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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

 Pada bagian ini pertama-tama penulis akan memaparkan gambaran umum 

dari sejarah penerimaan pengungsi di Jerman sebelum pengambilan resiko Angela 

Merkel dalam menerima pengungsi Suriah. Hal ini ditujukan kepada pembaca agar 

dapat melihat dinamika pengambilan keputusan pemimpin Jerman dari waktu ke 

waktu terkait pengungsi. Kemudian penulis juga akan memaparkan arah kebijakan 

dari Angela Merkel selama menjadi kanselir Jerman dalam menerima pengungsi. 

Penulis akan memaparkan dinamika kebijakan Angela Merkel dan cara menangani 

pengungsi di Jerman selama kepemimpinannya. Penulis juga akan memaparkan 

strategi dari Angela Merkel dalam arah kebijakannya terkait pengungsi. 

 

4.1  Sejarah penerimaan pengungsi di Jerman 

Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 masehi, Jerman semula menjadi 

negara emigran.1 Hal ini terjadi secara dramatis setelah perang dunia kedua, dan 

khususnya dari tahun 1960-an dan seterusnya, ketika imigrasi berperan penting bagi 

pemerintah federal. Ketika terjadi ledakan ekonomi pada tahun 1950-an, 

perekonomian Jerman terus bergantung pada pekerja migran atau pengungsi untuk 

mengisi kesenjangan pada pasar tenaga kerja.2 Kemudian pada tahun 1960-an 

                                                           
1 Erica Lee. 2015. “Euoropean Migration Crisis: Germany’s Response”. Institute of International 
and European Affairs;Dublin. Diakses dari 
http://www.iiea.com/ftp/Publications/2015/Germany_migration_crisis_Germany%27s_response
.pdf pada 4 November 2017.  Hal. 3. 
2 Ibid. 



2 
 

terdapat gelombang pengungsi yang memasuki Jerman sampai kemudian pada 

akhir abad ke-20an gelombang aliran pengungsi mulai dikembalikan oleh 

pemerintah Jerman. Pengungsi itu kebanyakan dari negara-negara Eropa Timur, 

Balkan, Timur Tengah dan Afrika Utara.3  

 

      Gambar 4.1. Grafik Pencari Suaka di Jerman setelah Perang Dunia ke-2 

Sumber : Federal Office of Migration and Refugees.4 

     

Setelah Perang dunia ke-2, sekitar 12 Juta orang terlantar dan pengungsi 

memasuki wilayah Jerman Timur dan Barat.5  Pada tahun 1956 terdapat sekitar 

16.248 pencari suaka dari Hungaria, hal tersebut disebabkan pada waktu itu terdapat 

invasi Uni Soviet ke Hungaria dan menyebabkan sebuah revolusi.6 Kemudian pada 

                                                           
3 Ibid. 
4 Spiegel Online. “Which Side Will Prevail Under Strain of Refugees?”. Diakses dari 
http://www.spiegel.de/international/germany/spiegel-cover-story-the-new-germany-a-
1050406.html pada 12 Desember 2017. 
5 Erica Lee. Op. Cit. hal. 3. 
6 Spiegel Online. Op.Cit. 
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12 September 1980, terdapat kudeta militer Turki yang dipimpin oleh Jenderal 

Kenan Evren yang menyebabkan sekitar 107.818 penduduk Turki mencari 

perlindungan suaka di Jerman.7 Di Jerman pada waktu itu terdapat gelombang 

migrasi dari Timur ke Barat, terjadi perpindahan penduduk. Perpindahan dari 

Republik Demokratik Jerman ke Republik Federal Jerman melewati pondasi 

Tembok Berlin.8 Pada September 1991 terdapat penyerangan terhadap gelombang 

imigran dan pengungsi di Jerman oleh pemuda neo-nazi Jerman. Serangan tersebut 

dilakukan pada saat perayaan reunifikasi Jerman dan dikarenakan semakin 

banyaknya imigran dan pengungsi dari Vietnam, Mozambik, Uni Soviet dan dari 

Negara Eropa Timur.9 Tahun 1992 sekitar 438.191 asylum seeker menuju Jerman 

dikarenakan perang saudara di Yugoslavia dan pada 26 Mei 1993 terdapat 

pembatasan hak asylum seeker.10  

 Republik Federal Jerman melewati masa penguatan ekonomi setelah terjadi 

perang. Agar permasalahan ini lebih ringan, Republik Federal Jerman pada masa 

pemerintahan Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, dan Kurt Georg Kisiinger 

membuat perjanjian bilateral mengenai perekrutan tenaga kerja dengan Italia 

(1955), Spanyol (1960), Yunani (1960), Turki (1961), dan Yugoslavia (1968).11 

Kemudian pada tahun 1969 ketika Willy Brandt, kemudian digantikan Act 

Chancellor Walter Scheel, dan Helmut Schmidt menjabat sebagai kanselir, terdapat 

                                                           
7 Ibid. 
8 Erica Lee. Op.cit. hal. 4. 
9 The New York Times. “A Wave of Attacks On Foreigners Stirs Shock in Germany”. Diakses dari   
http://www.nytimes.com/1991/10/01/world/a-wave-of-attacks-on-foreigners-stirs-shock-in-
germany.html pada 12 Desember 2017. 
10 Spiegel Online. Op.cit. 
11 Erica Lee. Op.cit.  
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1,9 juta orang asing yang tinggal di Republik Federal Jerman dan satu juta 

diantaranya dipekerjakan.12 Jumlah pekerja asing mencapai angka tertinggi pada 

tahun 1973 yaitu sebesar 2,6 juta. Kelompok pekerja asing tertinggi pada waktu itu 

berasal dari Turki (605.000), Yugoslavia (535.000), Italia (450.000), Yunani 

(250.000), serta Spanyol (190.000).13  

 Pada awalnya pembuat kebijakan dan masyarakat Jerman tidak terlalu 

memandang imigrasi permanen dari pekerja. Namun sebaliknya, para pekerja 

tersebut diharapkan kembali ke negara asalnya setelah jangka waktu tertentu. 

