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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Konflik Suriah terhitung lima tahun berjalan semenjak krisis yang terjadi di 

Suriah berawal pada tahun 2011.1 Namun sampai saat ini konflik tersebut masih 

belum terselesaikan. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti tuntutan 

dari para pihak-pihak oposisi yang ingin menggulingkan kekuasaan pemerintah, 

beberapa kelompok oposisi yang terpecah saling berkonflik, dan munculnya 

kelompok ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria).2 Pemerintah mendapatkan 

tekanan dari para pemberontak dan juga menghadapi serangan dari kelompok ISIS 

yang menyebabkan konflik Suriah semakin rumit. 

Faktor pendorong menegangnya hubungan antar negara-negara Timur 

Tengah serta konflik yang sedang terjadi tidak lepas dari fenomena Arab Spring. 

Fenomena Arab Spring merupakan serangkaian kejadian menuntut adanya 

demokrasi di negara-negara Arab seperti Tunisia, Libya, dan Mesir.3 Fenomena 

Arab Spring ini berawal dari aksi bakar diri seorang warga Tunisia bernama 

Mohamed Bouazizi, hingga pada akhirnya masyarakat menuntut sistem 

pemerintahan yang otoriter agar diganti dengan sistem pemerintahan yang lebih 

1 Al Jazeera, Syria’s Civil War Explained, diakses dalam  
http://www.aljazeera.com/news/2016/05/syria-civil-war-explained-160505084119966.html pada 
tanggal 10 Juli 2016, pukul 09.15 WIB. 
2 Selanjutnya disingkat menjadi ISIS. 
3
 Al Jazeera, My Arab Spring: Egypt’s Silent Protest, diakses dalam 

http://www.aljazeera.com/news/2016/01/arab-spring-egypt-silent-protest-160124101244868.html, 
pada tanggal 10 Juli 2016, pukul 10.12 WIB. 
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demokratis.4 Sementara Arab Spring sendiri merupakan sebuah penamaan karena 

kejadian tersebut bertepatan pada musim semi. Fenomena Arab Spring kemudian 

berdampak pada tidak stabilnya keamanan internal Suriah.5 Faktor lain seperti 

kondisi ekonomi masyarakat yang menurun, juga menjadi permasalahan tambahan 

bagi masyarakat Timur Tengah. konflik yang terjadi menyebabkan angka 

kemiskinan semakin meningkat, munculnya krisis kemanusiaan, serta banyak 

masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.6 Ancaman kekerasan yang 

ditimbulkan serta peningkatan angka korban jiwa, membuat masyarakat yang 

menjadi korban semakin khawatir dengan keadaan tersebut. Masyarakat sipil yang 

merasa tidak mendapatkan ketenangan dan rasa aman tinggal di negara asal, 

memutuskan untuk berpindah ke berbagai negara lain dengan cara menjadi 

pencari suaka maupun pengungsi. 

Dalam penelitian ini, penulis berfokus mengenai pembahasan mengenai 

imigran di Jerman yang mempunyai status sebagai pencari suaka dan berasal dari 

Timur Tengah. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai permasalahan pencari 

suaka, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perbedaan antara 

pengungsi dan pencari suaka.7 Pengungsi dan pencari suaka menurut Wagiman 

adalah, 

                                                           
4 Ibid.  
5
 VOA, PBB: Krisis Kemanusiaan di Suriah Meningkat Drastis, diakses dalam 

http://www.voaindonesia.com/a/pbb-krisis-kemanusiaan-di-suriah-meningkat-
drastis/2696503.html pada 13 Mei 2016, pukul 18.00 WIB. 
6
 BBC, Krisis Kemanusiaan Suriah ‘Terburuk’, diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/01/140122_suriah_krisis_kemanusiaan pada 20 
Desember 2015, pukul 21.35 WIB. 
7 Federal Ministry of  the Interior Germany, diakses dalam 
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2012/01/asylzahlen_2011.html pada 
tanggal 7 April 2017, pukul 13.46 WIB. 
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“… Pengungsi merupakan perorangan atau kelompok yang berasal 
dari negaranya terpaksa pindah menuju negara lain karena negara 
asalnya sedang dalam keadaan konflik atau perang. Sementara Pencari 
suaka merupakan orang yang telah mengajukan permohonan untuk 
mendapatkan perlindungan namun permohonannya sedang dalam 
proses penentuan. Apabila permohonannya diterima maka ia akan 
dapat disebut sebagai pengungsi dan hal tersebut memberikannya hak 
serta kewajiban sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara 
yang menerimanya...”8  
 
Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pengungsi merupakan 

perorangan yang datang dari negara yang sedang berkonflik atau berperang. 

Pengungsi dapat sekaligus disebut sebagai pencari suaka. Sebelum ditetapkannya 

status pemohon sebagai pengungsi, maka orang tersebut berstatus sebagai pencari 

suaka. Namun pencari suaka belum tentu merupakan seorang pengungsi apabila 

perorangan tersebut berasal dari negara yang aman serta jauh dari konflik dan 

perang. 

Saat ini menjadi perhatian tersendiri mengenai permasalahan penerimaan 

pencari suaka yang membanjiri Eropa.9 Ribuan pencari suaka dan pengungsi 

setiap harinya berusaha memasuki Eropa. Pencari suaka dan pengungsi tersebut 

sebagian besar datang dari wilayah seperti Timur Tengah dan Afrika melalui jalur 

darat dan laut. Hal ini mendapat respon pro dan kontra di beberapa negara Eropa. 

