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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Pergolakkan politik yang terjadi di Suriah telah mempengaruhi kebijakan 

luar negeri dari sekian banyak negara-negara di Eropa. Tanggapan yang diberikan 

negara anggota Uni Eropa bermacam-macam. Respon positif dan juga respon 

negatif bermunculan. Respon positif berupa kesediaan untuk menerima beserta 

menampung para pencari suaka, sedangkan negara yang memberikan respon 

negatif cenderung membatasi dan menolak. Salah satu negara yang memberikan 

respon positif dan menerima jumlah banyak pencari suaka yaitu Jerman. Jerman 

telah memeberikan kebijakan terbuka bagi pencari suaka untuk memasuki 

negaranya. Respon yang diberikan Jerman tentunya tidak terlepas dari 

permasalahan yang terjadi di Timur Tengah, khususnya pada Suriah. 

Berawal pada Peristiwa Arab Spring di tahun 2010, adanya keinginan 

masyarakat Mediterania Selatan khususnya wilayah Tunisia untuk meruntuhkan 

sistem pemerintahan otoriter Ben Ali yang telah berkuasa kurang lebih 23 tahun. 

Hal ini telah menginspirasi negara-negara di sekitarnya termasuk Suriah dalam 

melakukan aksi demonstrasi menuju perubahan. Perubahan yang di inginkan 

masyarakat Suriah yaitu terciptanya negara yang demokratis dan bebas dari sistem 

pemerintahan yang otoriter.  

Penyebab konflik yang terjadi di Suriah memiliki dua penyebab, yakni 

permasalahan politik dan ideologi. Pertama, di sebabkan oleh kepentingan politik. 

Hampir 50 tahun keluarga Assad menguasai Suriah, dimana Hafeez Assad 
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menurunkan kekuasaan pada anaknya yaitu Bashar al-Assad. Di saat Bashar Al-

Assad menguasai, mulai banyak permasalahan-permasalahan di internal Suriah. 

Masalah yang utama yaitu kesenjangan sosial diantara warga sipil dan kelompok 

pemerintah. Kedua, permasalahan ideologi. Warga sipil beserta kelompok 

pemerintah, keduanya menganut islam, namun memiliki ideologi yang berbeda, 

dimana Syiah berada di kelompok pemerintah, sedangkan Sunni berada pada 

warga sipil. Dengan ideologi yang berbeda maka akan sulit untuk disatukan dalam 

hal pemikiran, kehidupan sosial, dan kehidupan dalam beragama. Dari penyebab 

konflik tersebut maka terbaginya beberapa kelompok yakni kelompok pemerintah, 

pro pemerintah, kelompok pemberontak, dan kelompok pro pemberontak.1 

Permasalahan yang ada pada Suriah kemudian memunculkan berbagai 

pemberontakan yang di lakukan warga sipil untuk mendapatkan keadilan dan 

kesejahteraan sosial. Keinginan dari oposisi pemerintah hanya penggulingan 

Rezim Bashar Al-Assad dan membentuk pemerintah baru yang berdasarkan pada 

pemilu yang demokratis.  

Pergolakan politik yang telah terjadi di Suriah kemudian menimbulkan 

banyak korban berjatuhan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) jumlah 

korban berkisar 5.000 orang.2 Konflik yang terjadi di Suriah ini pada akhirnya 

memunculkan ketidakamanan bagi masyarakat dalam negeri, sehingga 

memunculkan banyaknya masyarakat Suriah yang mencari suaka. Salah satu 

tempat tujuan mereka adalah di negara-negara anggota Uni Eropa. Alasan bagi 

masyarakat Suriah dalam memilih kawasan tersebut untuk mencari kemanan yaitu 

                                                           
1 Nikita Pranissa, 2014, Aktor Besar Dalam Konflik Suriah, Jurnal Ilmiah Non Seminar, Depok: 

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, http://lib.ui.ac.id, di akses pada tanggal 21 

September 2016.  
2  Aram Nerguizian, Instability in Syiria: The Regional Implications of U.S. and Iranian Strategic 

Competitio”, hal. 17  

http://lib.ui.ac.id,/
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di lihat dalam segi geografis, yang mana kedua wilayah tersebut berdekatan. 

Wilayah suriah dengan negara-negara Uni Eropa hanya di batasi oleh laut 

Mediterania, sehingga cukup menggunakan kapal untuk menjangkaunya ke 

wilayah tersebut. Para pencari suaka dari Suriah hingga saat ini mencapai kurang 

lebih 800.000 yang melalui jalur pantai.3  

Gambar. 1.1. peta jalur pencari suaka 

 

     Sumber: Europol (European Law Enforcement Agency) 

Gambar tersebut adalah rute para pencari suaka Suriah menuju negara-

negara anggota Uni Eropa. Wilayah diantara keduanya berdekatan sehingga 

memudahkan masyarakat Suriah untuk menjangkaunya. Hal ini yang menjadi 

salah satu alasan mereka dalam memilih kawasan tersebut untuk mendapatkan 

perlindungan.. 

                                                           
3 Human Refugee Watch, 2015, Europe’s Refugee Crisis, 

https://www.hrw.org/report/2015/11/16/europes-refugee-crisis/agenda-action, diakses dalam 23 

April 2016, jam 16.48 wib. 

https://www.hrw.org/report/2015/11/16/europes-refugee-crisis/agenda-action,
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Uni Eropa adalah organisasi regional di Eropa yang memiliki tanggung 

jawab dalam menangani kasus pencari suaka. Negara-negara yang tergabung 

dalam organisasi tersebut memiliki tanggung jawab bersama untuk menyambut 

pencari suaka dengan cara yang manusiawi, memastikan mereka diperlakukan 

dengan cara adil dan kasus mereka diperiksa dengan standar yang seragam, 

sehingga tidak peduli dari mana pemohon itu berlaku, hasilnya akan sama.4 

Negara-negara anggota wajib memberikan perhatian penuh akan kasus pencari 

suaka tersebut, tidak terkecuali pada kasus yang sedang terjadi di Suriah yang 

membutuhkan perlindungan cepat berupa suaka. 

