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BAB II 

GELOMBANG PENCARI SUAKA DAN KEBIJAKAN KE-IMIGRASIAN 

JERMAN ERA PEMERINTAHAN ANGELA MERKEL 

 
 

Bab II dalam penelitian ini menjelaskan mengenai penerimaan Jerman bagi 

para pencari suaka dan pengungsi, namun dalam pelaksanaanya hanya berfokus 

pada kedatangan pencari suaka dan pengungsi di Jerman, perlindungan dan dasar 

hukum, serta kebijakan penerimaan pengungsi yang dilakukan oleh pemerintah 

Jerman. Kedatangan pencari suaka dan pengungsi di Jerman telah diatur dalam 

prosedur suaka yang berlaku di Jerman. Perlindungan dan dasar hukum 

menjelaskan mengenai dasar hukum apa saja yang digunakan oleh Jerman untuk 

melaksanakan kewajibannya dalam melindungi pencari suaka dan pengungsi yang 

berada di Jerman.  

2.1 Gelombang Pengungsian di Jerman 

Tercatat dalam sejarah bahwa Jerman telah menerima 3,3 juta pencari suaka 

pertama kali pada tahun 1953.1 Setelah tahun tersebut pemerintah Jerman 

memutuskan untuk terus membuka perbatasan dan menerima pencari suaka. 

Jumlah pencari suaka di Jerman meningkat tajam semenjak tahun 2011 setelah 

terjadi konflik di Suriah. Bahkan pada tahun 2015 merupakan angka tertinggi 

                                                           
1 Bundesamt fur Migration, Das Bundesamt in Zahlen 2011, diakses dalam 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-
2011.pdf?__blob=publicationFile pada 2 November 2017 pukul 14.07 WIB. 
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pengajuan aplikasi pencari suaka di Jerman dengan jumlah sebesar 441.899 

aplikasi pencari suaka yang terdaftar.2  

Tabel 2.1. Jumlah aplikasi pencari suaka yang diterima Jerman tahun 2011-2015.3 

Tahun 
Jumlah aplikasi 
pencari suaka 

Diterima Jerman 
setelah melalui 

prosedur penerimaan 

2011 45.741 9.075 

2012 54.539 11.469 

2013 109.580 35.280 

2014 173.072 35.115 

2015 441.899 44.892 

Pada tabel diatas menjelaskan mengenai peningkatan jumlah pencari suaka 

pada tahun 2011 hingga tahun 2015. Pada tahun 2011 jumlah pencari suaka 

sebanyak 45.741 orang, kemudian pada tahun 2012 sebanyak 54.539 orang, pada 

tahun 2013 sebanyak 109.580 orang, pada 2014 sebanyak 173.072, serta pada 

tahun 2015 sebanyak 441.899. Hal ini membuktikan tingginya aplikasi pencari 

suaka di Jerman dari tahun 2011 hingga tahun 2016.4 Pencari suaka diberikan 

waktu selama enam bulan untuk tetap tinggal dalam proses pengajuan aplikasi. 

Apabila aplikasi tersebut ditolak maka pencari suaka dan pengungsi akan segera 

dikirim kembali menuju negara asal. 

                                                           
2 Bundesamt für Migration, Asylgeschäftsstatistik für den Monat Dezember 2016, diakses dalam 
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/201612-
statistik-anlage-asyl- 
geschaeftsbericht.pdf;jsessionid=FDCD7933B965145229394C06F576961D.1_cid294?__blob=pu
blicationFile pada 20 Oktober pukul 19.55 WIB. 
3 Diolah dari berbagai sumber. 
4 Budesamt fur Migration und Fluchtlinge, Das Budesamt in Zahlen 2016, diakses dalam 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-
2016.pdf?__blob=publicationFile pada 17 Oktober 2017 pukul 02.18 WIB. 
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Berdasarkan peraturan pemerintah Jerman, tidak semua aplikasi pencari 

suaka tersebut diterima seluruhnya. 5 Pencari suaka harus mengikuti proses yang 

diterapkan melalui Prosedur Penerimaan. Prosedur penerimaan merupakan 

rangkaian kegiatan yang harus dijalani pencari suaka sesuai dengan yang 

ditetapkan pemerintah Jerman. Tahap pertama yang dilakukan oleh pencari suaka 

adalah pengisian aplikasi suaka pribadi, dan tahap yang kedua adalah melakukan 

wawancara personal.6 Tahap pengisian aplikasi suaka pribadi mencakup:  

Pencari suaka melakukan pendataan ditempat pertama kali datang.7 Setelah 

itu pencari suaka mengajukan aplikasi suaka pribadi yang berisi data pribadi serta 

permohonan untuk menjadi pencari suaka. Kantor Federal Migrasi telah 

menyediakan juru bahasa untuk membantu dalam pengisian aplikasi serta agar 

pencari suaka dapat memahami setiap hak dan kewajibannya selama tinggal di 

Jerman sesuai prosedur yang berlaku.8 Selanjutnya pemohon suaka wajib 

menunjukkan bukti keaslian identitas mereka dengan menunjukan dokumen 

seperti kartu identitas, paspor, atau sertifikat kelahiran resmi dari negara asal. 