Pasalnya, pencari suaka dan pengungsi merupakan suatu permasalahan yang dapat 

menjadi ancaman kapan saja bagi negara-negara yang belum siap menerimanya. 

Utusan khusus pemerintah Jerman soal hak asasi manusia dan bantuan 

kemanusiaan, Cristoph Staesser, menuturkan bahwa sejak awal Uni Eropa 

                                                           
8 Op. Cit., Wagiman, dalam Hukum Pengungsi Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 37. 
9 Alexander Kudascheff, Fenomena Arus Pengungsi Laut Tengah ke Eropa, diakses dalam 
http://www.dw.com/id/fenomena-arus-pengungsi-laut-tengah-ke-eropa/a-18411254 pada 17 
Desember 2016, pukul 08.09 WIB. 
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dibangun bukan hanya karena dasar ekonomi dan politik, tetapi juga atas dasar 

kemanusiaan.10 Penyelesaian permasalahan mengenai pencari suaka dan 

pengungsi menjadi tanggung jawab bersama bagi negara-negara Eropa, dan tidak 

boleh dibebankan kepada suatu negara tertentu saja. 

Beberapa warga Suriah memilih untuk bermigrasi menuju Yordania dan 

Turki karena letak geografis kedua negara tersebut yang berbatasan langsung 

dengan Suriah.11 Namun banyak dari mereka yang lebih memilih untuk menuju 

negara-negara Eropa melalui jalur berbahaya seperti perjalanan laut dan 

perjalanan gurun.12 Beberapa kejadian pengungsi ditemukan tewas dalam 

perjalanan disebabkan oleh kapal yang ditumpangi kelebihan muatan hingga 

terbalik di tengah jalan dan menewaskan beberapa korban. 

Keputusan para pencari suaka yang lebih memilih kawasan Eropa untuk 

didatangi daripada beberapa negara di kawasan Timur Tengah, bukan tanpa 

alasan.13 Hal ini dikarenakan Eropa merupakan wilayah dengan negara-negara 

yang maju dan mempunyai perekonomian yang bagus. Pada akhirnya para 

pengungsi memutuskan untuk mendatangi wilayah Eropa seperti Jerman, Prancis, 

Italia dan beberapa negara Eropa lainnya yang lebih mempunyai kesiapan dan 

mampu menerima para pengungsi dengan baik. 

                                                           
10 Victor Maulana, Jerman Bingung dengan Kebijakan Hungaria Soal Pengungsi, diakses dari 
http://international.sindonews.com/read/1046914/40/jerman-bingung-dengan-kebijakan-hungaria-
soal-pengungsi-1442838273 pada 6 April 2016, pukul 17.00 WIB. 
11 5 Negara Islam Penampung Pengungsi, diakses dari http://www.dw.com/id/5-negara-islam-
penampung-pengungsi-suriah/g-18697409 pada 6 April 2016, pukul 15.28 WIB. 
12 Alexander Kudascheff, Op.cit. 
13 Hanna Azarya Samosir, Mengapa Imigran ke Eropa Bukan Timur Tengah? Diakses dari 
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150908131728-134-77324/mengapa-imigran-ke-
eropa-bukan-ke-timur-tengah/ pada tanggal 3 April 2016, pukul 16.20 WIB. 
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Dalam keputusannya untuk berpindah dari negara asal ke negara tujuan, 

para pencari suaka dan pengungsi akan mencari suatu negara yang dinilai 

mempunyai tingkat keamanan stabil dimana negara tersebut tidak sedang 

berkonflik dengan negara lain, jauh dari perang, mempunyai stabilitas ekonomi 

serta politik yang kuat dalam menjamin mereka.14 Pada akhirnya wilayah Eropa 

menjadi pilihan para pencari suaka untuk dijadikan tujuan, meskipun medan yang 

harus mereka lalui dalam perjalanannya merupakan medan yang cukup sulit 

hingga harus mengesampingkan keselamatan diri mereka sendiri. Salah satu 

negara Eropa yang menjadi tujuan dari para pencari suaka adalah Jerman. 

Jerman merupakan negara berbentuk federasi yang terdiri dari 16 negara 

bagian.15 Pemerintahan sehari-hari dipegang oleh Kanselir, yang posisinya setara 

dengan Perdana Menteri. Posisi Kanselir diraih secara otomatis oleh kandidiat 

utama partai dalam pemilihan umum federal. Anggota parlemen di Jerman harus 

berpartisipasi dalam sebuah partai politik karena daftar calon anggota parlemen 

ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai.16 Kanselir berwenang dalam setiap 

pengambilan keputusan dalam negeri Jerman yang di sah kan oleh presiden dan 

juga dewan parlemen. 

Jerman dalam hal ini merupakan suatu negara yang sangat menjunjung 

tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Mulai dari perlindungan terhadap diskriminasi 

dan rasisme, membela kebebasan beragama serta berpendapat, hingga 

                                                           
14 Ibid. 
15 Facts About Germany: Federal State, diakses dalam  
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/federal-state pada tanggal 7 April 2016, pukul 
19.16 WIB. 
16 Vera Kern, Parlemen Jerman di Dominasi Pegawai Negeri, diakses dalam  
http://www.dw.com/id/parlemen-jerman-didominasi-pegawai-negeri/a-17172145 pada tanggal 7 
April 2016, pukul 13.54 WIB. 
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penentangan hukuman mati.17 Sebagai negara maju yang tergolong mempunyai 

perekonomian stabil dan fokus kepada HAM, Jerman menjadi tujuan bagi para 

pekerja migran dan juga pencari suaka. 

