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Terjadinya Krisis Pengungsi Eropa yang melanda Swedia dan Finlandia antara tahun 2015 

hingga 2017 menyebabkan berbagai gejolak domestik di masing-masing negara. Diantaranya 

adalah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah Swedia maupun Finlandia dalam 

mengimplementasikan aspek-aspek kesejahteraan kepada pengungsi sebagaimana yang 

dikehendaki oleh konsep welfare state. Dalam hal ini, aspek-aspek kesejahteraan yang dimaksud 

adalah aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, upaya realisasi 

ketiga aspek tersebut terhadap pengungsi menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat 

lokal, yang mana kemudian perkembangan opini publik di kedua negara cenderung bersifat 

negatif. Dalam konsep negara welfare state diketahui bahwa opini publik memiliki peran 

penting, yakni sebagai salah satu faktor yang memengaruhi pemerintah dalam menetapkan suatu 

kebijakan nasional. Sementara menurut instrumen analisis konsep Scandinavian model of 

welfare state terjadinya krisis pengungsi di Swedia dan Finlandia memengaruhi perkembangan 

opini publik negatif di masing-masing negara, yang mana kemudian opini publik tersebut 

memengaruhi pemerintah kedua negara untuk menggeser arah kebijakan migrasinya dari 

kebijakan pintu terbuka menjadi kebijakan pintu tertutup. Terakhir, perkembangan opini publik 

di Swedia dan Finlandia dalam menanggapi krisis pengungsi di masing-masing negara dapat 

digunakan sebagai indikator untuk meninjau sejauh mana pemerintah kedua negara berhasil 

menjangkau dan memberikan aspek-aspek kesejahteraan kepada pengungsi. 

Kata-kata Kunci: Krisis Pengungsi Eropa, Scandinavian Model of Welfare State, Pengungsi, 

  Opini Publik, Kebijakan Migrasi Swedia-Finlandia 

 

 

Pendahuluan 

Konsep negara kesejahteraan Skandinavia atau Scandinavian model of welfare state mulai 

diterapkan di negara-negara kawasan Skandinavia, yakni meliputi Swedia, Finlandia, Denmark, 

Norwegia, dan Islandia secara khusus ketika Perang Dunia II berakhir. Ketika itu, negara-negara 

Skandinavia merasa bahwa salah satu penyebab terjadinya Depresi Ekonomi di Inggris dan 

Amerika Serikat adalah karena kedua negara tersebut tidak mampu mengimplementasikan 

konsep continental model of welfare state dengan baik. Pada akhirnya, kelima negara tersebut 

memutuskan untuk menerapkan konsep welfare state yang sesuai dengan kultur mereka, yakni 
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Scandinavian model. Beberapa hal yang ingin dicapai oleh negara-negara Skandinavia melalui 

konsep tersebut diantaranya adalah negara bertanggung jawab secara penuh dalam menjamin 

kesejahteraan seluruh rakyatnya, menurunkan angka perbedaan pendapatan, memperjuangkan 

kesetaraan gender, memperjuangkan ketenagakerjaan secara utuh bagi setiap individu, serta 

mewujudkan kesetaraan hak-hak sosial masyarakat (Antikainen, 2006: 236). 

Krisis pengungsi yang terjadi antara tahun 2015 hingga 2017 menimpa sebagian besar negara-

negara di kawasan Eropa. Gelombang pengungsi yang terus berdatangan ke kawasan Eropa pada 

selang waktu tersebut mulai menimbulkan berbagai permasalahan domestik yang tidak dapat 

dihindari oleh negara-negara Eropa, termasuk Swedia dan Finlandia yang menjadi host country 

para pengungsi tersebut. Menurut European Asylum Support Office (EASO), tahun 2015 

menjadi momentum terjadinya gejolak dalam masyarakat Eropa yang ditandai dengan banyaknya 

aksi demonstrasi dan berkembangnya opini publik yang cenderung negatif (EASO, 2015: 12). 

Sepanjang tahun 2015 jumlah pengungsi yang masuk ke Swedia adalah sebanyak 5.838 

pengungsi, sementara jumlah pengungsi yang masuk ke Finlandia sejumlah 3.190 pengungsi. 

Jumlah pengungsi yang masuk ke wilayah Swedia dan Finlandia tersebut merupakan yang 

terbesar diantara negara-negara Skandinavia lainnya (Eurostat, 2016). Untuk itulah kemudian 

permasalahan pengungsi di kedua negara tersebut menarik untuk dikaji dan dikomparasikan 

karena Swedia dan Finlandia memiliki beberapa kesamaan khususnya dalam konteks 

Scandinavian model of welfare state. 

Pertama, Swedia dan Finlandia secara aktif ikut menandatangani Konvensi Jenewa tentang 

Status Pengungsi dan Orang Tanpa Kewarganegaraan 1951, yakni Swedia pada 28 Juli 1951 dan 

Finlandia mengaksesi konvensi tersebut pada 10 Oktober 1968. Kedua negara tersebut juga turut 

meratifikasi Protokol I, II, dan III Konvensi Jenewa tentang Status Pengungsi dan Orang Tanpa 

Kewarganegaraan. Sejak saat itulah Swedia dan Finlandia memiliki kontribusi sebagai 

penyumbang tetap bagi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) serta secara 

aktif terlibat dalam penanggulangan masalah pengungsi (Wahlbeck, 2018). Kedua, sebagai 

bagian dari negara-negara Schengen1, Swedia dan Finlandia juga ikut mendukung Common 

                                                             
1 Kawasan Schengen merupakan salah satu hasil dari Perjanjian Schengen yang ditandatangani pada 14 

Juni 1985. Perjanjian tersebut membuat sebagian besar negara-negara Eropa saling terhubung dan 
menghapus adanya kontrol perbatasan antar-negara anggotanya. Negara-negara yang termasuk dalam 

kawasan Schengen adalah Austria, Belgia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, 