Kelima, pemeriksaan keaslian dokumen oleh petugas kantor federal. Hal terakhir 

yang dilakukan oleh pencari suaka adalah melakukan sesi foto dan pemindaian 

sidik jari untuk pemohon berusia diatas 14 tahun.9 

                                                           
5
 Federal Office for Migration and Refugees, Integrated Refugee Management, diakses dalam 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/Broschueren/broschuere-
integriertes-fluechtlingsmanagement.pdf?__blob=publicationFile pada 12 11 Oktober 2017 pukul 
23.50 WIB. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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Setelah melakukan proses pengisian aplikasi, langkah selanjutnya yang 

harus dilakukan pencari suaka pada prosedur penerimaan adalah melakukan 

wawancara personal.10 wawancara personal merupakan hal yang paling penting 

dalam proses prosedur suaka. Langkah-langkah wawancara personal yang akan 

dilakukan pencari suaka mencakup: 

Tahap pertama dalam proses wawancara personal adalah pembuatan janji 

wawancara. Apabila tidak memungkinkan untuk hadir maka wajib memberikan 

surat keterangan berupa sakit dari rumah sakit.11 Jika hal tersebut tidak dilakukan, 

maka besar kemungkinan pengajuan aplikasi tidak diproses atau bahkan di tolak 

oleh pemerintah Jerman. Wawancara tersebut digelar tertutup di kantor federal 

migrasi Jerman dan dilakukan oleh petugas kantor federal migrasi Jerman.12 

Wawancara tersebut dihadiri oleh seorang pengacara atau perwakilan dari Komisi 

Tinggi Pengungsi untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nation High 

Commisioner for Refugees) dan juga oleh wali apabila terdapat kasus anak 

dibawah umur yang tidak mempunyai pendamping.13 

Tujuan dari wawancara tersebut adalah untuk mempelajari alasan individu 

datang ke Jerman serta mendapatkan informasi lebih lanjut tentang keadaan 

negara asal pencari suaka. Pemohon suaka diberikan waktu yang cukup untuk 

menjelaskan alasan mereka menuju Jerman, menggambarkan biografi mereka, 

                                                           
10 Federal Office for Migration and Refugees, Personal Asylum Aplication, diakses dalam 
http://www.bamf.de/EN/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/PersoenlicheAntragstellung/persoenliche
-antragstellung-node.html pada 18 Agustus 2017 pukul 11.20 WIB. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Federal Office for Migration and Refugees, The Personal Interview, diakses dalam 
http://www.bamf.de/EN/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/PersoenlicheAnhoerung/persoenliche-
anhoerung-node.html pada 20 Agustus 2017 pukul 07.35 WIB. 
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menceritakan rute perjalanan mereka, serta penganiayaan yang telah mereka 

alami. Pemohon suaka wajib untuk menceritakan hal yang sebenar-benarnya, hal 

ini dimungkinkan dengan dukungan dari foto, laporan medis, dokumen dari 

kepolisian atau pihak berwenang lainnya.14  

Pengisian aplikasi suaka pribadi bertujuan untuk mengetahui dari negara 

mana pencari suaka berasal, sementara wawancara personal dilakukan untuk 

mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan secara langsung pencari suaka.15 

Kedua hal tersebut digunakan untuk mempertimbangkan kemungkinan diterima 

sebagai pengungsi di Jerman. Apabila aplikasi pencari suaka disetujui, maka 

mereka akan menerima sertifikat yaitu Aufenthaltsgestattung yang berupa 

sertifikat untuk izin tinggal.16 Pemerintah Jerman memberikan sertifikat tersebut 

sebagai bukti bahwa mereka telah terdaftar sementara. Isi dari sertifikat berupa 

data pribadi, serta alamat Kantor Cabang Penerimaan. Sertifikat tersebut berfungsi 

sebagai dokumen yang menunjukan bahwa mereka adalah pemohon suaka dan 

membuktikan bahwa mereka berada di Jerman secara legal. 17 Tercatat bahwa 

441.899 aplikasi pencari suaka yang diajukan pada 2015, hanya sebanyak 44.892 

14 Ibid. 
15 Federal Office for Migration and Refugees, Integrated Refugee Management, diakses dalam 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/Broschueren/broschuere-
integriertes-fluechtlingsmanagement.pdf?__blob=publicationFile pada 12 11 Oktober 2017 pukul 
23.50 WIB. 
16 Bundesamt fur Migration und Fluchtlinge, FAQ: Zugang zum Arbeitsmarkt für geflüchtete 
Menschen, diakses dalam  
http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/ZugangArbeitFluechtlinge/zugang-arbeit-
fluechtlinge-node.html pada 20 Agustus 2017 pukul 19.20 WIB. 
17 Federal Office for Migrartion and Refugees, Arrival and Registration, diakses dalam 
http://www.bamf.de/EN/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/AnkunftUndRegistrierung/ankunft-und-
registrierung-node.html pada 20 Agustus 2017 pukul 14.22 WIB. 
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orang yang telah diterima dan secara legal tinggal di Jerman.18 Jumlah tersebut 

sangat berbeda jauh dengan aplikasi pencari suaka ketika pertama diajukan. 