Gagasan seperti ini yang menambah ketegangan kepada majikan yang merasa 

frustasi dikarenakan harus terus melatih karyawan baru mereka. Kemudian pada 

1971, ketika Kanselir Willy Brandt mengeluarkan kebijakan terkait ijin untuk 

tinggal menjadi lebih mudah pada pekerja asing. Hak pekerja asing di Jerman Barat 

atau Republik Federal Jerman diperpanjang dengan serangkaian keputusan 

konstitusional ketika masa pemerintahan Willy Brandt-Helmut Schmidt pada tahun 

1970-an dan 1980-an, yang memungkinkan banyak akses terhadap pekerja lepas 

dari kondisi pasar tenaga kerja.14 

    Kemudian Republik Demokratik Jerman Timur pada masa kepemimpinan 

Presiden Walter Ulbricht juga memulai merekrut apa yang disebut dengan “pekerja 

kontrak” pada tahun 1960-an. Kesepakatan ini dilakukan dengan negara-negara 

sosialis lainnya pada waktu itu seperti; termasuk Polandia (1965), Hungaria (1967), 

Mozambik (1979), dan Vietnam (1980). Kemudian pada akhir 1989 ketika Jerman 

                                                           
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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Timur dipimpin oleh Presiden Egon Krenz dan digantikan oleh Manfred Gerlach, 

sekitar 190.000 orang asing tinggal di Republik Demokratik Jerman dan 

diantaranya 90.000 merupakan “pekerja kontrak”.15  

  

Gambar 4.2. Peta Jerman pada 1961 

Sumber: IEG-Maps.16 

 

Hubungan antara Jerman Barat (Republik Federal Jerman) dengan Jerman 

Timur (Republik Demokratik Jerman) pada saat itu terfokus pada masing-masing 

kedua pemimpin negara.17 Jerman Barat dikuasai oleh Inggris, Amerika Serikat, 

dan Perancis, sedangkan Jerman Timur dikuasai oleh Uni Soviet (Lihat gambar 

4.2). Terdapat dua perjanjian utama antara kedua negara tersebut, yaitu “Transit 

                                                           
15 Ibid. 
16 German History in Documents and Images. “The Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic (1961)”. Diakses dari  http://germanhistorydocs.ghi-
dc.org/map.cfm?map_id=363 pada 13 Desember 2017.   
17 Country Data. “East Germany Relations with West Germany”. Diakses dari 
http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-5139.html pada 13 Desember 2017. 
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Agreement dan Basic Treaty” yang dinegosiasikan antara Bonn dan Berlin Timur 

pada 1971-1972 oleh Kanselir Willy Brandt dan Presiden Walter Ulbricht.18 

Perjanjian tersebut memiliki fungsi untuk mengembangkan hubungan bilateral 

antara Jerman Barat dan Timur. Transit Agreement merupakan bagian dari 

Persetujuan Berlin untuk mengatur warga dari kedua negara negara dan transit 

barang antara Jerman Barat dan Berlin Barat (Jerman Timur). Perjanjian ini 

ditandatangani pada 17 Desember 1971 oleh kedua pemimpin negara, perjanjian ini 

memastikan hubungan transportasi (Jalan, Kereta Api, dan Air) yang disepakati 

akan dikelola oleh masing-masing pihak yang bersangkutan.19  

 Kemudian Basic Treaty antara Jerman Barat dan Timur dengan kerangka 

kerja jangka panjang mengatur pelaksanaan hubungan diplomatik, ekonomi, dan 

politik kedua negara. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 21 Desember 1972, 

perjanjian ini mencakup berbagai masalah umum, mulai dari isu lingkungan, 

perdagangan dan hubungan yang bersifat komersial, kemudian hak warga negara 

saat berkunjung ke negara lain, dan sebuah kesepakatan bersama untuk 

menegosiasikan pembenahan dari daerah perbatasan.20  

 Repatriat (pemulangan kembali seseorang ke negara asalnya) merupakan 

sumber imigrasi penting ke Jerman pada paruh kedua abad ke-20. Repatriat etnis 

Jerman yang telah tinggal beberapa generasi di Eropa Tengah dan Timur serta bekas 

Uni soviet. Antara tahun 1950 dan 1987, sekitar 1,4 juta warga Jerman yang berada 

di luar negeri datang kembali ke Jerman, terutama dari Polandia dan Rumania. 

                                                           
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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Kemudian jumlah Repatriat yang kembali ke Jerman mencapai puncaknya pada 

tahun 1990 yaitu sekitar 397.000 orang. Angka repatriasi tahunan telah menurun 

pada pertengahan 1990an. Antara 1988 dan 2005 sekitar 3 juta orang juga 

memasuki Jerman dengan cara seperti ini.21  

 Perkembangan kebijakan Eropa melihat mobilitas yang lebih besar dari 

Jerman dalam Uni Eropa. Jerman merupakan salah satu negara yang 

menandatangani Perjanjian Schengen dan Jerman telah berpartisipasi dalam area 

pergerakan bebas orang-orang di wilayah Schengen, tanpa adanya kontrol 

perbatasan internal, semenjak tahun 1985.22 Kemudian tahun 2004 Uni Eropa 

menjadi lebih besar dengan mencakup 10 Negara Anggota baru dari Eropa Tengah 

dan Eropa Timur, Jerman mengalami arus migran baru. Apabila dibandingkan 

negara anggota Uni Eropa yang lainnya, jumlah migran ataupun pengungsi menjadi 

sedikit pindah ke Jerman dikarenakan pembatasan tenaga kerja yang lebih ketat 

dibandingkan sebelumnya. Hal ini kemudian diyakini bahwa imigrasi ke Jerman 

akan jauh lebih tinggi, tidak ada pembatasan pada pasar. Pembatasan ini hanya 

dicabut begitu Jerman diwajibkan secara hukum melakukannya pada tahun 2011.23 

 Semenjak awal tahun 1990an, ketika gelombang pencari suaka dan repatriat 

mencapai puncaknya, imigrasi dan integrasi menjadi bahasan penting dan 

diperdebatkan dalam diskusi kebijakan dalam negeri Jerman. Perkembangan dari 

kebijakan penting Jerman mengenai imigrasi sejak tahun 1990 meliputi;  

