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1.1 Latar Belakang 

Uni Eropa merupakan sebuah organisasi regional yang terdiri dari beberapa 

negara anggota serta secara geografis juga terletak di kawasan Eropa. Uni Eropa 

merupakan sebuah organisasi yang dijadikan acuan terhadap keberhasilan 

regionalisme saat ini. Uni Eropa juga organisasi yang bersifat supranasional yang 

memiliki aturan kuat dalam mengatur setiap negara anggotanya. Gagasan utama 

didirikannya Uni Eropa adalah untuk menciptakan kemitraan ekonomi yang kuat 

sehingga nantinya akan mengurangi terjadinya konflik. 

Dalam pembentukan Uni Eropa telah melewati proses yang sangat panjang 

dengan dilatarbelakangi oleh rasa trauma bangsa Eropa terhadap kehancuran yang 

terjadi pada pasca perang dunia II. Atas dasar tersebut pada tahun 1952 terbentuklah 

European Coal and Steal Community (ESCS), yang diikuti oleh Belgia, Jerman, 

Lexemburg, Perancis dan Belanda. Kemajuan dalam kerjasama Ekonomi tersebut 

berkembang menjadi Atomic Energi Community (EURATOM) yang mana 

bekerjasama dalam bidang penggunaan energi, disamping itu juga terbentuknya 

European Economic Community pada tahun 1958.1 Pada tahun 1967 EEC dan 

                                                           
1 Fitria Nurul R,2016, Implementasi kebijakan Common European Asylum System Uni Eropa 

EropaTerhadap Krisis Pengungsi Eropa,Skripsi, Makassar, Jurusan Hubungan Internasional, 

Universitas Hasanuddin Makassar, Hal 17 diakses dalam 

https://core.ac.uk/download/pdf/77626645.pdf  pada (20/10/2017,20:10 WIB)  

https://core.ac.uk/download/pdf/77626645.pdf
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EURATOM tersebut digabung berdasarkan Brussels Treaty menjadi European 

Community dan pada akhirnya tahun 1991 ditandatanganinya Treaty Of Mastrich 

juga secara resmi merubah European Communty menjadi European Union.2 

Jerman merupakan salah satu negara yang tergabung dalam Uni Eropa serta 

termasuk salah satu negara yang menggunakan mata uang Euro dan juga tergabung 

dalam perjanjian Schengen, disamping itu juga Jerman merupakan negara yang 

diminati oleh para pengungsi. Dalam dunia internasional pengungsi merupakan 

seseorang yang meninggalkan negaranya baik dalam bentuk individu ataupun 

kelompok karena adanya rasa ketidaknyamanan yang nantinya akan mengancaman 

terhadap keselamatan dan kelangsungan hidupnya. Pengungsi juga merupakan 

persoalan klasik yang ada dalam sejarah manusia. Terdapat beberapa faktor 

seseorang ataupun kelompok menjadi pengungsi diantaranya karena bencana alam, 

kelaparan ataupun perang yang nantinya akan mengancam kesalamatan mereka.3 

Pada dasarnya seorang pengungsi yang telah meninggalkan negara asalnya atau 

tempat tinggal sebelumnya otomatis mereka sudah meninggalkan sebagian 

hidupnya. Segala sesuatu yang telah dimiliki seperti rumah dan keluarga. Oleh 

karena itu permasalahan ini akan menimbulkan suatu nasib bagi seseorang, apakah 

mereka bisa mampu bertahan dalam kondisi yang sulit ataupun sebaliknya, serta 

bagaimana mereka berusaha keras untuk kehidupan yang lebih baik untuk diri 

                                                           
2  Ibid, 
3 Imanuel Crissandi,2016, Dampak Sikap Jerman Terhadap Krisis Pengungsi Bagi Keamanan 

Regional Eropa,Skripsi, Makassar, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin 

Makassar, Hal 1. Di akses dari 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19077/BAB%20I%2C%20BAB%20II

I%2C%20DAN%20BAB%20V.pdf?sequence=1 (20/10/17,20:38 WIB) 

 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19077/BAB%20I%2C%20BAB%20III%2C%20DAN%20BAB%20V.pdf?sequence=1
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19077/BAB%20I%2C%20BAB%20III%2C%20DAN%20BAB%20V.pdf?sequence=1
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sendiri atapun bagi keterunannya nanti karena seorang pengungsi tidak memiliki 

perlindungan dari negara asalnya sebab mereka sudah meninggalkan negara asal 

dengan cara terpaksa, hal itu perlindungan dan bantuan yang terjadi terhadap 

mereka menjadi tanggung jawab komunitas internasional.4 

Sejak beberapa tahun terakhir tepat sejak memanasnya situasi di wilayah Timur 

Tengah mayoritas masyarakat disana memutuskan untuk meninggalkan negaranya 

dan mencari tempat perlindungan yang aman sehingga mereka mengungsi ke luar 

negaranya, dan umumnya mereka mencari tempat untuk mengungsi di wilayah 

yang memiliki masyarakat tentram serta damai yaitu tepatnya di wilayah Eropa.5 

Akan tetapi sebagian besar negara Eropa tidak menginginkan migran atau 

pengungsi yang datang dari Timur Tengah karena terjadinya krisis ekonomi yang 

terjadi di Eropa,sehingga negara Eropa tidak bisa menampung serta merawat 

pengungsi yang datang di akibatkan keterbatasan dalam hal biaya. Disamping itu 

juga terdapat banyaknya isu Islamophobia dan Xenophobia yang ada di negara-

negara Eropa karena sering terjadinya serangan teroris ISIS yang melanda Eropa 

sehingga mereka membatasi bahkan ada yang menolak untuk menampung 

pengungsi dari Timur tengah khususnya yang beragama islam.  

Jerman merupakan salah satu negara yang diminati oleh para pengungsi asal 

Timur Tengah khususnya Suriah karena menurut pandangan mereka Jerman adalah 

tempat yang layak untuk pengungsi karena selain dari faktor ekonomi yang stabil 

di kawasan Eropa ia juga merupakan suatu negara yang sangat terbuka dengan 

                                                           
4 Ibid hal 2 
5 Ibid hal 2-3 
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datangnya imigran serta dalam penerimaan pengungsi khususnya dari wilayah 

Eropa Timur.  Sejak  tahun 2013 Uni Eropa telah menerima pengungsi ataupun 

imigran untuk masuk ke wilayahnya,jumlah keseluruhan permohonan suaka yang 

diterima Uni Eropa sekitar 43,5% di seluruh dunia.6 Uni Eropa melakukan hal 

tersebut karena mempunyai tanggung jawab dalam hal melindungi siapapun yang 

sedang membutuhkan suatu perlindungan. 

Pada tahun 2015, Uni Eropa mengalami krisis pengungsi dengan ditandai oleh 

meningkatnya jumlah pengungsi yang datang ke Eropa karena terjadi suatu konflik 

yang menimpa Timur Tengah tepatnya di Suriah. Sejak Januari hingga Agustus 

2015 jumlah pengungsi yang datang sedikitnya 350.000 pengungsi, jika 

dibandingkan dengan tahun 2014 jumlah pengungsi sepanjang tahun hanya 

380.000.7 Dari sejumlah negara anggota Uni  Eropa saling tukar pendapat tentang 

kedatangan ratusan ribu pengungsi ataupun imigran yang datang dari berbagai 

negara konflik. Akan tetapi disamping itu Jerman merupakan salah satu negara 

yang menyatakan dirinya siap menampung para imigran. Hal itu Jerman 

memperkirakan akan menampung 800 ribu pengungsi terutama yang berasal dari 

negara Suriah. Akan tetapi beda halnya dengan Hungaria dan Makedonia mereka 

berusaha akan menutup perbatasan bagi imigran yang ingin masuk ke negaranya. 