European Asylum System (CEAS), yakni kerangka hukum yang dibentuk oleh Uni Eropa untuk 

melakukan pemukiman kembali serta memberikan tempat tinggal baru bagi para pencari suaka 

dan pengungsi yang melarikan diri dari negara asal mereka yang cenderung konfliktual (CEAS, 

2016). Ketiga, diantara kelima negara Skandinavia lainnya, Swedia dan Finlandia merupakan 

dua negara yang paling akhir mengimplementasikan konsep tersebut, yakni Swedia pada tahun 

1980, dan Finlandia pada tahun 1987 (Kangas & Saloniemi, 2013). Meskipun keduanya 

terlambat dalam mengimplementasikan konsep Scandinavian model of welfare state, namun 

ternyata baik Swedia maupun Finlandia berhasil menorehkan sejumlah prestasi. Misalnya adalah 

keberhasilan Finlandia antara tahun 1990 hingga 1998 dalam mempertahankan posisi sebagai 

negara dengan nilai pendapatan per kapita tertinggi di kawasan Skandinavia, serta diberikannya 

julukan the ideal society of Europe bagi Swedia karena Swedia berhasil menjadi negara yang 

paling optimal dalam menerapkan berbagai program yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB), khususnya pada bidang pembangunan dunia berkelanjutan (Maki-Franti dan 

Vilmi, 2016). 

Lebih lanjut, diketahui bahwa beberapa bagian dalam Konstitusi Swedia dan Finlandia secara 

tersirat mengatur tentang posisi pengungsi yang masuk ke negara mereka. Seperti misalnya yang 

tertera dalam Konstitusi Swedia atau The Riksdag Act, yang mana dalam salah satu bagiannya 

disebutkan bahwa negara memberikan hak khusus dan hak umum kepada seluruh penduduknya 

tanpa terkecuali. Dalam hal ini hak khusus diberikan oleh negara kepada individu yang berstatus 

sebagai warga negara Swedia, sementara hak umum diberikan oleh negara kepada setiap 

individu tanpa memandang status dan kedudukan mereka. Untuk itulah kemudian pengungsi 

berhak untuk mendapatkan implementasi dari hak umum sesuai dengan ketetapan Konstitusi 

Swedia (The Riksdag Act, 2014). Sementara itu, para pencari suaka dan pengungsi di Finlandia 

dinyatakan dilindungi oleh Finland’s Aliens Act. Dalam Bagian 6 Finland’s Aliens Act  

dijelaskan bahwa orang yang tidak memiliki kewarganegaraan asli Finlandia dan berstatus 

sebagai pengungsi atau Alien diterima di Finlandia selama kuota penerimaan pengungsi di negara 

mereka masih tersedia (Ministry of Justice, 1999: 15). 

                                                                                                                                                                                                    
Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Latvia, Lichtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, 
Norwegia, Polandia, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Swiss (European Commission, 

2019).  



Beralih pada krisis pengungsi yang melanda Swedia dan Finlandia, diketahui bahwa jumlah 

pengungsi yang terlampau banyak masuk ke Swedia dan Finlandia khususnya pada tahun 2015 

memicu munculnya berbagai permasalahan domestik sehingga hal tersebut berdampak pada 

perkembangan opini publik yang cenderung negatif. Opini publik tersebut secara umum menolak 

kebijakan imigrasi pemerintah kedua negara yang dianggap terlalu terbuka terhadap para 

pengungsi. Contoh aksi penolakan masyarakat Swedia terhadap pengungsi dapat ditinjau melalui 

demonstrasi yang terjadi pada 24 November 2015, yakni ketika massa Partai Demokrasi Swedia 

secara terang-terangan menolak kehadiran pengungsi di hadapan Kantor Parlemen Swedia. 

Massa yang terlibat dalam aksi tersebut secara tegas menyerukan seruan No Jobs and No Welfare 

bagi pengungsi yang masuk ke negara mereka (Harris & Jesko, 2015). Untuk menanggapi 

perkembangan opini publik yang bersifat negatif tersebut, selanjutnya pada 13 September 2016 

pemerintah Swedia menetapkan kebijakan pintu tertutup terhadap pengungsi, yang mana 

kebijakan tersebut dikenal dengan kebijakan U-Turn (The Government of Sweden, 2016). 

Sementara itu, contoh aksi penolakan masyarakat  Finlandia terhadap pengungsi dapat dilihat 

melalui aksi demonstrasi yang terjadi pada 2 September 2015. Demonstrasi yang diinisiasi oleh 

The True Finns Party tersebut secara lantang menolak kehadiran pengungsi di Finlandia karena 

mereka dianggap sebagai penyebab naiknya beban pajak masyarakat serta terjadinya resesi 

ekonomi di Finlandia (BBC, 2015). Pada akhirnya, pemerintah Finlandia turut mengubah arah 

kebijakan migrasinya dari kebijakan pintu terbuka menjadi pintu tertutup pada tahun 2016 karena 

pemerintah Finlandia menyadari pentingnya posisi publik dalam keberlangsungan sistem welfare 

state di Finlandia (Ministry of Economic Affairs and Employment, 2016). 

 

Respon Scandinavian Model of Welfare State di Swedia dan Finlandia dalam Menghadapi 

Krisis Pengungsi Eropa 2015-2017 

Ketika krisis pengungsi melanda Swedia pada tahun 2015, pemerintah Swedia mengalami 

tantangan untuk menjaga keberlanjutan sistem welfare state, yakni yang semula negara hanya 

perlu menjamin kesejahteraan masyarakat lokal namun selanjutnya negara juga harus menjamin 

kesejahteraan para pengungsi yang masuk ke wilayah Swedia sebagaimana yang diatur dalam 

landasan universalisme pada sistem welfare state. Untuk menghadapi hal tersebut, mantan PM 

Swedia yang dikenal sebagai sosok yang pro-imigran, Fredrik Reinfeldt dan PM Swedia terpilih, 

Stefan Löfven diketahui memiliki kebijakan berbeda untuk menanggulangi krisis tersebut. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stefan_L%C3%B6fven


Dalam masa kepemimpinannya, Reinfeldt meminta agar rakyat Swedia dapat memaklumi jika 

pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan anggaran pajak dan retribusi sehubungan dengan 

meningkatnya pengeluaran sosial pasca krisis pengungsi terjadi (Scarpa dan Schierup, 200: 

2018). Menurut Menteri Luar Negeri Swedia, Margot Wallström, kebijakan yang disampaikan 

oleh Reinfeldt tersebut menimbulkan kekhawatiran, yakni bahwa krisis pengungsi yang melanda 

Swedia dapat mengancam stabilitas keberlangsungan sistem Scandinavian model of welfare state 

di Swedia (Scarpa dan Schierup, 2018: 200). 