                                                           
21 Erica Lee. Op.Cit. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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a) Persetujuan dari pencari suaka tahun 1993, mengubah konstitusi Jerman 

yang memungkinkan untuk pembatasan akses ke suaka politik, 

b) Undang-undang kebangsaan yang baru, yang mulai berlaku pada bulan 

Januari tahun 2000, 

c) Pengenalan sistem “Kartu Hijau” pada tahun 2000 yang ditujukan 

khusus untuk merekrut pekerja profesional dalam bidang teknologi 

informasi. 

d) Proses yang panjang dalam mengadopsi Undang-undang Imigrasi yang 

mulai berlaku pada bulan Januari tahun 2005.24 

Sejak tahun 1990an, terdapat juga imigrasi oleh emigran Yahudi dari 

negara-negara bekas Uni Soviet. Sejak tahun 1991, setelah adanya sebuah resolusi 

oleh Jerman Timur dan diadopsi pada tahun 1990, imigran Yahudi diterima sesuai 

dengan Undang-undang mengenai pengungsi berdasarkan kuota, namun 

bergantung kepada kapasitas penerimaan dari negara bagian federal. Proses 

penerimaan dilakukan bekerjasama dengan misi diplomatik Jerman pada bekas  

Republik Soviet dan kantor Federal untuk imigrasi serta pengungsi di Nuremberg. 

Pada periode Januari 1991 sampai dengan Desember 2004, sekitar 219.000 

pemohon suaka memasuki Jerman Barat untuk menjalani proses administrasi secara 

tertib. Karena imigrasi ini, Jerman sekarang memiliki komunitas Yahudi terbesar 

ketiga di Eropa setelah Prancis dan Inggris.25 

                                                           
24 Ibid. hal. 5. 
25 German National Contact Point. 2005. “The Impact of Immigration on Germany’s Society”. 
Federal Office for Migration and Refugees. Nuremberg. Diakses dari 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/Forschungsberichte/fb01-einfluss-
zuwanderung.pdf?__blob=publicationFile pada 15 November 2017. Hal. 15. 
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 Tidak hanya itu, Jerman pada zaman dahulu juga melakukan kerjasama 

imigrasi dengan Turki yang kemudian membuat diaspora Turki di Jerman. 

Kerjasama ini dimulai dari awal 1961 sampai tahun 2000-an. Dimulai dengan 

Perekrutan tenaga kerja Turki di Jerman pada 1961-1971, masa setelah perang 

Jerman mengkontrak pekerja tamu dari Turki.26 Kemudian antara tahun 1971-1980 

terdapat peristiwa dimana Jerman sedang mengalami kondisi ekonomi yang buruk, 

keluarga dari pekerja kontrak mulai banyak memasuki Jerman dan bergabung 

menjadi pekerja di Jerman.27 Mereka ke Jerman menggunakan Visa turis dan 

kemudian bekerja disektor informal.  Tahun 1980-an, ketika terdapat kekacauan 

politik di Turki yang membuat warga negaranya mencari Suaka dan menjadi 

pengungsi di Jerman. Tahun 1983-1985, ketika di Jerman terdapat banyak 

pengangguran yang menyebabkan pemulangan etnis Turki di Jerman.28 Dan 

kekacauan kembali terjadi ketika konflik muncul antara kelompok Pemberontak 

Kurdi dengan Pemerintah Turki antara tahun 1990-an yang membuat warga Turki 

kembali mencari suaka di Jerman.29 Dan sampai pada tahun 2000-an kerjasama 

migrasi diantara kedua negara masih tetap berlangsung. Migrasi diantara Turki dan 

Jerman sangat beranekaragam, terdiri dari pekerja kontrak, reunifikasi keluarga di 

Jerman, pertukaran pelajar, asylum seeker, turis lintas batas negara.30  

                                                           
26 Yasar Aydin. 2016. “The Germany Turkey Migration Corridor:Refitting Policies for A 
Transnational Age”. Migration Policy Institute:Washington DC. Diakses dari 
https://www.migrationpolicy.org/research/germany-turkey-migration-corridor-refitting-policies-
transnational-age.html pada 14 Desember 2017. Hal. 4. 
27 Ibid. 
28 Ibid. hal. 4-5. 
29 Ibid. hal. 5. 
30 Ibid. 



10 
 

 Diaspora Turki di Jerman sangat besar, berdasarkan sensus tahun 2014 

sekitar 3 juta orang yang berasal dari Turki dan tinggal di Jerman.31 Kira-kira angka 

tersebut merupakan setengah dari penduduk Turki  dan 500.000 orang lahir di 

Jerman. Sekitar 14 persen memiliki status kewarganegaraan ganda. Berdasarkan 

Kementrian Tenaga Kerja dan Keamanan Sosial Turki, 777.904 warga Turki 

mendapatkan status kewarganegaraan Jerman diantara tahun 1972 dan 2009.32 

Diaspora etnis Turki memiliki keanekaragaman yang tinggi dalam sektor sosial, 

ekonomi, budaya dan politik. Hal ini mencakup jumlah dari etnis dan kelompok 

agama, seperti Kurdi, Alevis dan setiap kelompok memiliki identitas budaya yang 

berbeda-beda.33     

 

 

 

 

                                                           
31 Ibid. hal.6. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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Gambar 4.3. Grafik  Penerimaan Suaka di Jerman pada tahun 1990-2015 

Sumber: Bundesamt fur Migration.34 

  

 Kemudian pada awal 1990an pula, ketika perang pada bekas Negara 

Yugoslavia memaksa beberapa orang untuk melarikan diri dari wilayah Balkan dan 

menuntut suaka pada negara Eropa lainnya, kebijakan suaka Jerman menghadapi 

tantangan untuk pertama kalinya. Gelombang pencari suaka dari wilayah yang 

dilanda perang menimbulkan ketegangan sosial dan xenophobia (ketakutan akan 

orang asing) di Jerman. Sebagai reaksi atas kejadian tersebut, pemerintah Jerman 

menerapkan kompromi suaka dan mulai berlaku pada Maret 1993. Tujuannya untuk 

meminimalkan resiko undang-undang suaka Jerman yang disalahgunakan, serta 

untuk mengurangi jumlah pencari suaka yang memasuki Jerman pada waktu itu. 