                                                           
6Fitria Nurul R,2016, Implementasi kebijakan Common European Asylum System Uni Eropa 

EropaTerhadap Krisis Pengungsi Eropa,Skripsi, Makassar, Jurusan Hubungan 

Internasional,Universitas Hasanuddin Makassar, Hal 6 diakses dari 

https://core.ac.uk/download/pdf/77626645.pdf  (20/10/2017.20.14 WIB) 
7Amanda puspita sari ,2015, ada apa di balik  kedermawanan Jerman kepada imigran   

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150910145740-134-77901/ada-apa-di-

balik-kedermawanan-jerman-kepada-imigran/  (20/11/2017.20:38 WIB) 

 

https://core.ac.uk/download/pdf/77626645.pdf
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150910145740-134-77901/ada-apa-di-balik-kedermawanan-jerman-kepada-imigran/
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150910145740-134-77901/ada-apa-di-balik-kedermawanan-jerman-kepada-imigran/
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Berdasarkan Uraian diatas hal yang menarik untuk diteliti adalah tentang 

terbukanya Jerman dalam menerima pengungsi  jika melihat dari seluruh anggota 

Uni  Eropa yang membatasi jumlah pengungsi yang masuk ke wilayahnya 

sementara Jerman justru menerapkan kebijakan untuk menerima 

pengungsi.Terdapat faktor apa dibalik kedermawanan Jerman dalam menerima 

pengungsi, sehingga penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai 

Jerman menjadi ramah pengungsi di kawasan Uni Eropa. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Apa saja faktor yang mempengaruhi Jerman menjadi ramah pengungsi asal 

Suriah dikawasan Uni Eropa pada tahun 2014-2015? 

1.3 Tujuan penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk : 

a) Untuk memberikan gambaran mengenai faktor yang mempengaruhi 

Jerman menjadi ramah pengungsi dikawasan Uni Eropa. 

b) Untuk mengetahui ada apa dibalik kedermawanan Jerman dalam 

menerima pengungsi 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Manfaat Akademis penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan 

memperdalam kajian Hubungan Internasional terkait dengan pengungsi di 

Jerman  dan apa saja faktor yang mempengaruhi Jerman menjadi ramah pada 

pengungsi. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan 

mengenai Jerman dan diharapkan memberikan manfaat bagi semua elemen 

siapa saja yang ingin mengetahui permasalahan yang ditulis oleh penulis 

sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu refrensi.. 

1.5 Penelitian terdahulu  

Seiring berjalannya waktu pengungsi yang mendatangi wilayah Eropa semakin 

banyak, tepat pada tahun 2015 salah satu anggota Uni Eropa menerima pengungsi 

sekitar 800.000 pengungsi. Seperti halnya Jerman, Jerman menjadi negara yang 

paling diminati oleh para pengungsi. Keberadaan kelompok pengungsi dalam 

jumlah besar menjadi permasalahan tersendiri di Jerman yang mengundang 

perhatian khusus pemerintah. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. 

Penelitian pertama yang menjadi rujukan untuk penelitian ini adalah yang 

ditulis oleh Ani Kartika Sari dalam jurnal tentang Upaya Uni Eropa Dalam 

Menangani Pengungsi Dari Negara-Negara Mediterania Selatan Di Kawasan 

Eropa.8 Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif yang menggunakan 

pendekatan konsep Regionalisme Sehingga dari pendekatan tersebut, Ani Kartika 

Sari berusaha untuk menjabarkan dan menjelaskan tentang upaya Uni Eropa dalam 

menangani pengungsi. Konsep Regionalisme yang berarti bahwa Region/kawasan  

                                                           
8 Ani Sari Kartika,2015, upaya Uni Eropa dalam menangani pengungsi dari negara-negara 

mediterrania selatan di kawasan Eropa, Journal Vol.3 No 3,2015 Universitas mulawarman 

diakses dalam http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1457 pada (20/11/2017.21:15 WIB) 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1457
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dapat  diartikan  sebagai  sekumpulan  negara  yang memiliki  kedekatan  secara  

geografis.  Selain  itu  juga negara-negara  tersebut memiliki  kemiripan  

sosiokultural. Italia  merupakan  tempat  masuk  para  pengungsi  Mediterania  

Selatan  kekawasan  Eropa,  berdasarkan  data Frontex  sejak  awal  gelombang  

pengungsi pada  tahun  2010  dikawasan  Eropa. 

Italia  sudah  menampung  sekiar  10  ribu pengungsi,hampir  setiap  hari  di  

kepulauan  Lampedusa  pengungsi  terus  berdatangan,sehingga  Italia  tidak  

mampu  menampung  para  pengungsi  tersebut.  Untuk mengurangi  dan  

mempercepat  proses  pendataan  pengungsi  pemerintah  Italia memberikan visa 

Schengen kepada para pengungsi tersebut. Persamaan peneliti terdahulu dengan 

yang baru ialah sama-sama membahas mengenai pengungsi di kawasan Eropa.  

Perbedaan dalam penelitian ini Italia memberikan visa Schengen terhadap 

datangnya pengungsi akan tetapi Jerman memberikan kebijakan open door policy 

terhadap datangnya pengungsi tanpa memberikan visa schengen. 

Penelitian kedua dibahas oleh Feni Prindita Tentang Alasan Perubahan 

Kebijakan Australia Terhadap Pencari Suaka (2008-2011)9. Penelitian ini 

merupakan tipe penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan konsep suaka 

dan Decison making theory. Persamaan penelitian Feni Prindita dengan yang akan 

ditulis adalah tentang pencari suaka. Perbedaanya adalah perubahan kebijakan 

Austalia terhadap pengungsi, awalnya italia tidak menerima pendatang dari non 

                                                           
9 Feni Prindita ,2015, Alasan perubahan kebijakan Australia terhadap pencari suaka (2008-

2011),E- Journal Hubungan Internasional Vol.3 No, 4 2015, Universitas Mulawarman di akses 

dalam http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1571  pada (20/11/2017.21:20 WIB) 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1571
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Eropa kemudian pemerintah melonggarkan kebijakan tersebut sehingga  warga non 

eropa diterima apabila hanya untuk melakukan bisnis. Akan tetapi dalam penelitian 

ini bukan hanya melakukan bisnis saja yang diterima akan tetapi pengungsi ataupun 

pencari suaka harus ditampung karena mereka berhak mendapatkan suatu 

perlindungan dari negara yang dijadikan tempat untuk mengungsi 

Penelitian ketiga dibahas oleh Immanuel Chrissandi tentang Dampak Sikap 

Jerman Terhadap Krisis Pengungsi Bagi Keamanan Regional Di Eropa 10. 

Skripsi ini menjabarkan penelitian dengan menggunakan konsep politik luar negeri. 

Persamaan antara penelitian Immanuel chrissandi dengan penulis ialah tentang 

sikap Jerman terhadap pengungsi bagaimana dalam menyikapi pengungsi di Eropa 

dan memutuskan untuk menerima pengungsi yang masuk ke wilayah Uni Eropa. 

perbedaannya adalah jika sikap Jerman memberikan dampak buruk terhadap 

keamanan Uni Eropa akan tetapi ada maksud tertentu dibalik sikap Jerman yang 

ramah akan datangnya pengungsi. 