Sementara itu, untuk menanggulani krisis pengungsi di Swedia, PM Stefan Löfven memutuskan 

untuk menggeser arah kebijakan Swedia yakni dari yang semula kebijakan pintu terbuka 

selanjutnya menjadi kebijakan pintu tertutup yang dikenal sebagai kebijakan U-Turn. Hal ini 

terjadi karena jika ditinjau melalui latar belakangnya, maka diketahui bahwa PM Löfven berasal 

dari partai yang sangat anti-imigran, yakni Partai Sosial Demokrat Swedia. Partai tersebut 

memenangkan suara mayoritas pada pemilu Swedia 2014 dengan perolehan 49 kursi dari total 

349 kursi di parlemen Swedia karena rakyat Swedia mendukung slogan yang diusung oleh Partai 

Sosial Demokrat Swedia, yakni welfare must work (Election  Guide, 2016). Selain itu, rakyat 

Swedia memiliki kekhawatiran akan berkurangnya kesejahteraan mereka jika pemerintah tidak 

memutuskan kebijakan untuk menutup wilayah perbatasan Swedia dari pengungsi. Untuk itulah 

ketika Partai Sosial Demokrat Swedia memenangkan pemilu 2014, maka rakyat Swedia percaya 

bahwa dibawah kepemimpinan PM Stefan Löfven Swedia dapat mengimplementasikan nilai-

nilai welfare state secara optimal (Deloy, 2014: 1-2). 

Tujuan ditetapkannya kebijakan U-Turn oleh pemerintah Swedia dibawah kepemimpinan Stefan 

Löfven selain untuk menanggulangi krisis pengungsi adalah untuk mendorong negara-negara 

anggota Uni Eropa lainnya agar bersedia untuk menerima lebih banyak pengungsi, sehingga 

diharapkan hal tersebut dapat meringankan beban yang ditanggung oleh Swedia. Motif lainnya 

adalah untuk meredam berbagai aksi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat lokal terhadap 

kedatangan para pengungsi (Parusel, 2016). Selanjutnya, kebijakan U-Turn yang akan 

diberlakukan hingga Juli 2019 tersebut menetapkan beberapa hal, yakni: pertama, sebagian besar 

pengungsi hanya menerima izin tinggal sementara di Swedia dalam jangka waktu maksimal 13 

bulan terhitung sejak pengungsi tersebut mendapat izin tinggal resmi dari pemerintah Swedia. 

Selama mendapatkan izin tinggal pengungsi juga mendapatkan jaminan swasembada ekonomi 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stefan_L%C3%B6fven
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dari pemerintah Swedia; Kedua, dalam beberapa keadaan tertentu pengungsi yang masih berusia 

anak-anak dapat menerima izin tinggal permanen di Swedia. Ketiga, setiap individu yang telah 

berusia 18 tahun memungkinkan harus dideportasi dari Swedia jika mereka tidak bisa 

menunjukkan kartu identitas pengungsi Swedia. Terakhir, hak pengungsi untuk dapat melakukan 

reunifikasi keluarga lebih dibatasi. Hal ini dilakukan pemerintah Swedia untuk menekan jumlah 

pengungsi yang berada di wilayah Swedia (The Government of Sweden, 2015). Dengan 

mengacu pada kebijakan baru tersebut, maka sejak tahun 2016 pengungsi yang gagal mendapat 

izin untuk tinggal di Swedia serta mendapat keputusan deportasi maka secara praktis mereka 

telah kehilangan hak untuk mendapat fasilitas akomodasi gratis serta tunjangan harian dari 

pemerintah Swedia (Skodo, 2018). 

Beralih ke Finlandia, diketahui bahwa sebelum krisis pengungsi melanda Finlandia antara tahun 

2015 hingga 2017, Finlandia secara aktif mendukung kebijakan CEAS dan UNHCR dalam 

penerimaan dan pemberian jaminan kesejahteraan kepada para pengungsi yang masuk ke negara 

mereka. Dalam praktiknya, kebijakan penerimaan, pemukiman kembali, dan integrasi pengungsi 

di Finlandia diimplementasikan oleh setiap level pemerintahan Finlandia, yakni mulai dari 

tingkat kota hingga nasional. Hal ini dilakukan karena pemerintah Finlandia berupaya 

menerapkan landasan universalisme yang terkandung dalam Scandinavian welfare state, yang 

mana landasan tersebut menghendaki kesetaraan penerimaan kesejahteraan bagi setiap individu 

tanpa terkecuali (Wahlbeck, 2018). Namun ketika krisis pengungsi melanda Finlandia di tahun 

2015, pemerintah Finlandia mulai menunjukkan keengganannya dalam mendukung protokol Uni 

Eropa yang menghendaki negara-negara anggotanya untuk menerima pengungsi sesuai dengan 

kuota relokasi yang telah ditetapkan. Selain itu, situasi politik domestik Finlandia di waktu yang 

bersamaan turut dihadapkan pada tuntutan publik kepada pemerintah mereka untuk menetapkan 

kebijakan pengetatan suaka terhadap para pengungsi (Wahlbeck, 2018). Menurut Sarvimäki 

(2017) tantangan yang dihadapi oleh Finlandia selama krisis pengungsi berlangsung dapat dilihat 

melalui beberapa sektor, seperti misalnya ketatnya persaingan pasar tenaga kerja dan tingginya 

tingkat pengangguran. Oleh karena itulah seluruh aspek yang berkaitan dengan penerimaan dan 

pemukiman kembali terhadap pengungsi kemudian dianggap sebagai masalah dalam konteks 

welfare state di Finlandia. 