Menyikapi kasus yang sedang terjadi saat ini, Uni Eropa mengeluarkan 

kebijakan suaka yang tertuang dalam pendirian Common European Asylum 

System (CEAS), dimana CEAS ini terdiri dari sejumlah petunjuk dan peraturan 

suaka yang memerlukan tindakan oleh negara anggota Uni Eropa dalam sistem 

hukum nasional mereka.5 Negara anggota diharuskan memberikan bantuan berupa 

suaka kepada mereka dan hal itu diterapkan pada hukum nasionalnya. 

Hampir semua negara anggota yang tergabung dalam Uni Eropa adalah 

negara-negara yang memegang prinsip nilai-nilai hak asasi manusia dan 

demokrasi. Hal ini mengharuskan negara-negara anggota mengimplementasikan 

HAM, demokrasi dan menjalankan kebijakannya secara liberal. Hal ini pula yang 

perlu di implementasikan negara-negara anggota dalam menaggapi kasus pencari 

suaka Suriah.  

                                                           
4 European Commission, 2015, Common European Asylum System, diakses dalam 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/index_en.htm, (22-10-2016, 

14:44 WIB) 
5 Library of Congress, Refugee Law and Policy: European Union, diakses dalam 

https://www.loc.gov/law/help/refugee-law/europeanunion.php, (22-10-2016, 14:48 WIB) 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/index_en.htm
https://www.loc.gov/law/help/refugee-law/europeanunion.php,
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Kedatangan para pencari suaka Suriah di negara-negara anggota Uni Eropa 

telah mendapatkan tanggapan yang bermacam-macam. Tanggapan yang diberikan 

ada yang terbuka namun membatasi dan ada yang terbuka namun tidak 

membatasi. Beberapa dari mereka yang membatasi dalam menerima pencari suaka 

Suriah yaitu Yunani, Belgia, Swedia, Denmark, Perancis. Negara-negara tersebut 

memberikan kebijakan dalam bentuk menerima namun membatasi. Macam-

macam tanggapan yang diberikan negara-negara anggota Uni Eropa tentunya 

tidak terlepas dari beberapa alasan. Alasan yang paling kuat dari negara anggota 

yang mebatasi yaitu masalah keamanan, Sedangkan Yunani yang berada pada 

posisi paling depan dari letak geografis enggan untuk menerima banyak pencari 

suaka karena kewalahan yang menjadi tempat pertama pencari suaka saat tiba di 

Eropa.6 Mereka tidak mampu jika harus menampung sebanyak-banyaknya pencari 

suaka Suriah. Sehingga mereka cenderung membatasi. Pembatasan dalam 

menerima pencari suaka di beberapa negara anggota Uni Eropa malah berbanding 

terbalik dengan apa yang terjadi di Jerman. Negara ini menerima cukup besar para 

pencari suaka termasuk dari Suriah, dan Jerman memberikan kebijakan berupa 

kebijakan terbuka bagi mereka untuk mendapatkan suaka. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Adirini Pujayanti, Isu Pencari Suaka dan Kebijakan Uni Eropa, di akses dalam 

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-17-I-P3DI-September-2015-

16.pdf, (21-10-2016, 15:18 WIB) 

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-17-I-P3DI-September-2015-16.pdf,
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-17-I-P3DI-September-2015-16.pdf,
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1.2. Number of (non-EU) asylum seekers in the EU and EFTA 

(European Free Trade Association) Member States, 2014 and 2015 

 

Source: Eurostat (migr_asyappctza) 

Data statistik di atas menunjukkan bahwa Jerman berada pada peringkat 

pertama dalam menerima pencari suaka. Jumlah yang paling tinggi diantara 

negara anggota Uni Eropa lainnya. Jumlah pencari suaka dari data tersebut tidak 

terlepas pada kebijakan negara masing-masing anggota dalam menyikapi arus 

besar kedatangan pencari suaka. Setiap negara memiliki aturan tersendiri dalam 

menerima dan memberikan suaka.  

Di sini kemudian sangat menarik untuk diteliti mengenai Jerman salah satu 

negara anggota Uni Eropa yang tetap berkomitmen menerima pencari suaka 

dalam jumlah banyak, sedangkan beberapa negara anggota Uni Eropa lainnya 

cenderung enggan dalam menerima, membatasi bahkan menolak untuk masuk ke 

negaranya. Maka dari itu, penulis mengambil judul penelitian mengenai 

Kebijakan pemerintah Jerman dalam pemberian suaka terhadap korban politik 

Suriah 2014-2015. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Mengapa pemerintah Jerman memberikan kebijakan berbeda terhadap 

pencari suaka Suriah di antara negara anggota Uni Eropa lainnya?  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pemerintah 

Jerman dalam memberikan kebijakan terbuka dalam pemberian suaka terhadap 

korban politik Suriah. Dari data diatas Jerman adalah salah satu negara yang 

menerima banyak para pencari suaka yang salah satunya berasal dari Suriah. 