Penelitian ke Empat dalam Skripsi Rizki Rahmadini Nurika tentang 

Perubahan Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Ketika Terjadi Kasus 

Oceanic Viking Pada Tahun 2009.11 Dalam Skripsi tersebut dijelaskan bahwa pada 

                                                           
10Imanuel Chrissandi,2016, Dampak sikap jerman terhadap krisis pengungsi bagi 

keamananregional di Eropa Skripsi, Jurusan Hubungan Internasioanl, Universitas Hasanuddin 

di akses dalam 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19077/BAB%20I%2C%20BAB%20I

II%2C%20DAN%20BAB%20V.pdf?sequence=1 pada (20/11/2017.21:20 WIB) 

11Rizki Rahmadini Nurika,2009,Perubahan Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal 

KetikaTerjadinya Kasus Oceanic Viking Di Tahun 2009. Skripsi,Surabaya: Jurusan Hubungan 

Internasional, Universitas AirLangga Surabaya. Di akses dalam 

http://repository.unair.ac.id/15448/1/gdlhub-gdl-s1-2012-nurikarizk-20773-fis.hi.2-p.pdf pada 

(20/11/2017.21:20 WIB)  
 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19077/BAB%20I%2C%20BAB%20III%2C%20DAN%20BAB%20V.pdf?sequence=1
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19077/BAB%20I%2C%20BAB%20III%2C%20DAN%20BAB%20V.pdf?sequence=1
http://repository.unair.ac.id/15448/1/gdlhub-gdl-s1-2012-nurikarizk-20773-fis.hi.2-p.pdf
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tahun 2008 jumlah imigran yang masuk ke wilayah Indonesia cenderung 

mengalami peningkatan sebagian besar adalah pencari suaka Australia yang 

memanfaatkan Indonesia sebagai transit. Dari peningkatan jumlah imigran ilegal 

yang masuk ternyata dapat memicu jumlah tindak kejahatan transnasional berupa 

penyelundupan maupun perdagangan orang Indonesia sendiri dan melibatkan 

warga negara Indonesia. Hal itu dalam persoalan imigran ilegal bukan lagi sekedar 

isu keimigrasian tetapi sudah menyangkut isu keamanan negara. Ancaman praktek 

imigrasi ilegal bagi Indonesia adalah di bidang politik ekonomi dan keamanan 

karena praktek imigrasi ilegal berpotensi adanya celah kejahatan dan terorisme 

serta dalam faktor ekonomi di anggap sebagai beban perekonomian negara. Upaya 

Indonesia dalam menangani kasus Imigran ilegal  pada tahun 2009 pemerintah 

Indonesia merubah kebijakan luar negeri terhadap imigran ilegal . yang awalnya 

praktek imigrasi ilegal hanya dipandang pindahnya penduduk secara tidak sah 

menjadi penanganan yang harus dipandang sebagai ancaman keamanan nasional 

yang harus ditangani. Persamaan dengan peneliti adalah bahwa migran yang masuk 

dalam negara Jerman serta pencari suaka terus meningkat tiap tahunnya sehingga 

memberikan dampak terhadap krisis pengungsi di Uni Eropa. Perbedaannya adalah 

perubahan kebijakan Indonesia terhadap imigran ilegal sedangkan peneliti yang 

baru adalah terdapat suatu faktor yang mempengaruhi Jerman sehingga bisa terbuka 

lebar dengan datangnya pengungsi dan hal itu akan berakibat juga terhadap 

ekonomi maka dari itu Jerman menerapkan kebijakan Open Door Policy di 

negaranya. 
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Penelitian ke Lima dikutip dari Jurnal yang di tulis oleh Hediana tentang 

Upaya Pemerintah Italia Dalam Menangani Imigran Ilegal Dari Afrika Utara.12  

Hediana menjelaskan dalam penelitiannya bahwa keberadaan imigran ilegal 

memberikan dampak dan ke khawatiran  serta ketidaknyamanan dan juga 

menimbulkan gangguan sosial, politik serta keamanan bahkan juga dalam 

ketertiban masyarakat. Jumlah imigran yang datang tidak sebanding dengan angka 

penyelesaian dan penempatan di Italia termasuk juga yang dipulangkan dan di 

deportasi. Keberadaan mereka sangat rentan baik dari sisi status dan ekonomi serta 

psikologi sehingga berpeluang dimanfaatkan penyelundup manusia narkoba atau 

kegiatan kriminal lainnya seperti halnya terorisme dan semua itu dapat memberikan 

dampak terhadap Italia. Banyaknya imigran yang masuk membuat warga Italia 

tidak nyaman dan merasa terganggu dan sebagian warga juga melakukan protes anti 

imigran dan menolak keberadaan imigran disekitar lingkungan tempat tinggal. 

Dalam menanggapi imigran ilegal dari Afrika Utara Italia menggunakan kebijakan 

border control dan kerjasama dengan spanyol serta anggota Uni Eropa dalam 

bidang keamanan. Persamaan dengan peneliti adalah masuknya imigran ke Jerman 

memberikan pengaruh terhadap Uni Eropa disamping itu juga adanya protes dan 

kekhawatiran masyarakat Jerman. Perbedaannya ketidaknyamanan Italia karena 

datangnya imigran yang banyak akan tetapi beda halnya dengan yang dilakukan 

Jerman yaitu membuka pintu lebar terhadap datangnya pengungsi .  

                                                           
12 Hediana, Upaya pemerintah Italia dalam menangani Imigran Ilegal dari Afrika Utara, Vol 4,No 

2,2016, Journal. Universitas Mulawarman di askes dalam http://ejournal.hi.fisip-

unmul.ac.id/site/?p=1872  pada (21/11/2017.08:20 WIB) 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1872
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1872
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Penelitian ke Enam dengan judul Kebijakan Pengendalian Imigrasi Sebagai 

Opsi Strategis Terhadap Fenomena Penuaan Populasi Di Jepang.13 Dalam jurnal 

tersebut dijelaskan faktor ekonomi yang terkait dengan kebijakan imigrasi Jepang, 

terdapat faktor ekonomi memainkan dua sisi yang bertolak belakang dalam 

mempengaruhi kebijakan imigrasi negara dimana pada masa resesi negara akan 

menerima lebih sedikit atau membatasi, sedangkan kemakmuran ekonomi 

membuat mereka lebih banyak menerima imigran. Semenjak terjadinya peristiwa 

9/11 jepang memperketat prosedur masuk dan penerimaan daripada 

sebelumnya.kebijakan mengenai pengungsi di Jepang. Terkait dengan faktor 

budaya, adanya globalisasi dan westernisasi yang mengancam identitas nasional 

terutama dalam kultural Jepang.  Prinsip-prinsip tersebut mendorong masyarakat 

untuk cenderng membatasi imigran karena Jepang ingin menjadi masyarakat yang 

homogen serta menjaga nilai-nilai kultural yang harus dipertahankan dan tidak 

boleh di campuri oleh orang asing. Ke khawatiran Jepang semakin banyaknya 

imigran yang masuk maka dengan berjalannya waktu akan merubah budaya serta 

identitas dan prinsip-prinsinya. Selain melunturnya budaya masuknya imigran akan 

memicu adanya perang atau ancaman yang dapat mengganggu keamanan. 

Persamaan peneliti adalah semakin banyaknya imigran yang masuk kedalam negara 

maka ia akan bebas  dan luas untuk melakukan tindak kriminalitas sehingga 

memicu adanya perang dan masuknya terorisme. Perbedaanya dalam hal mengenai 

                                                           
13 Hidayati Dwi Kusuma P, kebijakan pengendalian imigrasi sebagai opsi strategis terhadap 

fenomena penuaan populasi di Jepang,Jurnal Analisis Hubungan Internasional,Vol 3, No 

3,Universitas Airlangga. Di askes dalam http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-

jahi8c0341b2c4full.pdf  pada (21/11/2017.08:20 WIB) 

http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi8c0341b2c4full.pdf
http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi8c0341b2c4full.pdf
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budaya di Jepang, semakin meningkatnya imigran yang masuk lambat laun akan 

merubah identitas nasional terutama dalam hal kultural di Jepang. 