Tahun 2015 menjadi tahun yang cukup penting bagi Finlandia. Selain krisis pengungsi, pada 

tahun 2015 pemerintah Finlandia turut dihadapkan pada momentum penting,  yakni terpilihnya 

Juha Sipilä sebagai perdana menteri Finlandia melalui pemilu yang diadakan pada April 2015. 

PM Sipilä yang menggantikan perdana menteri sebelumnya, yakni Alexander Stubb. PM Sipilä 

dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pengungsi. Lebih lanjut, PM Sipilä melihat 

fenomena kedatangan pengungsi ke Finlandia dalam jumlah yang besar sebagai salah satu 

jawaban atas defisit publik2 yang terjadi di Finlandia. Dalam hal ini, PM Sipilä merasa yakin 

bahwa diantara para pengungsi tersebut banyak dari mereka yang memiliki kemampuan bekerja 

yang baik, sehingga mereka diharapkan dapat membantu mengembalikan stabilitas 

perekonomian Finlandia (Yle, 2015). Namun ternyata, jumlah pengungsi yang datang ke 

Finlandia terlampau banyak sehingga menimbulkan gejolak penolakan di kalangan publik. Selain 

itu, seluruh lembaga yang berkaitan dengan migrasi di Finlandia seperti Layanan Imigrasi 

Finlandia dan Finnish Immigration Law Consultation menyampaikan bahwa banyaknya jumlah 

pengungsi yang masuk ke Finlandia antara tahun 2015 hingga 2017 menimbulkan kekhawatiran 

akan nasib kehidupan para pengungsi yang tidak memenuhi standar ketetapan UNHCR. Untuk 

itulah kedua lembaga tersebut menyarankan agar pemerintah Finlandia segera menetapkan 

kebijakan pengetatan suaka (Government Publications, 2015: 19). 

Untuk menanggapi hal tersebut, PM Juha Sipilä dan parlemen Finlandia mengkaji ulang 

kebijakan pintu terbuka terhadap pengungsi melalui berbagai pertimbangan, termasuk 

diantaranya adalah mengacu pada  Konstitusi Finlandia yang mengandung nilai-nilai 

Scandinavian model of welfare state. Sebagai contoh, pada Bagian 7 dalam Act on Social 

Welfare Clients dijelaskan bahwa pelayanan, perawatan, rehabilitasi, serta kesejahteraan sosial 

diberikan oleh negara kepada setiap penduduknya tanpa memandang status dan latar belakang 

individu tersebut (Government Publications, 2015: 20). Pada akhirnya, di tahun 2016 pemerintah 

Finlandia mengubah kebijakan migrasinya terhadap pengungsi dari yang semula kebijakan pintu 

terbuka menjadi kebijakan pintu tertutup. Namun tidak seperti Swedia yang menetapkan 

kebijakan pintu tertutup secara menyeluruh, pemerintah Finlandia hanya menutup kawasannya di 

beberapa titik, seperti misalnya di Kota Kemi, Kota Rovaniemi serta Kota Tornio yang 

berbatasan langsung dengan Swedia (Ministry of Economic Affairs and Employment, 2016). 

                                                             
2 Kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara ketika terdapat kesenjangan antara anggaran 

pendapatan dan pengeluaran pemerintah. 



Implementasi Scandinavian Model of Welfare State terhadap Pengungsi dan Opini Publik 

Swedia dalam Menanggapi Krisis Pengungsi Eropa 

Implementasi Scandinavian model of welfare state oleh pemerintah terhadap pengungsi di 

Swedia dapat ditinjau melalui tiga aspek, yakni aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan 

sosial. Pada aspek pendidikan, menurut Badan Migrasi Swedia sepanjang tahun 2017 tercatat 

bahwa setidaknya 160 pengungsi yang datang ke Swedia berstatus sebagai anak-anak. 

Kedatangan pengungsi anak tersebut membuat pemerintah Swedia secara khusus menyediakan 

fasilitas khusus berupa tempat tinggal, jaminan pendidikan dasar, serta penyediaan fasilitas 

layanan kesehatan secara gratis. Dalam hal ini, pendidikan dasar yang berhak didapatkan oleh 

para pengungsi anak adalah akses untuk menempuh pendidikan secara gratis hingga mereka 

berada di tingkat upper secondary education atau Gymnasium—biasanya ditempuh oleh individu 

yang berusia 16 hingga 19 tahun—(The Government of Sweden, 2018: 9). Selanjutnya, setiap 

pemerintah Swedia di tingkat kota bertanggung jawab untuk memastikan setiap pengungsi 

anak—yang termasuk dalam kategori yang telah disebutkan—menghadiri kelas mereka dan 

memastikan agar para pengungsi anak tersebut mendapatkan perlakuan serta fasilitas pendidikan 

yang sama dengan anak-anak Swedia lainnya. Hak lain yang diberikan oleh pemerintah Swedia 

kepada pengungsi anak yang telah mencapai usia 18 tahun adalah kebebasan untuk menentukan 

kewarganegaraannya, yakni boleh tetap menjadi warga negara dari negara asalnya yang 

konfliktual atau memilih untuk berganti menjadi warga negara Swedia (World Politics Review, 

2017). 

