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BAB III 

KEBIJAKAN JERMAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA 

 

Pada bab ini, penulis menjelaskan terkait implementasi Hak Asasi Manusia 

Jerman. Hal ini tidak terlepas pada implementasi keterlibatan Jerman dalam 

menghadapi kasus pencari suaka Suriah. Jerman hadir sebagai negara yang 

memberikan kebijakan terbuka terhadap pencari suaka Suriah. Kebijakan yang 

telah diberikan tersebut tidak terlepas atas dasar Konstitusi Undang-Undang Dasar 

1949, Ideologi berupa demokrasi liberal, serta dukungan masyarakat internal 

Jerman.  

 

3.1 Konstitusi Republik Federal Jerman 

Dalam hak asasi manusia, Jerman memiliki dasar hukum yang berlandaskan 

pada Undang-Undang Dasar 1949. Konstitusi Jerman yang berkenaan dengan hak 

asasi manusia telah tertuang dalam bentuk hukum hak-hak dasar, seperti:1 

1. Martabat manusia tidak dapat diganggu gugat. Tugas otoritas negara yaitu 

wajib menghormati dan melindungi warga negaranya.  

2. Jerman mengakui akan hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat 

dan tidak dapat dicabut sebagai dasar dari setiap komunitas, perdamaian dan 

keadilan di dunia. 

3. Hak-hak dasar yang tersaji dalam Undang-Undang Dasar akan mengikat 

legislatif, eksekutif dan yudikatif secara langsung. 

                                                           
1 Ibid  
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Hak dasar berkenaan dengan hak asasi manusia yang telah tertuang pada 

konstitusi Republik Federal Jerman, telah menjadi dasar negara ini untuk 

memperhatikan dan mengimplementasikan HAM dalam lingkup negara maupun 

lingkup lingkungan internasional. Aturan dasar hukum yang ada dan mengikat 

menjadikan Jerman sebagai negara yang harus patuh terhadap konstitusi yang ada. 

Demi terciptanya hubungan harmonis dalam lingkup negara dan dunia 

internasional, maka Jerman sebagai negara yang liberal dan demokratis perlu 

menjaga perdamaian internasional dan konsisten dalam menjalankan 

konstitusinya. 

Menyikapi banyaknya arus pencari suaka, Jerman memiliki aturan-aturan 

yang tertuang dalam konstitusinya mengenai hak suaka yang tertera dalam artikel 

16a. (Konstitusi Terlampir) Isi konstitusi tersebut, yaitu:2 

1) Pasal satu menjelaskan mengenai setiap orang yang mendapatkan 

penganiayaan dengan alasan politik berhak mendapatkan suaka.  

2) Ayat (1) Pasal ini menjelaskan negara-negara diluar anggota masyarakat 

Eropa mendapatkan hak jaminan yang di dasarkan pada Konvensi 

perlindungan hak asasi manusia. 

3) Pasal ini menjelaskan mengenai praktik penegakan hukum bagi pencari suaka 

yang mengalami penindasan politik atau perlakukan tidak manusiawi. Dalam 

hukumnya perlu ada persetujuan dari Bundesrat 

4) Dalam ayat (3) Pasal ini menjelaskan terkait pelaksanaan langkah-langkah 

dalam mengakhiri pemohon yang tinggal dengan ditangguhkan oleh 

pengadilan jika adanya keraguan dalam legalitas mereka.  

                                                           
2 Juris, Basic Law for the Federal Republic of Germany, di akses dalam https://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_gg/print_englisch_gg.html, (10-25-2016, 22:16 WIB). 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/print_englisch_gg.html,
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/print_englisch_gg.html,
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5) Ayat (1) ke (4) Pasal ini menjelaskan terkait negara-negara anggota 

masyarakat Eropa dan negara ketiga yang tidak akan menghalangi dari 

perjanjian internasional dalam memperhatikan kewajiban dari Konvensi yang 

berkaitan dengan status pengungsi dan Konvensi untuk perlindungan hak 

asasi manusia serta kebebasan dasar. Dalam penegakannya harus meyakinkan 

negara-negara kontraktor dan mengadopsi aturan berunding untuk 

memutuskan pemohonan suaka. 