Tabel dibawah ini menjelaskan mengenai data negara asal para pencari 

suaka yang tiba di Jerman dari tahun 2011 hingga tahun 2016. Sebagian besar 

berasal dari negara yang berkonflik seperti Suriah. Angka tertinggi semenjak 

tahun 2013 di tempati oleh Suriah dengan jumlah pengungsi sebanyak 11.851 

orang pencari suaka.19 Kemudian di tahun 2014 sebanyak 39.332 orang pencari 

suaka, di tahun 2015 sebanyak 158.657 orang pencari suaka dan di tahun 2016 

sebanyak 268.866 orang pencari suaka. Pasca konflik yang terjadi peningkatan 

jumlah pencari suaka yang berasal dari Suriah semenjak tahun 2013 lebih 

dominan dari negara-negara lainnya.20 Angka yang bertambah merupakan efek 

dari diterapkannya kebijakan pintu terbuka atau Open-door Policy yang dilakukan 

oleh pemerintah Jerman. Kebijakan tersebut pada akhirnya menimbulkan pro dan 

kontra dalam parlemen Jerman. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Bundesamt fur Migration Fluchtlinge, Das Bundesamt in Zahlen 2015, diakses dalam 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-
2015.pdf?__blob=publicationFile pada 3 November 2015 pukul 10.33 WIB. 
19 Budesamt fur Migration und Fluchtlinge, Das Budesamt in Zahlen 2013, diakses dalam 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-
2013.pdf?__blob=publicationFile pada 17 Oktober 2017 pukul 02.18 WIB. 
20 Ibid. 
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Tabel 2.2. Identifikasi negara asal dan jumlah pencari suaka di Jerman tahun 2011-2016.21 

Negara Asal 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Suriah 2.635 6.201 11.851 39.332 158.657 268.866 
Irak 5.831 5.352 3.958 5.345 29.784 97.162 
Iran 3.350 4.348 4.424 - - 6.872 

Pakistan 2.540 3.412 4.101 3.968 8.199 15.528 
Afghanistan 7.767 7.498 7.735 9.115 31.382 127.892 

Turki 1.578 - - - - - 
Serbia 4.580 8.477 11.459 17.172 16.700 - 

Makedonia 1.130 4.546 6.210 5.614 9.083 - 
Bosnia-

Herzegovina 
305 2.025 3.325 5.705 - - 

Kosovo 1.395 1.906 3.395 6.908 33.427 - 
Somalia - - 3.786 5.528 - - 
Eritrea - - 3.616 13.119 10.876 19.103 
Albania - - 1.245 7.865 53.805 17.236 
Nigeria - - - - - 12.916 

Federasi Rusia 1.690 3.202 14.887 - - 12.234 
Lainnya 13.246 17.572 37.555 57.290 78.265 152.814 
Tidak 

diketahui 
- - - - 11.721 14.922 

Total 45.741 64.539 109.580 173.072 441.899 745.545 

 

2.2. Distribusi Pencari Suaka 

Dalam proses pengajuan aplikasi, pencari suaka bisa tinggal di Kantor 

Penerimaan selama kurang lebih enam bulan selama proses pengurusan aplikasi 

suaka berlangsung. Pencari suaka juga berhak mendapatkan fasilitas lain seperti 

pelayanan kesehatan, tempat tinggal, pakaian, serta kebutuhan lain seperti 

perawatan pencari suaka dan pengungsi yang sedang dalam keadaan hamil hingga 

melahirkan.22 

                                                           
21 Diolah dari berbagai sumber. 
22 Federal Office for Migration and Refugees, The Responsible Reception Facility, diakses dalam 
http://www.bamf.de/EN/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/MeldungAE/meldung-
aufnahmeeinrichtung-node.html pada 16 Agustus 2017 pukul 21.22 WIB. 
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Setiap negara bagian federal di Jerman wajib mendirikan Kantor Penerimaan 

untuk menampung pencari suaka. Pada bulan Januari 2017 tercatat sebanyak 73 

kantor cabang, kantor wilayah dan pusat penerimaan di 67 lokasi.23 Setiap negara 

bagian federal diberikan kewenangan untuk mengatur distribusi dan akomodasi bagi 

para pencari suaka yang berada di wilayah masing-masing.24 Pemerintah menetapkan 

hal tersebut agar memudahakan proses distribusi dan akomodasi pencari suaka agar 

tertuju hanya pada pemerintah pusat saja. 

Tabel dibawah ini menjelaskan mengenai distribusi pencari suaka pada 16 

negara bagian federal di Jerman.25 Jumlah terbanyak berada di negara bagian 

Nordhein Westfalen yang mempunyai luas wilayah 20.207 km2 dengan jumlah 

203.129 orang pencari suaka. Sedangkan jumlah paling sedikit berada pada negara 

bagian Saarland yang mempunyai luas wilayah sebesar 2.570 km2 dan hanya 

menampung sebanyak 7.042 orang pencari suaka.  