Penelitian ke Tujuh dengan judul  Startegi Pemerintahan Spanyol Dalam 

Mengatasi Imigran Ilegal Tahun 2002-2010.14 Jurnal tersebut menjelaskan 

dampak positif dan negatif masuknya imigran seperti penelitian Prima rahim. 

Menurutnya imigrasi bernilai positif jika diselenggarkan dengan baik dan setara 

dengan ekonomi Spanyol. Akan tetapi imigran ilegal membawa masalah bagi 

Spanyol dan memberikan dampak negatif dari hilangnya pekerjaan warga Spanyol, 

munculnya kejahatan dan kerusuhan rusial, pengangguran dan bahasa serta 

terjadinya perdagangan manusia. Upaya  Spanyol dalam menangani permasalahan 

imigran ilegal ia mengatasi dengan startegi revisi UU kebijakan imigrasi Spanyol. 

Spanyol juga akan memberikan politk terhadap korban perang, kekerasan dan 

penyiksaan, deksirmanasi dan ras, agama, kebangsaan atau anggota dari suatu 

organisasi masyarakat. Selain melakukan revisi UU imigrasi, pemerintah Spanyol 

juga bekerja sama dengan Uni Eropa karena Uni Eropa yang membuat kebijakan 

bersama mengenai imigran tentang peraturan yang sama bagi warga asing yang 

akan menetap dan bekerja di wilayah Uni Eropa. Persamaan dengan peneliti yang 

baru ialah awal mula terbukanya negara Spanyol dalam menerima imigran 

perbedaannya Spanyol merevisi UU kebijakan imigrasi sedangkan di Jerman 

terdapat faktor yang mempengaruhinya sehingga Jerman tetap menerima migran 

dengan jumlah banyak. 

                                                           
14 Prima Rahim,  Startegi pemerintahan Spanyol dalam mengatasi imigran ilegal tahun 2002-2010  

di askes dalam 

https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2525/JURNAL%20PRIMA%20

RAHIM.pdf?sequence=1 pada ( diakses 29/5/2017,01:49 WIB) 

https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2525/JURNAL%20PRIMA%20RAHIM.pdf?sequence=1
https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2525/JURNAL%20PRIMA%20RAHIM.pdf?sequence=1
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Penelitian ke delapan dengan judul Motivasi Jerman Menerima Pengungsi 

Asal Timur Tengah Tahun 2015.15 Dalam jurnal tersebut menjelaskan alasan apa 

dan motivasi apa saja sehingga Jerman menerima pengungsi asal Timur Tengah. 

Motivasi Jerman dalam menerima pengungsi di tahun 2015 dengan jumlah yang 

sangat banyak dikarenakan Jerman membutuhkan tenaga kerja yang produktif 

karena Jerman mengalami masalah demografi yang cukup serius sehingga jika 

dibiarkan maka negara tersebut akan kekurangan tenaga kerja yang nantinya akan 

berujung dengan masalah ekonominya. Pada tahun 2015 meningkatnya jumlah  

pengungsi yang datang ke negara Eropa sehingga negara anggota Uni Eropa 

membatasi bahkan menolak datangnya pengungsi yang datang ke negaranya, akan 

tetapi berbeda dengan Jerman justru malah memberikan peluang terhadap 

pengungsi untuk masuk ke negaranya, dengan waktu singkat pengungsi asal Suriah 

itu menyerbu datang ke Jerman sebagai tempat perlindungan dan keberlangsungan 

hidup mereka 

Masalah demografi yang mengakibatkan Jerman untuk menerima pengungsi 

dengan jumlah banyak, karena menurutnya pengungsi ataupun migran bisa 

membantu tenaga kerja dan mengisi jumlah populasi dengan umur yang produktif, 

jumlah populasi angka kelahiran di Jerman sangatlah rendah dan angka kehidupan 

dengan umur yang tua sangat tinggi. Sehingga Jerman dikuasai oleh populasi 

menua yang tidak produktif, sedangkan orang tua tersebut harus diberi uang 

pensiun, serta kesehatan. Hal itulah yang menjadi motivasi bagi Jerman untuk 

                                                           
15Zairani, Motivasi Jerman Dalam Menerima Pengungsi Asal Timur Tengah Tahun 2015,JOM Fisip 

Vol,3 No2,2016, Universitas Pekanbaru Riau. Diakses dalam  

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/10678/10334  pada (23/03/2018/21:59 

WIB) 

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/10678/10334
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menerima pengungsi dengan jumlah yang banyak. Persamaan dengan penelitian 

yang baru adalah mengenai masasalah demografi Jerman dimana Jerman menerima 

dan membuat kebijakan terhadap pengungsi dengan tujuan untuk meremajakan 

masyarakat Jerman, juga pengungsi memiliki potensi dalam meningkatkan tenaga 

kerja di Jerman, persamaan antara penelitian terdahulu dengan sekarang memiliki 

kesamaan karena antara peneliti terdahulu dengan yang baru sama-sama membahas 

masalah pengungsi asal Timur Tengah yang mendatangani Jerman akan tetapi 

perbedaannya faktor Jerman menjadi ramah pengungsi tersebut bukan hanya karena 

mengalami masalah demografi saja akan tetapi terdapat faktor sejarah Jerman di 

masa lalu juga mempengaruhi kebijakannya sehingga atas dasar tersebut Jerman 

memberikan pintu terbuka terhadap pengungsi pengungsi asal Timur Tengah 

khususnya Suriah yang mendatangi negaranya. 

Penelitian ke sembilan Jerman Sebagai Negara Tujuan Utama Pengungsi 

Suriah Di Eropa Tahun 201516. Penelitian oleh Umiati Lesnussa dijelaskan bahwa 

Jerman menjadi negara tujuan bagi pengungsi karena terdapat beberapa faktor, 

yaitu politk, ekonomi dan kebijakan Jerman, kebijakan Jerman terhadap pengungsi 

di Jerman ia menangguhkan regulasi Dublin untuk pengungsi Suriah, jadi 

pengungsi tersebut diberi pintu terbuka untuk masuk ke Jerman, hal itu yang 

menjadikan Jerman sebagai salah satu negara yang paling diminati oleh pengungsi 

ataupun migran. Selain hal itu juga terdapat sikap sosial Jerman, masyarakat Jerman 

                                                           
16Umiati Lesnussa, Jerman sebagai negara tujuan utama pengungsi asal Suriah tahun 2015, diakses 

dalam 

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11778/JURNAL%20JERMAN%20SEBG

AI%20NEGARA%20TUJUAN%20PENGUNGSI%20SURIAH.pdf?sequence=10&isAllowed=y  

(23/03/2018/10:39 WIB)” 

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11778/JURNAL%20JERMAN%20SEBGAI%20NEGARA%20TUJUAN%20PENGUNGSI%20SURIAH.pdf?sequence=10&isAllowed=y
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11778/JURNAL%20JERMAN%20SEBGAI%20NEGARA%20TUJUAN%20PENGUNGSI%20SURIAH.pdf?sequence=10&isAllowed=y
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menyambut pengungsi tersebut dengan ramah tamah sehingga pengungsi 

menganggap bahwa kehidupan sosial Jerman sangat baik juga yang terakhir tujuan 

pengungsi lebih memilih Jerman adalah karena di Jerman sudah tersedia lapangan 

kerja. Pekerjaan merupakan hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan 

dengan pekerjaan seseorang bisa memenuhi kebutuhan dan bisa hidup karena diberi 

gaji atau upah. Ketiga faktor tersebut yang menjadikan jerman sebagai negara 

tujuan para migran khususnya para pengungsi asal Suriah. Persamaan peneliti 

terdahulu dengan yang baru adalah mengenai pengungsi Suriah, dimana pengungsi 

tersebut memilih Jerman sebagai negara tujuan akan tetapi perbedaannya adalah 

ketika pengungsi memilih negara yang ekonominya stabil akan tetapi Jerman 

menerima pengungsi dengan memiliki beberapa faktor yang nantinya akan 

berujung pada masalah ekonomi Jerman. 