Dengan demikian jelas bahwa Jerman merupakan negara yang secara 

konsisten berupaya melindungi dan memperjuangkan Hak Asasi Manusia yang 

berlandaskan pada Konstitusi terkait. 

 

  3.1.1 Ideologi Jerman 

Telah tercatat dalam lembaran sejarah bahwa Jerman sebelum menjadi 

negara yang menganut paham demokrasi liberal merupakan salah satu negara 

yang melakukan pelanggaran HAM berat (genosida). Dibawah kekuasaan Hitler, 

Jerman berubah menjadi negara diktaktor yang memprakarsai pembantaian massal 

terhadap orang-orang Yahudi. Pembantaian yang terjadi menelan korban sekitar 6 

juta jiwa.3 Sejak tahun 1949 kemudian Jerman menganut sistem politik demokrasi 

liberal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Undang-Undang Dasar yang bersifat 

sementara (Ubergangszeit) yang di buat pada tanggal 23 Mei 1949.4 Undang-

Undang Dasar sementara yang dimaksud adalah UUD yang disahkan di Bonn 

                                                           
3 Yad Vashiem, Frequently Asked Question, di akses dalam 

http://www.un.org/en/holocaustremembrance/docs/FAQ%20Holocaust%20EN%20Yad%20Vashe

m.pdf, (12-10-2016, 23:35 WIB) 
4 Yuli Setiawan, Sistem Politik Republik Federal Jerman, Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/876/sistem-politik-republik-federal-jerman, di 

akses dalam (12-08-2016, 11:45 WIB) 

http://www.un.org/en/holocaustremembrance/docs/FAQ%20Holocaust%20EN%20Yad%20Vashem.pdf,
http://www.un.org/en/holocaustremembrance/docs/FAQ%20Holocaust%20EN%20Yad%20Vashem.pdf,
https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/876/sistem-politik-republik-federal-jerman,
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tahun 1949 yang mulanya dianggap sebagai UUD peralihan. Setelah Jerman 

melakukan reunifikasi tahun 1990, UUD 1949 tersebut menjadi konstitusi tetap di 

Jerman. UUD ini adalah landasan untuk terwujudnya satu peraturan kebebasan 

demokrasi bagi rakyatnya, termasuk kaitannya implementasi dalam bentuk HAM. 

Bagian pertama di Grundgesetz yaitu tercantum penjelasan hak-hak asasi yang 

disertai kewajiban sebuah negara untuk menghormati dan melindungi martabat 

manusia. Hak tersebut menjamin perlindungan yang menyeluruh bagi warga 

negara terhadap kesewenang-wenangan. Penghormatan terhadap martabat 

manusia serta kemerdekaan dalam mengembangkan perilaku baik bagi warga 

Jerman ataupun warga asing.5 Konstitusi Jerman memuat aturan yang mengikat 

dalam menghargai martabat manusia termasuk bagi warga asing. 

Seperti yang peneliti ulas sebelumnya bahwa ada komitmen kuat dari 

pemerintah dan masyarakat Jerman dalam menegakkan Hak Asasi Manusia, hal 

ini telah dapat ditunjukkan oleh pemeritah Jerman dengan meratifikasi berbagai 

perjanjian regional dan internasional. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat 

jerman adalah dengan menyambut secara baik para pecari suaka politik.  

 

3.1.2 Penegakan Hak Asasi Manusia Jerman  

 Martabat manusia tidak dapat diganggu gugat. Semua organ kuasa 

negara wajib menghargai dan melindunginya. Inilah Pesan yang tertuang dalam 

pasal 1 Undang-Undang Dasar, yang mengikat Jerman pada hak asasi manusia 

sebagai “dasar bagi setiap masyarakat manusia, serta bagi perdamaian dan 

                                                           
5 Ibid, Yuli Setiawan 
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keadilan di dunia.6 Aturan tersebut telah diperhatikan oleh Jerman dalam 

hubungan luar negerinya. Perlindungan serta penguatan hak asasi manusia 

memegang peranan khusus dalam konteks politik luar negeri dalam hubungan 

antarnegara. Bersama mitranya di Uni Eropa dan dalam kerjasama dengan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jerman berupaya di seluruh dunia untuk melindungi 

dan mengembangkan standar hak asasi manusia.7 Jerman memiliki sikap seperti 

itu sebagai pembuktian bahwa Jerman memiliki keseriusan dalam memperhatikan 

Hak Asasi Manusia termasuk mengimplementasikannya pada krisis dan 

pelanggaran kemanusiaan.  