Disini penulis tertarik untuk menganalisa kebijakan pemerintah Jerman dalam 

pemberian suaka terhadap korban politik Suriah 2014-2015.  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat secara akademis 

Dengan adanya penelitian ini mampu memberikan pemahaman 

yang lebih terhadap pembaca mengenai kebijakan pemerintah Jerman 

dalam pemberian suaka terhadap korban politik Suriah di tahun 2014-

2015 . Selain itu, dengan penelitian ini dapat memberi kontribusi pada 

mata kuliah politik luar negeri.  

b.   Manfaat secara praktis 

Dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat ataupun 

sumbangan ilmu dan pemikiran terhadap pembaca khususnya Ilmu Hubungan 

Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengenai kebijakan 

Jerman tentang pemberian suaka terhadap korban politik Suriah 2014-2015 
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yang dapat dijadikan salah satu rekomendasi terhadap penelitian-penelitian 

kedepannya. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya adalah terletak pada politik luar negeri Jerman dalam menetapkan 

kebijakan terhadap para pencari suaka yang berasal dari Suriah. Jerman 

memberikan kebijakan yang terbuka bagi pencari suaka. Kemudian Jerman salah 

satu negara di kawasan Eropa yang membuka tangan terbuka untuk memberikan 

perlindungan dan keamanan bagi para pencari suaka. 

Penelitian terdahulu adalah cara untuk membedakan dengan penelitian 

penulis. Pertama, penelitian yang berjudul Upaya Uni Eropa Dalam Menangani 

Pengungsi dari Negara-Negara Mediterania Selatan di Kawasan Eropa oleh Ani 

Kartika Sari. Penelitian ini menjelaskan tekait Uni Eropa yang menjadi tujuan 

kehadiran pengungsi dari mediterania selatan dikarenakan beberapa faktor. Faktor 

pertama karena kedekatan geografis. Kedua wilayah  tersebut hanya dibatasi oleh 

laut Mediterania, sehingga mudah bagi pengungsi untuk masuk kawasan Eropa. 

Selain faktor geografis, juga faktor perekonomian yang menjadi alasan Uni Eropa 

dipilih sebagai tempat tujuan para pengungsi. Berangkat dari permasalahan 

pengungsi dari Mediterania Selatan maka, Uni Eropa membentuk European 

Asylum Support Office (EASO), organisasi ini dibentuk untuk melindungi dan 

mengangani masalah pengungsi di kawasan Eropa.7 

                                                           
7 Ani Kartika Sari, Upaya Uni Eropa Dalam Menangani Pengungsi dari Negara-negara 

Mediterania Selatan di Kawasan Eropa,  skripsi, Samarinda: Ilmu Hubungan Internasional, 

Universitas Mulawarman, http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/08/1340.-Ani-Kartika-S-0902045003.pdf,
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Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fatahillah mengenai Upaya United 

Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) dalam Menangani 

Pengungsi Suriah di Lebanon 2011-2013. Penelitian ini membahas terkait analisis 

upaya UNHCR dalam menangani permasalahan pengungsi Suriah di Lebanon 

tahun 2011-2013 dengan fokus penelitiannya pada upaya UNHCR dalam 

menangani permasalahan tempat tinggal dan permasalahan kesehatan pengungsi 

Suriah di Lebanon. 

Dari hasil analisa penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya UNHCR 

dalam menangani permasalahan pengungsi Suriah di Lebanon, yaitu  melalui 

UNHCR sebagai inisiator, fasilitator dan determinator. Ketiga upaya tersebut 

adalah bantuan langsung kepada pengungsi untuk memfasilitasi kebutuhan-

kebutuhan pengungsi. Selain itu, UNHCR juga membantu pengungsi untuk 

mendapatkan solusi berkelanjutan yaitu, integrasi lokal, pengembalian secara 

sukarela, dan pemukiman kembali di negara ketiga.8 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ridky Johannes Pane yang berjudul 

Peranan Badan Pekerja dan Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 

Pengungsi Palestina di Timur Dekat (The Role of United Nations Relief and 

Works Agency for Palestine Refugees in The Near East-UNRWA) Menurut 

Hukum Internasional. Penelitian ini membahas mengenai peran UNRWA dalam 

menangani pengungsi Palestina di Timur dekat, kemudian juga untuk mengetahui 

perbedaan antara UNRWA dan UNHCR terkait pengungsi Palestina.  

                                                                                                                                                         
content/uploads/2015/08/1340.-Ani-Kartika-S-0902045003.pdf, di akses pada tanggal 6 

September 2016. 
8 Fatahillah, Upaya United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani 

Pengungsi Suriah di Lebanon 2011-2013, skripsi, Jakarta: Ilmu Hubungan Internasional. 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29194/1/FATAHILLAH-FISIP.pdf, di 

akses pada tanggal 6 September 2016. 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/08/1340.-Ani-Kartika-S-0902045003.pdf,
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29194/1/FATAHILLAH-FISIP.pdf,
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Dari hasil penelitian izni didapatkan bahwa perbedaan antara UNRWA dan 

UNHCR mengenai urusan pengungsi Palestina sebelum membentuk UNHCR, 

PBB memang sudah membentuk badan tambahan PBB yang diberi mandat untuk 

mengurusi pengungsi Palestina di Timur dekat yaitu UNRWA. Keterkaitan 

terhadap pengungsi Palestina UNRWA dan UNHCR memiliki perbedaan. Secara 

kelembagaan UNHCR adalah badan khusus sedangkan UNRWA merupakan badan 

tambahan. Perbedaan antara UNHCR dan UNRWA terkait urusan pengungsi 

Palestina dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu mengenai mandat, lingkup kerja, dan 

keterkaitan kedua badan tersebut terhadap pengungsi Palestina.9 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Imanuel Chrissandi yang 

berjudul Dampak Sikap Jerman Terhadap Krisis Pengungsi Bagi Keamanan 

Regional di Eropa. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana menyikapi 

krisis pengungsi yang terjadi di Eropa, Jerman telah memutuskan untuk menerima 

dan membantu pengungsi yang masuk ke wilayah Uni Eropa, dan mendesak 

negara-negara Uni Eropa untuk mengambil tindakan yang sama dengan Jerman. 