Dari data yang diperoleh peneliti, jumlah pencari suaka yang masuk ke 

Jerman dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan. Pada tahun 2011 jumlah pencari suaka yang tercatat adalah 45.751 

orang.18 Sementara pada tahun 2015 jumlah pencari suaka telah bertambah 

menjadi total sebanyak 441.899 orang.19 Dalam merespon peningkatan jumlah 

pencari suaka yang datang ke Jerman, pemerintah Jerman menyediakan aplikasi 

bagi para pemohon suaka. Aplikasi tersebut disediakan bagi pencari suaka legal 

yang mempunyai status sebagai seperti pekerja migran, dan juga bagi para 

pengungsi yang datang dari wilayah Timur Tengah. 

Peningkatan jumlah pencari suaka tersebut tidak lepas dari konflik yang 

terjadi di Suriah pada tahun 2011 dan mengakibatkan sebagian penduduk 

meninggalkan negara tersebut. Jumlah pencari suaka pada tahun 2011 yang 

berasal dari wilayah Timur Tengah didominasi oleh pengungsi asal Suriah.20 

Bukan hanya Suriah saja, para pengungsi yang datang ke Jerman berasal dari 

negara-negara lainnya seperti Afghanistan, Irak, Turki dan Albania. Pada tahun 

berikutnya yakni 2012, jumlah pencari suaka kembali mengalami peningkatan 

                                                           
17 Fakta Mengenai Jerman: Perlindungan Hak Asasi Manusia, diakses dalam 
 https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/kategori/politik-luar-negeri/pelindungan-hak-
asasi-manusia pada tanggal 6 Mei 2016, pukul 14.30 WIB. 
18 Federal Ministry of  the Interior Germany, diakses dalam 
 http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2012/01/asylzahlen_2011.html pada 
tanggal 7 April 2016, pukul 14.30 WIB. 
19 Federal Ministry of  the Interior Germany, diakses dalam  
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2012/01/asylzahlen_2015.html pada 
tanggal 7 April 2016, pukul 15.00 WIB. 
20 Federal Ministry of  the Interior Germany, Op, Cit. 
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dengan total pencari suaka sebanyak 64.539 orang.21 Peningkatan terbesar dalam 

catatan pemerintah Jerman sampai saat ini terjadi pada tahun 2016, dengan jumlah 

total pencari suaka sebesar 745.545 orang yang telah terdata secara resmi.22 

Peningkatan jumlah pencari suaka pada tahun berikutnya diperkirakan akan 

semakin bertambah karena pemerintah Jerman memutuskan untuk terus menerima 

pencari suaka. 

Dalam menerima pencari suaka, Jerman mengacu pada beberapa dasar 

hukum seperti pasal 16a Undang Undang Dasar Jerman, Konvensi Pengungsi 

tahun 1951, serta ayat 4 Undang Undang Suaka Jerman.23 Dasar hukum tersebut 

berisi pembahasan mengenai pengertian pengungsi, status personal pengungsi, 

agama, naturalisasi, kewajiban hukum yang melindungi para pengungsi dan hal-

hal lain mengenai pengungsi.24 Sementara itu dalam pembuatan kebijakan 

terdapat perbedaan pendapat diantara partai-partai politik Jerman sendiri 

merupakan negara yang terdiri dari beberapa partai politik dalam pengambilan 

kebijakan. Oleh karena itu, peneliti merasa penting untuk meneliti mengenai 

“Dinamika Politik Antar Partai di Jerman Dalam Menyikapi Penerimaan Pencari 

Suaka Timur Tengah (2011-2016)”. 

 

                                                           
21 Federal Ministry of  the Interior Germany, diakses dalam 
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2012/01/asylzahlen_2012.html pada 
tanggal 7 April 2016, pukul 14.50 WIB. 
22 Federal Ministry of  the Interior Germany, diakses dalam  
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2012/01/asylzahlen_2015.html pada 
tanggal 7 April 2016, pukul 17.00 WIB. 
23 The Refugee Convention 1951, diakses dalam http://www.unhcr.org/1951-refugee-
convention.html pada 2 Januari 2017 pukul 21.09 WIB. 
24 States Parties to the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol, 
diakses dalam http://www.unhcr.org/protection/basic/3b73b0d63/states-parties-1951-convention-
its-1967-protocol.html pada 3 Desember 2016 pukul 13.56 WIB. 



8 
 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana pengaruh dinamika politik antar partai di Jerman terhadap 

kebijakan penerimaan pencari suaka asal Timur Tengah? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika politik antar partai yang 

terjadi di Jerman berkaitan dengan keputusan dalam menerima pengungsi. 

