
 

28 
 

BAB II 

PENYEBAB DAN AWAL MASUKNYA PENGUNGSI SURIAH KE 

JERMAN 

 

Pada bab ini , penulis akan menjelaskan awal mula penyebab kelompok 

imigran Suriah mengungsi dan menjelaskan kondisi Eropa saat krisis imigran 

dimana banyak pengungsi masuk ke daratan Eropa, serta penerapan kebijakan 

pemerintah Jerman yang membuka pintu bagi pengungsi suriah untuk masuk ke 

Jerman. 

 

2.1 Konflik Saudara di Suriah 

Konflik saudara yang terjadi di Suriah menimbulkan banyak masalah untuk 

masyarakat di negara itu sendiri, Hal ini banyak menjadi perhatian lingkungan 

masyarakat internasional, karena menimbulkan banyaknya masalah yang 

mengikutsertakan negara-negara lain. Konflik berawal dari tuntutan kelompok-

kelompok sipil untuk diadakan pemilihan secara umum dan menjalankan sitem 

pemeritahan parlementer dan menurunkan rezim Bahsar Al-Assad.28 Bashar Al-

Assad dianggap masyarakat Suriah adalah rezim yang korupsi, menyebabkan 

perekonomian buruk dan kebebasan berpendapat dibatasi oleh rezim.29  

                                                           
2828 Marniza Fitri, Kebijakan Luar Negeri Jerman Terhadap Pengungsi Suriah Tahun 2015, 

Skripsi,Jakarta, Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hal 20 
29 Kim Hjelmgaard, Syria conflict explained: How did we end up here?, USA TODAY, 13-04-2018, 

diakse dalam https://www.usatoday.com/story/news/world/2018/04/09/syria-conflict-explained-

bashar-assad/498756002/, (05-12-2018, 18:19) 

https://www.usatoday.com/story/news/world/2018/04/09/syria-conflict-explained-bashar-assad/498756002/
https://www.usatoday.com/story/news/world/2018/04/09/syria-conflict-explained-bashar-assad/498756002/
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Hal ini memicu masyarakat dan kelompok pejuang extremis untuk 

merentuhkan rezim dan mendirikan negara syariat islam atau ISIS, Pada bulan 

Maret 2011 kota Deraa menjadi tempat meletusnya demonstrasi untuk menuntut 

kematian dua remaja yang menuliskan kata provokasi di jalanan untuk menuntut 

reformasi,  Hal ini juga dipicu oleh efek bola salju dari Arab Spring kelompok pro 

demokrasi yang terjadi di negara-negara tetangga Suriah, Rezim Bashar Al-assad 

merespon tuntutan masyarakat dengan menggunakan militer dan tindakan 

kekerasan terhadap rakyat sipil dan memusnahkan kelompok yang dianggap teroris 

yang bekerjasama dengan pihak asing.30 

Perang Sipil yang terjadi di Suriah mengakibatkan banyak masalah sosial, 

Banyak sumber menyebutkan terjadi krisis kemanusiaan terjadi selama perang. 

Sejak awal perang hingga Maret 2018 masyarakat Suriah banyak kehilangan tempat 

tinggal, sebanyak 217.764 jiwa masyarakat sivil mati menjadi korban 1 juta jiwa 

terluka di mana sebagian besar korban meninggal adalah anak kecil, remaja dan 

perempuan.31 Pemukiman sementara dan tempat penampungan pengungsi 

dibangun untuk menampung pengungsi internal, namun hanya sebagian kecil yang 

tinggal di kamp pengungsian dari sekitar 7 juta jiwa yang mengungsi di Suriah, 

Terdapat 1,6 juta jiwa anak berusia 5-17 tahun di antara 6 juta pengungsi yang 

terdaftar di Turki, Yordania, Lebanon, Mesir dan Iraq.32 

                                                           
30 Why is there a war in Syria?, BBC, 07-09-2018, dikutip dalam 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35806229 (05-12-2018,18:20) 
31 Megan Specia, How Syria’s Death Toll Is Lost in the Fog of War, The New york Time 13-04-

2018, dikutip dalam https://www.nytimes.com/2018/04/13/world/middleeast/syria-death-toll.html 

(05-12-2018,19:23) 
32 Deby Rizka Chintya, Upaya Uni Eropa Dalam Menangani Krisis Pengungsi dari Negara 

Suriah di Kawasan Eropa Melalui EASO (European Asylum Support Office), Skripsi, Medan, Ilmu 

Poltik, Universitas Sumatera Utara, hal 43 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35806229
https://www.nytimes.com/2018/04/13/world/middleeast/syria-death-toll.html
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Konflik di Suriah tidak luput dari intervensi pihak asing, Amerika yang 

membawa isu Islamic state of Iraq Syria (ISIS) untuk ikut serta menyerang 

kelompok Islam radikal yang ingin memerdekakan Suriah. Amerika membantu 

kelompok oposisi yang secara garis besar adalah masyarakat sipil, memberikan 

bantuan kemanusiaan dan bantuan diplomasi. Dalam hal ini Amerika memiliki 

kepentingan untuk menjadikan Suriah menjalankan pemerintahan demokratis yang 

mana demokrasi adalah misi dari Amerika untuk dipromosikan ke negara-negara di 

Timur Tengah, Kepentingan ekonomi juga menjadi dasar Amerika mengintervensi 

konflik saudara di Suriah, dikarenakan Amarika adalah negara pengonsumsi 

minyak terbear dunia yang akan terpercukupi jika Amerika memiliki Power di 

kawasan Timur Tengah yang dikenal sebagai sumber minyak dunia.33  

Sementara itu, Rusia mendukung Bashar Al-Assad dengan meluncurkan 

serangan udara memerangi kelompok bersenjata.34 Alasan Rusia mendukung 

pemerintahan Bahsar Al-Assad dikarenakan hubungan ekonomi yang sudah lama 

dijalin sejak Perang Dingin , Suriah menjadi akses bagi Rusia untuk dapat jalur 

perdagangan di lautan Mediterania, Selain itu, Suriah menjadi patner perdagangan 

Rusia yang harus dilindungi, memperkuat pengaruh di kawasan Timur Tengah, 

Rusia juga melindungi aset investasi dan perdagangan di Suriah yang mana 10% 

dari alokasi perdagangan senjata Rusia dialokasikan ke Timur Tengah, Sebanyak 

90% dari pembangunan insfrastruktur Suriah adalah hasil dari kerjasama dengan 

                                                           
33 Vicky Fabiansyah, Dukungan Amerika Kepada Oposisi Dalam Konflik Melawan Bashar Al-

assad di Suriah (2011), Jakarta,Skripsi, hubungan Internasional,Uin Syarif Hidayatullah, hal 42 
34 Sthepani Stamm, The devastating effects of the conflict in Syria, The Washington Post 15-03-