Penelitian ke sepuluh Peranan Indonesia Dalam Penanganan Irregular 

Migration Dalam Kerangka Bali Process,17 hasil penelitian Skripsi oleh Nur 

Zaitun menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi 

hak asasi manusia meskipun negara tersebut bukan bagian dari konvensi PBB yang 

terkait masalah pengungsi akan tetapi bukan berarti Indonesa tidak menampung 

imigran terlebih Indonesia dalah sebuah negara transit bagi imigran untuk menuju 

Austaria. Dapat dilihat dari keaktifan Indonesia dalam kerangak kerjasama Bali 

Process (RCF). Tujuan dari pembentukan RCF adalah menangani masalah bersama 

dengan negara anggota dan organisasi internasional bagaimana dalam menangani 

                                                           
17 Nur Zaitun Z,2016,Peranan Indonesia Dalam Penanganan Irregular Migration Dalam Kerangka 

Bali Process., Skripsi, Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, Makassar. Diakses dalam  

https://core.ac.uk/download/pdf/77629865.pdf  pada (04/06/17/10:14) 

https://core.ac.uk/download/pdf/77629865.pdf
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kasus imigran dan penangannya, akan tetapi tidak dapat di pungkiri bahwa terdapat 

hambatan dalam mengimplementasikannya akibat tidak patuhnya terhadap prinsip 

dan norma, aturan-aturan yang telah disepakti bersama tidak merata dan 

bertanggung jawab. Seperti halnya Australia yang menerapkan kebijakan  “Turning 

back the boats” dimana peraturan tersebut menekankan para imigran untuk 

ditampung di Indonesia. Indonesia menanggung beban dan tanggung jawab sendiri 

dan akhirnya dari ketidakmampuan indonesia dalam menangani kasus imigran 

tersebut mengakibatkan banyaknya nyawa melayang, meningkatkan kelaparan 

ataupun kekurangan gizi, dari situasi tersebut belum terdapat respon darurat dari 

diterapkannya Bali Process.  

Persamaan peneliti adalah mengenai rezim internasional dimana dalam 

organisasi internasional  memiliki prinsip, norma dan pembuat keputusan. 

Perbedaannya adalah jika dari Australia menerapkan kebijakan baru dan 

mengakibatkan para imigran terlantar akan tetapi beda halnya dengan Uni Eropa 

yang memiliki aturan atau kebijakan bagi para negara anggota sehingga adanya 

pengungsi yang masuk dapat diatur tanpa terlantar ataupun kekurangan tempat 

tinggal. 

Tabel 1.1  Posisi Penelitian 

NO Judul Penelitian Jenis penelitan dan 

alat Analisa 

Hasil Penelitian 

1 Jurnal : Upaya Uni Eropa 

dalam mengangani 

pengungsi dari negara-

negara mediterania selatan 

di kawasan Eropa 

 

Oleh: Ani Kartika 

Deskriptif  

Konsep 

Regionalisme 

- Italia menampung 10 ribu 

pengungsi yang 

mengakibatkan kewalahan 

dalam pendataan karena 

semakin hari pengungsi 

semakin bertambah. 
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- Pemerintah Italia 

memberikan Visa schengen 

kepada para pngungsi guna 

untuk mempercepat proses 

pendataan 

 

2 Jurnal : Alasan perubahan 

kebijakan Australia 

terhadap pencari suaka 

(2008-2011) 

 

Oleh : Feni Prindita 

Deskriptif  

Konsep suaka 

Decison making 

theory 

- Perubahan kebijakan 

pendatang dari Non Eropa. 

Australia  awalnya tidak 

menerima pendatang dari 

non Eropa akan tetapi 

pemerintah merubah 

kebijakan dengan 

melonggarkan warga non 

Eropa masuk apabila hanya 

untuk melakukan bisnis.  

 

3 Skripsi : Dampak sikap 

Jerman terhadap krisis 

pengungsi bagi keamanan 

regional di Eropa 

 

Oleh:Immanuel Chrissandi 

Deskriptif konsep 

politik luar negeri 

konsep Human 

Security 

- Jerman menerima pengungsi 

yang masuk ke Uni Eropa 

-  
- Kebijakan jerman 

memberikan dampak 

terhadap kawasan regional 

Eropa 

4 Skripsi: Perubahan 

kebijakan Indonesia 

terhadap Imigran Ilegal 

ketika terjadi kasus 

Oceanic Viking pada tahun 

2009 

 

Oleh : Rizki Rahmadini 

Nurika  

Kepentingan 

Nasioanal  

Keamanan Nasional 

Sekuritisasi  

- Upaya Indonesia dalam 

menangani kasus Imigran 

ilegal  pada tahun 2009 

pemerintah Indonesia 

merubah kebijakan luar 

negeri terhadap imigran 

ilegal . yang awalnya praktek 

imigrasi ilegal hanya 

dipandang pindahnya 

penduduk secara tidak sah 

menjadi penangan yang 

harus dipandang sebagai 

ancaman keamanan nasional 

yang harus ditangani 
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5 Jurnal : Upaya pemerintah 

Italia dalam menangani 

kasus Imigran Ilegal dari 

Afrika Utara 

 

Oleh : Hediana 

Deskriptif  

Konsep migrasi 

internasional 

Sekuritisasi 

- Upaya Italia Dalam 

menanggapi imigran ilegal 

dari Afrika Utara Italia 

menggunakan kebijakan 

border control dan 

kerjasama dengan spanyol 

serta anggota Uni Eropa 

dalam bidang keamanan 

6 Jurnal : Kebijakan 

pengendalian imigrasi 

sebagai opsi strategis 

terhadap fenomena 

penuaan populasi di Jepang 

Teori kebijakan 

imigrasi 

internasional 

- Kebijakan pengendalian 

imigrasi Jepang setelah 

peristiwa 9/11 yang 

mengakibatkan biro imigrasi 

Jepang semakin di perketat 

dalam masuk dan 

penerimaan daripada 

sebelumnya. Jepang 

membatasi masuknya 

imigran karena ke 

khawatiran terdahap runtuh 

dan tercampurnya budaya 

dan kultural serta prinsip-

prinsip Jepang. 

 

7 Jurnal : Strategi 

pemerintahan Spanyol 

dalam mengatasi imigran 

ilegal tahun 2002-2010 

 

Oleh : Prima rahim 

Kebijakan luar negeri - Upaya  Spanyol dalam 

menangani permasalahan 

imigran ilegal ia mengatasi 

dengan startegi revisi UU 

kebijakan imigrasi Spanyol. 

Spanyol juga akan 

memberikan politk terhadap 

korban perang, kekerasan 

dan penyiksaan, 

deksirmanasi dan ras, agama, 

kebangsaan atau anggota dari 

suatu organisasi masyarakat. 

Selain melakukan revisi UU 

imigrasi, pemerintah 

Spanyol juga bekerja sama 

dengan Uni Eropa 
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8 Jurnal : Motivasi Jerman 

Menerima Pengungsi Asal 

Timur Tengah Tahun 2015 

Politik Luar Negeri - Motivasi Jerman menerima 

pengugsi asal Tmur Tengah 

karena jerman mengalami 

masalah demografi, sehingga 

kekurangan tenaga kerja 

yang produktif,  angka 

kelahiran sangat rendah 

sedangkan angka hidup 

meningkat, maka dari itu 

Jerman di penuhi oleh 

populasi menua yang tidak 

produktif 

- Pengungsi yang datang ke 

Jerman memberikan 

pengaruh karena menurutnya 

pengungsi bisa menutupi 

populasi mur menua yang 

tidak produktif, pengungsi 

juga bisa membantu mengisi 

teanaga kerja di Jerman yang 

nantinya akan berujung 

terhadap masalah ekonomi. 