Dimulai dengan penjabaran mengenai kebijakan Jerman terhadap pengungsi asal 

Timur Tengah, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai dinamika 

politik antar partai yang terjadi di Jerman. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai dinamika politik antar partai yang terjadi di Jerman 

dalam menyikapi penerimaan pengungsi Timur Tengah (2011-2016) diharapkan 

dapat memberikan informasi kepada pembaca, sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi tambahan dan 

menjadi acuan untuk penelitian mendalam mengenai dinamika politik antar 

partai yang terjadi di Jerman dalam pengambilan keputusan mengenai 

pengungsi asal Timur Tengah.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan di bidang 

akademis dan menjadi dasar dari pengembangan penelitian-penelitian 

selanjutnya. Permasalahan pengungsi di Jerman bukanlah isu satu-satunya 
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yang ada, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu alasan 

diadakannya penelitian-penelitian lanjutan di Jerman. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pertama merupakan penelitian yang ditulis oleh 

Belinda Putri Lestari yang berjudul : “Kebijakan Pemerintah Jerman Terhadap 

Migran Turki Era Pemerintahan Angela Merkel 2005-2010”. Penelitian Belinda 

tersebut menggunakan Teori Kebijakan Publik milik David Easton, konsep 

Multikulturalisme, serta menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 

Hasil dari penelitian tersebut adalah analisa kebijakan multikultiralisme di Jerman 

dari awal masuknya kelompok pencari suaka hingga meningkat pada masa 

pemerintahan Angela Merkel, membahas tentang faktor-faktor penyebab 

kegagalan multikulturalisme di Jerman serta dampaknya bagi integrasi lingkungan 

domestik Jerman dan penyebab kegagalan multikulturalisme tersebut pada masa 

pemerintahan Kanselir Angela Merkel. Penelitian Belinda mempunyai persamaan 

dengan penelitian peneliti, dimana berfokus pada Kebijakan Jerman dalam 

menghadapi migran pada masa pemerintahan Angela Merkel. Namun penelitian 

tersebut berbeda karena Belinda berfokus pada imigran atau pencari suaka yang 

berasal dari Turki saja dan pada tahun 2005-2010, sedangkan pada penelitian 

peneliti tidak hanya berfokus pada pencari suaka asal  Turki saja namun juga 

pencari suaka yang berasal dari Timur Tengah yang berada di Jerman dan di 

fokuskan pada tahun 2011-2016. Meskipun terdapat persamaan dalam  cara 
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penjelasan penelitian yang bersifat eksplanatif, namun teori, konsep serta metode 

peneltian yang digunakan berbeda. 

Penelitian terdahulu kedua merupakan penelitian berjudul : “Faktor 

Penyebab Kemenangan Kanselir Angela Merkel Ketiga Kalinya dalam Pemilu 

Jerman 2013” yang ditulis oleh Amandha Novitasari. Penlitian Amandha 

menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab kemenangan Kanselir Angela 

Merkel pada tahun 2013 ditengah berbagai isu yang ada di Jerman. Penelitian 

Amandha menjabarkan mengenai pentingnya pengaruh partai CDU sebagai partai 

asal Merkel dalam kemengannya pada pemilu 2013. Strategi kampanye serta 

kepopuleran partai menjadi salah satu faktor terpenting dalam terpilihnya Merkel 

sebagai Kanselir selama 3 periode berturut-turut. Persamaan penelitian Amandha 

dengan peneliti adalah membahas mengenai posisi partai CDU dalam 

pemerintahan Jerman yang merupakan partai besar di Jerman dan merupakan 

partai asal dari Kanselir Angela Merkel. Persamaan selanjutnya adalah batasan 

tahun 2013 dimana pemilu di Jerman di selenggarakan, sementara pada tahun 

tersebut berbagai isu sedang ramai disoroti terutama permasalahan mengenai 

perekonomian dan pencari suaka. Perbedaan penelitian Amandha dengan 

penelitian penulis adalah fokus yang diambil. Amandha mengambil fokus pada 

partai CDU dan menjelaskan sedikit mengenai partai SPD, sedangkan peneliti 

menjelaskan mengenai 3 partai terbesar yang ada di Jerman yakni koalisi partai 

CDU/CSU, partai SPD dan partai Die Linke serta aktor-aktor partai yang berperan 

dalam pemerintahan. Peneliti juga berfokus pada permasalahan mengenai 

pengungsi dan pencari suaka di Jerman. Sementara Amandha berfokus pada 
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faktor-faktor pendukung kemenangan Angela Merkel sebagai kanselir pada tahun 

2013. 

Penelitian terdahulu ketiga ditulis oleh Putri Yuliana Prahara dengan judul : 

“Pengaruh Kehadiran Imigran Terhadap Perkembangan Perekonomian Jerman 

Pasca Resesi Ekonomi Tahun 2009-2013”. Penelitian tersebut menggunakan 

penelitian kualitatif, Teori Global Migration, Migratory Movements atau 

perpindahan migran, hubungan imigran terhadap perekonomian Jerman, serta 

definisi konseptual dan definisi operasional sebagai penjabaran teori. Penelitian 

ini lebih menekankan pada hubungan antara kedatangan pencari suaka dan 

perbandingan aspek perekonomian Jerman sebelum dan sesudah resesi ekonomi. 

Persamaan penelitian Putri dengan penelitian peneliti adalah membahas mengenai 

pengaruh kehadiran imiran atau pencari suaka yang ada di Jerman. Namun 

penelitan tersebut berfokus pada pengaruh pencari suaka terhadap perkembangan 

perekonomian Jerman, sedangkan penelitian peneliti tidak berfokus hal tersebut 

melainkan lebih berfokus kepada kebijakan Jerman dalam penerimaan penerimaan 

pencari suaka. Perbedaan penelitian selanjutnya terdapat pada teori konsep dan 

metode yang digunakan.  

