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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Konflik di Suriah yang berlangsung sejak Maret 2011 lalu telah menelan 

korban lebih dari 100.000 jiwa membuat ribuan warga Suriah mengungsi ke negara 

lain untuk menyelamatkan diri. Konflik antara pemerintah dengan kelompok 

oposisi yang merupakan rakyatnya sendiri tersebut telah banyak mendapat respon 

dari masyarakat internasional karena sikap pemerintah Suriah yang menggunakan 

kekerasan untuk menyerang rakyat nya sendiri.1 

Jerman merupakan negara yang membuka diri untuk menerima pengungsi 

dari daerah konflik di timur tengah khususnya Suriah, pada tahun 2015 Jerman akan 

membuka sekurangnya 800,000 jiwa untuk diterima sebagai pengungsi di Jerman, 

Pengamat internasional dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS),  

CPF Luhulima menilai alasan utama penerimaan Jerman terhadap imigran adalah 

karena para imigran berpotensi memperkuat sektor tenaga kerja Jerman, yang 

tentunya akan berujung pada penguatan ekonomi.2 

                                                           
1 Associated Press, ‘UN chief opposes US arms to Syria rebels, says on site probe must confirm 

chemical weapon use’, Fox News, diakses dalam  

http://www.foxnews.com/world/2013/06/14/unchief-opposes-us-arms-to-syria-rebels-says-on-site-

probe-must-confirm.html ,(02/11/2017,22;35)  
2 Amanda puspita sari, ada apa dibalik kedermawanan jerman kepada imigran?,CNN 

Indonesia,10/09/2015,diakses dalam 

http://www.foxnews.com/world/2013/06/14/unchief-opposes-us-arms-to-syria-rebels-says-on-site-probe-must-confirm.html
http://www.foxnews.com/world/2013/06/14/unchief-opposes-us-arms-to-syria-rebels-says-on-site-probe-must-confirm.html
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Merujuk dari data penuaan warga yang dirilis oleh Komisi Eropa pada tahun 

2015, populasi Jerman akan menurun dari 81,3 juta orang pada 2013 menjadi 70,8 

juta orang pada 2060. Dari jumlah tersebut, prediksi warga yang berusia 65 tahun 

ke atas akan meningkat dari 32 persen pada tahun ini, menjadi 59 persen pada 2060, 

karena faktor itu Jerman diprediksi akan kekurangan jumlah penduduk usia 

produktif yang akan berpengaruh terhadap sektor ekonomi Jerman.3 

Masyarakat Jerman merespon dengan ramah dan hangat atas kedatangan 

pengungsi Suriah ,4 yang menurut beberapa ilmuwan dikarenakan faktor sejarah 

masyarakat Jerman pada saat kalah Perang Dunia II banyak yang menjadi 

pengungsi, menurut ilmuan sosial Damshauser ada empati dan solidaritas yang 

tinggi dalam masyarakat jerman, Daamshauser juga mengemukakan bahwa ada 

masyarakat yang menolak pengungsi dan tidak suka kepada pemerintah jerman 

yang membuka diri kepada pendatang.5 

Jerman memfasilitasi pengungsi dengan membangun tempat tinggal yang 

dibangun di Dresden, Jerman Timur, memberikan uang saku dan beberapa 

kemudahan untuk pengurusan administarasi bagi pengungsi, semua ini merupakan 

kebijakan pemerintahan kanselir Jerman Angela Merkel yang dikeluarkan di tahun 

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

kedermawanan-jerman-kepada-imigran/, (02/11/17,22;38) 
3 Ibid 
4 Famega syafira,warga jerman membanjiri stasiun dengan bantuan untuk 

pengungsi,RAPPLER,02/09/2015 diakses dalam https://www.rappler.com/indonesia/104491-

pengungsi-suriah-eropa-jerman-munich ,(02/11/2017,22;39) 
5 Epa,mengapa jerman bersedia menampung pengungsi,BBC INDONESIA, 08/09/2015, siakses 

dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150908_dunia_jerman_pengungsi,(02/11/2017 

,22;40) 

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/
https://www.rappler.com/indonesia/104491-pengungsi-suriah-eropa-jerman-munich
https://www.rappler.com/indonesia/104491-pengungsi-suriah-eropa-jerman-munich
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150908_dunia_jerman_pengungsi,(02/11/2017
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2015,6 Namun, kelompok yang mengatas namakan diri sebagai kelompok Neo-Nazi 

menyerang rumah penampungan imigran di Dresdan Agustus 2015 dengan cara 

melempari batu, botol kaca dan bom molotov, kelompok ini diketahui tidak 

beritikat baik dengan para imigran Suriah yang datang ke Jerman. 

Kelompok Neo-Nazi merupakan kelompok yang berdasarkan paham Nazi 

yang disebarkan oleh Adolf  Hitler pada masa Perang Dunia II, kelompok ini 

muncul kembali ingin membangkit semangat gerakan Nazi  yang dengan paham 

anti kapitalisme, komunisme, homophobia, rasisme, antisemitisme, nasionalisme, 

militerisme, dan merupakan kelompok yang setia dengan Adolf Hitler, kelompok 

ini menyerukan penolakan dan menunjukkan ketidaksukaan  terhadap pengungsi 

mereka mencari lokasi tempat penampugan para imgran melalui media sosial 

Facebook mereka untuk melakukan penyerangan.7 

Pada akhirnya berdasarkan uraian fenomena yang telah disebutkan di atas 

membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai apa pengaruh yang 

ditimbulkan oleh para imigran Suriah terhadap kelompok Neo-Nazi sehingga 

kelompok ini menolak dan menunjukkan itikat yang berbeda dengan sebagian besar 

masyarakat Jerman yang berlapang tangan menyambut kedatangan pengungsi 

Suriah serta tidak bersikap baik dengan mengkriminalisasi dan menolak pengungsi 

datang ke Jerman, sehingga pada akhirnya penulis mengambil judul “Penolakan 

                                                           
6 Satria Yudha,jerman bangun rumah portabel bagi para imigran,liputan 6, 23/12/2015, dikutip 

dalam http://photo.liputan6.com/read/2397102/jerman-bangun-rumah-portable-bagi-para-

pengungsi ,(02/11/2017,22;41) 
7 Arie Meega Prastiwi, Neo-Nazi Serang Rmah Imigran Jerman, liputan 6,25/08/2015, diakses 

dalam http://global.liputan6.com/read/2301505/neo-nazi-serang-rumah-penampungan-imigran-

jerman ,02/11/2017,22;54)  

http://photo.liputan6.com/read/2397102/jerman-bangun-rumah-portable-bagi-para-pengungsi
http://photo.liputan6.com/read/2397102/jerman-bangun-rumah-portable-bagi-para-pengungsi
http://global.liputan6.com/read/2301505/neo-nazi-serang-rumah-penampungan-imigran-jerman
http://global.liputan6.com/read/2301505/neo-nazi-serang-rumah-penampungan-imigran-jerman
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Dan Tindakan Kekerasan Kelompok Neo-Nazi Terhadap Pengungsi Suriah di 