2016, dikutip dalam https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/03/15/the-

syrian-conflict-in-5-graphics/?noredirect=on&utm_term=.3e2480c08bd9 , (05-12-2018, 18:24) 

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/03/15/the-syrian-conflict-in-5-graphics/?noredirect=on&utm_term=.3e2480c08bd9
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/03/15/the-syrian-conflict-in-5-graphics/?noredirect=on&utm_term=.3e2480c08bd9
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Rusia, sepertiga dari pengelolaan sumber minyak Suriah di bawah kendali Rusia, 

Untuk itu, Mempertahankan negara yang menjadi sumber ekonomi potensial adalah 

kewajiban bagi Rusia untuk mendukung liberalisasi ekonomi yang berguna bagi 

negaranya, Jika terjadi transisi pemerintahan di Suriah, akan mempersulit Rusia 

dalam hal mendapatkan kepentingannya di kawasan Timur Tengah.35  

Konflik yang berkepanjangan menyebabkan banyak kerugian di negara itu 

sendiri. Kekerasan perang menjadi tontonan harian bagi masyarakat, Kehancuran 

insfratuktur yang menyebabkan 95% masyarakat tidak mendapatkan akses 

kesehatan, dan akses air bersih, anak-anak tidak mendapatkan pendidikan, 

kehancuran ekonomi, dan anak-anak dalam keadaan berbahaya menyebabkan 

masyarakat Suriah meninggalkan negaranya untuk mengungsi kenegara-negara lain 

untuk mendapatkan kehidupan yang layak, negara-negara yang menjadi tujuan 

pengungsi merupakan negara terdekat seperti Turki, Lebanon Jordan, Iraq, Mesir 

dan daratan Eropa, Sejak konflik peningkatan jumlah imigran yang signifikan, 5,6 

juta imigran Suriah meninggalkan negaranya dengan cara menyebrangi daratan, 

lautan dan perbatasan- perbatasan negara tetangga.36 

2.2 Perjalanan Pengungsi Keluar Suriah 

Efek dari konflik Suriah menyebabkan banyak masyarakat Suriah 

mengungsi Tahun 2011 menjadi awal mula tahun melonjaknya pengungsi Suriah 

                                                           
35 Dhwani Adhyatmika Nandanaardi, Kebijakan Luar Negeri Rusia Terhadap Suriah dalam 

Konflik Suriah Tahun 2011-2012, Vol III, No 1, Universitas Erlangga, hal 141-143 
36 Syrian refugee crisis: Facts, FAQs, and how to help,World Vision,19-11-2018, dikutip dalam 

https://www.worldvision.org/refugees-news-stories/syrian-refugee-crisis-facts , (09-12-

2018,15:28)   

https://www.worldvision.org/refugees-news-stories/syrian-refugee-crisis-facts
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dikarenakan konflik yang mamaksakan masyarakat untuk mengungsi, hilangnya 

kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang layak, tidak adanya akses 

kesehatan, air bersih , pendidikan dan bahaya perang menjadi pendorong yang kuat 

masyarakat untuk meninggalkan Suriah. 

Selain mengungsi keluar dari negaranya, masyarakat Suriah juga 

mengungsi ke daerah-daerah desa yang mereka anggap aman di dalam Suriah, 

Namun kondisi perang yang semakin buruk terus mendesak masyarakat untuk pergi 

meninggalkan Suriah guna mendapatkan perlindungan di negara-negara tetangga,  

pada tahun 2016 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengidentifikasi ada sekitar 

6 juta pengungsi di dalam Suriah membutuhkan Bantuan Kemanusian seperti 

makanan, tempat tinggal, baju, obat-obatan dan lain-lain.37  

Selain itu, Kondisi pengungsi di luar Suriah mengundang keprihatinan 

dikarenakan perjalanan yang mereka tempuh dengan jarak ribuan mil untuk dapat 

keluar dari Suriah, dengan berjalan kaki dan mengunakan perahu melalui lautan 

Mediterania untuk dapat sampai ke daratan eropa dan negara-negara tetangga. 

Dalam perjalan yang ditempuh dalam waktu berbulan pengungsi mengalami 

banyak resiko kedinginan, kekurangan makanan, dan hambatan dicekal oleh polisi 

penjaga perbatasan negara tujuan.38 Untuk sampai ke Eropa pengungsi berjalan kaki 

dari Idomeni Yunani bagian Utara untuk sampai ke Masodenia, Beberapa masuk ke 

Hunggaria Selatan dan melanjutkan perjalanan mengunakan kereta api dan bus 

                                                           
37 About OCHA In Syria, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 16-02-2016, 

diakses dalam https://www.unocha.org/syria, (05-12-2018, 18:35). 
38 Crish Huber, Google map perspective: A refugee’s journey walking from Syria to Serbia, World 

Vesion, 08-06-2018, diakses dalam https://www.worldvision.org/refugees-news-stories/syrian-

refugee-google-map-perspective, (10-12-2018, 16:50) 

http://www.unocha.org/syria
https://www.unocha.org/syria
https://www.worldvision.org/refugees-news-stories/syrian-refugee-google-map-perspective
https://www.worldvision.org/refugees-news-stories/syrian-refugee-google-map-perspective


 