Penelitian terdahulu keempat berjudul : “Alasan Norwegia Menerima 

Delapan Ribu Pengungsi Suriah Ditengah Krisis Xenophobia“ ditulis oleh Abbie 

Anggara menjelaskan mengenai alasan pemerintah Norwegia dalam menerima 

pengungsi yang berdatangan ditengah isu Xenophobia yang tengah berkembang di 

negara tersebut. Terdapat beberapa alasan yang ditemukan oleh penulis yakni 

adanya tekanan dari partai buruh (DNA) selaku partai oposisi pada pemerintahan 
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Erna Solberg, dan adanya tekanan masyarakat berupa opini publik terhadap 

pemerintahan Erna Solberg. Persamaan penelitian Abbie Anggara dan peneliti 

adalah sama-sama mebahas mengenai alasan suatu negara menerima pengungsi 

asal salah satu negara Timur Tengah, serta bagaimana suatu partai dapat berperan 

dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perbedaan penelitian Abbie 

Anggara dan peneliti terletak pada negara yang berbeda. Abbie Anggara 

melakukan penelitian terhadap Norwegia serta kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah Norwegia terkait dengan penerimaan pengungsi, 

sedangkan peneliti melakukan penelitian terhadap pemerintah Jerman.  

Penelitian terdahulu yang kelima merupakan penelitian milik Fatahilah yang 

berjudul: “Upaya United Nations High Commisioner For Refugees (UNHCR) 

Dalam Menangani Pengungsi Suriah di Lebanon Tahun 2011-2013”. Penelitian 

ini menjelaskan mengenai upaya UNHCR sebagai organisasi Internasional yang 

berperan dalam menangani pengungsi asal Suriah yang berada di Lebanon. 

Penelitian ini berfokus pada tahun 2011 hingga pada tahun 2013. Selain 

menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh UNHCR, penelitian ini juga 

menjelaskan mengenai kondisi pengungsi Suriah yang ada di Lebanon. Persamaan 

penelitian Fathahilah dengan penelitian peneliti adalah berfokus pada kondisi 

pengungsi Suriah di suatu negara. Sedangkan perbedaan penelitian Fathahilah 

dengan penelitian peneliti adalah Fathahilah berfokus pada UNHCR sebagai 

organisasi internasional yang berperan menangani pengungsi, sementara 

penelitian peneliti berfokus pada politik birokratik suatu negara dalam 

penanganan pencari suaka yang berasal dari Timur Tengah termasuk dari Suriah. 
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No. 
Judul dan Nama 

Penulis 

Metode & Teori/ 

Konsep 
Hasil 

1. Belinda Putri 

Lestari 

(Kebijakan 

Pemerintah 

Jerman Terhadap 

Migran Turki Era 

Pemerintahan 

Angela Merkel 

2005-2010) 

Teori Kebijakan 

Publik (David 

Easton), Konsep 

Multikulturalisme, 

Eksplanatif 

Pemaparan tentang evolusi 

migrasi dan integrasi di Jerman 

pada sebelum pemerintahan 

Angela Merkel, menjabarkan 

tentang migran Turki dan 

permasalahannya di Jerman, 

menjelaskan tentang upaya 

kebijakan Angela Merkel 

dalam menangani migran Turki 

di Jerman. 

2. Amandha 

Novitasari 

(Faktor Penyebab 

Kemenangan 

Kanselir Angela 

Merkel Ketiga 

Kalinya dalam 

Pemilu Jerman 

2013) 

Konsep Basis 

Partai (Angus 

Campbell), 

penelitian 

Deskriptif 

Dalam penelitian didapatkan 

hasil bahwa faktor penyebab 

kemenangan Kanselir Angela 

Merkel untuk ketiga kalinya 

adalah: Kepopuleran partai 

CDU di Jerman, keberhasilan 

strategi kampanye partai CDU 

dalam persaingan menghadapi 

isu yang berkembang, serta 

prestasi Angela Merkel berkat 

beberapa kebijakan yang 

dikeluarkan sehingga dikenal 

sebagai pemimpin yang cerdas 

dan sederhana dikalangan 

masyarakat Jerman. 
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No. 
Judul dan Nama 

Penulis 

Metode & Teori/ 

Konsep 
Hasil 

3. Putri Yuliana 

Prahara  

(Pengaruh 

Kehadiran 

Imigran Terhadap 

Perkembangan 

Perekonomian 

Jerman Pasca 

Resesi Ekonomi 

Tahun 2009-

2013) 

Definisi 

Konseptual, 

Definisi 

Operasional, 

Penelitian 

Kualitatif, Teori 

Global Migration, 

Migratory 

Movements 

Mengetahui pemaparan data 

mengenai hasil peningkatan 

perekonomian yang dihasilkan 

oleh banyaknya jumlah 

imigran sebelum dan sesudah 

resesi ekonomi, menganalisis 

hubungan antara imigran 

terhadap perkembangan 

ekonomi Jerman. 

 

 

 

 

 

 

4. Abbie Anggara 

(Alasan Norwegia 

Menerima 

Delapan Ribu 

Pengungsi Suriah 

Ditengah Krisis 

Xenophobia) 

Deskriptif, policy 

influencers 

(William D. 