 

 

 

 

 

                                                           
23 Asylum Database Information, Types of Acommodation, diakses dalam 
http://www.asylumineurope.org/reports/country/germany/reception-conditions/housing/types-
accommodation pada 7 Oktober 2017 pukul 11.38 WIB. 
24 Federal Office for Migration and Refugees, Initial Distribution of Asylum Seeker, diakses dalam 
http://www.bamf.de/EN/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/Erstverteilung/erstverteilung-node.html 
pada 8 Oktober 2017 pukul 21.00 WIB. 
25 Federal Office for Migration and Refugee, Integrated Refugee Management, diakses dalam 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/Broschueren/broschuere- 
integriertes-fluechtlingsmanagement.pdf?__blob=publicationFile pada 11 Oktober 2017 pukul 
20.07 WIB 
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Tabel 2.3 Distribusi pencari suaka di setiap negara bagian Jerman tahun 2016.26 

Negara Bagian Jumlah 

Badden Württemberg 86.899 

Bavaria 84.344 

Berlin 28.840 

Brandenburg 18.860 

Bremen 8.947 

Hamburg 18.168 

Hesse 66.908 

Mecklenburg Vorpommen 7.638 

Lower Saxony 85.582 

Nordhein Westfalen 203.129 

Rheinlan-Palatinate 38.163 

Saarland 7.042 

Saxony 24.684 

Saxony Anhalt 20.142 

Schleswig-Holstein 29.976 

Thuringa 16.044 

Tidak diketahui 179 

Jumlah 745.545 

 

2.3. Perlindungan dan Dasar Hukum 

Perlindungan dan dasar hukum yang diberlakukan pemerintah Jerman untuk 

para pencari suaka dan pengungsi berfungsi sebagai acuan dasar pemerintah 

dalam menerapkan kebijakan penerimaan pengungsi. Salah satunya seperti yang 

                                                           
26 Bundesamt für Migration, Asylgeschäftsstatistik für den Monat Dezember 2016, diakses dalam 
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/201612-
statistik-anlage-asyl-
geschaeftsbericht.pdf;jsessionid=FDCD7933B965145229394C06F576961D.1_cid294?__blob=pu
blicationFile pada 29 Oktober 2017 pukul 15.09 WIB. 
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telah disampaikan oleh Angela Merkel terkait dengan pelindungan pengungsi 

dalam konferensi musim panas pada 2015 sebagai berikut, 

“… Kami bangga dengan dasar hukum kemanusiaan yang berlaku di 
Jerman. Kami memberikan perlindungan kepada semua orang yang 
melarikan diri dari peperangan. Mereka semua terlindungi selama 
berada di Jerman…”27 
 
Perlindungan dan dasar hukum yang diberikan oleh pemerintah Jerman 

kepada pencari suaka dan pengungsi mencakup Pengakuan Hak Suaka, 

Perlindungan Pengungsi, Cabang Perlindungan, serta Larangan Pengenaan 

Deportasi. Keempat subab tersebut masing-masing memiliki dasar hukum kuat 

menurut Undang Undang yang berlaku di Jerman.  

2.3.1. Pengakuan Hak Suaka  

Dasar hukum yang berlaku untuk kebijakan Pengakuan Hak Suaka diatur 

sesuai dengan pasal 16a Undang Undang Dasar Jerman.28 Dalam pasal tersebut 

menjelaskan bahwa Pengakuan Hak Suaka diberikan kepada korban pelanggaran 

Hak Asasi Manusia yang dianiaya oleh negara dengan alasan politik karena alasan 

ras, kebangsaan, pendapat politik, agama dan keyakinan atau kelompok sosial 

tertentu. Hak suaka yang diberikan berfungsi untuk melindungi harkat dan 

martabat manusia.29 Isi dari subab Pengakuan Hak Suaka yang diberikan oleh 

pemerintah Jerman adalah sebagai berikut:  

                                                           
27 Die Bundesregierung, Sommerpresskonferenze von Bundezkanzlerin Merkel, Theme:Aktuelle 
Themen der Innen-und Außenpolitik, diakses dalam 
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2015/08/2015-08-31-
pk-merkel.html pada 18 September 2017 pukul 23.08 WIB. 
28

 Bundesministerium der Justiz fur Verbraucherschutz, Basic Law for the Federal Republic of 
Germany, diakses dalam https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/ pada 10 Januari 2017 
pukul 20.07 WIB. 
29 Die Bundesregierung, Sommerpressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel, Thema: Aktuelle 
Themen der Innen-und Außenpolitik, diakses  dalam 
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Pertama adalah pemberian izin tinggal selama tiga tahun. Kedua, di izinkan 

mendirikan pemukiman atau tempat tinggal tetap setelah tiga atau lima tahun, 

apabila memenuhi persyaratan, seperti kemampuan untuk membangun rumah dan 

mempunyai pengetahuan mengenai Jerman.30 Ketiga, pencari suaka dan 

pengungsi akan mendapatkan akses tidak terbatas pada pasar buruh serta pasar 

tenaga kerja lainnya yang menguntungkan. Keempat, dapat mengajukan hak 

reunifikasi keluarga.31 

2.3.2. Perlindungan Pengungsi 

Dalam subab ini dijelaskan mengenai perlindungan pengungsi atas dasar 

Konvensi Pengungsi tahun 1951 yakni, orang yang dianggap sebagai pengungsi 

adalah orang yang mempunyai ketakutan karena dianiaya oleh pihak negara atau 

pihak yang bukan negara yang dengan alasan ras, kebangsaan, pendapat politik, 

agama, atau keanggotaan dari kelompok sosial tertentu yang berasal dari luar 

negara asal mereka.32 Dasar hukum yang digunakan dalam subab Perlindungan 

Pengungsi atas dasar Konvensi Pengungsi tahun 1951 tersebut kemudian di 

                                                                                                                                                               
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2015/08/2015-08-31-
pk-merkel.html pada  28 Agustus 2017 pukul 17.33 WIB. 
30