Jerman adalah salah satu negara yang banyak menandatangani semua 

perjanjian hak asasi manusia PBB serta protokol tambahannya (Pakta Sipil, Pakta 

Sosial, Konvensi Antirasisme, Konvensi Hak Perempuan, Konvensi 

Antipenganiyaan, Konvensi Hak Anak-Anak, Konvensi Hak Penyandang 

Disabilitas, Konvensi Antipenghilangan). Kemudian yang terakhir Jerman 

menandatangani Protokol tambahan untuk kesepakatan melawan penganiayaan 

dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Kedua perjanjian tersebut telah 

berlaku pada 2009. Sebagai negara anggota Uni Eropa, Jerman juga meratifikasi 

Protokol tambahan untuk Konvensi Hak Anak-Anak, yang memungkinkan 

gugatan secara individual.8 Perjanjian setiap Konvensi yang dilakukan Jerman 

sebelumnya dapat menjadi sebuah bukti bahwa Jerman memperhatikan penuh 

                                                           
6 Fakta Mengenai Jerman, Perlindungan Hak Asasi Manusia, di akses dalam 

https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/kategori/politik-luar-negeri/pelindungan-hak-asasi-

manusia, (11-1-2016, 10:53 WIB) 
7 Ibid. 
8 Fakta Mengenai Jerman, Perlindungan Hak Asasi Manusia, di akses dalam 

https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/kategori/politik-luar-negeri/pelindungan-hak-asasi-

manusia, (11-1-2016, 11:18 WIB) 

https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/kategori/politik-luar-negeri/pelindungan-hak-asasi-manusia,
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/kategori/politik-luar-negeri/pelindungan-hak-asasi-manusia,
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/kategori/politik-luar-negeri/pelindungan-hak-asasi-manusia,
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/kategori/politik-luar-negeri/pelindungan-hak-asasi-manusia,
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terkait HAM. Hal ini dapat dilihat dari setiap perjanjian dan penandatanganan 

yang sudah dilakukan sebelumnya. 

Dengan demikian, Jerman adalah negara yang telah banyak meratifikasi 

perjanjian-perjanjian internasional dalam konteks Hak Asasi Manusia, dan hal ini 

menjadi sebuah bukti bahwa Jerman salah adalah satu negara di Uni Eropa yang 

cukup aktif dalam memberikan perhatian penuh terkait HAM.  

 

3.1.3 Implementasi Kebijakan Penegakan HAM Jerman 

Jerman adalah negara yang paling aktif di antara ke 47 anggota Dewan 

Eropa dalam kaitan HAM. Pemerintah Republik Federal Jerman telah mendukung 

perlindungan terkait HAM dalam bentuk diskriminasi dan rasisme, turut aktif di 

seluruh dunia dalam menentang hukuman mati dan mendukung partisispasi politik 

serta kepastian hukum. Selain itu, komitmen Jerman dalam kaitan HAM yaitu 

membela kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, berjuang melawan 

perdagangan manusia. Salah satu implementasi HAM yang dilakukan Jerman 

yaitu berupa pendanaan sebesar 400 Juta Euro per tahun, dalam membantu 900 

Juta penduduk dunia yang tidak mempunyai akses air bersih. Dalam kasus 

tersebut Jerman menunjang sejumlah proyek besar dalam perbaikan situasi 

tersebut.9 Hal ini yang kemudian dapat dilihat salah bentuk aksi Jerman dalam 

memperhatikan Hak Asasi Manusia dalam bentuk bantuan berupa pendanaan. 

Melalui bantuan humaniternya, Pemerintah Republik Federal Jerman juga  

membantu orang-orang di pelosok dunia yang menderita akibat bencana alam, 

pertikaian senjata, krisis dan konflik, serta resiko dalam terkena musibah. Bantuan 

                                                           
9 Ibid 
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humaniter yang diberikan Jerman adalah sebagai ungkapan dari rasa tanggung 

jawab moral serta solidaritas dengan sesama manusia yang sedang berada dalam 

keadaan krisis atau darurat. Bantuan tersebut berorientasi pada prinsip-prinsip 

perikemanusiaan, netralitas, dan ketidakberpihakan. 