33 
 

untuk sampai di Jerman. Sebagian pengungsi mempertaruhkan nyawa 

menyeberangi lautan Mediterania mengunakan kapal yang tidak aman dan 

kelebihan muatan untuk sampai ke daratan Eropa, masuk ke Eropa melalui pantai 

Selatan Eropa , melalui negara-negara Spain, Italia, Yunani, Portugal, Bulgaria, 

untuk dapat masuk ke pusat eropa yang menjadi negara-negara tujuan pengungsi 

atau negara yang membuka diri untuk menerima pengungsi.39  

 Turki menjadi negara tujuan pengungsi, sejak tahun 2011 Turki merespon 

krisis pengungsi yang terjadi di Suriah, Alasan Turki menerima pengungsi 

dikarenakan beberapa faktor pendukung, Pertama dikarenakan kesamaan Identitas, 

Hal itu terlihat dari masyarakat Turki yang mayoritas memiliki identitas islam, 

Yang Kedua letak geografis negara Turki yang merupakan negara tetangga dari 

Suriah, Letak geografis Turki yang hanya berjarak 50 Kilometer dari perbatasan 

Suriah dan kedua negara sama-sama terletak di kawasan Asia Barat, Hal ini 

dianggap akan menambah elektabilitas politik kawasan bagi Turki, Faktor 

pendorong Turki lainnya adalah dorongan dari komunitas Internasional, PBB , Uni 

Eropa (UE), International Organization for Migration (IOM) dan North Atlantic 

Treaty Organization (NATO), mendorong Turki untuk menerapkan kebijakan 

Open door policy dan didukung dengan berbagai bantuan dana, Volunteer  untuk 

mengurangi tekanan ekonomi bagi Turki, Turki memberikan bantuan fasilitas 

kesehatan, penampungan, pekerjaan bagi pengungsi yang mengalokasikan dana 

miliaran juta dollar pertahun, Selain itu, Turki menjadi tempat tinggal untuk 

                                                           
39 Ibid  
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melangsungkan hidup dan Persinggahan sementara bagi pengungsi yang akan 

melanjutkan perjalanan ke daratan Eropa. 40 

2.3 Krisis Pengungsi Di Uni Eropa  

Jumlah pengungsi dunia meningkat di akhir abad 20, Konflik di Timur 

Tengah dan Afrika Utara serta insiden Arab Spring, konflik saudara Suriah menjadi 

faktor besar meningkatnya pengungsi di dunia, Peningkatan jumlah orang yang 

terlantar terjadi secara bertahap dimulai pada tahun 1996 sebesar 37,3 juta jiwa, 

Jumlah ini mengalami inflasi sebesar 75% sejak tahun 2011, Sepanjang sejarah 

pengungsian tahun 2011-2015 menjadi tahun yang mengalami banyak peningkatan 

kedatangan pengungsi. Eropa menjadi tujuan pengungsi dengan tujuan berbeda dan 

cara yang berbeda, pengungsi memperjuangkan dengan cara hukum dengan 

harapan dapat menyelamatkan hidup dari tindasan politik, Kejahatan perang 

kemiskinan agar dapat hidup bersama keluarga yang layak mendapatkan pekerjaan, 

pendidikan, dan kesejahteraan hidup.41 

Berbagai macam tujuan pengungsi menuju Eropa dari negara-negara 

konflik dan negara yang mengalami kegagalan ekonomi, kejahatan transional, 

terorisme yang dilakukan kelompok militan seperti Taliban, Boko Haram, Abu 

Sayyaf, Al-Qaeda,kasus perompak di Somalia dan kasus genosida yang terjadi di 

Iraq dan Myanmar menjadikan jutaan orang terlantar, Menurut data laporan Badan 

                                                           
40 Rama Fernandhy alfan, 2018, Dampak Imflementasi open door policy terhadap Turki pada 

tahun 2011-2017,Malang, Hugungan Internasional, Universitas Muhamadiyah Malang , Hal 70-75 
41 United Nations Commissioner for Refugees, Global Trends Forced Displacement In 2015, 

diakses dalam https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-

2015.html, (11-12-2018,12:13) 

https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html
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Pengungsi dunia atau United Nations Commissioner for Refugees (UNHCR) pada 

tahun 2015 menunjukkan data manusia yang terlantar lebih dari 65,3 juta orang 

terlantar dan tidak memiliki tempat tinggal di mana 21,3 juta orang mengungsi dan 

10 juta orang tidak memiliki kewarganegaraan.42 

 

Diagram 2.1 Peningkatan Orang Terlantar Dari Tahun 2011-201543 

 

Berdasarkan diagram di atas pada tahun 2015 terjadi peningkatan drastis 

terhadap jumlah orang terlantar di dunia, meningkatnya jumlah orang terlantar 

disebabkan konflik saudara di Suriah dan efek Arab Spring di negara-negara Timur 

Tengah, Sejak tahun 1996 persentase di antara pengungsi dan orang terlantar tidak 

berbanding signifikan perbandingan ini terlihat dari perbedaan antara warna blok 

                                                           
42 Chandra Satria Setiabudi, Pengaruh Kebijakan Pengungsi Uni Eropa Terhadap Perkembangan 

Eurosceptis Di Eropa, Skripsi, Makasar, Hubungan Internasional, Universitas hasanuddin, hal 42 
43  United Nations Commissioner for Refugees, Loc, Cit  
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biru dan hijau, namun sejak 2013 jumlah orang terlantar di dunia meningkat sampai 

puncaknya pada tahun 2015, Gelombang pengungsian tidak dapat terkendali 

dengan jumlah jutaan jiwa melalui jalur laut dan darat masuk ke Eropa, Di tahun 

yang sama lebih dari 2 juta aplikasi pengungsi masuk ke 38 negara di Eropa, Data 

ini meningkat sebesar 3 kali lipat dari jumlah sebelumnya yang berjumlah 709,800 

aplikasi pencari suaka. Data dari UNHCR pada tahun 2011 lebih dari 40 juta orang 

terlantar jumlah tersebut meningkat setiap tahun di tahun-tahun berikutnya sampai 

tahun 2015 jumlah total menjadi 65,3 juta orang dimana lebih dari 50% peningkatan 

dalam lima tahun, jumlah pengungsi terdiri anak kecil dan 51% anak di bawah umur 

18 tahun, dan banyak terpisah dari keluarganya. 44 

Krisis pengungsi menimbulkan masalah di Eropa, Uni Eropa menjadi tujuan 

para pengungsi karena dianggap memiliki wilayah yang makmur, aman dan ber 

ekonomi stabil, Selain itu kawasan Eropa juga telah mebuka diri untuk pengungsi 

sejak tahun 1990 karena faktor umur produktif di kawasan Eropa yang tidak 

sebanding dengan kemajuan ekonomi, untuk mengatasi masalah tersebut Eropa 

membuka diri terhadap pengugsi untuk mendapatkan pekerja-pekerja kelas bawah 

dan buruh. 