 Ibid. 
31 Reunifiaksi keluarga adalah hak bagi perorangan yang telah mempunyai status sebagai pencari 
suaka atau pengungsi  yang mencakup penyatuan kembali status suami-istri serta anak. Aplikasi 
reunifikasi keluarga harus diajukan ke Kementrian Luar Negeri dalam waktu tiga bulan setelah hak 
perlindungan pengungsi diberikan. Tujuan dari pengajuan reunifikasi keluarga adalah 
mempermudah pencari suaka yang telah terdaftar secara resmi untuk mengurus dokumen dari 
keluarga terdekarnya, diakses dalam Federal Office for Migration and Refugee, Family Asylum 
and Family Reunification, diakses dalam 
http://www.bamf.de/EN/Fluechtlingsschutz/FamilienasylFamiliennachzug/familienasyl-
familiennachzug-node.html pada 22 Agustus pukul 11.28 WIB. 
32 Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi, diakses dalam 
https://suakaindonesia.files.wordpress.com/2015/07/konvensi_dan_protokol.pdf pada 2 September 
2017 pukul 09.07 WIB. 



36 
 

tuangkan dalam bagian 3 Undang Undang Suaka Jerman.33 Subab Perlindungan 

Pengungsi mempunyai pengertian lebih luas dibandingkan dengan Hak Suaka, 

Hal ini dikarenakan Perlindungan Pengungsi juga berlaku untuk penganiayaan 

terhadap pencari suaka yang dilakukan oleh pihak non-negara. Isi dari subab 

Perlindungan Pengungsi adalah sebagai berikut: 

Pertama adala pemberian izin tinggal selama tiga tahun.34 Kedua, di izinkan 

mendirikan pemukiman atau tinggal tetap setelah tiga atau lima tahun apabila 

memenuhi persyaratan, seperti kemampuan untuk membangun rumah dan 

pengetahuan-pengetahuan lain tentang Jerman. Ketiga, pencari suaka dan 

pengungsi mendapatkan akses tidak terbatas pada pasar buruh serta pasar tenaga 

kerja yang menguntungkan lainnya. Keempat, dapat mengajukan hak reunifikasi 

keluarga. 

2.3.4. Cabang Perlindungan 

Dasar hukum subab Cabang Perlindungan diatur dalam bagian 4 Undang 

Undang Suaka Jerman.35 Dalam penjelasannya, orang yang berhak mendapatkan 

Cabang Perlindungan adalah orang yang berada pada resiko bahaya yang serius di 

negara asal mereka dan bahwa mereka tidak dapat mendapat perlindungan negara 

asal karena ancaman bahaya. Ancaman tersebut dapat berasal dari pemerintah 

maupun non-pemerintah. Bahaya serius yang dimaksud adalah pengenaan 

                                                           
33 Bundesministerium der Justiz und fur Verbraucherschutz, Asylum Act, diakses dalam 
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_asylvfg/ pada 2 September 2017 pukul 14.00 WIB. 
34 Die Bundesregierung, Sommerpressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel, Thema: Aktuelle 
Themen der Innen-und Außenpolitik, diakses  dalam 
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2015/08/2015-08-31-
pk-merkel.html pada  28 Agustus 2017 pukul 17.33 WIB. 
35 Ibid. 
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hukuman mati, penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang merendahkan dan tidak 

manusiawi. Isi dari subab Cabang Perlindungan adalah sebagai berikut: 

Pertama, pemberian izin tinggal selama satu tahun akan tetapi dalam 

beberapa kasus, jika memungkinkan bisa diperpanjang hingga dua tahun.36 Kedua, 

diberikan izin pemukiman selama lima tahun (termasuk durasi prosedur suaka) 

jika persyaratan lainnya terpenuhi seperti kemampuan untuk hidup layak dan 

mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai Jerman. Ketiga, pencari suaka 

dan pengungsi mendapatkan akses tidak terbatas pada pasar buruh dan pasar 

tenaga kerja lainnya yang menguntungkan. Keempat, tidak dapat mengajukan hak 

reunifikasi keluarga.37 

Hak untuk ketiga perlindungan yang disebutkan diatas yang mencakup Hak 

Suaka, Perlindungan Pengungsi, dan Cabang Perlindungan tidak dapat di 

pertimbangkan apabila memenuhi syarat yang berlaku seperti: penjahat perang, 

orang yang melakukan tindak pidana non-politik yang serius di luar Jerman, 

melanggar tujuan dan aturan PBB, dianggap sebagai resiko keamanan Republik 

Federal Jerman, atau merupakan bahaya dari masyarakat karena perorangan 

tersebut telah dijatuhi hukuman penjara untuk kejahatan besar.38  

 