Jerman ”  

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam peneitian ini adalah mengapa kelompok 

Neo-Nazi melakukan penolakan dan tindakan kekerasaan terhadap Pengungsi 

Suriah Di Jerman ? 

 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dan tujuan yang bermanfaat 

untuk penulis serta para akamdimisi yang akan melakukan penelitian tentang 

kelompok pengungsi Suriah dan Kelompok Neo-Nazi di Jerman, adapun tujuan dari 

penilitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui gambaran proses masuknya Pengungsi Suriah ke Jerman  

b. Untuk mengetahui respon kelompok Neo-Nazi terhadap pengungsi Suriah 

yang masuk ke Jerman 

c. Untuk mengetahui penyebab kelompok Neo-Nazi melakukan penolakan 

dan tindakan kekerasan terhadap pengungsi Suriah di Jerman  

 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan wacana dan  rujukan bagi 

civitas akademika utamanya mahasiswa Hubungan Internasional sekaligus dapat 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi bahan kajian bagi 
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para mahasiswa Hubungan internasional dan pemerhati masalah-masalah 

internasional. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan 

bagi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam mengambil suatu 

kebijakan,dan menjadi suatu bahan pertimbangan untuk kelompok-kelompok 

radikal untuk tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok yang 

membutuhkan tindakan bantuan. 

 Penelitian terdahulu 

 

Penelitian kali ini penulis akan mengambil beberapa penelitian terdahulu 

yang terkait dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis baik itu dari segi teori 

konsep dan apa yag hendak dikaji oleh penulis. Adapun penelitian-penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut. 

Penelitian pertama yaitu berupa jurnal yang berjudul “Kebijakan Turki 

Dalam Menampung Pengungsi Korban Perang Saudara Suriah Tahun 2011-2013” 

jurnal ini ditulis oleh mahasiswa program studi Hubungan Internasional Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, pada jurnal tersebut penulis 

berfokus pada “Turkey Asylum Policy” yang mana penulis ingin mengakaji 

kepentingan turki dalam mengeluarkan kebijakannya terhadap menampung dan 

menerima pengungsi suriah dan melihat perubahan kebijakan turki dalam 

kepentingan keamanan nasioanal negaranya sendiri, dalam penelitian ini peneliti 

mengunakan penelitian ekplanatif  dan teori realis untuk menjelaskan keterkaitan 
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perubahan kebijakan turki dalam kepentingan nasional turki, hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa analisis dari kepentingan nasional turki dengan menganalisis 

dimensi dukungan masyarakat Turki yang mana melalui lembaga surve 

transatlantic trends survey menunjukkan 2/3 masyarakat Turki yang peduli dan 

mendukung kebijakan penerimaan pengungsi Suriah dan selebihnya menyatakan 

menolak dengan cara berdemontrasi dan berkembang menjadi kampanye internet 

dengan menyerukan “No To Syrian In Turkey” dikarenakan masyarakat Turki 

menganggap akan menambah beban finansial terhadap Negara Turki dan beberapa 

paktor penyebab lainnya.8 

Berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat perbedaan dan persamaan 

dengan apa yang hendak diteliti penulis, adapun beberapa persamaan terdapat di 

metode ekplanatif yg digunakan peneliti yang hasil penelitiannya akan menjelaskan 

alasan penolakan terhadap pengungsi dan objek penelitian yang mana sama-sama 

mengunakan objek pengungsi suriah, perbedaan yang terletak pada penelitian ini 

terletak pada teori dan level analisis dimana penulis menggunakan teori realis dan 

menganalisis pada level Negara untuk menjelaskan tujuan kepentingan nasional 

dari Negara Turki atas perubahan kebijakan yang dikeluarkan setelah tidak 

mendapat dukungan dari masyaraktnya dan beberapa tujuan lainnya.  

Penelitian kedua merupakan jurnal yang berjudul “Penolakan Negara-

Negara Uni Eropa Terhadap Masuknya Pengungsi Suriah Dikaitkan Dengan Asas 

Non-Refoulement” Jurnal yang ditulis oleh Rian Fernando Walelang mahasiswa 

                                                           
8 Amalia Zatalini,Kebijakan Turki Dalam Menampung Pengungsi Korban Perang Saudara Suriah 

Tahun 2011-2013,Jurnal Of International Relation,Vol 1, No 1 ( Semarang 2015),Universitas 

Diponegoro,Hal 5-9 
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universitas Atma Jaya Yogyakarta program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, 

fokus penulisan terletak pada norma hukum positif yang berdasarkan pada 

perjanjian-perjanjian internasional dan mengkaji relevansinya dengan kasus 

penolakan Negara Uni Eropa terhadap pengungsi Suriah dikaitkan dengan asas non-

refoulement dengan metode normatif, penulis menalaah mengunakan pendapat para 

pakar hukum dan pihak berwenang baik tertulis maupun secara lisan serta bubu-

buku hukum yang berelevansi. 

Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa asas non-refounlement : 

adalah kekhawatiran akan terancamnya kenyamanan dan keamanan di Negara yang 

dapat membahayakan masyarakat di Negara tersebut berpengaruh terhadap 

penolakan terhadap pengungsi suriah alasannya karena terjadinya serangan teror di 

Francis pada tahun 2015 dan ketidakpuasan masyarakat Uni Eropa terhadap 

kesepakatan di UE tentang pembagian kuota penerimaan pengungsi di Negara-

negara Uni Eropa.9 Perbedaan yang ada antara penelitian ini terletak pada fokus 

penelitian yang mana peneliti mengunakan relevansi asas hukum tertulis atau 

perjanjian antara objek yang diteliti dalam hal ini ialah Negara-negara Uni 

Eropa,dan metode penelitian, persamaan yang jelas pada penelitian ini adalah sama-

sama meneliti reaksi penolakan oleh aktor terhadap pengungsi Suriah.   