                                                           
44 Ibid  



 

37 
 

Diagram 2.2 Masuknya Pengungsi Ke Eropa Di tahun 201545 

  

Menurut diagram 2.2 Tahun 2015 jumlah pengungsi meningkat setiap 

bulannya, Mencapai angka 220,000 jiwa pada oktober dipicu dampak dari 

kebijakan Open Door Policy dari Jerman, Pada bulan selanjutnya jumlah pengungsi 

yang masuk menurun karena terealisasinya kebijakan-kebijakan negara Eropa 

untuk mengatasi pengungsi, Dampak krisis pegungsi di kawasan Eropa dapat 

terlihat dari pergerakan jutaan orang dari Yunani menuju Eropa kawasan ,Tiga jalur 

yang menjadi akses masuknya pengungsi ke Eropa melalui lautan Mediterania dari 

Moroko ke Spanyol,Turki ke Yunani dan dari Afrika Utara ke Italia,  di Italia setiap 

bulannya lebih dari 11,000 aplikasi permohonan suaka sedangkan yang dapat 

ditampung hanya sekitar 7000 aplikasi , Jerman dan Swedia adalah negara Eropa 

yang memiliki kuota terbanyak menampung pengungsi, Namun jumlah ini semakin 

meningkat semenjak Turki menutup perbatasan dengan Suriah, sehingga negara- 

negara Eropa pada tahun 2015 membuat kebijakan baru untuk menghalang 

                                                           
45 Ibid  
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masuknya penungsi dengan membangun tembok tinggi, memperketat perbatasan 

dan menaikkan standart kuantitas dan kualitas bagi pengungsi yang masuk ke 

wilayahnya.46 

Negara yang di datangi pengungsi harus menyediakan kebutuhan pengungsi 

seperti tempat tinggal, makanan, kebutuhan kesehatan, dan peluang pekerjaan, 

pengungsi tidak dapat dipakasakan untuk dikembalikan ke negara atau daerah asal 

pengungsi sebelum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah asal pengungsi 

bahwa masalah yang terjadi didalam negara telah selesai, Hak ini telah dilindungi 

secara internasional di bawah konvensi Jenewa pada tahun 1951. Hal ini diperkuat 

dengan adanya Deklerasi Universal Hak Asasi Manusia PBB (1948) dimana 

terdapat pernyataan setiap orang berhak mencari suaka di negara lain karena 

penganiayaan di negara asal.47 

2.4 Dampak Pengungsi Di Eropa  

Masuknya pengungsi menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan keamanan 

di kawasan Eropa, Desakan masyarakat kawasan Eropa bermunculan dikarenakan 

kekwatiran ketidakmampuan menangani pengungsi yang jumlahnya sangat banyak, 

hal ini memaksa Uni Eropa mengeluarkan kebijakan untuk menangani pengungsi 

dan dampak-dampak yang ditimbulkan, disamping itu pengungsi yang datang di 

lindungi peradilan internasional, adapun dampak yang ditimbulkan pengungsi 

dikawasan Eropa sebagai berikut. 

                                                           
46 Ibid 
47 Candra Satria, Loc, Cit  
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2.4.1 Dampak Sosial dan Ekonomi 

Masyarakat cenderung melihat pengungsi atau imigran yang di bawahi 

perlindungan internasional sebagai beban sistem kesejahteraan dan sosial negara 

yang di datangi pengungsi, kekawatiran ini diperkuat dengan tidak sebandingnya 

kemampuan negara untuk menerima pangungsi dengan jumlah pengungsi yang 

masuk kenegaranya, masyarakat khawatir masuknya jumlah pengungsi didominasi 

rakyat miskin yang akan mengganggu sistem sosial dikarenakan negara yang 

dikunjungi harus memberikan akses pendidikan, ekonomi dan tempat tinggal, 

beberapa sumber penelitian menunjukan kontribusi imigran atau pengungsi yang 

dibawahi perlindungan internasional sangat kecil bagi pertumbuhan pendapatan 

negara.48 

Menurut data dari International Monetary Fund (IMF), menerima imigran 

atau pengungsi dibawah perlindungan internasional akan mendukung pertumbuhan 

ekonomi bagi kawasan Eropa namun kontribusi tersebut berpariasi dalam waktu 

jangka panjang dan jangka waktu pendek, saat ini peningkatan Produk Domestik 

Bruto (PDP) secara keseluruhan negara dikawasan Eropa diperkirakan sebesar 

0,13% dan sebaliknya Gross Domestic Produk (GDP) meningkat sangat tajam 

dikarenakan pengeluaran biaya untuk penerimaan pengungsi, ini menjadi manfaat 

dan dampak terhadap penerimaan pengungsi atau imgran dibawah perlindungan 

internasional. Manfaat dari penerimaan imgran dan pengungsi untuk jangka 

                                                           
48 Chiristian Dustmann, dan Tomasso Fratini, The Fiscal Effects of Immigration to the UK, Centre 

for Research and Analysis of Migration Department of Economics, No 22/13, London, University 

College London, hal 3 
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panjang tergantung dari seberapa baik manajemen penerimaan pengungsi dan 

imgran dengan tekanan masalah banyak pupulasi menua di kawasan Eropa.49 

Sejauh ini dampak sosial yang muncul di kawasan Eropa karena pengungsi 

disebabkan latar belakang budaya yang berbeda, Kelompok imigran berkontribusi 

dalam sektor tenaga kerja namun biasanya terhalang oleh beberapa kendala, Seperti 

perbedaan bahasa dan sering ditemukan bahwa kebanyakan dari mereka dengan 

tingkat pendidikan rendah, Selain itu, Faktor fisikologi dari kebanyakan imigran 

dan pengungsi dianggap terganggu karena traumatis yang dialami dari kekerasan 

perang dan paksaan untuk meninggalkan daerah negara asal, Sehinga dibutuhkan 

dukungan sosial dari lingkungan, Namun, dukungan sosial menimbulkan 

kecemburuan terhadap masyarakat lokal, Di beberapa negara di Eropa mayarakat 

mendapat kesulitan akses publik dan sulit mendapatkan lapangan pekerjaan yang 

mereka anggap kedatangan imgran dan pengugsi adalah ancaman nyata.50 

 

2.4.2 Dampak Keamanan Kawasan  

Kedatangan pengungsi sejak tahun 2015 telah menimbulkan kewaspadaan 

terhadap keamanan kawasan khususnya terorisme, ketimpangan sosial dan 

radikalisme , Krissis pengungsi tahun 2015 telah membawa banyak masuk orang 

dengan latar belakang yang berbeda dengan penduduk lokal, Isu terorisme 

memperkuat ketakutan masyarakat, Mayoritas pengungsi yang masuk ke Eropa 

                                                           
49 IMF (2016). The refugee surge in Europe: Economic challenges. Staff Discussion , no 16/02 

didownload di https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf, (14-12-2018, 19:06) 
50 Ruist, J. (2013). The labor market impact of refugee immigration in Sweden 1999–2007. 