Selain anak-anak, pengungsi dewasa yang telah mendapatkan izin tinggal di Swedia melalui 

program pemukiman kembali secara hukum berhak untuk mendapatkan pendidikan bahasa 

Swedia melalui program Swedish for Immigrants (SFI). Program tersebut didanai oleh setiap 

pemerintah dalam tingkat kota, yang mana pengungsi tinggal di kota yang bersangkutan. Lebih 

lanjut, program SFI terbagi atas tiga tingkatan yang berbeda, yakni SFI, SFI 2, dan SFI 3. SFI 1 

ditujukan untuk pengungsi yang tidak pernah menempuh jalur pendidikan dan buta huruf, 

sementara SF2 diperuntukkan bagi pengungsi yang pernah menempuh pendidikan di negara 

asalnya—minimal selama lima tahun—sehingga mereka diharapkan dapat belajar berbicara, 

membaca, dan menulis dalam bahasa Swedia secara lebih cepat dibanding dengan kelompok SFI 

1. Terakhir, SFI 3 dikhususkan bagi pengungsi yang sebelum datang ke Swedia pernah 



menempuh pendidikan setidaknya selama 12 tahun. Pengungsi yang menempuh program SFI 3 

biasanya cenderung mendapat prioritas untuk mendapatkan pendidikan tingkat lanjut di 

universitas (Stockholms, t.t.). 

Beralih pada aspek kesehatan, diketahui bahwa kebanyakan pengungsi dewasa yang tiba di 

Swedia mengalami depresi dan gangguan stress akibat trauma mengingat kondisi negara asal 

mereka yang cenderung konfliktual, serta kesulitan mereka untuk berintegrasi dengan 

masyarakat Swedia yang memiliki budaya berbeda dengan para pengungsi tersebut. Akibatnya, 

mereka mengalami isolasi sosial dari masyarakat lokal dan hal tersebut semakin membuat 

kondisi psikis para pengungsi terganggu (Langlois, et al., 2017). Selanjutnya, berdasarkan survei 

yang dilakukan oleh Mangrio et al. (2018) terhadap 681 pengungsi yang tiba di Swedia pada 

tahun 2015 diketahui bahwa sebanyak 24% responden menyatakan bahwa mereka tidak 

mengetahui bahwa pemerintah Swedia memberikan akses kepada para pengungsi untuk 

mendapatkan perawatan kesehatan secara gratis. Akibatnya, meskipun mereka mengalami 

gangguan kesehatan pasca tiba di Swedia, sebanyak 52% responden menyatakan bahwa mereka 

tidak pernah mendapatkan perawatan kesehatan dari pemerintah Swedia (Mangrio, et al., 2018). 

Selanjutnya, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kurang optimalnya 

pemberian layanan kesehatan oleh Kementerian Kesehatan dan Urusan Sosial Swedia terhadap 

pengungsi, yakni; pertama, adanya keterbatasan informasi mengenai prosedur yang harus 

dilakukan oleh pengungsi agar dapat mengakses fasilitas kesehatan yang disediakan oleh 

pemerintah Swedia; Kedua, penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan 

dan Urusan Sosial terhadap pengungsi terlalu terfokus pada pengendalian penyakit menular. 

Akibatnya, pengungsi yang tidak memiliki masalah kesehatan terkait aspek tersebut tidak 

memiliki kesempatan untuk mengungkapkan masalah kesehatan mereka, seperti misalnya 

kesehatan psikologis dan mental; Ketiga, masalah perbedaan budaya antara tenaga medis dan 

pengungsi tidak teratasi dengan baik, sehingga hal tersebut menimbulkan kesalahpahaman dan 

perasaan diskriminasi di kalangan pengungsi; Ketiga, kurang maksimalnya peran Dewan Daerah 

Swedia dalam memprioritaskan pemberian perawatan dan layanan kesehatan terhadap para 

pengungsi. Dalam hal ini diketahui bahwa Dewan Daerah Swedia memiliki tanggung jawab 

sebagai penyedia layanan kesehatan di Swedia (Langlois, et al., 2017); Terakhir, beberapa 

pengungsi yang berhasil mendapatkan perawatan kesehatan mengatakan bahwa mereka 



mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dan perawatan kesehatan yang kurang 

optimal dari para tenaga medis yang menangani mereka. Untuk itulah kemudian sebagian besar 

pengungsi memandang kinerja tenaga medis Swedia kurang profesional karena perlakuan dan 

perawatan kesehatan yang mereka terima jauh berbeda dengan penduduk asli Swedia (Mangrio, 

et al., 2018). 

Terakhir, pada aspek kesejahteraan sosial diketahui bahwa setiap pengungsi yang status 

suakanya telah diterima oleh pemerintah Swedia berhak untuk menerima tunjangan selama dua 

tahun pertama, dengan syarat mereka wajib memenuhi seluruh persyaratan yang diajukan oleh 

Layanan Ketenagakerjaan Publik Swedia. Selain itu, mereka berhak menerima pendidikan dasar 

bahasa Swedia agar kemudian para pengungsi tersebut dapat mencari pekerjaan dan mencukupi 

kebutuhan mereka sendiri setelah masa pemberian tunjangan tersebut berakhir. Hak lainnya yang 

berhak diterima oleh para pengungsi yang dimukimkan kembali di Swedia—setelah melewati 

masa tinggal tiga tahun—adalah mereka dapat berpartisipasi dalam pemilihan dewan kota 

Swedia. Dalam hal ini, keseluruhan biaya yang digunakan oleh pemerintah Swedia untuk 

mengakomodasi kebutuhan pengungsi berasal dari bantuan dana Uni Eropa, UNHCR, serta 

anggaran pemerintah Swedia Badan Migrasi Swedia (Migrationsverket, t.t.). 

Selanjutnya, diketahui bahwa jumlah tunjangan yang diberikan oleh pemerintah Swedia terhadap 

setiap pengungsi berbeda-beda, tergantung dengan kondisi masing-masing pengungsi. Seperti 

misalnya pengungsi yang tinggal di apartemen atau perumahan khusus pengungsi dan kebutuhan 

pangannya telah dijamin oleh pemerintah Swedia, maka jika pengungsi tersebut berada dalam 

kategori dewasa dan tinggal seorang diri berhak mendapatkan tunjangan harian sebesar 24 krona 

Swedia, sementara pengungsi dalam kategori anak-anak yang berusia 17 tahun atau kurang 

berhak atas tunjangan harian sebesar 12 krona Swedia. Sementara pengungsi yang tinggal di 

perumahan khusus pengungsi namun kebutuhan pangannya tidak dijamin oleh pemerintah, maka 

jika pengungsi tersebut berada dalam kategori dewasa dan tinggal seorang diri berhak 

mendapatkan tunjangan harian sebesar 71 krona Swedia, sementara pengungsi dalam kategori 

anak-anak yang berusia 17 tahun atau kurang berhak atas tunjangan harian antara 37 hingga 50 

krona Swedia (Migrationsverket, 2018). 

