

Secara umum, kebijakan integrasi menekankan bahwa negara memgang kendali penuh atas 

siapa yang dapat memperoleh tempat tinggal permanen dan membutuhkan komitmen dari 

imigran untuk, paling tidak, mempelajari bahasa dan budaya negara di mana mereka berharap 

untuk menetap. Dari beberapa kebijakan integrasi di negara-negara Uni Eropa, sebagian besar 

ditargetkan pada imigran Muslim yang dianggap sulit atau tidak mau berasimilasi. Namun, 

seperti di AS, banyak kekhawatiran di pihak pembuat kebijakan Eropa adalah memiliki 

kemampuan untuk meyakinkan konstituen mereka bahwa mereka mengambil langkah-langkah 
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yang tepat untuk mengontrol dan membatasi imigrasi. Selain itu, upaya keras pemerintah untuk 

mengintegrasikan imigran ini juga dikarenakan alasan keamanan nasional.  

Pemerintah Belanda meyakini bahwa problem ketidakamanan horizontal yang diakibatkan 

oleh imigran bersumber dari adanya kesenjangan ekonomi dan sosial, serta perbedaan dalam 

memaknai budaya.54 Kesenjangan-kesenjangan tersebut dianggap Belanda sebagai akar dari 

potensi munculnya imigran yang bisa menyebabkan ketidakamanan nasional. Maka dari itu,  

kebijakan integrasi dan asimilasi Belanda ini menyasar pada cara-cara untuk menjembatani 

kesenjangan tersebut, dengan tujuan besar untuk mengurangi tingkat potensi ancaman dari 

imigran, serta memastikan keamanan nasional terjaga.55 Inilah yang kemudian berupaya 

disasar oleh kebijakan minoritas Belanda. Dengan mengupayakan asimilasi dan pembelajaran 

bahasa dan budaya Belanda, Belanda mengharapkan adanya integrasi dan asimilasi dari 

imigran, sehingga tidak terjadi culture shock bagi imigran yang masuk ke Belanda, dan 

menghindari terciptanya kelompok-kelompok imigran yang reklusif dan berpotensi melakukan 

aktivitas yang negatif.56 Selain itu, adanya asimilasi ini juga diharapkan dapat membuat 

imigran dapat berbaur dan dengan mudah mendapat pekerjaan di Belanda. Akses kepada social 

and economic welfare yang terjamin akan memastikan imigran dapat hidup sejahtera tanpa 

perlu melakukan aktivitas kriminal untuk menghidupi kehidupan mereka.  

 

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa dalam rangka untuk menciptakan keamanan 

nasional di Belanda, maka salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Belanda adalah 

dengan memberlakukan kebijakan pembatasan imigran dan integrasi. Kebijakan pembatasan 

imigran berfungsi untuk membatasi jumlah imigran yang masuk ke Belanda, dan ini ditujukan 

untuk mengurangi potensi munculnya imigran yang dapat mengganggu keamanan nasional. 

Yang kedua adalah kebijakan integrasi imigran, yang ditujukan untuk mengintegrasikan 

imigran dengan warga lokal melalui uji pengetahuan dan bahasa Belanda. Tujuan dari integrasi 
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tersebut adalah untuk menciptakan imigran yang bisa melebur dengan cepat dengan warga 

lokal, baik secara sosial, politik, maupun budaya.  

Pemerintahan Belanda mengembangkan kebijakan karena didasari oleh potensi ancaman dari 

imigran yang terus berdatangan masuk ke Belanda. Adanya kelompok masyarakat yang yang 

merasa terancam dengan masuknya imigran ke Belanda, membuat pemerintah Belanda 

kemudian memberlakukan kebijakan yang mengharuskan imigran untuk mengambil ujian 

kenegaraan. Landasan ketidakmanan dan kekhawatiran akan keamanan nasional inilah yang 

kemudian membuat Belanda memberlakukan kebijakan tersebut. Kekhawatiran tersebut bisa 

dilihat dari wacana-wacana yang muncul di Belanda terkait imigran, serta melihat dari jumlah 

imigran yang terus meningkat di Belanda, terutama dari negara-negara non-barat yang 

memiliki budaya yang berbeda dengan Belanda. Dengan kata lain, kebijakan integrasi dan 

pengetatan imigrasi ini merupakan upaya Belanda untuk mencapai keamanan nasional. 
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