SULCIS, hal 13  

https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf
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merupakan muslim ketakutan masyarakat terhadap arus pengungsi dikhawatirkan 

akan mempermudah akses bagi terorisme untuk masuk ke Eropa, Tindakan 

kejahatan dan ketimpangan meningkat karena gesekan komunitas yang berbeda 

identitas, Di Estonia, krisis pengugsi menimbulkan publik yang berkubu sebagian 

masyarakat Estonia menolak pemerintah untuk menerima pengungsi sikap 

pemerintah Estonia yang merespon penolakan masyarakat terhadap pengungsi telah 

mengurangi pertikaian, Pemerintah menjelaskan alur prosedur dan penanganan 

relokasi pengungsi ditangani langsung dibawah agenda Eropa tentang imigrasi. 

Perdana Menteri Hongaria, Victor Orban juga menunjukkan sikap anti 

pengungsi, Orban beranggapan bahwa pengungsi adalah ancaman keamanan untuk 

Eropa, Orban melengkapi polisi perbatasan negaranya dengan meriam air gas air 

mata dan membangun tembok beton diperbatasan negarnya untuk menghalau 

masuknya pengungsi, Di Inggris angka kriminalitas terhadap imigran meningkat, 

penyebaran Xenophobia dan penyebaran tulisan-tulisan kebencian terhadap warga 

asing di berita bahkan dibawakan politisi pada tahun 2013.51 

2.5 Respon Uni Eropa Terhadap Krisis Pengungsi 

Munculnya masalah yang timbul akibat pengungsi di kawasan Eropa 

membuat negara-negara Eropa saling memikirkan cara untuk menyelesaikan 

masalah pengungsi, Negara-negara yang tergabung dalam organisasi Uni Eropa 

tidak bisa lepas dari tangung jawab tentang masalah pengungsi karena organisasi 

Eropa yang menjujung tinggi prinsip kebebasan keamanan keadilan dan kebebasan 

                                                           
51 Candra Satria, Loc, Cit hal 79 
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berpindah, Selain itu, Pengungsi atau pencari suaka diberi perlindungan oleh 

negara-negara Eropa melalui perlindungan HAM berdasarkan konvensi Geneva 

1951 dan protokol 1967, Disisi lain, Eropa harus mempertimbangkan masalah 

keamanan stabilitas negara anggota Uni Eropa dari maslah krisis pengungsi untuk 

mengatasi pengungsi, Negara-negara angota dapat mengunakan tindakan yang 

tidak manusiawi terhadap pengungsi untuk mencegah masuknya pengungsi.52 

Beberapa negara Uni Eropa seperti Hungaria, Slovakia, Bulgaria, Rumania 

dan Ceko, Ingris, Francis  meningkatkan level penjagaan dan proteksi untuk 

menghalau pengungsi atau disebut “to maintain and to protect” bahkan Austria 

tidak peduli dan membiarkan pengungsi melintasi negaranya untuk sampai di 

Jerman, Jerman dalam hal ini mengecewakan sikap beberapa negara yang tak ambil 

sikap dan menolak pengungsi, Jerman sendiri merupakan negara Eropa yang 

mengeluarkan open door polecy untuk pengungsi sejak 2015 dan menjadi negara 

yang memiliki kuota terbesar dalam menerima pengungsi setelah Swedia. 

Mengatasi masalah ini timbul kesadaran bersama diantara negara-negara Uni Eropa 

untuk membuat kebijakan penanganan pengungsi, Uni Eropa mendiskusikan cara 

menangani pengungsi dengan berbagai skema, Relocation Scheme, Resettlement 

Scheme dan EU-Turkey Agreement.53 

 

                                                           
52 Lunyka Adelina Pertiwi, Kompleksitas Rezim di Uni Eropa: Upaya Penanganan Pengungsi dan 

Pencari Suaka,  Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Volume 19, Nomor 3, Maret 2016, 

Universitas Gajah Mada, hal 219 
53 Anna Di Bartolomeo, 2016, EU Migration Crisis Actions With A Focus on The EU-Turkey 

Agreement, hal: 3,Robert Schuman Centre For Advance Studies, European University Institute, 

didownload dari 

http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/40925/RSCAS_MPC_2016_04.pdf?sequence=1 

(25/12/2018, 10.53 WIB) 

http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/40925/RSCAS_MPC_2016_04.pdf?sequence=1
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2.5.1 Relocation Scheme 

Uni Eropa menangani pengungsi dengan skema relokasi untuk mengurangi 

beban negara Itali dan Yunani, skema ini di realisasikan pada tahun 2015 , dimana 

para pengungsi akan direlokasikan ke negara anggota EU terkecuali Inggris dan 

Irlandia, dalam skema ini, aplikasi pengungsi akan diproses dan jika berhasil 

pengungsi akan di berikan status sebagai pengungsi serta ijin tinggal skema ini 

direncanakan di realisasikan dalam 2 tahun, Namun, keberhasilan skema ini 

tergantung kepada kesadaran negara anggota yang mau menerima pengungsi.54 

 

2.5.2 Resettlement Scheme 

Kebijakan lanjutan dari Uni Eropa dalam mengatasi pengungsi di terapkan 

melalui kebijkan memukimkan kembali para pengungsi, Kebijakan ini diharapkan 

lebih berhasil dibandingkan dengan skema relokasi, EU mengaharapkan negara 

anggota mempersiapkan tempat tersisa untuk membangun pemukiman bagi 

pengungsi yang berjumlah 22,504 jiwa atau sebanyak 938 jiwa per bulan 

dimukimkan, negara anggota menyetujui kebijkan ini secara sukarela.55 

 

2.5.3 EU-Turkey Agreement 

Perjajian kerjasama antara Uni Eropa dan Turki menjadi kebijakan akhir 

yang dikeluarkan EU untuk mengatasi masalah krisis pengungsi di Eropa, 

Kebijakan ini berisi tentang kerja sama EU dan Turki dimana terdapat beberapa 

                                                           
54 Ibid  
55 ibid 
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kesepakatan, diantaranya, Pengembalian pengungsi di Eropa ke Turki dengan 

beberapa aturan, Pengiriman pengungsi ke Eropa dengan beberapa Kualifikasi, 

Secara tekstual ada beberapa kesepakatan kerjasama antara EU dan Turki: 

1. Semua imigran tak berdokumen resmi yang menyeberang dari Turki ke 

Yunani mulai 20 Maret 2016 akan dikirim kembali ke Turki. Setiap migran 

yang datang akan ditinjau secara menyeluruh oleh aparat Yunani. 