9 Umiati Lesnussa : Jerman 

sebagai negara tujuan 

utama pengungsi asal 

Suriah di Eropa tahun 

2015 

Deskriptif 

Eksplanatif 

Konsep faktor 

penarik dari  migrasi 

( Pull Factor Of 

Migration 

- Faktor Jerman menjadi 

negara tujuan pengungsi asal 

Suriah adalah pertama 

kebijakan, keramah tamahan 

masyrakat sosial Jerman, 

tersedianya tenaga kerja, 

ketiga hal tersebut 

merupakan faktor penarik 

migran ataupun pengungsi 

sehingga negara tersebut 

menjadi tujuannya, keramah 

tamahan serta kebijakan 

untuk pengungsi asal Suriah 

menjadikan pengungsi 

Suriah berbondong-bondong 

datang ke Jerman dan 

memilih Jerman sebagai 

negara yang ditempatinya. 

Karena ketersedian tenaga 

kerja di Jerman sehingga 

pengungsi melangsungkan 

kehidupan mereka  dengan 

baik. 
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10 Nur zaitun Z : Peranan 

Indonesia dalam 

penanganan irregular 

migration dalam kerangka 

Bali Process  

Konsep Rezim 

Internasional 

Human Security 

Konsep migrasi 

- Indonesia berperan aktif 

dalam 

mengimplementasikan  

kerangka kerja sama Bali 

process (RCF) akan tetapi 

terdapat hambatan dalam hal 

penanggung jawaban dari 

negara-negara lain sehingga 

penentuan dan pemberian 

status pengungsi 

membutuhkan waktu yang 

lama 

- Mengenai masalah tersebut 

mengakibatkan pengungsi 

ataupun migran mengalami 

kelaparan dan kekurangan 

gizi. Dalam koordinasi 

masalah yang terjadi pada 

pengungsi tidak adanya 

tindakan darurat atau 

minimnya koordinasi antar 

negara dalam bidang 

tersebut 

 

11  Nur Khalifah : Faktor- 

faktor yang mempengaruhi 

Jerman menjadi ramah 

pengungsi di kawasan Uni 

Eropa pada Tahun 2014-

2015 

Teori Rezim 

Internasional 

- Dalam penerimaan dan 

keterbukaan Jerman 

terhadap pengungsi sehingga 

menerima kurang lebih 

800.000 pengungsi pada 

tahun 2015 membuat negara 

anggota Uni Eropa memiliki 

banyak pertanyaan, ada apa 

dibalik kedermawanan 

Jerman sehingga 

menampung pengungsi dan 

memberikan kebijakan Open 

Door Policy terhadap 

pengungsi Suriah.  

- Dapat dilihat bahwa terdapat 

faktor yang 

mempengaruhinya yaitu 

karena faktor pertama 

karena Jerman adalah negara 

bagian dari Uni Eropa, 

kedua faktor Sejarah Jerman, 

ketiga, masalah demografi 
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yang menimpa Jerman dan 

terkahir adalah karena 

pengungsi memiliki potensi 

dalam meningkatkan 

ekonomi Jerman. 

 

1.6 Landasan Teori/Konsep 

1.6.1 Rezim Internasional 

Menurut Krasner Rezim adalah serangkaian prinsip,norma, aturan dan 

pembuat keputusan  dimana para aktor bertemu pada area tertentu.18Rezim 

internasional dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip,norma-norma, aturan-

aturan,dan prosedur pengambilan keputusan seputar dimana ekspektasi aktor-aktor 

muncul dalam isu tertentu.19 Tujuan dari rezim adalah untuk memfasilitasi 

kesepakatan yang telah dibuat oleh anggota peserta.20. Rezim dan organisasi 

internasioal merupakan suatu hal yang berbeda, karena organisasi internasional 

merupakan suatu institusi formal dan dibentuk melalui perjanjian antara aktor-aktor 

dalam hubungan internasional, akan tetapi organisasi internasional dapat 

membentuk suatu rezim seperti contoh Uni Eropa yang merupakan organisasi 

dengan meliputi anggota-anggota. Dalam organisasi tersebut terdapat suatu aturan 

yang harus di taati dan dalam pengambilan keputusan harus disepakti bersama 

sehingga hasil yang dibuat bisa diterima dan diterapkan bersama.21 

                                                           
18 Op.Cit. 
19 Citra Hennida.2015. Rezim Dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara ,Kedaulatan dan 

Institusi Multilateral, Malang ,Hal. 4 
20 Yanuar Ikbar2014, Metodologi dan Teori Hubungan Internasional, Bandung, hal. 280. 
21 Stephen  D.  Krasner.  2001.  Structural  Causes  and  Regime  Consequences:  Regimes  as  

Intervening Variable Hal.186 
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Menurut Stephen D Krasner rezim internasional merupakan sebuah 

organisasi yang didalamnya berisi kumpulan norma. Prinsip, aturan, serta 

pembuatan keputusan baik bersifat eksplisit ataupun implisit dimana semua harapan 

para aktor dapat berkumpul dalam hubungan internasional.22 Stephen D Krasner 

juga menganggap bahwa rezim internasional memiliki suatu kemampuan dalam 

mengatur atau mengkoordinasi perilaku suatu negara. 23 

Dalam sebuah rezim internasional memiliki empat macam ciri-ciri sekaligus 

suatu hal yang mutlak ada dalam rezim internasional diantaranya adalah 

a) Principles, mencakup tentang kepercayaan suatu negara yang berkaitan dengan 

norma serta danya permaslahan sebab akibat dan cara menyelesaikannya. 

b) Norms standar perilaku seseorang yang berkaitang dengan hak kewajiban. 

c) Rule mencakup semua ketentuan aturan dan larangan terhadap seseorang dalam 

berperilaku, terdapat sanksi dan hukuman terhadap orang yang melanggar. 

d) Dasicion Making Procedur, yaitu bagaimana membuat dan mengambil 

keputusan serta mengimplementasikan keputusan tersebut secara bersama. Inti 

dari ke empat ciri-ciri tersebut yaitu mencakup tentang kepercayaan suatu 

negara serta perilaku yang memiliki kaitannya dengan hak dan kewajiban juga 

dalam mematuhi suatu aturan atau larangan yang telah disepakti bersama.24  

                                                           
22 Citra Hennida.2015. Rezim Dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara ,Kedaulatan dan 

Institusi Multilateral, Malang ,Hal. 4 
23 Nur Zaitun Z,2016,Peranan Indonesia Dalam Penanganan Irregular Migration Dalam Kerangka 

Bali Process., Skripsi, Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, Makassar. Diakses dalam  

https://core.ac.uk/download/pdf/77629865.pdf  pada (20/05/2018/21:48.WIB) 
24 Mustika Kusuma Wardani, 2013, Memahami Rezim Internasional di akses dalam http://mus-

fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-82013 

RezimRezim%20Internasional%20(International%20Regime)-

Memahami%20Rezim%20Internasional.html pada (10/06/2018/ 11.00 WIB) 

https://core.ac.uk/download/pdf/77629865.pdf
http://mus-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-82013%20RezimRezim%20Internasional%20(International%20Regime)-Memahami%20Rezim%20Internasional.html
http://mus-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-82013%20RezimRezim%20Internasional%20(International%20Regime)-Memahami%20Rezim%20Internasional.html
http://mus-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-82013%20RezimRezim%20Internasional%20(International%20Regime)-Memahami%20Rezim%20Internasional.html
http://mus-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-82013%20RezimRezim%20Internasional%20(International%20Regime)-Memahami%20Rezim%20Internasional.html
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Menurut John Gerrard Rugie rezim merupakan sebuah serangkain harapan 

bersama, kebiasaan dan aturan  serta sumberdaya dan perencanaan organisasi 

komitmen yang telah disepakati oleh sekelompok negara. Sedangkan menurut 

Robert O. Keohane rezim internasional merupakan institusi dengan aturan yang 

eksplisit dan disepakti oleh pemerintah yang berhubungan dengan sejumlah isu-isu 

khusus dalam hubungan internasional.25 

Menurut Oran R.Young rezim internasional adalah institusi sosial yang 

mengatur tindakan dari mereka yang tertarik terhadap aktifitas yang telah 

diterima.26 Munculnya rezim internasional ketika terdapat kewajiban yang harus 

dilakukan oleh aktor negara dan non negara sebagai akibat dari adanya rasa saling 

ketergantungan. Dalam rezim internasional terdapat norma-norma dan peraturan, 

pembentukan dan pemberdayaan lembaga serta adanya perjanjian internasional 

dengan tujuan untuk mengatur kewajiban-kewajiban dan menyelesaikan konflik 

negara karena adanya rasa saling ketergantungan antara negara satu dengan yang 

lain. 