Beberapa baantuan yang di berikan Pemerintah Jerman cenderung tidak 

secara langsung, melainkan melalui tunjangan untuk proyek-proyek organisasi 

bantuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Palang Merah/ Bulan Sabit 

Merah, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat di Jerman. Pada tahun 2014, 

Kementrian Luar Negeri Jerman mengeluarkan dana sebesar 437 Juta Euro untuk 

bantuan humaniter.10 Bantuan yang diberikan pemerintah Jerman tidak tanggung-

tanggung dalam jumlah banyak serta memberikan bantuan sekaligus 

memperhatikan kondisi-kondisi lingkungan internasional yang butuh perhatian 

penuh. 

Dengan demikian, penegakan Hak Asasi Manusia akan selalu 

berhubungan dengan setiap bidang kebijakan pemerintah di Jerman. Kemudian, 

tidak ada kebijakan luar negeri, keamanan atau apapun yang bisa dibatasi dari 

masalah Hak Asasi Manusia. Hal ini dapat di lihat dari implementasi negara ini 

dalam memberikan bantuan terhadap permasalahan yang menyangkut Hak Asasi 

Manusia. 

 

3.2 Kebijakan Jerman Terhadap Suriah 

Menghormati dan pengembangan Hak Asasi Manusia merupakan prioritas 

utama bagi pemerintah Jerman. Hal ini menunjukkan bahwa Jerman memiliki 

                                                           
10 Fakta Mengenai Jerman, Perlindungan Hak Asasi Manusia, di akses dalam 

https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/kategori/politik-luar-negeri/pelindungan-hak-asasi-

manusia, (11-1-2016, 12:41 WIB) 

https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/kategori/politik-luar-negeri/pelindungan-hak-asasi-manusia,
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/kategori/politik-luar-negeri/pelindungan-hak-asasi-manusia,
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kewajiban untuk menghormati martabat manusia dan melindungi kebebasan 

fundamental, tidak hanya di Jerman tetapi juga di seluruh dunia. Jerman juga 

mendorong dalam pencegahan yang efektif untuk tindakan dan eksploitasi represif 

atau sewenang-wenang. 

Jerman salah satu negara anggota Uni Eropa yang saat ini menyatakan 

kesediaan dalam membantu Suriah. Dalam internal politiknya, Jerman mengawali 

dengan sikap pragmatis terhadap pengungsi dan pencari suaka, namun saat ini 

berbeda bahwa Angela Merkel membuat keputusan bahwa Jerman akan 

menghormati dan komitmen dalam melindungi pengungsi dan siap untuk 

memperjuangkan. Kemudian yang dilakukan Jerman yakni memberi bantuan yang 

diberikan terhadap Suriah ada dua, yakni memberikan bantuan langsung terhadap 

konflik di Suriah, serta bantuan langsung bagi pencari suaka Suriah. Jerman 

memberikan bantuan tersebut sebagai bukti kepedulian Jerman atas konflik 

perang yang terjadi di Suriah serta dampak konfliknya berupa pencari suaka yang 

mencari perlindungan ke Jerman. 

Implementasi bantuan Jerman pada konflik Suriahnya yaitu Jerman 

memberikan bantuan melalui the Syria Recovery Trust Fund (SRTF) sebesar € 

33.68 million, yang telah mendanai proyek untuk menyediakan layanan penting 

bagi orang di Suriah.11 Jerman adalah salah satu inisiator pemberi donor dana 

terbesar pertama di antara ke sebelas negara lainnya. Hingga sampai saat ini, lebih 

dari dua juta orang di negara itu telah memperoleh manfaat langsung dari proyek 

SRTF, yang telah berkontribusi untuk pemulihan pasokan listrik dan produksi 

pangan. 

                                                           
11 Syiria Recovery Trust Fund, Contributions, di akses dalam 

http://www.srtfund.org/articles/9_contributions, (12-23-2016, 15:27 WIB) 

http://www.srtfund.org/articles/9_contributions,
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Bantuan yang diberikan Jerman terhadap pencari suaka Suriah yaitu 

berupa kesedian Jerman dalam menerima dan memberikan kebijakan terbukanya. 