2. Untuk setiap migran asal Suriah yang dikembalikan ke Turki, migran Suriah 

yang telah berada di Turki akan dikirim ke Uni Eropa. Prioritas akan 

diberikan bagi mereka yang belum mencoba masuk Uni Eropa secara ilegal 

dan jumlahnya dibatasi hingga 72.000 orang. 

3. Warga Turki akan diberikan visa Schengen yang berlaku di semua negara 

anggota Uni Eropa mulai Juni mendatang. 

4. Uni Eropa akan mempercepat dana bantuan sebesar €3 miliar Euro ke Turki 

untuk menolong para pengungsi. 

5. Baik Uni Eropa maupun Turki sepakat menyegarkan kembali permintaan 

Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa. Perundingan akan dimulai pada 

Juli mendatang. 

6. Turki akan melakukan tindakan pencegahan terhadap pelaku irregular 

migrant atau illegal dalam upaya memasuki kawasan Uni Eropa, baik 

melalui jalur laut ataupun jalur darat. 

7. Setelah penyeberangan tidak teratur antara Turki dan Uni Eropa berakhir 

atau secara substansial telah berkurang, Skema Penerimaan Kemanusiaan 

Sukarela akan diaktifkan. 
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8. Turki dan Uni Eropa akan meningkatkan kerjasama di bidang Custom 

Union (bea cukai).56 

Dalam perjanjian kerjasama antara EU dan Turki masing-masing pihak 

harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati, Kedua belah pihak 

mempertimbangkan keuntungan dan dampak yang diperoleh dari perjanjian 

kerjasama, Namun masing-masing pihak lebih besar mendapat manfaat dari 

perjanjian ini berupa manfaat ekonomi dan keuntungan akses untuk bergabung 

dengan organisasi Uni Eropa bagi Turki, Selain itu, masyarakat Turki juga 

mendapat akses visa kesemua negara anggota Eropa yang diberlakukan sejak Juni 

2016, Bagi kawasan Eropa ketersediaan Turki dalam perjanjian ini dianggap 

mampu menyelamatkan kawasan Eropa dari dampak krisis pengungsi yang 

mengancam berbagai aspek dan stabilitas kawasan adapun kewajiban yang harus 

dipenuhi antara kedua belah pihak adalah: 

 

Tabel 2.5.3.1 Kewajiban EU dan Turki57 

                                                           
56 ibid 
57 Nicole Koenig & Marie Walter Franke, 2017, One Year On: What Lesson From The EU-Turkey 

Deal?, hal: 3, Berlin: Jacques Delors Institute, didownload dari 

http://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2017/03/20170317_EU-Turkey-deal-one-

year-on-NK-MW.pdf (25/12/2018, 11:00 WIB) 

EU Offer Turkish offer 

1 for 1: Resettlement of a Syirian 

refugee for each Syirian returned to 

Rukey 

Readmission of all migrants having 

irregularly crossed to the EU after 20 

march 2016 

Voluntary Humanitarian Admission 

Scheme 

Cooperation in the prevention of 

irregular migration and the fight 

against smuggling and organize crime 

Assistance for Syrian refugee in Turkey 

(€3 bn in 2016-17, another €3 bn in 

2018) 

Accessfor persons under temporary 

protection to public services and 

labour market 

http://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2017/03/20170317_EU-Turkey-deal-one-year-on-NK-MW.pdf
http://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2017/03/20170317_EU-Turkey-deal-one-year-on-NK-MW.pdf
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Kedua belah pihak mendapatkan keuntungan melalui perjanjian kerjasama 

EU dan Turki, namun menimbulkan polemik dari komunitas internasional karena 

menganggap EU dan Turki melakukan tawar menawar keuntungan di atas 

pengungsi yang dianggap melanggar nilai perjanjian konvensi Geneva 1967 tentang 

status pengungsi.  

 2.6 Sejarah Penerimaan Pengungsi Di Jerman 

Pada 10 Desember 1948 Majelis Umum PBB mendekrelasikan Universal 

HAM  khususnya tentang pengungsi yang merupakan reaksi dari banyaknya orang 

mengungsi akibat Perang Dunia II, Sebanyak 144 negara menyetujui pemberlakuan 

obligasi ini termaksud Jerman, Namun, Obligasi ini mengalami perubahan seiring 

dengan perubahan ruang lingkupnya sehingga memunculkan ketetapan baru seperti 

European Legal Provisions atau disebut dengan European Union Law dalam 

bidang kebijakan suaka. Persetujuan internasional ini banyak diadopsi oleh negara-

Technical and Financial Support for 

the prevention of irregular migration, 

human trafficking and smuggling 

Adaptation of refugee law in line with 

international law 

Visa liberalization by June 2016 

(Conditional) 

Guarantee for migrant registration and 

issuance of document 

Re-energization of EU accession talks   

Upgrade of the Customs Union  

Cooperation to creat humanitarian 

safe zone in Syiria 
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neraga Uni Eropa serta Jerman sebagai regulasi nasional terhadap pencari suaka 

dan perlindungan bagi pengungsi.58 

Berdasarkan pada German Basic Law terdapat kebijakan politik tentang 

pengungsi yang mana isinya memberikan hak suaka terhadap pencari suaka korban 

politik, selain itu Konvensi Dublin juga menjadi faktor yang mempengaruhi 

kebijakan pemerintahan Jerman tentang pengungsi,59 Setelah Perang Dunia II 

Jerman merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan para pengungsi, 

Berdirinya Tembok Berlin pada tahun 1961- 1989 menyebabkan banyak 

masyarakat berimigrasi dari daerah German Democratic Republic (GDR) ke 

Federal Republic of Germany (FDR) sampai mencapai angka 200,000 jiwa yang di 

sebabkan Declaration of Martial Law In Poland tahun 1981 dan kudeta militer di 

Turki, Sejak tahun 1960 Jerman telah membuka diri untuk pekerja asing yang 

dikenal dengan 3 R’s of recruitment, remittances, and returns kebijakan ini 

digunakan untuk menarik minat pekerja asing dan mengurangi jumlah 

pengangguran di Eropa Selatan.60 Ketika terjadi Perang Bosnia dan Herzegovina 

Pada tahun 1992 Jerman menjadi tempat tinggal sementara bagi korban perang 

meningkatnya jumlah pengungsi membuat Jerman menjadi negara yang menjamin 

perlindungan kemanusian yang disesuaikan dengan tujuan konvensi Eropa terhadap 

HAM dan konvensi Jenewa. 