                                                           
34 Matthias M. Mayer. “Germany Response to The Refugee Situation; Remarkable Leadership or 
Fait Accomnpli?”. Diakses dari http://www.bfna.org/wp-
content/uploads/2017/04/Germanys_Response_to_the_Refugee_Situation_Mayer.pdf pada 18 
November 2017. Hal. 10. 
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Akibatnya, pencari suaka ke Jerman menurun drastis pada 1993 sampai 1994 (lihat 

gambar 4.3) sebelum naik kembali dua dekade kemudian yaitu pada 2014.35 

 Meskipun jumlah pengungsi dan migran yang memasuki negara Jerman 

meningkat, para pembuat kebijakan Jerman tidak secara memadai mampu 

menangani masalah yang dihadapi penduduk kelahiran asing yang tumbuh sampai 

awal tahun 2000an. Kemudian pada saat itu mulai adanya pemikiran bahwa Jerman 

harus memperbaiki kesalahan integrasi pada masa lalu dan menjadi lebih ramah 

kepada pengungsi maupun migran baru. Pemikiran atau gagasan ini mendapatkan 

momentumnya mengingat Jerman kekurangan tenaga kerja sektoral dan regional 

serta Jerman kekurangan penduduk usia produktif. Pada tahun 2005, pemerintah 

mengeluarkan Undang-undang mengenai tempat untuk tinggal yang memberikan 

langkah-langkah integrasi struktural seperti pelatihan bahasa dan aliran baru untuk 

migrasi berdasarkan tuntutan pasar tenaga kerja. Peraturan ini telah diliberalisasi 

dalam beberapa kejadian.36 

 Pergeseran paradigma dari era pekerja tamu atau asing telah selesai, dan 

Jerman saat ini salah satu negara yang paling terbuka untuk migrasi antara negara-

negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). 

Paradigma ini juga mulai memasukkan keanekaragaman kedalam identitas nasional 

Jerman. Sekitar 20 persen penduduk Jerman memiliki latar belakang migrasi, yang 

berarti bahwa mereka atau orang tua mereka lahir di luar Jerman.37     

                                                           
35 Ibid. hal. 9. 
36 Ibid. hal. 10. 
37 Ibid.  
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Semenjak pasca perang sampai dengan tahun 1999, terdapat banyak 

imigrasi masuk akan tetapi juga emigrasi dari bekas wilayah Republik Federal 

Jerman atau Jerman Barat sekitar 30 juta orang berimigrasi sejak 1960 dan 21 juta 

orang melakukan emigrasi dari Jerman.38 Setelah itu sudah mulai banyak 

pemahaman bahwa Jerman bukan lagi negara imigrasi. Hal ini dapat terlihat dari 

jumlah naturalisasi orang asing yang semakin rendah, demikian juga reformasi 

Undang-undang Jerman pada tahun 2000 merupakan sebuah proses paradigmatik 

dari kebijakan migrasi serta integrasi dari Jerman telah dimulai.39 

Terkait Reunifikasi dari Jerman, terdapat peristiwa penting yang membuat 

pergerakan dan hal-hal diluar ekspektasi dari Republik Demokratik Jerman. 

Peristiwa tersebut dipicu oleh runtuhnya rezim komunis lainnya di Eropa Timur 

dan Uni Soviet.40 Reformasi Liberal oleh Presiden Uni Soviet Mikhael Gorbachev 

menggemparkan Rezim Honecker (Dewan Wilayah Republik Demokratik Jerman 

1971-1989), yang mana adanya upaya pemberontakan untuk meruntuhkan 

kekuasaan Jerman Timur dari Uni Soviet pada tahun 1988.41 Dalam upaya untuk 

menghentikan posisinya, Komite pembuatan kebijakan dari Partai Komunis 

(Politbiro) dari SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) atau Partai 

Persatuan Sosialis Jerman yang sekarang berubah nama menjadi Party of 

Democratic Socialism (PDS), pada pertengahan Oktober digantikan dengan tokoh 

komunis lainnya yaitu Egon Krenz. Dibawah kepemimpinannya, Politbiro 

                                                           
38 Germany National Contact Point. Op. Cit. hal. 16. 
39 Ibid. 
40 Encyclopaedia Britannica. “The Reunification of Germany”. Diakses dari 
https://www.britannica.com/place/Germany/The-reunification-of-Germany pada 16 Desember 
2017. 
41 Ibid. 
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berusaha untuk menghilangkan rasa malunya yang disebabkan oleh arus pengungsi 

ke Jerman Barat melalui Hungaria, Cekoslowakia, dan Polandia.42  

 Pembukaan Tembok Berlin merupakan hal yang fatal bagi Republik 

Demokratik Jerman. Demonstrasi besar-besaran menuntut suara pemerintah untuk 

rakyat. Dan pada pertengahan November Egon Krenz digantikan oleh Hans 

Modrow seorang tokoh Komunis yang berpikiran reformasi yang kemudian 

menjanjikan pemilihan masal yang bebas dan multipartai.43 Ketika pemungutan 

suara berlangsung pada bulan Maret 1990, SED yang sudah berganti nama menjadi 

PDS mengalami kekalahan yang menghancurkan baik internal partai maupun 

Jerman Timur itu sendiri.44  

 Hambatan terakhir reunifikasi dari Jerman terjadi pada bulan Juli 1990 

ketika Kohl menang atas Gorbachev untuk Negara Jerman yang bersatu dalam 

sebuah aliansi NATO dengan imbalan bantuan keuangan Jerman yang cukup besar 

ke Uni Soviet. Sebuah Perjanjian Penyatuan Jerman diratifikasi oleh Bundestag 

Jerman (Parlemen Jerman) dan Dewan Perwakilan Rakyat Jerman pada bulan 

September dan mulai berlaku pada tanggal 3 Oktober 1990.45 Republik Demokratik 

Jerman kemudian resmi bergabung dengan Republik Federal Jerman sebagai 

tambahan lima Länder (negara bagian), dan dua bagian Berlin menjadi satu. Lima 

negara bagian yang baru ialah Brandenburg, Mecklenburg-Pomerania Barat, 

Saxony, Saxony-Anhalt, dan Thuringia.46      

                                                           
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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Kemudian pada tahun 2000-an terdapat proyeksi reformasi pertama oleh 