Penelitian ketiga jurnal Elista Apriyani mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu 

Sosial dan Politik yang berjudul “Pengaruh Xenophobia terhadap Kebijakan 

                                                           
9 Rian Walelang, Penolakan Negara-negara Uni Eropa Terhadap Masuknya Pengungsi Suriah 

Dikaitkan Dengan Asas Non-refoulement,jurnal Ilmu Hukum, no 1 ( Yogyakarta 2017), 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal 3-5 
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Penolakan Pengungsi oleh Pemerintah Hongaria” penelitian ini berfokus terhadap 

alasan penolakan Negara Hongaria yang menolak pengungsi berasal dari Timur 

Tengah , dalam council decision 2015/1523 yang berisi rencana pengalihan status 

pengungsi dan subsidiary protection ke masing-masing negara anggota Uni Eropa 

Hongaria menolak dan dipertegas dengan melakukan referendum di negaranya pada 

tahun 2016 namun referendum ini dinyatakan gagal karena kurang dari 50% 

masyarakat Hongaria yang berpartisipasi , penulis menjelaskan alasan pemerintah 

Hongaria yang dilihat menggunakan teori kontruktivis milik Ted Hoft dan Peter J 

Katzeinsten menekankan bahwa prilaku negara telah terkontruksi dalam nilai dan 

norma yang sudah tumbuh di dalam domestik negara, untuk menghalangi niat 

pengungsi timur tengah masuk ke negara Hongaria pemerintah melakukan 

penutupan perbatasan dan membangun pagar pembatas antara perbatasan 

Hongaria-Serbia dan Hongaria-Kroasia setinggi 4 meter dan menghukum 

pengungsi yang nekat masuk negaranya. 

Hasil dari penelitian ini menjelaskan faktor dari fokus penelitian ini adalah 

faktor Xenophobia yaitu prasangka buruk terhadap asing, Eurosceptism adalah 

suatu pandangan anti Uni Eropa karena dianggap melemahkan kedaulatan negara 

serta perbedaan nilai dan norma yang dianut Hongaria dan pengungsi Timur Tengah 

, masyarakat Hongaria merupakan negara homogen dan kristen menjadi nilai yang 

besar pengaruhnya di negara ini.10 

                                                           
10 Elistasari Apriyani, Pengaruh Xenophobia terhadap kebijkan Penolakan Pengungsi Timur 

Tengah, vol I, no 1 (Yogyakarta 2017), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hal 5-9 
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Terdapat perbedaan dan persamaan yang dikaji oleh penulis, persamaan 

terlihat dalam pengambilan instrument penelitian yang sama-sama mengunakan isu 

penolakan terhadap pengungsi , adapaun perbedaan penulisan ini dapat dilihat 

dalam level analis yang mana penulis melihat pada level negara sebagai objek yang 

diteliti. 

Jurnal penelitian keempat dibuat oleh Yoga Untoro, Muchins Idris,dkk 

dengan judul “Peran Asean Dalam Penanganan Pengungsi Pencari Suaka Yang Ada 

Di Indonesia”, penelitian ini berfokus melihat upaya asean untuk menjalankan 

perannya Asean dalam menangani pengungsi ronghinya di Indonesia, melihat 

upaya asean menangani pengungsi ronghinya dengan metode diskriptif dan  

yurisdiksi normatif yaitu penelitian yang berusaha mengsingkronisasikan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku dan kaidah yang berlaku dalam perlindungan 

hukum dengan kaitannya penerapan hukum itu dilapangan. 

Pada Agustus 2012 Asean beserta menteri-menteri luar negeri Asean 

bersama-sama membuat pernyataan yang berisikan mendorong pemerintah 

Myanmar untuk bekerja sama dengan PBB agar mengurusi krisis kemanusiaan di 

Arakan, Asean menyatakan keseriusan untuk menyalurkan bantuan kemanusian, 

dan menggaris bawahi mendorong harmoni di myanmar sebagai bentuk 

demokratisasi di negara tersebut, menurut penulis lembaga organisasi regional 

asean telah berupaya menangani pengungsi di wilayah Asean melalui lembaga 

khusus Asean untuk menangani pengungsi yang berada di wilayah Asia Tenggara, 

hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa sebagaimana yang telah tertulis dalam 

piagam Asean, Asean tidak dapat menjalakan kewajibannya untuk memberikan 
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hak-hak dasar kepada pengungsi Myanmar karena terbentur prinsip pendekatan 

non-intervensi yang di sebut The Asean’s Way, namun Asean mengoptimalkan 

upaya penanganan nya melalui AICHR sebagai badan yang mempromosikan HAM 

di Myanmar dan memproteksi korban pelanggaran HAM.11 

Perbedaan yang jelas terlihat pada penelitian ini ialah penggunaan metode 

dan pendekatan teori/konsep serta subjek kasus yang berbeda namun persamaan 

terdapat pada kesamaan pengangkatan isu yang bertemakan pengungsi. 

Penelitian terdahulu kelima merupakan jurnal pusat penelitian dewan 

perwakilan rakyat Indonesia yang berjudul “ Indonesia Dan Tragedi Kemanusiaan 

Ronghiya” ditulis oleh Andirini Pujayanti, penulis mengunakan metode eksplanatif 

menjelaskan strategi Indonesia menanggapi situasi kemanusiaan di Rakhine dan 

mengatasi krisis kemanusiaan tersebut, Indonesia bertindak menangani krisis 

kemanusian tersebut dengan cara kerja sama dengan berbagai ormas untuk 

memberikan bantuan kepada pengungsi, dan juga berupaya mencari solusi damai 

dengan menerapkan pendaktan inklusif berupa bantuan peningkatan kapasitas 

keamanan kepada pemerintah Myanmar dan membantu Bangladesh menangani 

pengungsi. 