 

                                                           
36 Die Bundesregierung, Sommerpressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel, Thema: Aktuelle 
Themen der Innen-und Außenpolitik, diakses  dalam 
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2015/08/2015-08-31-
pk-merkel.html pada  28 Agustus 2017 pukul 17.33 WIB. 
37 Ibid. 
38 Federal Office for Migration and Refugee, Subsidiary Protection, diakses dalam 
http://www.bamf.de/EN/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/Schutzformen/SubsidiaererS/subsidiaere
r-schutz-node.html pada 4 September 2017 pukul 11.33 WIB. 



38 
 

2.3.5. Pengenaan Larangan Deportasi 

Dasar hukum dari subab Pengenaan Larangan Deportasi adalah bagian 60 

sub V dan sub VII Residence Act.39 Residence Act sendiri merupakan undang 

undang mengenai hak untuk tinggal bagi masyarakat lokal maupun pencari suaka 

yang berlaku di Jerman. Penjelasan dari Pengenaan Larangan Deportasi dari sub 

V dan VII adalah orang yang mencari perlindungan suaka tidak dapat 

dikembalikan apabila negara tujuan pengembalian merupakan negara pelanggar 

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms (ECHR), atau negara yang mengancam hidup, kesejahteraan dan 

kebebasan masyarakat seperti negara yang sedang berada dalam keadaan perang.40 

Pengembalian dapat dianggap sebagai bahaya apabila perorangan tersebut 

mengalami alasan kesehatan atau mempunyai penyakit tertentu yang tidak 

memungkinkan untuk melakukan perjalanan kembali ke negara asal. Isi dari subab 

Pengenaan Larangan Deportasi adalah sebagai berikut: 

Pertama, diberikan izin tinggal selama satu tahun.41 Kedua, di izinkan 

mendirikan pemukiman atau tempat tinggal tetap setelah lima tahun, apabila 

memenuhi persyaratan, seperti kemampuan untuk membangun rumah dan 

mempunyai pengetahuan mengenai Jerman. Ketiga, dimungkinkan bekerja – 

apabila mendapat izin dari otoritas imigrasi. Keempat, tidak dapat mengajukan 

                                                           
39 Bundesministreium der Justiz und fur Verbraucherschutz, Residence Act, diakses dalam 
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/englisch_aufenthg.html pada 3 September 
2017 pukul 11.09 WIB. 
40 Ibid. 
41 Die Bundesregierung, Sommerpressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel, Thema: Aktuelle 
Themen der Innen-und Außenpolitik, diakses  dalam 
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2015/08/2015-08-31-
pk-merkel.html pada  28 Agustus 2017 pukul 17.33 WIB. 
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hak reunifikasi keluarga.42 Keempat subab tersebut hampir sama dengan sebagian 

subab yang tercantum pada perlindungan suaka sebelumnya. 

Meskipun jumlah pencari suaka meningkat di Jerman, akan tetapi tidak 

semua pencari suaka tersebut dapat diterima di Jerman. Pencari suaka tersebut 

harus terlebih dahulu melewati tahapan prosedur suaka yang sudah dijelaskan 

pada penjelasan penerimaan prosedur suaka.43 Para pencari suaka yang 

didahulukan dalam proses pengajuan aplikasi pencari suaka adalah pencari suaka 

yang berasal dari negara-negara yang mengalami konflik seperti Suriah. 

Dalam merespon jumlah pencari suaka Jerman pada tahun 2016 yang 

mencapai 745.545 aplikasi, pemerintah Jerman menerima sebanyak 256.136 

pencari suaka yang mempunyai status pengungsi, sebanyak 153.700 yang 

mempunyai status dalam cabang perlindungan, serta sebanyak 24.084 pencari 

suaka berstatus dibawah perlindungan kemanusiaan.44 Tabel dibawah ini 

menjelaskan mengenai jumlah aplikasi pencari suaka dari negara-negara asal 

pencari suaka terbesar yang berada di Jerman, serta status yang diberikan 

pemerintah Jerman. 

 

 

 

                                                           
42 Ibid. 
43  Federal Office for Migration and Refugees, Integrated Refugee Management, diakses dalam 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/Broschueren/broschuere-
integriertes-fluechtlingsmanagement.pdf?__blob=publicationFile pada 12 11 Oktober 2017 pukul 
23.50 WIB. 
44 Asylum Information Database, Types of Acommodation German, diakses dalam 
http://www.asylumineurope.org/reports/country/germany/reception-conditions/housing/types-
accommodation pada 21 Oktober 2017 pukul 02.55 WIB. 
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Tabel 2.4. Aplikasi pencari suaka dan status pencari suaka tahun 2016.45 