Dalam menanggapi implementasi pemberian aspek-aspek kesejahteraan oleh pemerintah Swedia 

terhadap pengungsi, diketahui bahwa secara umum opini publik yang berkembang di Swedia 



terbagi menjadi tiga, yakni opini publik positif, negatif, dan campuran. Lebih lanjut, kelompok 

masyarakat yang berpandangan positif secara terbuka menyambut kedatangan pengungsi di 

negara mereka atas dasar humanitarianisme, yakni bahwa setiap manusia yang hidup dibawah 

penderitaan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan kesehatan serta 

dihormati sebagai layaknya seorang manusia (OCHA, 2012). Kelompok ini juga cenderung 

mendukung partai sayap kiri yang memiliki pandangan terbuka terhadap pengungsi, seperti 

misalnya Pirate Party atau Partai Pembajak Swedia. Selanjutnya, diketahui bahwa kelompok ini 

memiliki pandangan berbeda dengan Partai Sosial Demorat Swedia terutama dalam memandang 

pengungsi (Tent, 2016). Untuk itulah kemudian ketika kampanye anti-imigran marak terjadi 

pada tahun 2015, sekitar 1000 orang yang termasuk dalam kelompok tersebut menolak 

kampanye yang diusung oleh Partai Sosial Demorat Swedia melalui aksi demonstrasi di alun-

alun Norrmalmstorg, Stockholm pada 5 Agustus 2015 (Sveriges Radio, 2015). 

Sementara itu, kelompok masyarakat Swedia yang berpandangan negatif menentang kebijakan 

pintu terbuka yang ditetapkan oleh pemerintah mereka. Kebijakan tersebut dinilai menjadi 

penyebab utama masuknya gelombang pengungsi dalam jumlah besar ke Swedia. Selain itu, 

masyarakat yang memiliki pandangan negatif melihat bahwa krisis pengungsi yang mulai terjadi 

di Swedia pada tahun 2015 memengaruhi peningkatan angka tindak kriminal di negara mereka. 

Seperti misalnya kenaikan jumlah kejahatan rasial antara tahun 2011 hingga 2014 sebanyak 278 

kasus selanjutnya meningkat menjadi 439 kasus sepanjang tahun 2015 hingga 2017 (Skodo, 

2018). Hal ini terjadi karena  para pengungsi dianggap tidak dapat beradaptasi dengan nilai-nilai 

budaya Swedia, sehingga konflik dan tindak kriminal antara pengungsi dan masyarakat lokal 

tidak dapat terhindarkan. Selain dianggap memengaruhi peningkatan angka tindak kriminal, 

kehadiran pengungsi di Swedia turut ditentang oleh kelompok ini karena pasca krisis tersebut 

pemerintah Swedia menetapkan kebijakan untuk menaikkan anggaran pajak sebesar 2% bagi 

setiap kota. Hal ini berarti biaya pajak yang harus dibayarkan oleh setiap penduduk Swedia ikut 

meningkat, sehingga kebijakan tersebut ditentang oleh kelompok yang berpandangan negatif 

terhadap pengungsi. Oleh karena itulah masyarakat Swedia yang berpandangan negatif terhadap 

pengungsi cenderung mendukung partai sayap kanan seperti Partai Moderat dan Partai Sosial 

Demokrat Swedia yang juga memiliki pandangan negatif terhadap pengungsi (The Government 

of Swedish, t.t.). 



Terakhir, kelompok masyarakat campuran memiliki posisi di tengah-tengah antara kelompok 

yang berpandangan positif dan negatif, yakni di satu sisi merasa bahwa membuka diri terhadap 

pengungsi merupakan kewajiban mereka sebagai sesama penduduk global. Namun di sisi lain 

mereka juga berpendapat bahwa kebijakan pintu terbuka yang ditetapkan oleh pemerintah 

Swedia bersifat naïf dan tidak realistis karena merugikan masyarakat lokal (Tent, 2016). Namun 

demikian, secara umum ketiga kelompok tersebut memiliki kritik terhadap kebijakan U-Turn 

yang ditetapkan oleh PM Stefan Löfven. Dalam hal ini, kelompok masyarakat yang 

berpandangan positif melihat bahwa pemberian fasilitas, akomodasi, dan dana tunjangan yang 

diberikan oleh negara kepada para pengungsi yang berada di Swedia belum mencukupi seluruh 

kebutuhan mereka. Sementara itu, kelompok masyarakat yang berpandangan negatif 

beranggapan bahwa pemerintah belum melakukan upaya terbaiknya untuk menghentikan 

masuknya gelombang pengungsi ke negara mereka. Terakhir, kelompok masyarakat yang 

berpandangan campuran melihat bahwa PM Löfven kurang responsif dalam menghadapi 

berbagai situasi yang muncul selama krisis pengungsi berlangsung, seperti misalnya kurang 

tanggapnya pemerintah dalam menekan terjadinya aksi demonstrasi oleh masyarakat Swedia 

yang menentang masuknya pengungsi ke negara mereka (Tent, 2016). 