Maka dari itu, kebijakan Jerman telah memberikan dampak bagi keamanan 

regional Eropa, mulai dari dampak negatif seperti negara-negara transit yang 

kewalahan dalam menerima pengungsi, maraknya kejahatan pasca kedatangan 

pengungsi akibat adanya pertentangan kebudayaan, munculnya kekhawatiran 

mengenai pengungsi yang membawa bahaya masalah teroris.10 

                                                           
9 Ridky Johannes Sitorus Pane, Peranan Badan Pekerja dan Bantuan Perserikatan Bangsa-

Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (The Role of United Nations Relief and Works 

Agency for Palestine Refugees in The Near East-UNRWA) Menurut Hukum Internasional, skripsi, 

Purwokerto: Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 

http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Ridky%20Johannes%20Sitorus%20Pane%20(

E1A009025).pdf,di akses pada tanggal 6 September 2016. 
10 Immanuel Chrissandi, Dampak Sikap Jerman Terhadap Krisis Pengungsi Bagi Keamanan 

Regional di Eropa, skripsi, Makassar: Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin, 

http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Ridky%20Johannes%20Sitorus%20Pane%20(E1A009025).pdf,
http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Ridky%20Johannes%20Sitorus%20Pane%20(E1A009025).pdf,
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Penelitian yang di tulis oleh penulis berbeda dengan peneitian-penelitian 

sebelumnya. Di mana, penelitian ini mengenai kebijakan terbuka pemerintah 

Jerman dalam pemberian suaka terhadap korban politik Suriah 2014-2015. Jerman 

salah satu negara di Eropa yang menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia, hal ini 

tertuang pada pasal 1 undang -undang tahun 1949, yang mengikat Jerman pada 

hak asasi manusia sebagai “dasar bagi setiap masyarakat manusia, serta bagi 

perdamaian dan keadilan di dunia“. Penelitian ini berfokus pada alasan 

pemerintah Jerman memberikan kebijakan terhadap pencari suaka yang berasal 

dari Suriah, sedangkan negara-negara di Eropa lainnya cenderung lebih 

membatasi. 

Tabel. 1.1 Tabel Porsi Penelitian 

                                                                                                                                                         
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19077/BAB%20I,%20BAB%20III,%20

DAN%20BAB%20V.pdf?sequence=1, di akses pada tanggal 6 September 2016. 

  No. Judul dan Nama 

Peneliti 

Jenis Penelitian dan 

Alat Analisa 

Hasil 

2  1          Upaya Uni Eropa 

Dalam Menangani 

Pengungsi Dari 

Negara-Negara 

Mediterania Selatan 

di Kawasan Eropa 

 

  Oleh: Ani Kartika Sari 

  Deskriptif Eksplanatif 

Pendekatan: 

  Regionalisme 

  Tidaklah mudah bagi 

Uni Eropa sebagai induk 

pemerintahan Eropa 

dalam menangani 

pengungsi Mediterania 

Selatan di negara- negara 

anggotanya. Banyak  

upaya yang telah 

dilakukan oleh UE 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19077/BAB%20I,%20BAB%20III,%20DAN%20BAB%20V.pdf?sequence=1,
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19077/BAB%20I,%20BAB%20III,%20DAN%20BAB%20V.pdf?sequence=1,
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diantaranya, upaya Eropa 

untuk mensetarakan 

sistem suaka melalui 

CEAS (Common 

European Asylum 

System), yang di 

aplikasikan oleh EASO 

(European Asylum 

Support Office). Tidak 

hanya penanganan di 

dalam kawasaan Eropa, 

namun untuk mengurangi 

jumlah pengungsi UE 

juga menerapkan 

kebijakan ENP 

(European 

Neighbourhood Policy), 

yaitu membantu negara–

negara tetangga Uni 

Eropa termasuk negara-

negara Mediterania 

Selatan untuk 

mempercepat proses 

Demokratisasi. 
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3  2   Upaya United 

Nations High 

Commissioner For 

Refugees (UNHCR) 

Dalam Menangani 

Pengungsi Suriah di 

Lebanon 2011-2013 

 

  Oleh: Fatahillah 

 

     Deskriptif 

     Pendekatan: 

1. Organisasi 

Internasional 

2. Keamanan Manusia 

(Human Security) 

3. Pengungsi      

 

  Usaha yang dilakukan 

oleh UNHCR mencakup 

kepada peran UNHCR 

sebagai organisasi 

internasional yang 

berperan sebagai 

inisiator, fasilitator dan  

     determinator. Sebagai 

inisiator UNHCR 

mengajukan 

permasalahan pengungsi 

Suriah  

K kepada masyarakat 

internasional melalui 

konferensi donor yang 

diadakan di Kuwait. 

Sebagai fasilitator 

UNHCR menyediakan 

fasilitas bantuan secara 

langsung kepada 

pengungsi Suriah, dan 

sebagai determinator 

UNHCR memberikan 

status pengungsi  
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     melalui mekanisme 

refugee status 

determination (RSD) 

berdasarkan konvensi 

1951 tentang status 

pengungsi.  