Pemerintah Federal yang baru terpilih pada tahun 1998, reformasi undang-undang 

kewarganegaraan. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2000 Undang-undang 

mengenai kewarganegaraan yang baru masuk kedalam badan hukum yang 

kemudian memperkenalkan unsur-unsur ius soli untuk anak-anak asing yang lahir 

di Jerman untuk pertama kalinya. Undang-undang tersebut juga membawa 

beberapa peraturan baru untuk orang dewasa asing dengan mereformasi yang lama; 

antara lain pengurangan waktu yang diperlukan untuk tinggal di Jerman dan 

terdapat pengenalan tes bahasa Jerman dalam proses naturalisasi tersebut. 

Perubahan hukum ini merupakan langkah awal untuk memecahkan masalah dalam 

integrasi hukum beberapa imigran maupun pengungsi ke Jerman yang sudah cukup 

lama.47 

Kanselir Jerman pada tanggal 3 Maret 2000, Gerhard Schroder 

mengeluarkan inisiatif berupa green card  yang akan memperkerjakan baik itu 

pengungsi dan imigran yang ada di Jerman sehingga menjadi pekerja kualitas tinggi 

yang kemudian dapat diandalkan oleh Jerman. Kemudian tuntutan administratif 

yang mendasarinya memiliki dasar hukum pada 1 Agustus 2000. Kemudian mulai 

muncul wacana publik bahwa “Jerman bukanlah negara imigrasi” dan pemahaman 

bahwa “Jerman membutuhkan imigrasi” dianggap sebagai paradigmatik ataupun 

kerangka berpikir dari perubahan kebijakan imigrasi di Jerman. Pembentukan 

komisi imigrasi “Independen” oleh Menteri Dalam Negeri Federal Jerman Otto 

Schily, pada 12 September 2000 akhirnya menjadi inisiatif penting dalam diskusi 

                                                           
47 Germany National Contact Point. Op.Cit. 
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serta politik progresif Jerman mengenai isu sosial-politik yang sangat kompleks dan 

sensitif ini.48        

Komisi imigrasi menyampaikan laporan pada bulan Juli 2001, yang 

menganalisis secara teliti imigrasi dan integrasi pengungsi dan imigran di Republik 

Federal Jerman. Berdasarkan Undang-undang Imigrasi tersebut diupayakan pada 

tahun yang sama, memutuskan adanya sistem poin untuk pemilihan imigran baru. 

Tindakan tersebut masuk dalam satuan hukum pada 1 Juli 2002, namun kemudian 

dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Federal Jerman pada bulan desember tahun 

yang sama karena adanya beberapa kekurangan. Setelah itu Pemerintah Federal 

Jerman mengajukan kembali tagihan tersebut dalam proses legislatif tanpa 

mengubah apapun. Kemudian diikuti oleh perundingan dengan oposisi dimana 

sistem poin kemudian dilepaskan dan masalah keamanan dengan latar belakang 

serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat menjadi lebih penting 

daripada saat negosiasi pertama.49 Parlemen Jerman (Bundestag) dan Majelis 

Federal dari beberapa negara bagian Jerman (Bundesrat) akhirnya mengajukan 

Undang-Undang imigrasi yang kemudian dimodifikasi pada bulan Juli 2004 dan 

Undang-undang tersebut masuk dalam konstitusi pada tanggal 1 Januari 2005.50  

Perubahan Institusional yang penting telah terjadi pada tahun 2004, dimana 

terjadi pembentukan kembali Kantor Federal untuk pengakuannya terhadap  

pengungsi asing menjadi otoritas utama dalam migrasi dan integrasi. “Kantor 

Federal untuk Migrasi dan Pengungsi” memiliki tugas spesifik dalam 

                                                           
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
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mengendalikan imigrasi dan integrasi secara terpusat yang kemudian merupakan 

hal baru yang mutlak dalam sejarah pasca perang Jerman. Dewan ahli dalam 

migrasi dan integrasi didirikan pada tahun 2003 juga mempresentasikan laporannya 

mengenai migrasi dan integrasi pada akhir tahun 2004.51     

Imigrasi pekerja asing yang terampil berdasarkan peraturan dari “Green 

Card” dari tahun 2000 merupakan jenis baru dari imigrasi (elite immigration) ke 

Jerman. Berdasarkan Hukum Imigrasi, pengusaha wiraswasta dan para pegawai 

yang memiliki kualitas tinggi di luar keahlian Teknologi Informasi juga dapat 

melakukan imigrasi. Mengenai imigrasi di Uni Eropa juga harus dilihat dampak 

yang terjadi akibat adanya beberapa negara anggota Uni Eropa yang baru pada 

tanggal 1 Mei 2004. 74.500.000 warga negara dari negara anggota baru harus 

tunduk terhadap peraturan sampai dengan 7 tahun, sampai pekerja diberi kebebasan 

bergerak tanpa memiliki batasan.52 

  

4.2  Arah kebijakan Angela Merkel dalam menerima pengungsi Suriah 

 Angela Dorothea Kasner atau yang biasa dikenal dengan Angela Merkel 

merupakan kanselir wanita pertama Jerman. Angela Merkel lahir pada 17 Juli 1954 

di Hamburg, Jerman.53 Angela Merkel mulai memasuki dunia politik dan 

bergabung dengan partai Christian Democratic Union setelah runtuhnya Tembok 

Berlin pada tahun 1989. Angela Merkel juga merupakan ketua dari Partai CDU 

                                                           
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Biography.com Editors. “Angela Merkel Biography.com”.  diakses dari 
https://www.biography.com/people/angela-merkel-9406424 pada 21 November 2017. 
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(Christian Democratic Union) dan menjadi salah satu tokoh terkemuka Uni Eropa 

setelah memenangi pemilu nasional pada tahun 2005.54  

 Setelah runtuhnya Tembok Berlin pada 1989 dan Angela Merkel bergabung 

kedalam partai CDU, Angela Merkel ditunjuk dalam kabinet Helmut Kohl. Angela 

Merkel ditunjuk sebagai menteri untuk perempuan dan pemuda dan setelah itu 

Angela Merkel menjabat sebagai menteri lingkungan dan keamanan nuklir. 