Negara Asal 
Aplikasi 

pencari suaka 
tahun 2016 

Aplikasi 
tertunda 

tahun 2016 

Status 
Pengungsi 

Cabang 
perlindungan 

Ditolak 

Total 745,545 433,719 256,136 153,700 173,846 

Suriah 268,866 58,399 166,520 121,562 167 

Afghanistan 127,892 102,856 13,813 5,836 24,817 

Irak 97,162 53,852 36,801 10,912 14,248 

Iran 26,872 24,045 5,443 257 3,806 

Eritrea 19,103 13,439 16,666 3,652 135 

Albania 17,236 - 18 73 30,020 

Pakistan 15,528 16,430 275 49 8,201 

Tidak 
Diketahui 

14,922 10,586 6,782 6,084 1,189 

Nigeria 12,916 18,666 127 34 1,787 

Rusia 12,234 - 357 127 5,712 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tidak semua pencari suaka yang 

masuk ke Jerman akan langsung diterima. Aplikasi pencari suaka yang 

didahulukan oleh pemerintah Jerman adalah aplikasi pencari suaka yang berasal 

dari negara yang sedang berkonflik atau berperang seperti Suriah. Penolakan 

terjadi apabila pencari suaka berasal dari negara asal yang tergolong aman dan 

tidak terjadi konflik atau perang. 

 

 

                                                           
45 Ibid. 
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2.4. Kebijakan Pemerintah Jerman Terhadap Pencari Suaka Asal Timur Tengah 

Jerman telah menerapkan kebijakan open-door policy atau kebijakan pintu 

terbuka berupa penerimaan pengungsi dengan membuka pintu perbatasan bagi 

pencari suaka dan pengungsi yang datang dari wilayah Timur Tengah.46 Jumlah 

pengungsi terus mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebagai efek dari 

konflik yang terjadi di wilayah Suriah. Pada konferensi pers musim panas tahun 

2015 yang membahas isu kebijakan dalam dan luar negeri, Angela Merkel juga 

menanggapi mengenai pengungsi Suriah yang datang ke Jerman sebagai berikut, 

“… Terlepas dari mereka adalah warga negara Jerman atau bukan, 
tidak peduli dimana dan mengapa mereka mendatangi kita dan 
bagaimana mereka dapat disebut sebagai pencari suaka, kita 
menghormati martabat masing-masing individu dan kami juga 
melawan segala bentuk kekerasan. Hukum negara kami berlaku pada 
orang-orang yang menyerang orang lain, membakar tempat tinggal 
mereka, dan menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun..”47 
 
Untuk merespon pengungsi dan pencari suaka yang terus berdatangan, 

pemerintah Jerman memberlakukan beberapa program-program kebijakan berupa  

prosedur suaka baru, integrasi keuangan dan pembangunan sosial-politik, 

pemulangan pencari suaka, cabang perlindungan dan reunifikasi keluarga, serta 

deportasi penjahat asing. 

 

 

                                                           
46 Newpolitik German Policy, diakses dalam 
http://www.bfna.org/sites/default/files/publications/Newpolitik_German_Policy_Translated_web_
0.pdf pada 27 Agustus 2017 pukul 23.10 WIB. 
47 Die Bundesregierung, Sommerpresskonferenze von Bundezkanzlerin Merkel, Theme:Aktuelle 
Themen der Innen-und Außenpolitik, diakses dalam 
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2015/08/2015-08-31-
pk-merkel.html pada 18 September 2017 pukul 23.08 WIB. 
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a. Prosedur Suaka Baru (New Asylum Procedure Act) 

Karena tingginya jumlah aplikasi suaka, pemerintah Jerman memutuskan 

pada musim panas 2015 untuk mendorong percepatan proses aplikasi suaka.48 

Tujuan dipersingkatnya proses tersebut adalah untuk dengan cepat menolak 

pencari suaka atau pengungsi yang berasal dari negara-negara yang 

dikualifikasikan sebagai negara aman yaitu Uni Eropa, beberapa negara Balkan 

Barat seperti Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Makedonia, Montenegro, 

Serbia, serta Ghana dan Senegal.49 Selain itu, untuk pengungsi misalnya dari 

Suriah, Eritrea dan Irak akan sangat mungkin aplikasinya diterima dan 

prosedurnya dipercepat. Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja prosedur 

aplikasi yang ditangani Badan Federal untuk Migrasi dan Pengungsi, pemerintah 

Jerman memutuskan untuk menambah tenaga kerja BAMF dengan 4000 anggota 

staf baru.50 Hal ini diharapkan mampu membantu berjalannya percepatan prosedur 

suaka dengan baik dan menghindari penelantaran pencari suaka yang ada di 

Jerman. 