Penulis juga menjelaskan dampak dari krisis kemanusiaan kepada 

pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi yang dikritik oleh dunia internasional, 

pasalnya ia ialah peraih nobel perdamaian, Pada bulan Agustus 2016 San suu Kyi 

telah membentuk Komisi Penasehat untuk tujuan menyelesaikan konflik rohingnya 

                                                           
11 Yoga Untoro, dkk, Peran Asean Dalam Penanganan Pengungsi Pemcari Suaka Yang Ada Di 

Indonesia, Vol 5 No 3 (2016),Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hal 11-15 
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di Rakhine, Isu Rohingnya juga berdampak kepada Indonesia yang merupakan 

sebagian besar masyarakat nya beragama muslim sehingga mengundang reaksi 

keras masyarakt Indonesia menuntut membantu perdamaian di Rakhine, hasil dari 

penelitian ini Indonesia dianggap perlu melakukan tekanan geopolitik kepada 

Myanmar untuk menghentikan tindakan genosida Rohingnya, Maka dari itu 

Indonesia perlu mendesak organisasi ASEAN dan negara China yang merupakan 

negara sekutu Myanmar untuk berperan membantu menyelesaikan isu Rohingnya 

karena masalah ini termasuk masalah kawasan.12 

Perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini terlihat pada persamaan isu 

pengungsi namun terjadi di kawasan yang berbeda sedangkan perbedaannya ialah 

penelitian ini mengkaji tindakan peduli terhadap isu konflik dan pengungsi melalui 

level analisis negara dan juga melihat kebijakan luar negeri yang dilakuan Indonesia 

untuk merespon masalah Ronghinya. 

 

Tabel 1.1  Penelitian Terdahulu 

No Nama /judul Metode/ 

teori/konsep  

Hasil 

1. Amalia 

Zatalini 

Kusuma Putri / 

Kebijkan Turki 

Dalam 

Menampung 

Pengungsi 

Korban Perang 

Saudara Suriah 

Tahun 2011-

2013 

Eksplanatif / 

dan 

mengunakan 

teori/konsep 

realis,keaman

an nasiaonal , 

kepentingan 

nasional 

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia 

Zatalini Kusuma memiliki cakupan yang 

sangat luas  dalam penelitian ini 

menjelaskan secara rinci kaitain 

perubahan kebijakan dimulai dari aspek 

dukungan masyarakat ,aspek biaya 

finansial, dan selaras dengan konsep 

keamanan nasional yang menjadi 

pertimbangan dari penelitian ini karena 

peneliti menjelaskan perubahan kebijkan 

berdasarkan faktor serangan lintas batas 

                                                           
12 Andirini Pujianti, Indonesia Dan Tragedi Kemanusiaan Rohingya, vol IX, No 17 (09-2017), 

Puslit DPR RI, hal 6-7 
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yang menjorok ke Turki yang mana 

konflik Suriah merupakan ancaman yang 

nyata untuk Turki dan menjawab 

kepentingan Turki ke Suriah. 

2. Rian Fernando 

Walelang/ 

Penolakan 

Negara-Negara 

Uni Eropa 

Terhadap 

Masuknya 

Pengungsi 

Suriah 

Dikaitkan 

Dengan Asas 

Non-

Refoulement 

Normatif 

,dengan 

konsep asas 

non-

refoulement 

menggunaka

n data-data 

skunder 

,sumber 

interview dan 

hukum 

tertulis 

sebagai bahan 

pertimbangan 

penulis 

jurnal penelitian memiliki cakupan luas 

dengan menjelaskan kronologi dari 

setiap langkah-langkah yang dilalui oleh 

pengungsi suriah dan menjelaskan faktor 

penyebab penolakan dari anggota 

Negara Uni Eropa secara rinci , 

relevansinya dengan asas non-

refoulement dikarenakan terjadinya 

ancaman terhadap masyarakat Uni Eropa 

seperti serangan teroris di francis dan 

penyerangan di jerman oleh pengungsi 

Timur Tengah. 

3. Elista Apriyani 

/ Pengaruh 

Xenophobia 

Terhadap 

Kebijakan 

Penolakan 

Pengungsi 

Oleh 

Pemerintah 

Hongaria  

Eksplanatif/ 

dengan 

menggunaka

n teori 

kontruktivis 

Ted hoft dan 

Peter J 

Katzenstein 

Dalam penelitian ini untuk melihat aspek 

penyebab penolakan terhadap pengungsi 

timur tengah peneliti melihat dengan 

menggunakan teori konstruktivis 

identitas internal sebagai faktor 

penyebabnya, perbedaan pemahaman 

nilai dan norma yang dianut pengungsi 

yaitu nilai muslim dan keristen menjadi 

paktor utama, dilengkapi dengan faktor 

sikap xenopobhia atau merasa terancam 

akan nilai dan norma islam arab yang 

dibawa para pengungsi. 

4. Yoga Untoro, 

Muchsin Idris, 

Soekotjo 

Hardiwinoto/ 

Peran Asean 

Dalam 

Penanganan 

Pengungsi 

Pencari Suaka 

Yang Ada Di 

Indonesia. 

Deskriptif/ 

dengan 

mengunakan 

konsep 

yurisdiksi 

normative 

Asean tidak dapat menjalakan perannya 

dikarenakan terbentur prinsip-non-

intervensi dan konsesus (the asean’s 

way), namun asean mengoptimalkan 

perannya yang sudah tertulis dalam 

piagam Asean , melalui lembaga-

lembaga nya yang berkaitan dengan 

penanganan pencari suaka dan 

pengungsi , AICHR mempromosikan 

tentang ham di Myanmar serta 

memproteksi korban pelanggaran Hak 

Azasi Manusia yang terjadi di asia 

tenggara. 

5. Andirini 

Pujianti/ 

Eksplanatif/ 

konsep 

Indonesia negara yang mayoritas muslim 

sangat prihatin dengan isu kemanusian 
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Indonesia Dan 

Tragedi 

Kemanusiaan 

Rohingya 

kebijakan 

luar negeri 

dan 

regionalisme  

Myanmar sehingga banyak dorongan 

masayarakat Indonesia dan dewan 

perwakilan rakyat agar Indonesia terus 

terlibat aktif dalam menangani isu 

tersebut , selain itu Indonesia juga 

menekan Asean dan China untuk turut 

andil. 