                                                           
58 Institute for Mgration Research and Intercultural Studies (IMIS),Policy Brie{ "Germany Asylum 

Policy and EU Refugee Protection, The Prospects of The Common European Asylum System 

(CEAS)", University of Osnabruck, No.29, 5, 2015.hal 2 
59 Ibid, hal 6 
60 Martio, Phillip. Germany: Managtng lv{igration in the 2I't Century, working paper CIIP-l, 

University of california, 2002, hal 21 
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2.7 Kebijakan Open Door Policy Angela Markel 

Jerman adalah negara yang paling merespon masalah pengungsi Suriah, 

Pada tahun 2015 dipertengahan bulan September  kanselir Jerman Angela Markel 

menerapkan kebijkan Open Door Policy bagi pengungsi Suriah yang merupakan 

respon atas sikap negara-negara anggota UE yang menghambat masuknya 

pengungsi dan bertolakan asas non refoulement, Kebijakan ini dikenal dengan 

sebutan Flüchtlinge Willkommen yang menggambarkan keterbukaan Jerman dalam 

menerima pengungsi.61 Kebijakan ini didukung partai Christlich Demokratische 

Union Deutschlands, Angela Marekel menyatakan dalam statemennya 

 “That letting in legal migrants from a UN program helps head off illegal 

migration” 62 

Yang mengartikan bahwa tujuan Jerman menerima pengungsi untuk 

mengurangi dampak terjadinya pengungsi ilegal. Jerman mengeluarkan lebih dari 

1 miliar euro untuk membantu pengungsi Suriah anggaran ini di perbesar pada 

tahun berikutnya sebesar 2,3 miliar euro dan memberikan bantuan sebesar 1 miliar 

euro ke PBB untuk program bantuan kemanusian menghadapi pengungsi Suriah, 

Selain itu, Jerman juga turut membantu Suriah melalui UE untuk memerangi 

penyebab pengungsi , pembangunan insfratruktur dasar, dan bantuan kemanusian.63 

                                                           
61 Santa Tiarmin Bakkara, Pengaruh Kebijakan “Open Door Policy” Angela Merkel Terhadap 

Perlindungan Pengungsi Suriah Di Negara Uni Eropa,Jurnal Hukum, Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta, hal 8 
62 Jefferson Chase, Angela Merkel defends Germany accepting 10,000 UN refugees, diakses di 

https://www.dw.com/en/angela-merkel-defends-germany-accepting-10000-un-refugees/a-

43499515. (26-12-2018, 7:24WIB) 
63 Claudia Theresia Schmid, Germany’s “Open-Door” Policy in Light of the Recent Refugee 

Crisis, Tesis, Linköping, Linköping University, hal 40 

https://www.dw.com/en/angela-merkel-defends-germany-accepting-10000-un-refugees/a-43499515
https://www.dw.com/en/angela-merkel-defends-germany-accepting-10000-un-refugees/a-43499515
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Kebijakan open door policy yang diterapkan Angela Markel dianggap 

sebagai tugas kemanusiaan dimana pengungsian adalah tragedi kemanusiaan yang 

sangat darurat pada saat itu, Jerman berkomitmen, yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi pengungsi adalah dengan membantu beban para pengungsi, Jerman 

berupaya menegakkan nilai yang terdapat di konvensi Jenewa 1951 dan konvensi 

Eropa tentang HAM, mengijinkan pengungsi masuk ke negaranya, memfasilitasi 

kebutuhan para pengungsi, memberikan uang tunjungan, mempermudah proses 

administrasi untuk pengungsi yang akan masuk ke Jerman, membangunkan tempat 

tinggal sementaran untuk pengungsi, dan membuka diri untuk 800,000 jiwa 

pengungsi.64 

 

2.8.1 Faktor Pendukung Kebijakan Open Door Policy Jerman  

 Kebijakan Open Door Policy didukung beberapa faktor yang mendorong, 

Jerman dilengkapi persyaratan dan mampu untuk menangani jumlah pengungsi 

yang datang, Dalam faktor ekonomi Jerman dianggap makmur dan mendukung 

secara fisikal, Selain itu, angka pengangguran cukup kecil di Jerman yang 

menjelaskan perekonomian yang kuat, Pernyataan itu diperkuat dengan pernyataan 

dari Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schäuble  

“We were very generous and we will remain very generous”.65  

                                                           
64 Satria Yudha, Loc. Cit  
65 Paul Carrel, Germany ready to help EU partners in refugee crisis – Schaeuble, Bound News, 

diakses di https://www.reuters.com/article/europe-migrants-germany-schaeuble/germany-ready-to-

help-eu-partners-in-refugee-crisis-schaeuble-idUSB4N12S00W, (26-12-2018, 7:24WIB) 

https://www.reuters.com/article/europe-migrants-germany-schaeuble/germany-ready-to-help-eu-partners-in-refugee-crisis-schaeuble-idUSB4N12S00W
https://www.reuters.com/article/europe-migrants-germany-schaeuble/germany-ready-to-help-eu-partners-in-refugee-crisis-schaeuble-idUSB4N12S00W
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Pernyataan yang menjelasakan keterbukaan untuk penerimaan pengungsi, 

pemerintahan yang demokrasi dan kebebasan di Jerman dianggap cukup kuat untuk 

mengatasi masalah yang akan timbul dari realissasi kebijakan ini.66 

Pengungsi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena akan 

menarik minat perusahan swasta domestik untuk berinvestasi dalam sektor 

pendidikan, kesehatan dan pembangunan perumahan. Tingkat penganguran yang 

kecil di Jerman membuat beberapa lapangan pekerjaan tidak terpenuhi dan 

tingginya angka permintaan pekerja dari perusahan , pengungsi dapat memenuhi 

kekosongan ini terutama pengungsi kaum muda yang memiliki motivasi keinginan 

kerja yang tinggi, pengungsi juga dianggap dapat membawa semangat 

kewirausahaan di pasar Jerman, dimana aktifitas kewirausahaan kaum muda 

menurun dan setiap tahunnya angka mendirikan perusahaan di Jerman melemah.67 

 