b. Integrasi, keuangan dan pembangunan sosial politik 

Dana untuk pencari suaka dan pengungsi meningkat sebesar satu miliar euro 

pada tahun 2015.51 Sementara untuk tahun 2016 disediakan enam miliar euro oleh 

pemerintah Jerman.52 Dana ini akan dianggarkan untuk pusat pekerjaan, program 

                                                           
48 Claudia Theresia Schmid, 2016, Germany’s Open-Door Policy in Light of the Recent Refugee 
Crisis, Thesis, Sweden: Departement of Management and Engineering, Linkoping University, 
halaman 36. 
49 Asylum Information Database, Safe Country of Origin: Germany, diakses dalam 
http://www.asylumineurope.org/reports/country/germany/asylum-procedure/safe-country-
concepts/safe-country-origin pada 4 September 2017 pukul 18.45 WIB. 
50 Op.Cit,. halaman 37. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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pendidikan bagi pencari suaka dan pengungsi yang ada di Jerman. Anggaran dana 

juga memfasilitasi masuknya para pengungsi ke pasar buruh dan pasar tenaga 

kerja yang ada di Jerman, yang dapat membantu meningkatkan sistem 

perekonomian Jerman. Pemerintah Jerman memutuskan untuk memotong 

pemberian dana bagi pencari suaka yang menolak bekerja sama atau ambil bagian 

dalam program dorongan integrasi yang dilakukan pemerintah Jerman. Hal 

tersebut disepakati untuk memberikan manfaat yang berbentuk non-uang untuk 

memperkuat tenaga kerja polisi federal, serta untuk meningkatkan kerjasama 

antara Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi dengan Badan 

Ketenagakerjaan Federal, dan untuk meningkatkan anggaran dari Kementerian 

Luar Negeri sebesar 400 juta euro dalam satu tahun.53 Selain itu pemerintah telah 

menyediakan dana tambahan dalam berbagai sektor yang mungkin terpengaruh 

oleh krisis, misalnya dalam hal perumahan, perumahan dan kesehatan, dalam 

rangka untuk mengakomodasi dan sebagai penyeimbang tingginya jumlah 

pengungsi yang tiba di Jerman.  

c. Pemulangan pencari suaka 

Pemerintah Jerman mengejar dan memperketat aturan bagi para pencari 

suaka dari negara Balkan yang aplikasinya telah ditolak.54 Hal ini karena adanya 

aturan bahwa negara-negara Balkan telah ditetapkan sebagai negara aman yang 

masyarakatnya tidak diperkenan kan untuk mencari suaka di Jerman. Pemulangan 

pencari suaka merupakan program kebijakan Jerman yang berfokus pada 

pengurangan jumlah pencari suaka karena setiap tahun selalu bertambah. 

                                                           
53 Ibid. 
54 Ibid. 
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Pemerintah Jerman memberikan prioritas pada pencari suaka yang berasal dari 

negara konflik atau perang.55 

d. Cabang Perlindungan dan Reunifikasi Keluarga 

Menjelang tahun 2015, pemerintah Jerman setuju untuk menangguhkan hak 

reunifikasi keluarga bagi mereka yang mencari perlindungan suaka yang masuk 

dalam kriteria dalam perlindungan dan dasar hukum yang telah diatur. Peraturan 

baru ini serta cabang perlindungan harusnya ditetapkan juga pada pengungsi 

Suriah, namun pada kenyataan nya hal ini tidak pernah di terapkan.56 Hal ini 

dikarenakan masih banyak warga negara Suriah yang belum menyelesaikan 

tahapan prosedur suaka serta pengurusan dokumen resmi sehingga pemerintah 

Jerman sedikit mengalami kesulitan dalam pendataan untuk pengajuan hak 

reunifikasi keluarga. 

e. Deportasi penjahat asing 

Pada tahun baru 2015 terjadi peristiwa Cologne berupa perampokan dan 

penyerangan seksual terhadap sejumlah wanita di depan katerdal Cologne, 

Jerman.57 Polisi setempat menjelaskan bahwa pelaku penyerangan mempunyai 

ciri-ciri keturunan Arab, atau Afrika Utara yang kemudian beberapa pihak 

berasumsi bahwa penyerang tersebut berasal dari imigran asal Timur Tengah yang 

                                                           
55 Federal Office for Migration and Refugees, Integrated Refugee Management, diakses dalam 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/Broschueren/broschuere-
integriertes-fluechtlingsmanagement.pdf?__blob=publicationFile pada 12 11 Oktober 2017 pukul 
23.50 WIB. 
56 Op.Cit,. halaman 37. 
57 BBC Indonesia, Jerman Digegerkan Serangan Seksual Tahun Baru, diakses dalam 
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160105_dunia_jerman_kekerasan pada 10 
September 2017 pukul 20.09 WIB. 
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berada di Jerman.58 Sebagai respon dari peristiwa tersebut, peraturan baru telah 

ditetapkan yang berisi bahwa akan sangat memungkinkan untuk mendeportasi 

penjahat asing lebih mudah dan lebih cepat.59 Peraturan tersebut menegaskan 

apabila pencari suaka atau pengungsi yang melakukan kejahatan dapat di 

deportasi atau mereka dimasukkan kedalam penjara terlepas apakah pencari suaka 

tersebut dalam masa percobaan atau tidak. Hal ini berlaku untuk kejahatan yang 

mengancam hidup, kekerasan seksual, serta serangan terhadap petugas penegak 

hukum. 

 

                                                           
58 CNN Indonesia, Malam Tahun Baru Puluhan Wanita Jerman Mengaku Dilecehkan, diakses 
dalam https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160106084925-134-102482/malam-tahun-
baru-puluhan-wanita-jerman-mengaku-dilecehkan/ pada 10 September 2017 pukul 21.22 WIB.  
59 Op.Cit, halaman 39. 