Coplin), penelitian 

kualitatif 

Alasan Norwegia dalam 

menerima 8.000 pengungsi 

Suriah ditengah krisis 

Xenophobia adalah: adanya 

tekanan dari partai buruh 

(DNA) selaku partai oposisi 

pada pemerintahan Erna 

Solberg, dan adanya tekanan 

masyarakat berupa opini publik 

terhadap pemerintahan Erna 

Solberg. 
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No. 
Judul dan Nama 

Penulis 

Metode & Teori/ 

Konsep 
Hasil 

5. Fatahillah  

(Upaya United 

Nations High 

Commisioner For 

Refugees 

(UNHCR) Dalam 

Menangani 

Pengungsi Suriah 

di Lebanon Tahun 

2011-2013) 

Konsep Organisasi 

Internasional, 

Konsep Pengungsi, 

Konsep Keamanan 

Manusia (Human 

Security), Analisa 

Deskriptif 

Menjelaskan keadaan 

pengungsi Suriah yang ada di 

Lebanon, menjelaskan upaya-

upaya UNHCR sebagai 

organisasi internasional yang 

berperan dalam penanganan 

pengungsi Suriah yang berada 

di Lebanon, bantuan yang 

diberikan UNHCR kepada 

pengungsi Suriah (kesehatan, 

tempat tinggal, barang-barang 

kebutuhan para pengungsi). 

6. Restya Herdianti 

(Dinamika Politik 

Antar Partai di 

Jerman dalam 

Menyikapi 

Penerimaan 

Pencari Suaka 

Timur Tengah 

(2011-2016) 

Teori Politik 

Birokratik, 

Eksplanatif 

Penerimaan pencari suaka asal 

Timur Tengah di Jerman pada 

tahun 2011 hingga 2016 

menimbulkan pro dan kontra 

antar partai yang terjadi dalam 

parlemen. Hasil dari 

perdebatan yang terjadi 

dimenangkan oleh partai 

CDU/CSU dan partai SPD 

yang mendukung keputusan 

pemerintah untuk tetap 

membuka perbatasan dan 

menerima pencari suaka. 

Sementara partai Die Linke 

yang tidak mendapatkan 

koalisi dalam menentang 
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1.5 Teori Model Politik Birokratik 

Teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Politik 

Birokrasi. Menurut Graham T. Allison, model politik birokratik merupakan 

tindakan suatu negara yang dipahami sebagai akibat dari proses politik dan 

negosiasi dari para pemimpin.25 Aktor-aktor dalam pemerintahan mencoba 

mencapai tujuan yang mungkin berlawanan satu sama lain. Berbagai individu 

yang mewakili berbagai kepentingan organisasi terlibat dalam proses untuk 

mencapai keputusan kelompok yang sedang diperdebatkan dan akan menjadi 

kebijakan suatu negara. 

Teori politik birokratik merupakan kerangka berpikir yang memusatkan 

perhatian terutama pada individu-individu yang ada dalam pemerintahan dan 

interaksi diantara mereka, sebagai penentu tindakan suatu pemerintah dalam 

politik internasional.26 Apa yang diputuskan atau dilakukan pemerintah umumnya 

                                                           
25 Abubakar Eby Hara, 2011, Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: dari Realisme sampai 
Kontruktivisme, Bandung: Penerbit Nuansa, hlm.96-97 
26 Mohtar Mas’oed, 1989, Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisasi. PAU-
Studi Sosial UGM Yogyakarta. Hlm.67. 

kebijakan penerimaan pencari 

suaka mengalami kekalahan. 

Kebijakan penerimaan pencari 

suaka dengan membuka 

perbatasan tetap dilanjutkan 

seperti yang dilakukan 

pemerintah Jerman pada tahun-

tahun sebelumnya. 
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adalah hasil dari suatu permainan tawar-menawar politik yang rumit. Keputusan 

politik luar negeri muncul sebagai hasil proses “bargaining” diantara pemain-

pemain yang memiliki posisi dalam pemerintahan. Para pemain tersebut membuat 

keputusan pemerintahan tidak dengan mempertimbangkan pilihan rasional yang 

tunggal, tetapi melalui permainan tarik-menarik dan tawar-menawar dalam 

memperjuangkan kepentingan masing-masing. 

Proses tawar-menawar yang dilakukan aktor dari berbagai partai memicu 

adanya koalisi antar partai.27 Koalisi tersebut bertujuan untuk memperkuat posisi 

partai serta pengaruh pengambilan kebijakan dalam pemerintahan. Setiap aktor di 

dalam partai tersebut memiliki tujuan dan kepentingan masing-masing. Adanya 

keuntungan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan merupakan alasan setiap 

partai melakukan proses bargaining. Proses bargaining dimulai dengan kalkulasi 

untung rugi setiap partai dalam memutuskan suatu kebijakan. Kebijakan yang 

dikeluarkan harus sesuai dengan tujuan partai dan bersifat menguntungkan. Setiap 

kelompok membawa kepentingan masing masing dalam proses bargaining. Hasil 

akhir dari proses bargaining adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Kebijakan akhir yang muncul merupakan hasil dari keputusan partai yang 

memiliki posisi kuat dalam pemerintahan.  

Model politik biroktatik menggambarkan kehidupan politik yang pluralis. 