Menurut Holsti terdapat empat tindakan pengaturan rezim yaitu penyusunan 

standar, banyak perjanjian bilateral,regional,multilateral salah satu contoh 

kerjasama innternasional.27 Kerjasama internasional adalah suatu bentuk hubungan 

yang dilakukan oleh suatu Negara dengan negara lain yang memiliki tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan rakyatnya dan kepentingan negara-negara di dunia.28 

                                                           
25 Yanuar Ikbar2014, Metodologi dan Teori Hubungan Internasional, Bandung, hal. 285 
26 Ibid. Hal 286 
27 Ibid. 
28 Tazrian Juniarto Saputra, kerjasama United State Enviromental Protectioon Agency (UA-EPA) – 

Indonesia dalam peningkatan kualitas udara dan kesehatan publik (Studi kasus Program Breathe 
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Kerjasama Internasional dapat dilakukan dengan segala aspek kehidupan 

diantaranya adalah melalui kerjasama dalam bidang ekonomi,politik,sosial dan 

budaya, kesehatan,pendidikan serta keamanan atau dalam aspek yang lainnya. 

Dalam sebuah kerjasama selalu menciptakan adanya ketergantungan dengan negara 

lain. Ketergantungan tersebut yang nantinya menimbulkan suatu hubungan timbal 

balik yang diharapkan dengan tujuan mampu memberikan suatu keuntungan bagi 

pihak-pihak yang melakukan kerjasama atau dalam kontek masyarakat 

internasional. 

Dalam sebuah kerjasama internasional terdiri dari beberapa negara yang 

memiliki berbagai macam kepentingan nasional dalam negara atau bangsa yang 

mungkin kepentingan tersebut tidak bisa dicapai dalam negaranya sendiri. 

Kerjasama internasional adalah sisi lain dari sebuah konflik internasional yang juga 

merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional.29 Dalam mengenai isu 

keamanan regional dan global sangat diperlukan semua negara harus aktif dalam 

mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. Kerjasama Internasional merupakan 

bukti dari saling mengerti antara negara satu dengan lainnya karena akibat dari 

adanya interdependensi antar bangsa atau negara sehingga bertambahnya 

kompleksitas kehidupan dalam masyarakat Internasional. Seperti halnya yang 

                                                           
Easy Jakarta),E Journal Hubungan Internasional, Vol 1,No 3,2013. Hal 122. Diakses dalam 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=616  pada (04/06/17/10:45) 
29 Maya Damayanti,2012,Kerjasama ASEAN dalam menghentikan dana operasional Terorisme 

Internasional Di Asia Tenggara,Skripsi, Jakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hal.8  

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24167/1/MAYA.pdf 

(23/05/2017, 15.35 WIB) 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=616
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24167/1/MAYA.pdf
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dikemukakan oleh K.J Holsti bahwa kerjasama internasional menjadikan suatu 

negara hidup lebih mudah,nyaman serta efisien. 

Sebagai organisasi yang bersifat supranasional Uni Eropa memiliki 

kebijakan-kebijakan dalam menangani masalah yang dihadapi oleh negara 

anggotanya, dimana kebijakan tersebut diterapkan oleh negara-negara anggota, 

sama halnya dalam masalah pengungsi ditangani melalui kebijakan Common 

European Asylum Sytem (CEAS) dimana CEAS ini 

merupakan kebijakan yang dibuat untuk mengatur sistem penerimaan suaka 

dimana setiap negara anggota memiliki tanggung jawab yang sama untuk 

melindungi pengungsi yang datang mencari suaka ke Eropa. Penerapan kebijakan 

CEAS ke negara-negara anggota Uni Eropa tersebut dapat dilihat melalui konsep 

rezim internasional Krasner. Menurut Krasner dalam sebuah organisasi 

internasional terdapat Empat ciri yaitu prinsip, norma,aturan dan pembuat 

keputusan.30Jerman merupakan salah satu negara yang masuk dalam organisasi 

regional Uni Eropa bersama dengan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. 

Sebagai salah satu anggota Uni Eropa Jerman harus mentaati semua aturan atau 

undang-undang yang dibuat oleh Uni Eropa sama halnya dalam penerimaan 

pengungsi, Uni Eropa berada pada titik krisis pengungsi pada tahun 2014 dimana 

waktu itu pengungsi melanda di kawasan Uni Eropa akibat terjadinya perang.  

Jerman sebagai salah satu negara anggota yang berada pada naungan Uni 

Eropa otomatis harus mentaati dan ikut serta dalam masalah penerimaan pengungsi. 

                                                           
30 Citra Hennida.2015. Rezim Dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara ,Kedaulatan dan 

Institusi Multilateral, Malang ,Hal. 4 
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Jerman merupakan negara yang setuju menampung datangnya pengungsi padahal 

negara anggota lainnya sudah menyatakan dirinya untuk menutup pintu terhadap 

datangnya pengungsi. Ketika krisis pengungsi melanda Uni Eropa pada tahun 2014 

Jerman menerima 61.885 pencari suaka, Jerman menjadi negara yang di Eropa yang 

paling banyak mengabulkan permintaan suaka dan imigran. Jerman menunjukkan 

sikap pro terhadap pengungsi dimana Jerman memiliki peraturan sendiri dalam hal 

pengungsi, yaitu aturan hukum yang nantinya memberikan jaminan kehidupan bagi 

para pengungsi. 

Penerimaan pengungsi di Jerman dengan jumlah banyak membuat semua 

negara anggota memiliki tanda tanya besar, selain Jerman dikenal sebagai negara 

yang paling diminati oleh para pengungsi dan sebuah negara yang selalu 

menyambut datangnya pengungsi ke negaranya akan tetapi  juga terdapat faktor 

tertentu sehingga negara tersebut menerapkan kebijakan Open Door Policy kepada 

pengungsi khususnya pengungsi Suriah, dalam menjelaskan salah satu faktor yaitu 

faktor sejarah, Jerman yang dikenal sebagai negara yang ramah terhadap pengungsi 

dapat menggunakan Teori Konstruktivisme Identitas (Alexander Wendt) 