 

Implementasi Scandinavian Model of Welfare State terhadap Pengungsi dan Opini Publik 

Finlandia dalam Menanggapi Krisis Pengungsi Eropa 

Implementasi Scandinavian model of welfare state oleh pemerintah terhadap pengungsi di 

Finlandia dapat ditinjau melalui tiga aspek, yakni aspek pendidikan, kesehatan, dan 

kesejahteraan sosial. Pada aspek pendidikan, pemerintah Finlandia menetapkan program 

integrasi bertajuk The First Government Resolution on A Government Integration (VALKO) 

sebagai proyek penyaluran pedidikan utama terhadap pengungsi dan masyarakat lokal. Program 

VALKO tersebut terbagi menjadi VALKO I dan VALKO II. Melalui program VALKO I 

pemerintah Finlandia berupaya untuk membangun pendekatan kepada masyarakat lokal agar 

mereka dapat membuka diri terhadap kehadiran para pengungsi di Finlandia serta memberikan 

edukasi kepada pengungsi terkait hal-hal yang berhubungan dengan tata cara, norma, dan nilai-

nilai dalam kehidupan masyarakat Finlandia. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir aksi rasisme 

sehingga masyarakat lokal dan pengungsi dapat hidup berdampingan secara damai, serta 



meminimalisir kemungkinan dilakukannya repatriasi terhadap pengungsi mengingat biaya untuk 

melakukan repatriasi sangat besar (Ministry of Economic Affairs and Employment, 2016: 14). 

Dalam praktiknya, program VALKO I berhasil diimplementasikan secara optimal mengingat 

antara tahun 2012 hingga 2014 jumlah pengungsi yang masuk ke Finlandia tidak sebanyak antara 

tahun 2015 hingga 2017. Untuk itulah ketika krisis pengungsi melanda Finlandia pada tahun 

2015, pemerintah Finlandia bermaksud mengimplementasikan program VALKO II sebagai 

kelanjutan dari program integrasi VALKO I. Namun dalam praktiknya, implementasi program 

VALKO II yang mulai dijalankan pada 11 September 2015 tersebut tidak semudah ketika 

pemerintah Finlandia menjalankan program VALKO I. Hal ini dikarenakan banyaknya 

pengungsi yang masuk Finlandia antara tahun 2015 hingga 2017 menyebabkan munculnya 

berbagai permasalahan domestik yang sebelumnya tidak pernah terjadi di Finlandia. 

Permasalahan tersebut dilakukan oleh pengungsi dan menyebabkan keresahan di kalangan 

masyarakat lokal, yang mana kemudian hal tersebut memicu berkembangnya opini publik yang 

bersifat negatif (Oivo dan Bruun, 2016: 9-10). 

Beralih pada aspek kesahatan diketahui bahwa pengungsi yang berhak mengakses layanan 

kesehatan secara gratis hanyalah mereka yang status pengajuan suakanya diterima oleh 

pemerintah Finlandia. Dalam hal ini, pengungsi yang status suakanya diterima akan diberikan 

Kartu Kela, yang mana melalui kartu tersebut pengungsi berhak untuk mendapatkan asuransi 

kesehatan nasional sehingga mereka dapat mengakses layanan kesehatan di Finlandia secara 

gratis. Sementara itu, bagi pengungsi yang berada dalam masa menunggu hasil suaka atau 

pengajuan suakanya ditolak oleh pemerintah Finlandia dapat mengakses layanan kesehatan jika 

mereka membayar kebutuhan layanan kesehatan dengan menyisihkan sebagian dari dana 

tunjangan yang telah mereka terima dari pemerintah Finlandia (Ministry of Social Affairs and 

Health, t.t.). 

Terakhir, pada aspek kesejahteraan sosial diketahui bahwa selama menunggu hasil suaka dari 

Layanan Imigrasi Finlandia, pengungsi yang tiba dan terdaftar secara resmi di Finlandia berhak 

mendapatkan tunjangan yang disebut dengan reception allowance. Tunjangan tersebut diberikan 

oleh pemerintah Finlandia, secara khusus melalui Kementerian Dalam Negeri Finlandia untuk 

memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi yang berada di pusat penerimaan. Dalam hal ini, 

jumlah tunjangan yang diberikan oleh pemerintah Finlandia kepada setiap pengungsi berbeda-



beda, tergantung dari status pengungsi tersebut. Seperti misalnya pengungsi dewasa tanpa 

pasangan yang hidup yang tiba di Swedia bersama anaknya akan mendapatkan tunjangan 

bulanan sebesar 312,23 euro jika pengungsi tersebut tidak mendapatkan jatah konsumsi serta 

91,52 euro jika pengungsi yang bersangkutan mendapatkan jatah konsumsi di pusat penerimaan 

pengungsi. Selanjutnya, pengungsi dewasa yang telah berusia diatas 18 tahun dan hidup seorang 

diri berhak atas tunjangan bulanan sebesar 75,36 euro hingga 263,78 euro. Terakhir, pengungsi 

anak berhak atas tunjangan sebesar 59,21 euro hingga 199,18 euro, tergantung apakah pengungsi 

anak tersebut tiba di Finlandia bersama keluarganya atau tidak. Lebih lanjut, tunjangan bulanan 

yang diterima oleh pengungsi diberikan oleh pemerintah Finlandia dalam bentuk prabayar 

melalui Kartu Layanan Prabayar yang disebut Kartu Moni (Finnish Immigration Service, 2018). 

Beralih pada opini publik yang berkembang di Finlandia dalam menanggapi krisis pengungsi, 

diketahui bahwa secara umum opini masyarakat Finlandia terbagi menjadi dua, yakni opini 

publik positif dan negatif. Opini publik yang bersifat positif umumnya dimiliki oleh masyarakat 

Finlandia yang berpegang teguh pada Konstitusi Finlandia Bab 2 Bagian 9, yakni berkaitan 

dengan hak dan kebebasan dasar bagi setiap penduduk Finlandia untuk mendapatkan 

perlindungan ketika mereka berpindah (Ministry of Justice, 1999). Melalui dasar konstitusi 

tersebut, masyarakat Finlandia yang memiliki pandangan positif terhadap pengungsi berpendapat 

bahwa para pengungsi berhak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan dari pemerintah 

Finlandia karena situasi yang konfliktual di negara asal mereka memaksa mereka untuk mencari 

host country baru. Selain itu, masyarakat yang berpandangan positif tidak memandang pengungsi 

sebagai suatu ancaman di negara mereka. Justru mereka berpandangan bahwa kedatangan 

pengungsi di Finlandia merupakan jawaban atas fenomena grey population3 di Finlandia. 