6. 

 

Sahlan 

Syahputra 

Nasution/ 

Penolakan dan 

Tindakan 

Kekerasan 

Kelompok 

Neo-Nazi 

Terhadap 

Pengungsi 

Suriah di 

Jerman   

Eksplanatif/ 

teori konsep  

identitas 

sosial 

Kelompok Neo-Nazi merespon 

masuknya imigran Suriah ke Jerman 

Dikarenakan perbedaan identitas yang 

dikwatirkan dapat mempengaruhi 

masyarakat Jerman. Dengan membakar 

dan melakukan kriminalisasi kelompok 

Neo-Nazi menunjukan penolakannya. 

 

 

 Kerangka konseptual/Teori 

 

Untuk dapat menganalisa suatu permasalahan dibutuhkan suatu alat bantu 

berupa teori-teori yang dapat kita gunakan. Suatu teori dibutuhkan sebagai 

pegangan pokok secara umum, terdiri dari sekumpulan data yang tersusun dalam 

suatu pemikiran yang terdiri dari berbagai fakta yang memiliki prinsip-prinsip yang 

membentuk dalil tertentu. Dengan dalil tersebut kita dapat melanjutkan penelitian 

dalam meramalkan rangkaian peristiwa selanjutnya. Teori adalah suatu bentuk 

pernyataan yang mampu menjawab pertanyaan “Mengapa”, artinya berteori adalah 

upaya untuk memberikan makna pada suatu fenomena yang terjadi. Atau juga bisa 

dikatakan teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara 

logis. 
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1.5.1 Identitas Sosial 

 

Teori yang muncul pada pertengahan tahun 1957 oleh Henri Tajfel 

digunakan untuk menelaah karakter individualistis , implikasinya juga dapat di 

lakukan ke diri dengan hubungan terhadap orang lain yang dilihat secara pisikologi, 

teori identitas sosial tidak hanya membahas untuk pembedaan dan prilaku 

diskriminasi antara kelompok, tetapi juga dapat memandang persaingan sosial 

antara kelompok yang ditindas untuk menantang status quo nya, dapat juga 

digunakan membantu menjelaskan perubahan sosial, mengakategorikan diri, 

mengklarifikasikan perbedaan bentuk-bentuk identitas, dan memperluas bidang 

aplikasi untuk mengatasi berbagai fenomena dalam psikologi sosial termasuk 

masalah yang berkaitan kontek antar kelompok (Stereotyping) prilaku kolektif.13 

Henri Tajfel menjabarkan bahwa streotype atau menempatkan orang 

kedalam kelompok dan kategori didasarkan pada proses kognifit normal dan 

cenderung untuk mengelompokkan sesuatu bersama-sama dan membesar-besarkan 

perbedaan antara kelompok atau sebaliknya. Secara garis besar teori ini 

menjelaskan bahwa ada tiga tahapan yang terlibat dalam proses identitas sosial dan 

menjadi evaluasi orang lain sebagai “kita” atau “mereka”, : 

a. Tahapan ketegorisasi yaitu mengkategorikan objek untuk memahami dan 

mengidentifaksi diri mereka, untuk memahami lingkungan sosial, kategori 

                                                           
13 Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. The social 

psychology of intergroup relations, hal 33 
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sosial sebagai pembagian individu berdasarkan kelas, agama, ras, jenis 

kelamin dan lain-lain. 

b. Tahapan kedua adalah identifikasi sosial dimana kita akan mengadopsi 

identitas kelompok yang telah kita identifikasi sebagai pemilik, ketika 

seseorang teridentifikasi dengan kelompok sosial, maka akan ada rasa 

terdorong untuk bertindak sebagai anggota kelompok. 

c. Tahapan ketiga adalah perbandingan sosial , setelah mengkategorikan diri 

sebagai bagian dari kelompok dan telah mengidentifikasi kelompok 

tersebut, kemudian kita cenderung membandingkan dengan kelompok lain 

untuk mempertahankan harga diri dan nilai-nilai yang dianut kelompok 

tersebut.14 

 

Menurut Henry Tajfel teori identitas sosial adalah bagian dari penerapan 

konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan 

dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan nilai emosional dari keanggotaan 

tersebut dan berkaitan dengan rasa bangga, peduli serta terlibat dalam anggota dari 

suatu kelompok tertentu. Teori identitas sosial digunakan untuk melihat psikologis 

hubungan sosial antara kelompok untuk meningkatkan posisi mereka dan 

kelompoknya sehingga teori ini menjelaskan tentang prilaku individu yang 

mereflesikan unit sosial lebih besar, teori identitas sosial Tajfel mengususlkan 

bahwa kelompok yang dimiliki adalah sumber kebanggan dan harga diri yang 

memberi kita rasa identitas sosial, oleh karena itu terdapat pembagian antara kita 

                                                           
14 Ibid  



 

16 
 

dan mereka, yang didasarkan pada proses kategorisasi sosial, ini dikenal dengan in 

group (kita) dan out group (mereka) yang menyatakan bahwa in group akan 

mendiskriminasi kelompok luar untuk meningkatkan citra diri mereka , hipotesa 

utama dari teori identitas adalah anggota kelompok akan mencari aspek negativ dari 

kelompok luar, pandangan prasangka antara budaya dapat mengakibatkan rasisme 

dalam kasus ekstrim rasisme dapat menyebabkan genosida.15 

Richad Jenkins memahami teori identitas sosial sebagai identitas individual 

dan kolektif yang berkembang secara sistematis dan keterlibatan atas satu sama lain 

yang merupakan produk interaksi eksternal yang di identifikasikan orang lain 

sebagai identitas internal, identitas selalu melibatkan dua kriteria yaitu 

perbandingan baik dan perbedaan antara orang-orang, dengan melibatkan aspek 

sosial dan psikologi teori identitas sosial selalu menyediakan piranti untuk 

menganalisis berbagai persoalan yang berhubungan dengan fenomena kehidupan 

kolektif dan akibatnya.16 

 

1.5.2 karekteristik Identitas Sosial  

Hogg dan Vaughan menyatakan bahwa identitas sosial adalah tingkah laku 

kelompok yang memiliki beberapa karekteristik umum seperti Confformity To 

ingroup Norms, Ingroup Favoritsm, Group Stereotype, Intergroup Diffrentation, , 

Ethneocentrism. 