Kemudian setelah kekalahan Kohl pada pemilihan umum tahun  1998, Angela 

Merkel menjabat sebagai Sekretaris Jenderal partai CDU. Pada tahun 2000 Angela 

Merkel ditunjuk sebagai pemimpin partai CDU, namun Merkel tidak terpilih 

menjadi kandidat kanselir dari partai CDU dan kalah dari Edmund Stoiber pada 

tahun 2002.55   

 Pada pemilihan umum tahun 2005 Angela Merkel mengalahkan Kanselir 

Gerhard Schroder. Angela Merkel memenangkan pemilihan umum hanya tiga kursi 

di parlemen dan setelah itu partai CDU menyetujui untuk melakukan koalisi dengan 

Partai SDP (Social Democratic Party), Angela Merkel dideklarasikan sebagai 

Kanselir Jerman wanita yang pertama. Angela Merkel juga merupakan mantan 

warga Republik demokratik Jerman untuk memimpin Jerman yang telah bersatu 

kembali dan merupakan wanita pertama yang menjadi Kanselir Jerman sejak 

Jerman menjadi bangsa modern pada tahun 1871. Kemudian Angela Merkel terpilih 

untuk masa jabatan keduanya pada tahun 2009.56  

                                                           
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
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 Angela Merkel menjadi berita utama pada Oktober tahun 2013 saat dia 

menuduh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat menyadap telepon genggam 

miliknya. Puncaknya ketika Angela Merkel mencaci Amerika Serikat karena 

melanggar privasi ini, Angela Merkel mengatakan “Spying among friends is never 

acceptable”. Bahwa spionase ataupun penyadapan diantara teman tidak pernah 

dapat untuk diterima. Dan tidak lama kemudian, pada bulan desember tahun 2013, 

Angela Merkel terpilih kembali menjadi Kanselir Jerman dan dilantik untuk masa 

jabatannya yang ketiga kalinya.57  

 Menurut partai yang menaungi Angela Merkel, Christian Democratic 

Union, Angela Merkel membuat kebijakan yang terlalu bermurah hati dan partai 

politiknya memperingatkan bahwa krisis pengungsi tersebut dapat menjadi 

malapetaka untuk Jerman sendiri.58 Kemudian beberapa kelompok demonstran 

terhadap orang asing (Xenophobic demonstration group) menyerukan agar 

pengungsi diasingkan dari Jerman. Angela Merkel menekankan bahwa Jerman bisa 

mengatasi dan melalui krisis ini. Angela Merkel juga menekankan bahwa sebagai 

orang Jerman harus menunjukkan kepedulian terhadap beberapa peristiwa penting 

dan apabila kurang menunjukkan kepeduliannya maka ini bukanlah Jerman.59     

 Beberapa masalah muncul ketika Angela Merkel memimpin Jerman sebagai 

kanselir. Terdapat perbedaan pendapat diantara partai koalisi pemerintah yaitu 

diantara CDU atau CSU (Christian Social Union) dan Green Party dengan FDP 

                                                           
57 Ibid. 
58 American Ethnologist. 2016. “Representing the European refugee crisis in Germany and 
beyond” : Deservingness and difference, life and death”. Vol. 43. Diakses dari 
https://escholarship.org/uc/item/0xr0m9rr pada 24 Desember 2017. Hal. 14. 
59 Ibid. 
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(Free Democratic Party). Partai FDP menyatakan menarik diri dari pembicaraan 

dengan CDU atau CSU dan dengan Green Party. Perbedaan pendapat tersebut 

mengenai kebijakan imigrasi dan beberapa kebijakan lainnya. Hal tersebut menjadi 

pukulan bagi Angela Merkel yang mengatakan bahwa partainya akan terus 

bertanggung jawab atas negara Jerman, bahkan dengan situasi sesulit apapun itu.60   

 Jerman melalui parlemennya menekankan bahwa kebijakan Uni Eropa yang 

menyebutkan bahwa pengungsi harus mendapatkan suaka dari negara pertama yang 

dilewati para pencari suaka saat memasuki Uni Eropa.61 Kebijakan Uni Eropa 

tersebut merujuk pada Dublin Regulation yang diadopsi tahun 2003 dimana para 

pencari suaka atau asylum seekers yang menuju ke Eropa diperiksa terlebih dahulu, 

kemudian negara yang berwenang menetapkan beberapa pencari suaka yang 

mendapatkan suaka di Negara Eropa pertama yang dilalui pencari suaka tersebut.62 

Beberapa kelompok masyarakat Jerman yang setuju dengan kebijakan Angela 

Merkel menanggapi krisis tersebut dengan menyerukan agar mendapatkan 

perhatian dan kasih sayang yang lebih, mengingat bahwa titik masuk asylum seeker 

merupakan negara anggota Uni Eropa yang terbilang miskin.63 

Dengan mempertimbangkan tanggapan anggota Uni Eropa yang lainnya 

mengenai krisis pengungsi, tanggapan Angela Merkel sangat luar biasa terhadap 

krisis ini. Angela Merkel mengumumkan bahwa masuknya pengungsi baru baru ini 

menimbulkan konsekuensi buruk bagi Uni Eropa daripada krisis Euro. Angela 

                                                           
60 Biography.com Editors. Op.Cit.. 
61 Loc. Cit. 
62 UNHCR. “The Dublin Regulation: Asylum in Europe”. Diakses dari 
www.unhcr.org/4a9d13d59.pdf pada 24 Desember 2017. 
63 American Ethnologist. Op. Cit. hal. 14. 
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Merkel menambahkan bahwa, jika Eropa gagal dalam masalah pengungsi maka 