    3   Peranan Badan 

Pekerja dan Bantuan 

Perserikatan Bangsa-

Bangsa untuk 

Pengungsi Palestina 

di Timur Dekat ( 

     The Role of United 

Nations Relief and 

Works Agency  

     for Palestine  

     Refugees in The 

Near East- 

UNRWA) Menurut 

Hukum Internasional 

 

     Oleh: Ridky 

Johannes Sitorus 

Pane 

     Deskriptif 

     Pendekatan:  

     Hukum Internasional 

     Melalui program intinya 

yaitu bantuan dan 

pembangunan manusia, 

UNRWA memberikan 

perlindungan kepada 

pengungsi Palestina di 

wilayah operasinya yaitu 

Jalur Gaza, Suriah, 

Libanon, Yordania, dan 

Tepi Barat. UNRWA 

dalam memberikan 

perlindungan kepada 

pengungsi  

P   palestina telah 

berdasarkan pada lima 

prinsip umum yang 

berkaitan  

     dengan Hukum 
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Pengungsi Internasional 

yaitu prinsip  

     pemberian suaka 

(asylum), non-ekstradisi, 

non refoulment, hak dan 

kewajiban negara 

terhadap para pengungsi, 

dan kemudahan-

kemudahan (facilities) 

yang diberikan oleh 

negara-negara yang 

bersangkutan terhadap 

pengungsi. Peranan 

UNRWA kepada 

pengungsi Palestina telah 

menjamin hak-hak  

     asasi manusia dan hak 

pengungsi seperti yang 

telah ditentukan oleh  

     instrumen-instrumen 

hukum internasional, 

diantaranya : hak 

kesempatan atas hak 

milik, hak berserikat, hak 
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berperkara di pengadilan, 

hak atas pekerjaan yang 

menghasilkan, hak atas 

pendidikan dan 

pengajaran, hak 

kebebasan bergerak, hak 

atas kesejahteraan sosial, 

hak atas tanda 

pengenalan dokumen 

perjalanan, dan hak 

untuk tidak diusir. 

    4   Dampak Sikap 

Jerman Terhadap 

Krisis Pengungsi 

Bagi Keamanan 

Regional di Eropa 

 

  Oleh: Imanuel 

Chrissandi 

     Deskriptif  

     Pendekatan: 

1. Politik Luar Negeri 

2. Hak Asasi Manusia 

 

    Kebijakan Jerman dalam 

menerima banyak 

pengungsi yang masuk 

ke wilayah negaranya 

menimbulkan dampak 

posistif dan negatif bagi 

keamanan regional di 

Eropa. Dampaknya 

adalah banyaknya 

negara-negara transit di 

Eropa yang tidak mampu 

menerima pengungsi 

yang amat banyak, 



17 
 

 

    1.5 Kerangka Teori dan Konsep 

1.5.1  Teori Eksternal-Internal Setting 

 Politik luar negeri yaitu sebuah strategi untuk mencapai tujuan dalam negeri 

maupun luar negeri dan juga menentukan keterlibatan suatu negara pada isu-isu 

internasional atau lingkungan sekitarnya. Setiap negara memiliki politik luar 

negeri yang tentunya berbeda-beda tergantung dari tujuan negara tersebut. Penulis 

disini menggunakan teori pengambilan keputusan luar negeri menurut Richard 

Snyder untuk menjelaskan apa yang telah melatarbelakangi dari kebijakan yang 

telah dibuat. Richard Snyder adalah seorang teoritisi yang telah mempelopori 

meningkatkan angka 

kejahatan di Eropa yang 

diakibatkan adanya 

“bentrok kebudayaan” 

antara kebudayaan Eropa 

dan daerah asal 

pengungsi, serta 

menimbulkan 

kekhawatiran masyarakat 

Eropa karena dapat 

memunculkan bibit- bibit 

terorisme. 
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pendekatan pembuatan keputusan dalam analisis politik luar negeri.11 Menurut 

Richard Snyder (1960), proses pengambilan keputusan politik luar negeri dapat 

dipengaruhi oleh external dan internal setting dalam mempengaruhi perilaku 

politik luar negeri suatu negara.12 Selain itu, penelitian Snyder juga 

mempertimbangkan karakteristik situasional ketika mengambil keputusan sedang 

berlangsung, contohnya apakah proses pengambilan keputusan itu dibuat dalam 

situasi tertekan, krisis atau beresiko. 

    Menurut Richard Snyder bahwa faktor apapun yang menjadi determinan 

dalam politik luar negeri akan diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para 

pembuat keputusan. Maka dari itu, faktor-faktor yang paling penting yang dapat 

menjelaskan pilihan-pilihan politik luar negeri adalah :13 

a. Motivasi dari para pembuat keputusan (nilai-nilai dan norma yang 

dianut), merupakan suatu dorongan untuk menggunakan kesempatan 

yang dimiliki dan menekankan mengapa suatu keputusan tersebut 

diambil. 

b. Arus informasi diantara mereka (jaringan informasi), untuk mengetahui 

sumber-sumber yang dapat menjadi masukan bagi perumusan politik dan 

kebijakan luar negeri. 

c. Pengaruh dari berbagai politik luar negeri terhadap pilihan mereka 

sendiri, menekankan tentang persepsi mengenai lingkungan internasional 

yang mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut. 

                                                           
11 Mohtar Mas’oed, 1989, Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi, 

Yogyakarta, Rancang Sampul, hal. 116. 
12 Richard C. Snyder, H.W. Bruck, and Burton Sapin (eds), 1962, Foreign Policy Decision-

Making: An Approach to the Study of International Politics, New York: The Free Press, hal. 203. 
13 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan 

Internasional, 2005, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 64 
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d. Keadaan atau situasi untuk mengambil keputusan yang ada pada waktu 

keputusan itu dibuat, apakah sedang dalam krisis atau tidak dalam krisis 

suatu keputusan tersebut diambil.  