2.8.2 Faktor Internal 

Selain faktor pendorong yang diawali dengan rasa kemanusian , penerapan 

kebijkan open door policy juga didasari beberapa alasan yang terjadi di internal 

negara Jerman sendiri, Belakangan ini, populitas masyarakat produktif di Jerman 

menurun dan meningkatnya rasio ketergantungan terhadap tenaga kerja asing, 

Jerman merupakan salah satu negara yang mengalami penyusutan tingkat usia 

produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya Jerman sangat 

                                                           
66 Claudia Theresia Schmid, Op. Cit  
67 Claudia Theresia Schmid, Op. Cit 
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membutuhkan masyarakat usia produktif,68 beberapa dekade ke depan pegeluaran 

untuk dana kesehatan dan dana pensiun meningkat pesat tidak sebanding dengan 

pajak pemasukan dari masyarakat usia produktif, menerima pengungsi akan 

bermanfaat untuk jangka panjang, jika pengungsi di integrasikan ke dalam 

masyarakat dan tenaga kerja dianggap akan menutupi kebutuhan usia produktif dan 

dianggap akan mampu menumbuhkan ekonomi serta mengurangi tekanan 

demografis yang melanda negara Jerman.69 

 

2.8.3 Faktor Sejarah  

Sejarah Perang Dunia II dan Holocaust menjadikan masyarakat Jerman 

banyak mengungsi dan kehilangan tempat tinggal menciptakan trauma di 

masyarakat Jerman, Kekejaman Pemerintahan Nazi dan Perang Dunia II memaksa 

banyak orang untuk mengungsi dan mencari suaka, Catatan sejarah ini membuat 

banyak masyarakat Jerman mendukung kebijakan Open Door Policy, Berdasarkan 

hasil poling yang dilakukan di Jerman sebanyak 86% masyarakat setuju terhadap 

kebijakan menerima pengungsi, Selaian itu, sebanyak 27% suara di dapat melalui 

dukungan politik di Jerman, beberapa pendapat mengatakan alasan masyarakat 

mendukung kebijakan ini karena faktor sejarah masyarakat Jerman yang juga 

pernah merasakan menjadi pengungsi. Menurut Bell ada hubungan antara sejarah 

dan kebijakan Open Door Policy Jerman, Fenomena pengungsi Suriah 

                                                           
68 Nina Adam, Migrans offer Hope for Aging German Workforce, WSJ diakses di 

http://www.wsj.com/articles/migrans-offer-hope-for-aging-german-workforce-1441928931 (26-

12-2018,13:00) 
69 Tina Bellon, Caroline Copley, In aging Germany, refugees seen as tomorrow's skilled workers, 

Reuters, diakses di https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-germany-training-anal-

idUSKCN0RA1E920150910, (26-12-2018, 12:08 WIB) 

http://www.wsj.com/articles/migrans-offer-hope-for-aging-german-workforce-1441928931
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-germany-training-anal-idUSKCN0RA1E920150910
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-germany-training-anal-idUSKCN0RA1E920150910
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memunculkan kembali memori masa lalu masyarakat Jerman, Pengalaman masa 

lalu terjadinya pengusian besar di Jerman dan daratan Eropa pasca Perang Dunia II 

menimbulkan respon positif dengan memberikan dukungan dan simpati kepada 

para pengungsi Suriah.70 

 

 2.8.4 Dukungan Konstitusi 

Perumusan undang-undang konstisional Jerman di rumuskan berdasarkan 

pengalaman sejarah The Basic Law for the Federal Republic of Germany 

(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland) adalah aturan dasar yang 

digunakan Jerman untuk menjalakan kehidupan bernegaranya, didalam perumasan 

undang-undang Jerman berkomitmen untuk mencegah terjadinya kembali kasus-

kasus genosida terhadap Yahudi yang dilakukan rezim Nazi, yang menciptakan 

banyaknya masyarakat mengungsi kerena perang, Komitmen ini tertuang di dalam 

dasar hukum Jerman yang di realisasikan dalam undang-undang tentang pengungsi 

dan pencari suaka,71 Aturan tentang pengungsi dan pencari suaka di The Basic Law 

for the Federal Republic of Germany tertera di pasal 16a bagian pertama yang 

beberapa ayat kutipan pasal menyatakan bahwa : 

”Orang yang mengalami penganiayanan dalam ranah politik berhak mendapatkan 

hak suaka”. 

                                                           
70 Ratna Kusuma Wardhani, Peran Trauma dan Memori dalam Politik Luar Negeri: Studi Kasus 

Kebijakan Jerman Menerima Pengungsi Suriah 2011 – 2015, Jurnal Sospol, Vol 3 No 2, 

Universitas Diponegoro, hal 155-158 
71 Tasya Prima Avissa, Kebijakan Jerman Terhadap Krisis Pengungsi Eropa Tahun 2015-2016, 

Jurnal, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal 9-11 



 

53 
 

Kemudian dituangkan didalam sistem hukum yang mengatur tentang hak 

asing atas suaka, sistem ini dikenal dengan Asylverfahrensgesetz yang mengatur 

berbagai hal tentang pencari suaka dan pengungsi di Jerman, permintaan suaka, 

pemberian perlindungan, aturan prosedur penerima suaka di Jerman , hak tinggal 

dan masa berlakunya. Selain itu Jerman juga merupakan salah satu negara anggota 

Uni Eropa yang patuh terhadap hukum-hukum dan regulasi Uni Eropa, Salah satu 

faktor pendukung kebijakan Open Door Policy berdasarkan hukum yang terdapat 

di organisasi Uni Eropa ialah The 1951 Convention Relating to the Status of Refugee 

adalah perjanjian antara negara-negara UE yang terkait dengan status pengungsi 

dan berbagai macam hal yang terkait, Kemudian Common European Asylum System 

(CEAS) merupakan sistem yang memberikan standar bersama mengenai perlakuan 

terhadap pencari suaka, dan Dublin Regulation, Sebagai negara yang didasari 

hukum, Jerman berusaha mewujudkan negara yang berkonstitusional, Berdasarkan 

hukum yang berlaku di Jerman dan hukum organisasi kawasan UE Jerman berusaha 

menegakkan dengan menerima pengungsi yang di terapkan dalam kebijakan Open 

door Policy.72 

 

                                                           
72 Ibid hal 8 