Masing-masing pemain adalah manusia biasa yang dalam proses pembuatan 

keputusan  itu bukan hanya mempertahankan kepentingan organisasinya sendiri, 

                                                           
27 Ibid. 
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tetapi juga dipengaruhi oleh tujuan dan kepentingan pribadi.28 Teori ini akan 

digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan bagaimana politik birokratik Jerman 

dalam menangani permasalahan pengungsi asal Timur Tengah. Dimulai dengan 

bagaimana proses bargaining yang dilakukan oleh tiga partai yaitu CDU/CSU, 

SPD dan Die Linke dilanjutkan dengan bagiamana koalisi yang dilakukan antar 

partai, dan proses terakhir adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat dikeluarkan.   

Teori model politik birokratik tidak lepas dari pengaruh aktor-aktor dalam 

pemerintahan. Beberapa aktor dalam pemerintahan Jerman yang berperan dalam 

pengambilan kebijakan adalah Angela Merkel yang berasal dari partai CDU 

menjabat sebagai Kanselir Jerman. Sigmar Gabriell berasal dari partai SPD 

menjabat sebagai Wakil Kanselir Jerman. Woflgang Schauble berasal dari partai 

CDU yang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Katja Kipping berasal dari partai 

Die Linke menjabat sebagai ketua partai Die Linked dan juga anggota parlemen 

Bundestag. Beberapa aktor tersebut berasal dari tiga partai berbeda yang terlibat 

dalam perdebatan serta kalkulasi untung rugi pengambilan kebijakan penerimaan 

pencari suaka. Para aktor tersebut mewakili partai-partai yang mempunyai 

kepentingan berbeda dalam menyikapi penerimaan pencari suaka. Pertimbangan 

untung rugi tiap partai dilakukan berdasarkan visi misi serta kepentingan tiap 

partai.  

Dalam penelitian ini, peneliti bukan membahas mengenai Foreign Policy 

Analysis atau analisa pengambilan kebijakan luar negeri, akan tetapi penelitian ini 

merupakan kajian domestik mengenai studi wilayah dalam International Studies. 

                                                           
28Ibid. 
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Teori Graham T. Allison bersifat umum dan digunakan dalam berbagai proses 

pengambilan keputusan. Salah satu pembahasan mengenai pembahasan teori 

politik birokratik Graham T. Allison secara umum dapat dilihat dalam tulisan 

Jonathan Bendor dan Thomas H. Hamond dalam American Political Science 

Reviews.29 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat eksplanatif. Penulis 

menggabungkan fakta dari data yang ada kemudian menggabungkan fakta-fakta 

tersebut menjadi argumen dalam penulisan. Penjelasan penulis akan di jabarkan 

berdasarkan fakta yang didapat. Metode eksplanatif ini akan mengurai mengenai 

masalah masalah yang timbul berdasarkan fakta dan argumen. 

1.6.2 Tingkat analisa &  Variabel Penelitian 

Untuk dapat mendeskripsikan, menjelaskan dan meramalkan perilaku dalam 

hubungan internasional secara meyakinkan, peneliti harus menunjukan ketelitian 

dalam melakukan analisa. Peneliti harus terlebih dahulu menetapkan tingkat 

analisa, unit analisa dan juga unit eksplanasi secara jelas. Unit analisa pada 

penelitian kali ini adalah dinamika politik antar partai yang ada di Jerman 

berpenagaruh terhadap kebijakan dalam menerima pencari suaka asal Timur 

Tengah. Unit eksplanasi dalam penelitian ini, yaitu kebijakan Jerman dalam 

                                                           
29 Jonathan Bendor dan Thomas H. Hamond, American Political Science Review, Rethinking 
Allison’s Models, volume 86, no.2, Juni 1992, pp. 301-302, halaman 313, diakses dalam 
http://www.jonathanrenshon.com/Teaching/NPS/DecisionMaking/Bendor_Hammond_Rethinking
%20Allisons%20Models.pdf pada 1 November 2017 pukul 23.56 WIB. 
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menerima pencari suaka asal Timur Tengah. Dari kedua hubungan tersebut atara 

unit analisa dan unit eksplanasi maka tingkat analisa pada penelitian ini adalah 

induksionis. 

1.6.3. Ruang lingkup penelitian 

1.6.3.1. Batasan materi 

Batasan materi yang digunakan peneliti merupakan pembahasan 

mengenai proses politik yang terjadi diantara tiga partai Jerman, yang 

memiliki posisi kuat di parlemen dan berperan dalam pengambilan 

keputusan. Keputusan tersebut terkait dengan sikap Jerman dalam 

menerima pencari suaka asal Timur Tengah. 

1.6.3.2. Batasan waktu  

Batasan waktu yang digunakan peneliti adalah pada tahun 2011 

hingga tahun 2016. Peneliti memilih rentang waktu antara tahun 2011 

sampai dengan 2016 dengan alasan bahwa pengungsi yang berdatangan ke 

Jerman  mengalami peningkatan yang paling tinggi pada tahun 2011 dan 

terus berlangsung hingga tahun 2016.  Hal tersebut yang menyebabkan 

adanya dinamika politik di Jerman terkait dengan penerimaan pencari 

suaka. 

1.6.4. Teknik pengumpulan data 

Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi pustaka (library research), yaitu dengan menggunakan buku, jurnal, 

artikel, dan bahan tertulis lainnya. Serta pemberitaan dari media elektronik dan 
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cetak juga akan menambah pengumpulan data yang akan dilakukan. Dengan 

kemudahan mengakses berbagai data dari media yang telah tersedia tanpa 

terhambat ruang dan waktu pada masa globalisasi ini dapat membantu peneliti 

dalam mengumpulkan berbagai data yang ada. Data data yang terkumpul akan 

membantu dalam fenomena kajian penelitian.  

