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BAB VI  

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait pengambilan resiko Angela 

Merkel dalam menerima Pengungsi Suriah. Disini penulis menyimpulkan bahwa 

Prospect Theory dapat menjawab rumusan masalah penulis yang kemudian 

diterapkan pada kasus pengambilan resiko Angela Merkel dalam menerima 

Pengungsi Suriah pada tahun 2014. Pencarian variabel oleh penulis yang berkaitan 

dengan domain melihat pada kondisi perekonomian Jerman, Opini Internasional 

terkait Open Door Policy dengan beberapa negara yang relevan, opini publik terkait 

penerimaan pengungsi Suriah, pemberitaan media masa online, konten pidato yang 

berhubungan dengan Open Door Policy. beberapa indikator diatas menentukan 

apakah Angela Merkel berada pada domain gains atau berada pada domain losses. 

Variabel resiko dianalisa untuk melihat bagaimana pengaruh framing  terhadap 

pilihan-pilihan yang sekiranya diambil serta prospek dari resiko yang akan diterima 

dari pilihan-pilihan yang tersedia.  

 Prospect Theory menjelaskan hubugan antara kondisi Angela Merkel 

dengan resiko yang akan dihadapi oleh Angela Merkel. Logika dasar dari Prospect 

Theory ini adalah, ketika Angela Merkel berada pada domain gains maka dia akan 

cenderung menolak ataupun menghindari resiko, kemudian apabila Angela Merkel 

berada pada kondisi atau domain losses maka akan memiliki kecenderungan untuk 

menerima ataupun mengambil keputusan yang beresiko.  
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 Penulis melihat dalam pengambilan keputusan oleh Angela Merkel dalam 

menerima Pengungsi Suriah disini kurang memperhatikan negara lainnya yang 

kurang setuju dengan kebijakan Open Door Policy dari Angela Merkel. Kemudian 

Angela Merkel tidak sesuai dengan karakteristik partai yang menaunginya. Partai 

CDU lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan golongan, hal 

ini berbeda dengan apa yang Angela Merkel lakukan.  

 Kemudian penulis disini melihat bahwa Angela Merkel membuat kebijakan 

Open Door Policy dikarenakan humanitarian aids. Hal ini dikarenakan Background 

dari Angela Merkel, Angela Merkel pernah merasakan hidup di Jerman Timur. 

Angela Merkel merasa kurang ada kebebasan berpendapat, privasi kurang, dan 

yang terpenting masalah Hak Asasi Manusia kurang diperhatikan. Maka dari itu 

ketika menjadi Kanselir Jerman dia ingin menerima pengungsi tersebut dikarenakan 

ingin membantu sesama. Dan keputusan Angela Merkel tersebut mengahsilkan 

variasi rendah dengan menerima pengungsi Suriah.  

 Meskipun mendapatkan beberapa respon negatif dari pemimpin negara lain 

dan beberapa kelompok di Jerman, Angela Merkel tetap mendapatkan kepercayaan 

untuk menjadi Kanselir Jerman. Angela Merkel mendapatkan approval rating yang 

cukup tinggi meskipun memiliki polling yang buruk pada domestik dan luar 

Jerman. Hal ini dikarenakan Partai CDU yang menaungi Angela Merkel memiliki 

power yang kuat di Jerman. Hal itu mengapa Angela Merkel dapat memenangi 

pemilihan Kanselir untuk keempat kalinya. Mengenai perekonomian Jerman tidak 

juga dipengaruhi oleh Open Door Policy. Kebijakan tersebut tidak memiliki 

dampak yang besar untuk kondisi perekonomian Jerman.   
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6.2 Rekomendasi Penelitian 

 Penulis menyadari bahwa penelitian yang penulis lakukan masih memiliki 

kekurangan. Namun penulis berharap untuk bahwa penelitian ini memberikan 

manfaat kepada pembaca dan menjadi perbaikan dimasa mendatang. Mengenai isu 

pengungsi memang menarik untuk diteliti, dan kawasan Eropa juga memiliki 

banyak negara-negara maju, tetapi akhir-akhir ini memiliki persoalan yang 

kompleks mengenai krisis pengungsi. Level analisa penulis merupakan Individu, 

hal ini yang menyulitkan penulis untuk memperoleh data atau informasi langsung 

mengenai kondisi pemimpin suatu negara.  

 Penulis menggunakan Teori bernama Prospect Theory. Teori ini dapat 

menjadi pilihan dalam menganalisa fenomena pengambilan keputusan dalam ranah 

Hubungan Internasional yang memiliki resiko. Kombinasi diantara psikologi dan 

ilmu politik pada skala internasional cukup menarik untuk dikembangkan. 

Bagaimanapun karakter dari seorang pemimpin menggambarkan perilaku dari 

sebuah negara. Penulis berharap kedepannya teori ini mampu mengembangkan 

teknik analisa dan konsep yang akurat terhadap psikologi dan idiosinkratik 

pemimpin negara dalam pengambilan keputusan yang beresiko yang dihadapkan 

pada pilihan-pilihan didalamnya. Penulis berharap teori ini dapat digunakan oleh 

orang banyak dalam skala Ilmu Hubungan Internasional. 

 

 

 

 