Sementara itu, opini publik Finlandia yang cenderung negatif dalam menanggapi krisis 

pengungsi ditandai melalui munculnya ujaran kebencian atau vihapuhe, serta narasi yang 

mengarah pada pandangan bahwa multikulturalisme semakin memecah-belah hubungan antara 

penduduk lokal dengan pengungsi. Untuk menanggapi tantangan multikulturalisme tersebut, 

pemerintah Finlandia melanjutkan program integrasi yang sebelumnya telah berhasil 

                                                             
3 Grey population adalah fenomena yang terjadi ketika mayoritas populasi masyarakat di suatu negara 

mengalami penuaan, sementara angka kelahiran di negara tersebut terbilang rendah. Fenomena ini 

dianggap menghambat kestabilan sistem perekonomian suatu negara. Grey population terjadi ketika 
proporsi penduduk yang berusia lanjut mengalami peningkatan secara signifikan dalam kurun waktu 

tertentu (Ortman, et al., 2014). 



dilaksanakan melalui VALKO I dan selanjutnya diteruskan melalui VALKO II. Program 

VALKO II dirancang untuk mendukung adanya inklusi pengungsi di kalangan masyarakat 

Finlandia sehingga diharapkan aksi rasisme dapat berkurang secara signifikan (Ministry of 

Economic Affairs and Employment, 2016: 13). 

 

Kesimpulan 

Secara umum implementasi konsep Scandinavian model of welfare state terhadap pengungsi di 

Finlandia lebih optimal daripada di Swedia. Hal ini terjadi karena pemerintah Finlandia 

memberikan aspek-aspek kesejahteraan kepada pengungsi secara merata dan menyeluruh baik 

pada aspek pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial. Sementara itu, implementasi 

konsep tersebut terhadap pengungsi di Swedia  terlihat paling optimal pada aspek pendidikan, 

secara khusus pada aspek pendidikan dasar melalui program Swedish for Immigrants (SFI). 

Selanjutnya, implementasi pada aspek kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan 

harian. Terakhir, dapat dikatakan bahwa implementasi kesejahteraan kepada pengungsi di 

Swedia pada aspek kesehatan kurang optimal karena kurang profesionalnya tenaga medis di 

Swedia dalam menangani pengungsi—dibuktikan dengan birokrasi kesehatan bagi pengungsi 

yang rumit serta kurang tanggapnya tenaga medis terhadap kondisi kesehatan pengungsi—. 

Beralih pada implementasi Scandinavian model of welfare state terhadap pengungsi di Finlandia, 

diketahui bahwa orientasi pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Finlandia terhadap 

pengungsi dan masyarakat lokal adalah pendidikan berbasis integrasi melalui program VALKO I 

dan VALKO II.. Selanjutnya, pada aspek kesehatan diketahui pengungsi yang berhak untuk 

menikmati layanan kesehatan secara gratis—dengan menunjukkan Kartu Kela—adalah 

pengungsi yang status suakanya telah diterima. Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan Swedia, 

maka implementasi layanan kesehatan oleh pemerintah Finlandia terhadap pengungsi dapat 

terealisasikan secara lebih baik—ditinjau melalui profesionalitas tenaga medis, jumlah tunjangan 

pada aspek kesehatan yang besar, serta pemberian layanan kesehatan yang memadai—. 

Sayangnya, tidak semua pengungsi dapat menikmati fasilitas layanan kesehatan tersebut, yang 

mana dalam hal ini pengungsi yang membutuhkan akses terhadap layanan kesehatan sementara 

status suakanya belum diputuskan maka harus membayar biaya kesehatan melalui tunjangan 

bulanan yang telah diberikan. Hal ini berbeda dengan kebijakan pemerintah Swedia yang 



memberikan layanan kesehatan secara gratis kepada seluruh pengungsi terlepas dari status suaka 

mereka. Terakhir, pada aspek kesejahteraan sosial tunjangan bulanan yang diterima oleh 

pengungsi diberikan oleh pemerintah Finlandia dalam bentuk prabayar melalui Kartu Layanan 

Prabayar yang disebut Kartu Moni. 

Selanjutnya, diketahui bahwa opini publik yang berkembang di Swedia dan Finlandia 

menunjukkan tren yang sama, yakni mengarah pada opini yang bersifat negatif. Hal ini berbeda 

dengan era sebelum terjadinya krisis pengungsi di Swedia antara tahun 2015 hingga 2017, yang 

mana diketahui bahwa mayoritas rakyat Swedia dan Finlandia beserta perwakilan politik 

mereka—kecuali yang berada dalam kelompok ekstrem kanan—memiliki pandangan positif 

terhadap penerimaan pengungsi di negara mereka. Namun sayangnya ketika krisis tersebut 

terjadi, sistem welfare state yang diterapkan oleh kedua negara tersebut kurang dapat beradaptasi 

untuk mengakomodasi seluruh jaminan kesejahteraan yang seharusnya diberikan oleh negara 

kepada masyarakat lokal dan pengungsi. Akibatnya, terjadi gejolak penolakan dalam masyarakat  

yang kemudian membentuk opini publik negatif, yakni terbentuknya suara mayoritas pada 

masyarakat Swedia dan Finlandia yang mendesak pemerintah agar mengubah arah kebijakannya 

terhadap pengungsi, yakni dari kebijakan pintu terbuka menjadi kebijakan pintu tertutup. Hal ini 

terjadi karena masyarakat merasakan bahwa ketika krisis pengungsi berlangsung, beban 

anggaran pajak dan retribusi yang mereka bayarkan semakin meningkat, tetapi di sisi lain mereka 

tidak merasakan manfaat dari biaya yang mereka bayarkan. Untuk itulah kemudian masyarakat 

Swedia dan Finlandia memandang sistem Scandinavian model of welfare state secara skeptis 

karena adanya keyakinan bahwa sistem tersebut tidak dapat menjamin kesejahteraan masyarakat 

lokal seperti sebelumnya selama pemerintah tidak menerapkan pengetatan kebijakan terhadap 

para pengungsi. 
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