Eropa tidak akan bisa diharapkan. Meskipun nada politik pada negara Jerman 

berbalik melawan kanselir, Angela Merkel telah mengambil sikap berani dengan 

menunda peraturan suaka Eropa dan mengizinkan puluhan dari ribuan pengungsi 

untuk memasuki Jerman. Sementara itu, dalam sebuah survei di televisi umum 

Jerman sekitar 51 persen penduduk Jerman takut akan masuknya gelombang 

pengungsi di Jerman dan hal ini tentunya berpengaruh kepada elektabilitas Angela 

Merkel.64 

 Angela Merkel mendapatkan kritikan dari partainya sendiri yaitu Partai 

CDU dan CSU yang ada di Bavaria yang mendukungnya. Horst Seefhofer, 

pemimpin CSU dan prime minister Bavaria menyebut bahwa keputusan dari 

Angela Merkel merupakan sebuah kesalahan yang akan membuat Jerman sibuk 

untuk waktu yang lama. Horst Seefhofer menambahkan bahwa Jerman saat ini 

dalam keadaan tidak sadar akan aturan, sistem, perintah dikarenakan keputusan 

Angela Merkel.65    

 Pada 16 Juli 2015, Angela Merkel menunjukkan kepada publik bahwa 

terdapat beberapa kelompok pengungsi muda di Rostock-Jerman yang berbicara 

“Good life in Germany”.66 Beberapa kelompok tersebut menekankan bahwa Jerman 

merupakan tempat dimana memiliki kualitas hidup yang baik untuk pengungsi. 

Angela Merkel menemui salah satu pengungsi bernama Reem dan dia mengatakan 

                                                           
64 Maria Muzaleskaya. “Europe’s refugee crisis: A comparative analysis of Germany and France”. 
Diakses dari 
https://www.researchgate.net/publication/309764197_Europe%27s_refugee_crisis_A_comparat
ive_analysis_of_Germany_and_France pada 21 November 2017. Hal. 64. 
65 Ibid. hal. 65. 
66 Loc. Cit. 
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bahwa dia dan keluarganya terancam untuk dideportasi.67 Reem juga mengatakan 

bahwa dia dan pengungsi muda yang lainnya ingin seperti seperti pemuda di Jerman 

pada umunya, memiliki tujuan untuk melanjutkan pendidikan sampai setingi 

mungkin. Angela Merkel merespon dan mengatakan kepada publik bahwa masih 

terdapat ribuan pengungsi seperti dia yang membutuhkan suaka demi kelangsungan 

hidupnya.68 Kemudian bulan Agustus, Angela Merkel mengumumkan bahwa 

Jerman akan mengakui pengungsi dari Suriah bahkan jika pengungsi tersebut tidak 

menuntut suaka dari negara Uni Eropa pertama yang mereka masuki, sehingga 

mengubah arah dan menangguhkan prosedur kunci dari Uni Eropa yang dikenal 

sebagai “Dublin regulation”.69 

 Angela Merkel berada dibawah tekanan yang belum pernah ada dan terjadi 

sebelumnya. Beberapa pengamat mengatakan bahwa krisis yang sebelumnya 

membuat Angela Merkel menjadi lebih tangguh. Hal ini merupakan opini umum 

bahwa krisis baik untuk kanselir. Tidak diragukan lagi bila Angela Merkel tidak 

akan menjadi tokoh yang tak tertandingi di Eropa jika krisis serius ini tidak 

memerikan beban pada politik Eropa dan Jerman. Angela Merkel menambahkan 

jika Kebijakan Eropa merupakan kebijakan domestik, namun disisi lain Angela 

Merkel menganggap kejadian ini seperti kebijakan luar negeri terbaik sebagai 

pemimpin yang memiliki hak prerogatif. Angela Merkel juga menambahkan bahwa 

sebelum pertama kalinya terpilih menjadi Kanselir, bahwa kebijakan luar negeri 

adalah masalah saya.70  
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70 Maria Muzaleskaya. Op. Cit. 



23 
 

 Angela Merkel dengan motif kemanusiaannya dalam menerima pengungsi 

tidak terlepas dari pengalaman dalam hidupnya. Pengalaman hidupnya ketika 

Angela Merkel tumbuh di Jerman Timur, penganut paham komunis dan berada 

pada naungan Uni-Soviet. Angela Merkel melihat banyak sekali perbedaan antara 

Jerman Barat dan Timur, dari hal infrastruktur, keadaan masyarakatnya sampai 

interaksinya. Angela Merkel melihat Jerman Barat lebih menjunjung tinggi hak 

asasi manusia dan privasi dari warga negaranya, hal ini berbanding terbalik dengan 

Jerman Timur tempat dimana dia tumbuh dan menuntut ilmu. Hal itu yang menjadi 

acuan merkel dalam bantuan kemanusiaannya terhadap pengungsi yang datang 

memasuki Jerman saat ini.71  

Kali ini krisis Pengungsi Suriah telah melahirkan gaya kepemimpinan baru 

dalam diri Angela Merkel. Jika sejak awal krisis Euro, Angela Merkel telah dituduh 

mengikuti opini publik dan hal itu yang membimbingnya. Saat ini Angela Merkel 

telah memutuskan untuk memperjuangkan sebuah masalah dengan menunjukkan 

pendiriannya yang tegas yang kemudian dikombinasikan dengan kewajibannya 

terhadap para pengungsi.72 

 Angela Merkel memberikan pemahaman kepada orang-orang yang 

melarikan diri dari perang dan keputusasaan. Tidak adanya pertanyaan mengenai 

motifnya terhadap penerimaan pengungsi Suriah di Jerman. Angela Merkel 

mengatakan bahwa jika kita mulai untuk meminta maaf dengan menunjukkan 

                                                           
71 Independent. 2015. “Angela Merkel's unlikely journey from Communist East Germany to the 
Chancellorship”. Diakses dari http://www.independent.co.uk/news/world/politics/angela-
merkels-unlikely-journey-from-communist-east-germany-to-the-chancellorship-a6738271.html 
pada 24 Desember 2017. 
72 Maria Muzaleskaya. Op. Cit. hal 65-66. 