                                                           
15 Ibid hal 37 
16 Richard Jenkins,2008, Social Identity, Third Edition, United Kingdom: Routledge, hal 201 
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a. Confformity To ingroup Norms adalah kecenderungan seseorang utuk 

mengikuti norma atau tindakan yang dipahami bersama berlaku didalam 

kelompok tanpa permintaan dari kelompok tersebut, hal ini dimaksudkan 

agar individu tersebut diterima dalam kelompok. 

b. Group stereotype merupakan kepercayaan tentang karakteristik kelompok 

yang memiliki nilai positif dan negatif seperti penggunaan simbolis-

simbolis dari kelompok tersebut. 

c. Ingroup Favoritsm yaitu menilai bahwa apa yang terdapat dikelompoknya 

melebihi dari kelompok lain sehingga meningkatkan loyalitas terhadap 

kelompoknya dan mendiskriminasi kelompok lain untuk meningkatkan 

nilai harga diri kelompoknya. 

d. Intergroup diffrentation merupakan prilaku yang menekankan perbedaan 

antara kelompok yang dimiliki (Ingroup) dengan kelompok lain 

(Outgroup), perbedaan antara kelompok akan membangun paradigma 

pemikiran tentang kelompok sendiri dan kelompok lain. 

e. Ethneocentrism adalah prilaku yang menganggap kelompoknya superior 

Sehingga menumbuhkan kecenderungan penilaian memandang in-group 

secara moral lebih baik dan lebih berharga daripada out-group.17 

 

1.5.3 Teori Konflik Sosial 

                                                           
17 Van Knippenberg,D., & Hogg,M. 2003.Leadership and power Identity processes in groups and 

organizations. London. Sage.hal 105 
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Konflik merupakan suatu proses sosial antara orang dan kelompok yang 

berupaya untuk menyampingkan kelompok lain agar terwujud kepentingan dengan 

cara membuat tak berdaya kelompok lain dengan dilatar belakangi perbedaan ciri 

yang terdapat di individu dan kelompok seperti perbedaan ciri, kemampuan, 

budaya, adat istiadat dan lain-lain.18 Konflik ialah gejala sosial yang akan selalu 

ada dalam kehidupan sosial dikarenakan keberagaman, Teori konflik sosial 

berkembang pada tahun 1950an yang didasari oleh pemikiran Karl Marx, Max 

Weber, dan George Simmel yang bertujuan untuk menganalisi prilaku seseorang 

atau kelompok atas prilaku yang menyimpang untuk dapat memenuhi kepentingan-

kepentingan nya.19 

Sumbangan pemikiran marx tentang teori konflik sosial ialah kehidupan 

merupakan dimensi masyarakat yang di dalamnya terdapat pertentangan-

pertentangan dan negara menjadi pihak kekuatan yang dominan di dalam 

pertentangan yang menimbulkan kelas kelas sosial dalam memahami proses konflik 

marx menyusun dari ketidak setaraan akses terhadap sumber daya kemudian 

menimbulkan kelompok dominan dan kelompok yang memposiskan diri sebagai 

kelompok yang termajinalkan. Kemudian timbul kesadaran kolektif dari kelompok 

yang tidak diuntungkan untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok yang 

berkuasa.20 

Danrendorf yang mengembangkan teori konflik menjelasankan hal yang 

sama, penekanan unit analis dengan mengunakan sistem sosial berpandangan 

                                                           
18 Dany Haryanto,2011, Pengantar Sosiologi Dasar, Jakarta, Prestasi Pustaka, hal  113 
19 Bernard Raho, 2007,Teori Sosiologi Modern, Jakarta,  Prestasi Pustaka Publisher , hal 54  
20 Turner, J. H.,1998, The Structure of Sociological Theory (sixth edition), Belmont, 

CA:Wadsworth Publishing Company 
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bahwa masyarakat memiliki dua gambaran yang berbeda namun analisis konflik 

harus didasarkan pada kepentingan, Menurutnya bahwa dua wajah yang berbeda 

dari kelompok sosial memiliki kepentingan bersama, kepentingan akan 

mempengaruhi kelompok yang dominan untuk mempertahankan statusnya dan 

sebaliknya kelompok yang dibawah akan berusaha mewujudkan perubahan bagi 

kelompoknya.21 

Konflik adalah proses sosial yang dimulai karena interaksi seseorang atau 

kelompok dimana suatu individu atau kelompok lain merasa berbeda dalam 

kepentingan, sumberdaya, kepercayaan, atau nilai-nilai yang menyangkut 

kelompok tersebut.22 Maka, konflik menyangkut bidang kehidupan sosial yang 

tercipta dari konpleksitas hubungan antara masyarakat, adapaun beberapa jenis 

konflik: 

a. Konflik Ekonomi  

Keterbatasan manusia dalam memenuhi kebuuhan tidak sebanding dengan 

peningkatan angka kebutuhan dengan sumberdaya, kesenjangan ini menimbulkan 

konflik ekonomi yang disebabkan perebutan sumber ekonomi yang terbatas. 

b. Konflik Agama  

Banyaknya individu dengan ajaran keperceyaan agama yang berbeda juga 

menjadi sumber konflik sosial, Ajaran agama bukan lah sumber yang menjadi 

pemicu konflik namun pemahaman individu tentang agama tersebut menumbuhkan 

potensi untuk berkonflik, pemahan individu atau kelompok tentang agama 

                                                           
21 Ritzer, G. dan Goodman, 2003.,Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Kencana 
22 Wirawan, 2010, Konflik dan Manejemen Konflik teori aplikasi dan penelitian, Jakarta, Salemba 

Humaniaka,, hal 5 



 

20 
 

terkadang digunakan sebagai dasar konflik untuk mencapai kepentingan ekonomi, 

politik dan sumber daya. 