Hal ini telah selaras dengan apa yang disampaikan oleh Angela Merkel selaku 

Kanselir Jerman, dimana Jerman lebih membuka diri terhadap para pencari suaka 

ketimbang negara-negara Eropa lainnya. Jika di bandingkan dengan negara-negara 

anggota Uni Eropa lainnya, Jerman lebih responsif dalam menanggapi krisis yang 

terjadi pada pencari suaka.  

Sikap Jerman dalam memberikan kebijakan terbuka memiliki prosedur 

tersendiri dalam memberikan suaka. Tahapan umum Jerman dalam memberikan 

suaka sangat berbeda terhadap pencari suaka yang berasal dari Suriah. Jerman 

memberi kemudahan terhadap korban politik Suriah dalam pemberian suaka. Hal 

tersebut karena pertimbangan Suriah yang mengalami perang saudara, sehingga 

perlu mendapatkan tindakan dan perhatian penuh dalam proses waktu yang cepat 

dalam memberikan suaka.  

Prosedur umum yang dimaksudkan Jerman dalam memberikan suaka   

yaitu para pengungsi yang telah tiba di Jerman diwajibkan untuk mengajukan 

permohonan suaka kepada petugas yang ada diperbatasan, baik polisi maupun 

lembaga yang ditunjuk untuk menangani kasus tersebut.12 Setelah itu mereka akan 

dikirim ke tempat-tempat penampungan pertama. Kuota pengungsi nantinya akan 

dibagi secara adil ke 16 tempat yang ada di Jerman, dimana yang memiliki jumlah 

populasi banyak harus menampung lebih banyak pemohon suaka. Para pemohon 

suaka wajib bermukim di tempat penampungan pertama ini. Disana tersedia 

dokter untuk layanan kesehatan dan kantin untuk pembagian makanan. Pemohon 

                                                           
12 Kay Alexander Scholz, Prosedur Permohonan Suaka di Jerman, di akses dalam 

http://www.dw.com/id/prosedur-permohonan-suaka-di-jerman/a-18412931, (12-20-2016, 22:06 

WIB) 

http://www.dw.com/id/prosedur-permohonan-suaka-di-jerman/a-18412931,
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suaka juga diberi pakaian gratis serta anak-anak mendapat bantuan tambahan agar 

mereka dapat bersekolah.  

Di sini, pemohon suaka akan diberikan kebebasan bergerak di Jerman. 

Mereka juga diperbolehkan untuk bekerja, bahkan mereka yang tidak 

mendapatkan pekerjaan, akan mendapatkan tunjangan 352 euro atau sekitar 4,5 

juta Rupiah per bulan selama maksimal 15 bulan dari pmerintahan daerah.13 

Selain itu, mereka juga diberikan tunjangan tambahan untuk sewa rumah dan 

rekening listrik. Jika bantuan keuangan setelah lewat 15 bulan, makan biaya akan 

ditanggung oleh pemerintah Federal.  

Keputusan terkait permohonan suaka diberikan secara tertulis. Jika 

diterima, pemohon suaka akan mendapat izin tinggal selama 3 tahun, dan jika 

ditolak maka mereka akan di ekstradisi untuk pulang dan kembali ke negaranya. 

Namun ada prosedur berbeda yang diberikan Jermani, dimana ada aturan khusus 

yang berkenaan dengan pengungsi yang berasal dari Suriah, yang mana mereka 

mendapatkan suaka langsung tanpa proses waktu yang lama. Para pemohon suaka 

yang berasal dari kawasan perang atau perang saudara, atau akan diancam 

dibunuh di negara asalnya, walau ditolak permohonannya, seringkali bisa menetap 

di Jerman.14 Sikap khusus inilah yang telah diberikan Jerman terhadap pencari 

suaka Suriah yang mana dalam prosesnya diberikan kemudahan untuk 

mendapatkan suaka. 