Maka dari itu, dengan pilihan-pilihan diatas dapat mempengaruhi suatu 

aktor dalam mengambil keputusan.  

 

Bagan 1.1 Pembuatan Keputusan Politik Luar Negeri Menurut 

Richard Snyder 

A Faktor Internal Pembuatan 

Keputusan 

 F Faktor Eksternal Dari 

Pembuatan Keputusan 

1 Ideologi  1 Lingkungan non manusia 

2 Masyarakat   2 Kebudayaan lain 

3 Lingkungan manusia, 

penduduk dan kebudayaan 

 3 Masyarakat lain 

4 Lingkungan non manusia  4 Tindakan pemerintah 

lainnya 

   

 

 

 

 

B Perilaku Dan Struktur Sosial 

1 Orientasi nilai-nilai utama 

2 Pola pengembangan utama 

Proses Pembuatan Keputusan 

Oleh Pembuat Keputusan 

D 
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 Ciri-ciri utama organisasi social 

4 Diferensiasi dan spesialisasi peranan 

5 Jenis-jenis fungsi kelompok dan proses social 

yang relevan 

6 Proses social yang relevan 

a) Pembentukan opini  

b) Sosialisasi masyarakat 

c) politik 

 

 

 

 

 

Dalam menjelaskan permasalahan yang ada, penulis menggunakan konsep 

pendukung politik luar negeri untuk membantu penelitian ini dalam konteks 

eksternal dan internal setting. Untuk menjelaskan konteks external setting, 

penulis menggunakan konsep yang di kemukakan oleh Holsti. Definisi politik luar 

negeri menurut Holsti (1992), yaitu gagasan atau tindakan yang dirancang oleh 

pembuat keputusan suatu negara untuk menyelesaikan permasalahan maupun 

mempromosikan sejumlah perubahan, pada perilaku beberapa aktor negara lain 

maupun non negara; ataupun juga mengubah atau mempertahankan sebuah objek, 

kondisi atau praktek di lingkungan eksternal.14 Kejadian yang tidak diprediksi 

                                                           
14 Kalevi J Holsti, International Politics: A Framework for Analysis, 6 th ed, New Jersey: Pretince 

Hall International, 1992. 

Pelaksana  

E 
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sebelumnya dapat menjadi dasar bagi negara dalam memutuskan kebijakan luar 

negeri. 

 Konsep kedua yakni konsep politik luar negeri dalam konteks internal setting 

yang dikemukakan oleh Keith R. Legg dan James F. Morrison. Defenisi politik 

luar negeri tersebut yaitu sumber kebijakan luar negeri yang dirumuskan oleh 

suatu negara dapat berdasarkan pada kebutuhan budaya, psikologis, dan ideologi. 

Adanya kebutuhan dalam memenuhi ideologi imperatif, seperti mengikuti prinsip 

moralitas, dalam contoh bantuan untuk korban agresi atau penindasan yang tidak 

adil.15  

External dan internal setting memiliki posisi yang sama dan saling 

mempengaruhi satu sama lain dalam pembuatan keputusan politik luar negeri. 

External setting dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain negara, 

budaya-budaya luar, dan masyarakat luar. Selain itu, exsternal setting juga pada 

umumnya mengacu pada kondisi di luar batas-batas teritorial sebuah negara dan 

reaksi dari tindakan negara-negara lain.16 Internal setting juga sangat dipengaruhi 

oleh beberapa variabel seperti negara, masyarakat, serta penduduk dan 

kebudayaan. Internal setting biasanya dipengaruhi oleh adanya politik domestik 

pada negara tersebut. Berdasarkan internal dan eksternal setting, para pembuat 

kebijakan berusaha menyeimbangkan faktor tersebut dalam perumusan politik 

luar negeri. 

Dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan tentang mengapa Jerman 

mengambil kebijakan yang berbeda diantara anggota Uni Eropa lainnya terhadap 

                                                           
15 Richard Little and Michael Smith, 1991, Perspectives on World Politics, Second Edition, New 

York: Routledge, hal. 63. 
16 Richard C. Snyder, H.W. Bruck, and Burton Sapin (eds), 1962, Foreign Policy Decision-

Making: An Approach to the Study of International Politics, New York: The Free Press, hal. 203. 
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korban politik Suriah. Maka dari itu, penulis akan menggunakan teori Richard 

Snyder karena teori ini menjelaskan suatu negara dalam memberikan 

kebijakannya akan dipengaruhi oleh pengambilan keputusan berdasarkan 

exsternal dan internal setting.  

Tabel 1.2  

Analisis Definisi Konseptual dan Operasional Dalam Pembuatan Kebijkan 

Pemerintah Jerman Dalam Pemberian Suaka Suriah 2014-2015 

N

o 

Konsep Definisi Konseptual Definisi 

Operasional 

1 Poltik Luar Negeri 

dalam Konteks Eksternal 

Setting 

 

 

Kondisi luar batas-batas 

territorial, berbagai 

tindakan dan reaksi dari 

Negara lain 

Peristiwa yang 

terjadi pada 

lingkungan 

internasional 

seperti pencari 

suaka Suriah, 

serta tanggapan 

dan reaksi dari 

berbagai Negara 

di Uni Eropa. 

2 Politik Luar Negeri 

dalam Konteks Internal 

Setting 

Budaya, Psikologis, 

Ideologi, Nonpemerintah 

Jerman dengan 

ideologi 

demokrasi, serta 

faktor 

nonpemerintah 
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seperti 

masyarakat 

internal Jerman 

yang mendukung 

para pencari 

suaka Suriah.  