 

c. Konflik Sosial 

Sistem sosial adalah tempat berjalannya kehidupan sosial yang di isi dengan 

berbagai aktivitas sosial, Konflik tidak lepas di dalamnya konflik sosial biasanya 

terjadi karena berbagai macam perbedaan, Marx menjelaskan terdapat dua kelas 

dalam kehidupan sosial pada masanya terdapat kaum borjuis dan proletar, 

perbedaan ini dapat menjadi pemicu konflik sosial, selain itu kemiskinan, 

kedatangan para imigran dan perbedaan budaya dengan kelompok lain dapat 

menciptakan keadan konflik sosial. 

d. Konflik Politik 

Setiap negara memiliki ideologi perpolitikan yang berbeda, untuk 

memperoleh dan mendapatkan kekuasan politik terjadi gesekan perbedaan idologi 

perpolitikan yang menimbulkan konflik politik.23 

 

1.5.4 Penyebab Konflik  

Terdapat berbagai macam penyebab konflik yang terjadi di dalam sistem 

sosial, Widiarto menjelaskan berbagai macam penyebab konflik sosial: 

a. Perbedaan antara individu , perbedaan pemikiran antara individu dapat 

menjadi pemacu konflik 

                                                           
23 Ibid hal 62-67 



 

21 
 

b. Benturan antara kepentingan seperti kepentingan ekonomi, politik, sosial 

menimbulkan pertentangan antara individu dan kelompok yang 

menciptakan konflik 

C. Perubahan sosial, Globalisasi yang menjadi faktor pendorong perubahan 

sosial membawa perubahan dalam nilai-nilai sosial, perbedaan nilai-nilai 

sosial dapat memicu adanya konflik.24 

 

Selain itu, Winardi menambahkan pendapat lain tentang penyebab 

terjadinya konflik: perbedaan pendapat antara kelompok dan individu yang 

menyangkut latar belakang dan tujuan, pemahaman , nilai-nilai, Sumberdaya yang 

terbatas akan menimbulkan fenomena perebutan sumberdaya, Diskriminasi dari 

satu kelompok terhadap kelompok lain, dan hilangnya keadilan dalam sosial dapat 

memicu terjadinya konflik.25 

Setelah menjelaskan teori konsep identitas sosial penulis merangkum 

makna dari teori identitas yang masing teori pada umumnya menjelaskan bahwa 

manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan dunia sosial untuk 

mengekspresikan diri dan menemukan identitas agar mengenali siapa dan dengan 

siapa kita bersosial sehingga memunculkan daya tarik untuk meningkatkan kualitas 

atau bahkan membandingkan kualitas seperti yang dijelaskan pada teori identitas 

Henry Tajfel, Diimplementasikan  ke dalam penelitian ini sesuai dengan pertanyaan 

awal, Mengenai tindakan konstruktif kelompok Neo-Nazi yang menolak dan 

                                                           
24 Widiarto T, 2003,Pengantar Sosiologi, salatiga ,Widya Sari Press, hal 24 
25 Winardi,1994, Manejemen Konflik perubahan dan pengembangan, Bandung, Mandar Maju, hal 

56 
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bertindak anarkis tehadap pengungsi Suriah yang ada di Jerman, Prilaku kelompok 

Neo-Nazi menunjukkan adanya konstribusi aktif dalam menekan para pengungsi 

Suriah yang datang ke Jerman. 

 Sejak berakhirnya Perang Dunia II pergerakan kelompok ekstremis 

dipersempit dengan banyaknya negara yang menganut ideologi demokratis dan 

mempersempit ruang gerak gerakan-gerakan sayap kanan serta hilangnya respek 

dari masyarakat, Semangat individu dari kelompok Neo-Nazi dalam 

membangunkan kembali nilai-nilai ideologi Nazi tetap eksis, individu-individu ini 

berkumpul dalam gerakan-gerakan kecil untuk membangun kembali kelompok 

yang besar, Menurut Henry Tajfel hal ini adalah normal dikarenakan sejatinya 

individu secara harafiah akan membutuhkan identitas sosial untuk 

mengekspresikan dirinya, Sejak terinflementasinya kebijakan pemerintah Jerman 

menerima pengungsi Suriah dan mempersiapakan segala kebutuhan untuk 

pengungsi pada tahun 2015 kelompok Neo-Nazi mulai menunjukkan sikapnya. 

Tindakan-tindakan penolakan yang dilakukan kelompok Neo-Nazi melalui 

akun Facebooknya  dan tindakan pembakaran tempat tinggal yang disiapkan 

pemerintah Jerman untuk pengungsi telah menggubris kenyamanan dan 

keselamatan para pengungsi yang mengakibatkan rusaknya fasilitas tinggal dan 

keresahan untuk para imgran Suriah serta menciptakan konflik yang disebabkan 

diskriminasi, Dengan menelaah dari teori identitas sosial Henri Tajfel dimana 

individu secara normal memiliki hasrat untuk memiliki identitas sosial, Individu 

yang tergabung dalam kelompok Neo-Nazi mengkategorikan diri sebagai individu 

yang memiliki ras arya adalah ras yang terbaik dimuka bumi, kemudian individu 



 

23 
 

berkumpul sehingga menjadi kelompok, setelah mendapat identitas sosial 

kemudian kelompok ini akan membandingkan peroses pembadingan merupakan 

tahapan dalam pembentukan identidas sosial, Kelompok Neo-Nazi 

membandingkan kelompoknya dengan kelompok pengungsi Suriah yang mereka 

anggap dari  etnis budaya yang berbeda dan rendah sehingga memunculkan prilaku 

kriminal dan penolakan untuk mengangkat eksistensi kelompoknya. Sikap 

kelompok Neo-Nazi dipengaruhi oleh idenditas kelompok tersebut yang fasisme 

dan menganggap bahwa ras mereka dan budaya mereka lah yang terbaik yang 

menjunjung tinggi pemahaman rasisme, xenophobia, nasionalisme, antisemitisme, 

militerisme, dan homophobia. Identitas ini berhubungan dengan terjadinya konflik 

berdasarkan perbedaan nilai-nilai kelompok seperti yang dijelaskan dalam teori 

konflik tentang penyebab terjadinya konflik. 