24 
 

wajah yang ramah dalam keadaan darurat maka ini bukanlah Jerman. Kemudian 

semenjak itu Angela Merkel selalu fleksibel, akan tetapi Angela Merkel tidak 

fleksibel ketika berada pada tekanan. Angela Merkel sebagai Kanselir Jerman 

memperlihatkan dirinya sebagai seorang kanselir dengan pengambilan keputusan 

yang hati-hati dan sadar, padahal dia tidak memiliki pilihan selain membuat 

keputusan berani dan beresiko.73   

 

Gambar 4.4 Langkah Formal dalam Proses Pembuatan Kebijakan 

 

Sumber : Karin Lynn Johnston.74  

                                                           
73 Ibid. hal. 66. 
74 Karin L. Johnston. 2011. “Germany, Afghanistan, And The Process of Decision Making in German 

Foreign Policy: Constructing A Framework for Analysis”. University of Maryland;Washington DC. 
Diakses dari 
https://www.researchgate.net/publication/277064883_Germany_Afghanistan_and_the_Process
_of_Decision_Making_in_German_Foreign_Policy_Constructing_a_Framework_for_Analysis 
.html  pada 24 Desember 2017. Hal. 124.   
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Pada gambar 4.4 diatas merupakan langkah yang diambil ketika pembuatan 

kebijakan di Jerman. Dalam hal pengambilan keputusan Jerman, Aktor utama 

terdiri dari Kanselir, Kementrian yang bersangkutan, Petinggi Partai (terutama 

pemimpin fraksi), dan Bundestag atau Parlemen (komite terkait). Langkah awal 

diawali dari Kanselir selaku pembuat kebijakan, kemudian kabinet kerja dari 

Kanselir tersebut, sampai ke Parlemen atau Bundestag dari Jerman. Setelah itu 

dilakukan pembahasan awal mengenai suatu kasus peristiwa yang sedang terjadi 

oleh beberapa komite dalam parlemen, selanjutnya pembahasan kedua juga 

dilakukan oleh komite parlemen dan hasil akhirnya voting anggota rapat dalam 

proses pembuatan kebijakan Jerman.75      

 Untuk memahami kebijakan serta keputusan yang Angela Merkel seperti 

halnya mengenai pengungsi, penting untuk melihat latar belakang dan pengalaman 

hidup dari Angela Merkel. Angela Merkel sebagai orang timur, seorang protestan, 

dan fisikawan membentuk kebijakannya dalam banyak aspek. Hak asasi manusia 

sangatlah penting bagi wanita yang pernah hidup dibawah komunisme. Kemudian 

selama menghadiri konferensi di Brussel, Belgia pada akhir Oktober 2015, Angela 

Merkel berpaling kepada Perdana Menteri Hungaria yaitu Viktor Orban yang telah 

membangun pagar yang mengelilingi negaranya dari krisis pengungsi. Kemudian 

Angela Merkel mengungkapkan bahwa kebijakan Hungaria dengan membuat pagar 
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tersebut sangatlah tidak menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dari pengungsi 

Suriah. 76   

 Krisis pengungsi ini telah memperjelas fakta bahwa Angela Merkel telah 

menemukan keberanian untuk pembenaran sikap politiknya. Angela Merkel adalah 

seorang liberal dan dia percaya pada nilai-nilai kebebasan, hak asasi manusia, dan 

demokrasi barat. Dari pengalaman pribadinya pada bekas Jerman Timur, dia 

mengetahui perbedaan diantara kebebasan dengan kediktatoran. Dari semenjak 

masih muda Angela Merkel memiliki toleransi dan keterbukaan yang tinggi. 77   

 Salah satu teman terdekat Angela Merkel, Klaus von Dohnanyi, orang dari 

Partai Sosial Demokrat dan mantan walikota Hamburg mengatakan bahwa Angela 

Merkel tumbuh dengan pemahaman bahwa “Jika terdapat orang asing berdiri dalam 

kehujanan didepan pintu rumah anda, membiarkan mereka masuk dan membantu, 

dan ketika anda membiarkan orang asing itu masuk anda tidak mengerutkan 

kening”. Kualitas semacam itu sesuai dengan kewajiban moral yang tulus untuk 

membantu pengungsi. Apabila mempertimbangkan masa lalu Jerman yang buruk 

dalam Perang Dunia Kedua, Angela Merkel saat ini dapat menunjukkan bahwa 

penggunaan kekuasaan di dunia saat ini kurang didasarkan pada kekuatan militer 

dan lebih kepada tindakan kemanusiaan.78 

 Beberapa pengamat percaya bahwa yang membentuk gaya pembuatan 

kebijakan dari Angela Merkel berdasarkan pemikiran ilmiah Angela Merkel dan 

sudah diperhitungkan, hal ini didasari pada latar belakang Angela Merkel ketika 

                                                           
76 Loc. Cit. 
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masa perkuliahan. Metode pengambilan keputusan Angela Merkel ditandai oleh 

karakteristik pragmatisme dan kemampuannya dalam mengenali keadaan. Oleh 

karena itu terdapat dua faktor yang menjelaskan kepemimpinan pragmatis Angela 

Merkel dalam krisis pengungsi Suriah ini.79 Pertama, jika Angela Merkel tidak 

mengambil peran utama dalam memecahkan masalah distribusi pengungsi, 

keseluruhan gagasan Uni Eropa akan dipertanyakan. Kedua, kepemimpinannya 

yang menentukan dan kontribusi luar biasa terhadap momentum dalam Uni Eropa. 

Angela Merkel telah merasakan kewajiban moralnya untuk menempatkan isu-isu 

kemanusiaan sebagai inti dari keputusannya. Angela Merkel peka terhadap gagasan 

“human security” dan dalam kerangka itu terdapat masalah mengenai ras, identitas 

etnis, pembangunan, dan penolakan hak asasi manusia. Fokus dari Angela Merkel 

adalah pada martabat manusia dengan pendekatannya terhadap pemukiman 

pengungsi di Jerman.80 
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