 

Proses pengambilan keputusan politik luar negeri yang dilakukan oleh Jerman 

tidak terlepas pada proses eksternal dan internal setting. Proses pengambilan 

keputusan yang berdasarkan eksternal setting berupa reaksi dan tanggapan negara-

negara yang berada dalam keanggotaan Uni Eropa dalam memberikan respon 

terhadap krisis dan korban politik Suriah untuk mendapatkan suaka, dimana 

negara-negara anggota dituntut untuk menerima, tidak membatasi bahkan 

menolak. Menyikapi situasi yang tidak diprediksi sebelumnya di negara-negara 

Uni Eropa, maka disini Jerman sebagai salah satu negara keanggotaan 

memberikan respon cepat yang responsif dalam menerima mereka, bahkan Jerman 

menerima dengan jumlah banyak dibandingkan dengan negara anggota Uni Eropa 

lainnya yang cenderung menolak dan membatasi. Berangkat dari kondisi dan 

krisis yang berada diluar daerah teritorialnya, maka Jerman memberikan 

kebijakan terbukanya yang tidak terlepas pada perumusan politik luar negerinya 

yang di dasarkan pada eksternal setting.  

Proses pengambilan keputusan pada konteks internal setting Jerman 

memberikan kebijakan berdasarkan ideologi yang dianutnya. Jerman adalah 

negara di Uni Eropa yang memiliki ideologi demokrasi liberal, dimana dengan 
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ideologi seperti ini mewajibkan setiap negara untuk ikut dalam memperhatikan 

kejadian-kejadian yang berada pada lingkungan internasional. Selain itu, Jerman 

juga meiliki konstitusi terkait pencari suaka, serta dukungan internal masyarakat 

Jerman dalam menyikapi kasus tersebut. Aspek ideologi, konstitusi Jerman, dan 

dukungan masyarakat inilah yang kemudian melatarbelakangi Jerman dalam 

proses pembuatan keputusan politik luar negeri yang di tuangkan dalam kebijakan 

terbukanya. 

 

1.6 Metode Penelitian 

 Metode penelitian sangat penting disaat melakukan sebuah penelitian. Hal 

ini dikarenakan metode penelitian dapat mempermudah peneliti untuk mencari 

solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi dalam melakukan penelitian. 

Sehingga dapat menghasilkan penelitian yang benar dan akurat serta tidak 

diragukan lagi dalam menentukan kesimpulan. Selain itu, dengan metode 

penelitian juga dapat menjadikan penelitian lebih sistematis dan teliti dalam 

penulisan.  

 

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa  

Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan adanya sasaran 

analisa yang tepat agar dapat mempermudah dalam mencari pokok 

permasalahan yang sedang dihadapi oleh para analis. Dalam Ilmu 

Hubungan Internasional terdapat dua level analisa seperti yang dijelaskan 

oleh Mochtar Mas’oed yaitu unit analisa dan unit eksplanasi. Unit analisa 

merupakan perilaku yang hendak kita deskripsikan, jelaskan dan ramalkan 
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(variabel dependen), sedangkan unit eksplanasi merupakan dampak 

terhadap unit analisa hendak kita amati (bisa juga disebut dengan variabel 

Independen).17 Setelah para analis menentukan unit analisa dan unit 

eksplanasinya, kemudian dikelompokkan ke dalam identifikasi tingkat 

analisa, yang mana memiliki tiga tingkatan yaitu individu dan kelompok, 

negara-bangsa, dan sistem regional dan global. 

Setelah analis dapat membedakan unit analisa dan unit eksplanasi, dan 

dapat mengelompokkan identifikasi tingkat analisa, langkah selanjutnya 

adalah mengelompokkan ke dalam tingkat analisa yang dapat dilihat dari 

tiga kemungkinan, yakni Reduksionis (unit analisa ini lebih tinggi daripada 

unit eksplanasi), Korelasionis (unit analisa dan unit eksplanasinya berada 

pada tingkatan yang sama), sedangkan Induksionis (unit analisa lebih 

rendah daripada dengan unit eksplanasi).18 Untuk lebih jelasnya, penulis 

mengelompokkan ke dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. 

 

Tabel 1.4. Level Analisa 

 

 

 

 

 

 

Unit Analisa 

 

  

Individu& 

Kelompok 

 

Negara-Bangsa 

Sistem 

Regional& 

Global 

Individu&    

                                                           
17 Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: 

LP3ES, hal 39. 
18Mochtar Mas’oed, Ibid.,hal 39. 
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Unit 

Eksplanasi 

Kelompok 2 

(Korelasionis) 

1 

(Reduksionis) 

1 

(Reduksionis) 

Negara-

Bangsa 

 

3 

(Induksionis) 

 

2 

(Korelasionis) 

 

1 

(Reduksionis) 

Sistem 

Regional& 

Global 

 

3 

(Induksionis) 

 

3 

(Induksionis) 

 

2 

(Korelasionis) 

 

Penjelasan di atas mengenai level analisa, maka dalam penelitian ini 

yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan judul Kebijakan 

pemerintah Jerman dalam pemberian suaka terhadap korban politik Suriah 

2014-2015, maka penulis menggunakan jenis penelitian Korelasionis 

karena unit analisa berada pada tingkatan yang sama dengan unit 

eksplanasi. Unit analisanya adalah Kebijakan pemerintah Jerman dalam 

pemberian suaka sedangkan Unit eksplanasinya Korban politik Suriah 

2014-2015. Kemudian kedua variabel tersebut melahirkan sebuah hipotesis 

dan penulis menguji kebenaran hipotesis tersebut. 