Kehadiran pencari suaka setelah tinggal di Jerman mendapatkan perlakuan 

yang baik, bahkan pada tahun 2015, Jerman telah dikenal secara global akan 

                                                           
13 Ibid 
14 Kay Alexander Scholz, Prosedur Permohonan Suaka di Jerman, di akses dalam 

http://www.dw.com/id/prosedur-permohonan-suaka-di-jerman/a-18412931, (12-20-2016, 22:38 

WIB) 

http://www.dw.com/id/prosedur-permohonan-suaka-di-jerman/a-18412931,
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willkommenskultur. Hal tersebut yakni budaya menyambutnya Jerman yang 

hangat sehubungan dengan meningkatnya arus imigrasi dari Suriah.15 Sikap dan 

pola pikir willkommenskultur telah menawarkan pengungsi dan pencari suaka 

untuk mengikuti kelas bahasa dengan bebas. Konsep willkommenskultur juga 

telah mengakibatkan masyarakat lokal diseluruh Jerman untuk menyumbangkan 

waktu dan sumber daya untuk membantu pengungsi agar mereka merasa diterima 

akan hal itu. Budaya yang tercipta oleh pemerintah Jerman tersebut telah 

mengajak masyarakatnya untuk turut andil dalam membantu pencari suaka Suriah 

dan tidak adanya islamphobia yang tercipta pada masyarakatnya. Hal ini 

kemudian dibuktikan dimana Jerman merekrut 8.500 guru baru dalam mengajar 

bahasa Jerman yang telah memasuki sistem pendidikan di tahun 2015.16 Lebih 

dari 8.000 kelas khusus telah dibentuk di sekolah-sekolah untuk membantu 

mereka belajar bahasa Jerman. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan pencari 

suaka Suriah dalam berkomunikasi di Jerman. Fasilitas lain yang di berikan 

Jerman berupa rumah bagi pencari suaka. Lebih dari 700.000 rumah disediakan 

oleh Jerman, dan Jerman juga memberikan uang saku € 143 ($ 152) untuk 

kebutuhan dasar mereka.17  

Selain dari pemerintah Jerman yang memberikan respon baik, masyarakat 

internal Jerman pun memberikan sikap yang sama terhadap pencari suaka Suriah. 

Masyarakat Jerman telah menunjukkan solidaritas yang besar dan terus berlanjut 

                                                           
15 Emma Grace Smith, The Role of Syrian Refugees in the Sharing Economy and Technology 

Sector in Germany:A Neoliberal Approach to Integration and Empowerment, International 

Comparative Studies, Duke University, 

https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/11864/Smith_Emma_ICS_Honors_

Thesis1.pdf?sequence=1, diakses dalam (28-07-2017, 19:32) 
16 Hanna Kozlowska, Germany’s Response To The Refugees Crisis: Hire Thousands of New 

Teachers, diakses dalam http://qz.com/582382/germanys-response-to-the-refugee-crisis-hire-

thousands-of-new-teachers/, (11-17-2016: 15:39 WIB) 
17 Ibid, Leonid Bershidsky. 

https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/11864/Smith_Emma_ICS_Honors_Thesis1.pdf?sequence=1,
https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/11864/Smith_Emma_ICS_Honors_Thesis1.pdf?sequence=1,
http://qz.com/582382/germanys-response-to-the-refugee-crisis-hire-thousands-of-new-teachers/,
http://qz.com/582382/germanys-response-to-the-refugee-crisis-hire-thousands-of-new-teachers/,
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kepada pencari suaka, dan mereka telah menunjukkan dukungan secara spontan. 

Ribuan dari masyarakat Jerman telah menyambut para pencari suaka di stasiun 

kereta api, memberikan bantuan berupa sumbangan, membagi-bagikan makanan 

ditempat penampungan darurat dan menawarkan kursus bahasa.18 Sikap yang 

ditunjukkan oleh masyarakat internal Jerman telah mempengaruhi kebijakan yang 

dibuat oleh pemerintah Jerman.  

Dengan demikian, kehadiran pencari suaka Suriah di Jerman mendapatkan 

tanggapan yang baik serta terbuka dari pemerintah Jerman dan masyrakatnya. 

Keterbukaan yang diberikan berupa bantuan dan fasilitas yang disediakan. 

Sehingga, pencari suaka Suriah mendapatkan kehidupan yang aman serta 

pelayanan yang baik. 

 

 

                                                           
18 Marcus Engler, Germany in the refugee crisis – background, reactions and challenges, diakses 

dalam 

https://pl.boell.org/sites/default/files/uploads/2016/04/germany_refugee_crisis_marcus_engler.pdf, 

(28-07-2017, 19;10) 

https://pl.boell.org/sites/default/files/uploads/2016/04/germany_refugee_crisis_marcus_engler.pdf