1.6.5. Teknik analisa data 

Teknik analisa data yang digunakan selama proses penelitian adalah teknik 

deduksi. Menurut Mohtar Mas’oed dalam buku Ilmu Hubungan Internasional 

Disiplin dan Metodologi, dijelaskan bahwa eksplanasi deduktif terdiri dua bagian 

yakni eksplanadum dan eksplanan.30 Eksplanadum merupakan penjelasan dan 

merupakan kesimpulan dari argumen deduktif. Sementara Eksplanan adalah yang 

menjelaskan eksplanandum. Eksplanan adalah premis, sedangkan eksplanandum 

adalah kesimpulan dari argumen deduktif.  

Teknik deduksi ini digunakan penulis untuk menjawab pertanyaan 

bagaimana proses politik dalam negeri yang terjadi di Jerman berkaitan dengan 

keputusan Jerman dalam menerima pencari suaka. Eksplanandum dari penelitian 

ini terdiri dari kebijakan Jerman terhadap pencari suaka asal Timur Tengah. 

Eksplanan dari penelitian ini yaitu dinamika politik yang terjadi dalam kebijakan 

mengenai pencari suaka, serta proses politik yang terjadi antar partai di Jerman. 

 

 

 

                                                           
30 Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: 
LP3ES, hal. 309 
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1.7 Hipotesa 

Konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah khususnya di Suriah pada 

tahun 2011, menimbulkan peningkatan angka pencari suaka yang menyebar ke 

berbagai negara. Jerman menjadi salah satu negara tujuan pengungsi dan pencari 

suaka yang berasal dari Timur Tengah. Penelitian ini melihat bagaimana dinamika 

politik antar partai di Jerman yang mempengaruhi pengambilan kebijakan 

penerimaan pencari suaka, serta koalisi yang terjadi antar partai dalam parlemen. 

Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif dengan mengumpulkan data 

melalui studi kepustakaan. Teori yang digunakan adalah teori politik birokratik 

Graham T. Allison. Berdasarkan teori tersebut penerimaan pencari suaka di 

Jerman berfokus pada pro dan kontra penerimaan pencari suaka di Jerman yang 

dipengaruhi oleh tiga partai terkuat dalam parlemen yakni partai CDU/CSU, partai 

SPD dan partai Die Linke. Dalam partai terdapat aktor-aktor yang berperan dalam 

pengambilan keputusan. Beberapa aktor yang dimaksud adalah Angela Merkel 

dari partai CDU/CSU selaku Kanselir Jerman, Sigmar Gabriel dari partai SPD 

selaku Wakil Kanselir yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Perekonomian 

dan Energi, serta Katja Kipping dari partai Die Linke yang menjabat sebagai ketua 

partai dan juga anggota Parlemen Jerman. Beberapa aktor tersebut berasal dari 

partai yang berbeda dan juga mempunyai pertimbangan yang berbeda mengenai 

keputusan dalam penerimaan pencari suaka. 

Berdasarkan teori politik birokratik Graham T. Allison tersebut penerimaan 

pencari suaka di Jerman merupakan hasil dari koalisi antara partai CDU/CSU dan 

partai SPD dalam parlemen yang mendukung penerimaan pencari suaka 
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memperoleh suara lebih besar dibandingkan dengan partai Die Linke yang 

menolak kebijakan penerimaan pencari suaka. Sehingga kebijakan penerimaan 

pencari suaka asal Timur Tengah tetap dilanjutkan berdasarkan kebijakan 

penerimaan pencari suaka pada tahun-tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

1.8. Sistematika penulisan 

Secara sistematis penulis menempatkan materi pembahasan secara 

keseluruhan dalam 4 (empat) bab yang terperinci sebagai berikut. 

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 
1.2 Rumusan Masalah 
1.3 Tujuan Penelitian 
1.4 Penelitan Terdahulu 
1.5 Kerangka Teori 
1.6 Metode Penelitian 
1.7 Hipotesa 
1.8 Sistematika Penulisan 

BAB II 

GELOMBANG PENCARI 

SUAKA DAN 

KEBIJAKAN KE-

IMIGRASIAN JERMAN 

ERA PEMERINTAHAN 

ANGELA MERKEL 

2.1. Gelombang Pengungsian di Jerman  
2.2. Distribusi Pencari Suaka 
2.3. Perlindungan dan Dasar Hukum 
2.4. Kebijakan Pemerintah Jerman Terhadap 
Pencari Suaka Timur Tengah 
 

BAB III 

ANALISA POLITIK 

ANTAR PARTAI 

JERMAN DALAM 

KEBIJAKAN 

PENERIMAAN PENCARI 

SUAKA TIMUR TENGAH 

3.1 Mekanisme pengambilan kebijakan 
pemerintah Jerman 

3.1.1. Sistem Pemerintahan 
3.1.2. Sistem Politik 
3.1.3. Sistem Pengambilan Kebijakan 

3.2. Gambaran Umum Tiap Partai di Jerman 
3.3. Posisi Partai-Partai dalam Kebijakan Pencari 
Suaka 
3.4. Proses Politik Terkait Kebijakan Pencari 
Suaka 
3.4. Hasil Keputusan Antar Partai 

BAB IV 

PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
4.2 Saran 

 