1.6.2 Metode atau Tipe Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode eksplanatif yang 

berupaya untuk menjawab pertanyaan berupa “mengapa” yang menjelaskan 

mengenai mengapa suatu gejala atau permasalahan tersebut bisa terjadi.  

Selain itu, eksplanatif juga berupa penelitian yang bersifat menggali 
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sesuatu yang benar-benar belum diketahui (rincian, hubungan detail, sifat, 

dan keadaannya). 

 

1.6.3 Teknik Analisis Data 

Dalam penulisan ini, metode penelitian menggunakan Deduksionis 

yang mana data-data yang sudah diperoleh kemudian diteliti dengan 

menggunakan teori dan konsep yang sudah ada sehingga dapat 

menghasilkan sebuah hipotesa.  

 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah melalui studi 

pustaka (Library research) yang mana data diperoleh dari beberapa 

referensi, buku, artikel, Jurnal, berbagai situs internet, skripsi dan lain 

sebagainya. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh memiliki tingkat 

keakuratan yang jelas sehingga dapat di pertanggungjawabkan. Selain itu 

data-data untuk menunjang penelitian ini tidak hanya diperoleh di 

perpustakaan pusat UMM, namun juga perpustakaan Laboratorium Ilmu 

Hubungan Internasional, maupun perpustakaan pribadi. 

 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Materi 

   Agar pembahasan penelitian ini lebih fokus, penulis membatasi 

pada kebijakan yang telah di berikan pemerintah Jerman terhadap korban 
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politik Suriah 2014-2015. Jerman memberikan kebijakan politik tersebut 

sebagai salah satu respon dalam pergolakkan politik di Suriah. 

b. Batasan Waktu 

Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada kebijakan 

pemerintah Jerman pada pemberian suaka terhadap korban politik Suriah 

2014-2015 di masa Kanselir Angela Merkel. Hal ini dilakukan karena 

pada tahun tersebut telah diberlakukan sebuah kebijakan Jerman yang 

membuka pintu lebar untuk para pencari suaka yang berasal dari Suriah. 

 

1.7  Hipotesa 

Latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memberikan 

jawaban sementara bahwa kebijakan luar negeri Jerman yang berbeda diantara 

negara anggota Uni Eropa lainnya dalam menerima pencari suaka Suriah dilatar 

belakangi oleh eksternal dan internal setting.  

Pada eksternal setting, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan untuk 

memberikan respon cepat terhadap pencari suaka Suriah yang kemudian perlu 

dijalankan oleh negara-negara anggotanya. Peristiwa yang tidak dapat diprediksi 

sebelumnya membuat Jerman sebagai salah satu negara anggota terbuka dalam 

menerima mereka dan Jerman menjadi pembeda diantara negara anggota lainnya 

dalam menyikapi pencari suaka.  

Pada konteks internal setting yaitu Jerman sebagai negara yang memiliki 

ideologi demokrasi liberal tentunya terbuka terhadap krisis kemanusiaan yang 

terjadi di Suriah. Sikap terbukanya Jerman dalam menerima para pencari suaka 

Suriah juga tidak terlepas dari adanya konstitusi pencari suaka serta dukungan 
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internal masyarakat Jerman. Hal ini yang kemudian dasar politik luar negeri 

Jerman dalam menerima pencari Suaka suriah tidak terlepas pada kepentingan 

pencitraan dalam dunia internasional. 

 

1.8 Sistematika Penulisan   

    BAB I 

    Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Rumusan Masalah 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

a.   Manfaat secara akademis 

b.   Manfaat secara praktis 

1.4. Penelitian Terdahulu 

1.5. Kerangka Teori dan Konsep              

(Pendekatan)  

1.5.1.  Teori Eksternal-Internal Setting 

1.6. Metodologi Penelitian 

1.6.1. Variabel Penelitian dan Level Analisa 

1.6.2. Metode/ Tipe Penelitian 

1.6.3. Teknik Analisa Data 

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data 

1.6.5. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Materi 

b. Batasan Waktu 
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1.7. Hipotesa 

1.8. Sistematika Penulisan 

 

    BAB II     Kebijakan Uni Eropa Terkait HAM 

2.1   Konvensi Jenewa 1951 

2.2 Upaya Kebijakan Uni Eropa Terkait 

Penegakan HAM 

      2.2.1 Latar Belakang Kebijakan Uni Eropa 

Terkait Pencari Suaka 

  2.2.2 Respon negara Keanggotaan Uni 

Eropa Terhadap Pencari Suaka 

Suriah 

    BAB III      Kebijakan Jerman Terhadap HAM 

3.1   Konstitusi Republik Federal Jerman 

 3.1.1 Ideologi Jerman 

 3.1.2 Penegakan HAM Jerman 

  3.1.3 Implementasi Kebijakan Penegakan 

HAM Jerman 

3.2   Kebijakan Jerman Terhadap Suriah  

    BAB IV 

     

Analisis Kebijakan Jerman Terhadap Pencari 

Suaka Suriah 

4.1  Respon Jerman Terhadap Kebijakan Uni 

Eropa Terkait Pencari Suaka Suriah 

4.2   Dasar Jerman atas Kebijakan Pencari Suaka 
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Suriah 

     4.2.1 Kebijakan Luar Negeri Eksternal Setting 

Jerman 

     4.2.1 Kebijakan Luar Negeri Internal Setting 

Jerman 

    BAB V 

    Penutup 

5.1   Kesimpulan 

5.2   Saran 

 

 

 

 

 

 