Penulis merangkum hubungan antara teori identitas Henry Tajfel dengan 

karekteristik identitas sosial dan teori konflik sosial kemudian menjadi konflik yang 

disebabkan oleh perubahan sosial  untuk menganalisis tindakan penolakan dan 

kriminalisasi kelompok Neo-Nazi terhadap pengungsi Suriah, hubungan antaran 

teori konflik sosial memiliki kesamaan dengan karekteristik konflik sosial 

digunakan untuk menganalisis peroses terjadinya konflik, kesaman tersebut 

terdapat dalam proses tahapan pengkategorian atau juga confermity to in groupe 

norm dan tahapan selanjutnya seperti yang dijelaskan pada teori dan konsep,  dalam 

penelitian ini penulis akan menjelaskan tahapan pembentukan identitas sosial yang 

sama dengan krakteristik identitas sosial, dan kemudian dijelaskan penggunaan 
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teori identitas sosial, kerakteristik identitas, bentuk konflik dan penyebab terjadi 

konflik yang di tuangkan dalam bagan sebagai berikut: 

Bagan 1.1 Oprasional Teori26 

 

 Metode Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan penulis menggunakan jenis penelitian 

eksplanatif yang mana dalam penelitian  ini penulis akan menjelaskan penyebab 

yang mempengaruhi kelompok Neo-nazi menolak dan melakukan tindakan 

kriminal kepada kelompok pengungsi Suriah. 

 

 1.6.1 Teknik Analisa Data  

Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan 

teknik analisa deduktif untuk digunakan  menjelaskan permasalahan fenomena  

                                                           
26 Dikelola oleh peneliti 

Teori Identitas Sosial dan 

Karekteristik Identitas sosial 

- Tahapan kategorisasi 

- Tahapan identifikasi 

sosial  

- Perbandingan sosial  

Karekteristik Konflik Sosial 

- Confformity in groupe norm 

- Ingroupe favoritism 

- Groupe stereotype 

- Intergroupe diffrentation 

- ethneocentrism 

 

 

 Konflik Sosial  

Penyebab Konflik 

- Benturan Kepentingan Sosial 

- Perubahan Sosial 
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yang terjadi berdasarkan data-data yang ada dan selanjutnya data yang diperoleh 

tersebut kemudian disusun menjadi sebuah tulisan atau penelitian. 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Library Research atau studi 

kepustakaan yaitu informasi yang didapatkan berasal dari buku-buku, laporan 

penelitian, tesis, disertasi, jurnal yang ditambah dari berbagai website-website 

pemerintah pusat dan pemerintah daaerah terkait gerakan kelompok Neo-Nazi dan 

kelompok pengungsi Suriah. 

 

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu  

Penelitian  ini akan berfokus pada tahun pertama kali pemerintahan Jerman 

mengambil kebijakan penerimanaan imgran Timur Tengah yaitu tahun 2015 sampai 

2017 dikarenakan pada rentang tahun 2015-2017 terjadi kebijkan penerimaan 

pengungsi besar-besaran oleh pemerintah Jerman yang pada saat itu di pimpin oleh 

Angela Merkel yang kemudian berdampak pada aksi penolakan dan kekerasan oleh 

kelompok Neo-Nazi terhadap pengungsi Suriah. 

b. Batasan Materi 

Penelitian ini akan berfokus pada penjelasan pengaruh identitas yang 

menjadi dasar kelompok Neo-Nazi hingga melakukan penolakan dan tindakan 

kekerasan terhadap pengungsi Suriah. 
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 Variabel Penelitian 

 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau disebut juga 

sebagai variabel akibat karena adanya variabel independen. Sedangkan variabel 

independen adalah variabel yang menjadi penyebab timbulnya perubahan di 

variabel dependen atau variabel yang mempengaruhi.27 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah “ penolakan 

dan tindakan kekerasan kelompok Neo-Nazi terhadap pengungsi Suriah “, 

sedangkan variabel independen adalah “masuknya pengungsi Suriah ke Jerman “ 

dengan unti analisis kelompok. 

Hipotesa   

Pada penulisan ini hipotesa penulis menunjukkan bahwa terdapat tindakan 

aksi reaksi terjadi di antara pengungsi Suriah dan kelompok Neo-Nazi yang 

dipengaruhi identitas, Akibat dari kebijakan Open Door Policy Jerman banyak 

pengungsi yang datang ke negaranya, Kedatangan para imigran Suriah membuat 

kelompok Neo-Nazi mulai menunjukkan eksistensi penolakan tehadap kebijakan 

pemerintah Jeman dan masuknya pengungsi, Neo-Nazi beranggapan bahwa 

kedatangan para pengungsi akan mempengaruhi budaya dan ras masyarakat Jerman 

sehingga mereka beranggapan bahwa kedatangan para pengngsi Suriah akan 

menjadi ancaman bagi kelompok mereka. prilaku kelompok Neo-Nazi dalam 

menolak dan memberikan kekerasan terhadap pengungsi Suriah dikarenakan 

                                                           
27 Zulfikar.2016. Pengantar Pasar Modal Dengan Pendekatan Statistika. Yogyakarta. Deepublish 

hal 75-76 
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terdapat perbedaan pemahaman nilai budaya atau identitas yang di percayai 

kelompok Neo-Nazi , kelompok ini mempercayi bahwa di wilayah Jerman hanya 

menganut identitas yang mereka pahami. 

 Sistematika penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Bab I   : Merupakan bagian dari pendahuluan yang berisi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka 

teori dan konsep, etodelogi penelitian, variabel penelitian dan unit analisis, teknik 

analisa, teknik pengumpulan data, ruang lingkup penelitian dan hipotesa. 

Bab II  : Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang sejarah awal 

pengungsian Suriah mengungsi dan gambaran umum tentang kelompok Neo-Nazi 

terhadap pengungsi di Jerman, penyebab dan awal mula masuknya pengungsi 

Suriah ke Jerman, perjalanan pengungsi keluar Suriah, dampak pengungsi di Eropa, 

respon Uni Eropa terhadap krisis pengungsi, kebijakan pemerintah Jerman yang 

membuka diri untuk pengungsi. 

Bab III  : Pada bab ini, penulis menjelaskan bagaimana tindakan kelompok 

Neo-Nazi terhadap masuknya pengungsi Suriah di Jerman dimulai dari dari 

menjelaskan identitas Noe-Nazi, penyebaran identitas kelompok Neo-Nazi, 

aktivitas kelompok Neo-Nazi sebelum masukya pengungsi Suriah ke Jerman, 

Respon penolakan dan kriminal kelompok Neo-Nazi terhadap pengungsi Suriah. 

Bab IV : Pada bab ini penulis menuliskan kesimpulan dan saran. 
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