Konsep Identitas merupakan komponen yang sangat penting dalam 

perspektif konstruktivisme. Perspektif konstruktivisme ini memperlakukan 

identitas sebagai faktor yang menjelaskan tindakan suatu negara. Konstruktivisme 

bisa dipandang sebagai perspektif yang berorientasi pada proses.31 

                                                           
31 Mohamad Rosyidin, 2015, The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan 

Internasional, Yogyakarta: Tiara Wacana, hal. 43-44. 
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Konsep identitas didalam perspektif konstruktivisme dapat dipahami 

melalui dua pemaknaan. Pertama, identitas sebagai kategori ‘sosial’, yang memiliki 

karakteristik berbeda dengan negara lain, konsepsi ini di implementasikan 

identitasnya sebagai sesuatu yang terkonstruksi di dalam proses interaksi dengan 

pihak lain (significant other). Pengaruh individu ataupun kelompok yang berada di 

luar aktor dan cara aktor memandang dirinya ataupun diluar dirinya tidak bisa 

dilakukan dan dimengerti tanpa adanya konteks sosial yang luas, dimana aktor 

tersebut bersangkutan berada.32 Jadi dibutuhkan seseorang ataupun negara lain 

yang memberi makna” siapa aku” dan “siapa kamu” 

Kedua, identitas sebagai kategori “personal” dimana karakteristik yang 

melekat dalam diri aktor dan kemunculannya  tanpa perlu adanya mengenalkan 

identitas dirinya.Identitas personal memandang aktor sebagai pribadi yang unik dan 

melakukan tindakan atas dasar kehendak dan tujuannya sendiri tanpa melihat posisi 

atau kedudukannya dalam konteks sosial.33 Identitas dalam pengertian 

konstruktivis diatas di maknai oleh Alexander Wendt sebagai,  sebuah “Atribut 

yang melekat pada diri aktor yang mendorong tindakan”34 

Identitas menjadi dasar pemaknaan aktor terhadap lingkungan sekitarnya. 

Tindakan aktor menjadi bermakna karena dilandasi oleh kesadaran dan pemahaman 

aktor terhadap dirinya sendiri dan situasi internasional. Dengan kata lain, dalam 

memaknai situasi di luar dirinya, sang aktor menggunakan atribut yang melekat 

pada dirinya.35 

                                                           
32 Ibid,. hal. 46. 
33 Ibid,. hal. 47. 
34 Ibid,. hal. 48. 
35 Ibid. 
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Skema.1 36 

Dalam proses interaksi, logika hubungan dapat digambarkan seperti siklus 

pemahaman dari seorang aktor dapat dilihat pada bagaimana ia bertindak, 

sedangkan tindakan itu sendiri didasarkan pada kepentingan atau sebuah tujuan 

yang ingin dicapai. Tindakan yang dilakukan aktor tersebut dapat mempertahankan 

dan mengubah identitas, sehingga identitas membentuk sebuah kepentingan 

sedangkan kepentingan sendiri membentuk suatu tindakan. 

 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk dalam jenis Deksiptif.37 Metode penelitian 

deskriptif digunakan untuk mengungkapkan kebenaran yang bersifat objektif 

berdasarkan bukti ilmiah yang kuat. Metode ini berusaha mendeskripsikan 

fenomena dan menginterpretasikan sesuatu berupa kondisi dan perkembangan 

yang terjadi. Peneliti mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

Jerman menjadi ramah pengungsi asal Suriah di kawasan Uni Eropa pada 

Tahun 2014-2015 

                                                           
36 Ibid,. hal. 49. 
37 Yanuar Ikbar,2014,Metodologi dan Teori Hubungan Internasional,Bandung, hal.9. 

Identitas 

Tindakan Kepentingan 
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1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode library 

research yang  mana nanti akan mengumpulkan data melalui jurnal,buku, 

dokumen, surat kabar atau situs-situs internet lainnya yang berkaitan dengan 

masalah yang akan diteliti oleh penulis.38 

1.7.3 Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif. 39 Dimana 

adanya hubungan kausalitas antara bab satu dengan bab selanjutnya. Teknik 

analisa data dilakukan secara non statistik yang mana data-data yang dimiliki 

oleh penulis berbentuk tabel, grafik dan angka yang tersedia. Teknik analisa 

data ini dilakukan dengan menggambarkan berdsarkan fakta-fakta yang ada 

kemudian menghubungkan dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan 

sebuah argumen yang tepat. 

1.8 Ruang Lingkup Penelitian 

1.8.1 Batasan waktu 

Agar tetap fokus terhadap pembahasan, peneliti membatasi masalah 

yang akan diteliti yaitu pada tahun 2014-2015 karena pada tahun 2014 Jerman 

mulai terbuka untuk menerima pengungsi dengan angka yang banyak 

sedangkan pada tahun 2015 naiknya angka pengungsi yang datang ke Jerman 

                                                           
38 Ibid. hal.94. 
39Darsono Wisadirana,2005,Metode Pnelitian Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Ilmu 

Sosial,Malang, hal.11. 



30 
 

karena adanya perang di Timur Tengah sehingga Jerman membuka pintu lebar 

terhadap datangnya pengungsi. 

1.8.2 Batasan Materi 

Agar penelitian ini tidak melebar terlalu jauh dalam pembahasannya, 

peneliti membatasi dengan menjelaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

Jerman menjadi ramah pengungsi asal Suriah dikawasan Uni Eropa pada tahun 

2014-2015 

1.9 Argumen Dasar 

Uni Eropa merupakan sebuah organisasi regional yang terdiri dari beberapa 

negara anggota dan setiap negara anggota wajib mematuhi dan mengikuti semua 

traktat yang sudah disepakati bersama, contoh dalam kebijakan Common European 

Asylum System kebijakan tersebut mengharuskan semua warga anggota Uni Eropa 

memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal menerima pengungsi atau pencari 

suaka yang datang ke negaranya. Disamping Jerman masuk dalam keanggotaan Uni 

Eropa Jerman juga sudah dikenal sebagai negara yang ramah terhadap pengugsi, 

pintu terbuka merupakan sebuah kebijakan yang diterapkan oleh Jerman untuk 

pengungsi Suriah, dibalik kebijakan yang telah dibuat bahwasanya Jerman 

merupakan sebuah negara yang mengalami aging population atau penuaan dini, jadi 

jika masalah tersebut dibiarkan akan berdampak terhadap sektor tenaga kerja di 

Jerman, akan tetapi keterbukaan Jerman tersebut juga didasari pada masa lalu 

Jerman dalam menangani masalah Pengungsi. 
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1.10 Sistematika Penulisan 

  Sistematika pembahasan dalam proposal ini secara keseluruhan dapat dibagi 

menjadi tiga bab sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan 

BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1.1 Manfaat Akademis 

1.4.1.2 Manfaat Praktis 

1.5 Penelitian Terdahulu 

1.6 Landsan Teori 

1.6.1 Rezim Internasional 

1.7  Metodologi Penelitian 

1.7.1 Metode penelitian 

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

1.8 Ruang Lingkup Penelitian 

1.8.1 Batasan Materi 

1.8.2 Batasan Waktu 

1.9 Argumen Dasar 

1.10 Sistematika Penulisan 

BAB II 

Kebijakan Open Door Policy Serta Meningkatnya 

Jumlah Pengungsi Di Jerman 

2.1 Asal Mula Terjadinya Migrasi Di Jerman 

2.2  Masuknya Pengungsi Ke Jerman 

2.3 Upaya Jerman Dalam Menanggulangi Krisis Pengungsi  

2.4 Dasar Hukum serta kebijakan Jerman terhadap 

pengungsi 
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2.4.1 Dasar Hukum penyusunan kebijakan pengungsi 

2.4.2 Kebijakan Jerman terhadap pengungsi 

2.5 Isu isu mengenai pengungsi serta proses perubahan di 

Jerman 

2.5.1 Politik 

2.5.2 Ekonomi 

BAB III 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jerman Dalam 

Mendukung Datangnya Pengungsi  

 

3.1 Keanggotaan Jerman Sebagai Negara Inti Dalam Uni 

Eropa  

3.2 Faktor Sejarah 

3.3 Masalah Aging Population 

3.4 Pengungsi Sebagai Aset Ekonomi Jerman 

BAB IV 

Penutup 

4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 

 


