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BAB V 

PEMBAHASAN 

ANALISIS PENGAMBILAN RESIKO ANGELA MERKEL DALAM 

MENERIMA PENGUNGSI SURIAH PADA TAHUN 2014 

 

Angela Merkel mengambil keputusan beresiko dengan menerima pengungsi 

dari Suriah. Angela Merkel mengeluarkan kebijakan bernama “Open Door Policy” 

pada tahun 2014 dan mendapatkan banyak protes dari negara Eropa lainnya. 

Hungaria dan Austria menolak menerima pengungsi dan mereka mendapatkan 

beban asylum seeker yang akan ke Jerman dengan menetap di negaranya karena 

mengantri untuk mendapatkan suaka oleh Jerman. Sementara itu, kebijakan dari 

Angela Merkel tersebut tidak sesuai dengan karakteristik dari partai yang 

menaunginya. Partai Christian Democratic Union memiliki karakteristik lebih 

mementingkan kepentingan umum dan hal tersebut bertolak belakang dengan 

kebijkan yang Angela Merkel buat. Angela Merkel kurang mementingkan negara 

anggota Uni Eropa lainnya dan domestik Jerman karena di dalam domestik Jerman 

sendiri masih banyak protes akan masuknya gelombang pengungsi ke Jerman.   

 Pada Bab V ini penulis akan menjabarkan analisis terkait pengambilan 

resiko Angela Merkel dalam menerima Pengungsi Suriah pada tahun 2014 dengan 

menggunakan Prospect Theory. Prospect Theory ini merupakan sebuah teori 

pengambilan keputusan dalam situasi yang beresiko. Teori tersebut memiliki dua 

variabel yaitu domain sebagai variabel independen yang kemudian akan 

menentukan kecenderungan individu terhadap resiko (risk prospensity) sebagai 
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variabel dependen. Kemudian variabel selanjutnya adalah resiko (risk), posisi 

variabel ini untuk melihat seberapa besar resiko yang diambil oleh seorang 

pemimpin dari pilihan-pilihan yang kemudian disediakan. Variabel resiko ini 

memiliki sifat mandiri namun akan saling terhubung dengan domain dalam 

membuktikan kecenderungan individu terhadap resiko (risk prospensity).   

 

5.1 Domain yang dimiliki Angela Merkel  

5.1.1  Biografi dari Angela Merkel 

 

Angela Merkel memulai masa kecilnya pada Negara Jerman Timur. Angela 

Merkel merupakan tiga bersaudara dan memiliki adik laki-laki dan perempuan. 

Adik laki-laki dari Angela Merkel lahir pada 7 Juli 1957 dan bernama Marcus, dan 

Adik perempuan dari Angela Merkel bernama Irene lahir pada 19 Agustus 1964.1 

Ibu dari Angela Merkel merupakan seorang ibu rumah tangga . Pada saat itu Ibu 

dari Angela Merkel mencari sebuah pekerjaan akan tetapi di Negara Komunis 

seperti Jerman Timur seorang pasangan dari pendeta mengalami diskriminasi dan 

tidak diperbolehkan untuk mendapatkan pekerjaan. Keluarga Angela Merkel pada 

waktu itu terbilang cukup sederhana dan tidak banyak kemewahan. Pendeta dari 

Jerman dibayar kurang dari cukup, bahkan lebih sedikit dari pekerja pabrik di 

Jerman Timur pada waktu itu.2  

                                                           
1 Clifford W. Mills. 2008. “Modern World Leaders Angela Merkel”. Chelsea House;New York. hal. 
27. 
2 Ibid. 
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Angela Merkel merasa benar-benar merasa aneh ketika dia menyadari 

kepindahannya ke Jerman Timur. Orang tuanya menceritakan perjalanannya ketika 

menuruni bukit, dari sudut pandang mereka. Sesuatu yang bisa dilakukan oleh 

orang normal secara otomatis, dan hal tersebut dipikirkannya dan dalam 

praktiknya.3 Padahal waktu itu Angela Merkel masih sangat muda dan hal tersebut 

terasa aneh baginya dalam kondisi fisik yang rentan. 

 Pada saat dia berada di Jerman Timur terdapat program pemerintah dari 

Jerman Timur untuk mengawasi gerak-gerik dari setiap warga negaranya. Program 

tersebut bertujuan agar warga negara dari Jerman Timur memiliki rasa loyal dan 

patriotik terhadap Jerman Timur.4 Ini merupakan jaringan keamanan dan 

intelegensi yang dibuat oleh pemerintah Jerman Timur. Jaringan ini 

memperkerjakan informan yang berasal dari rakyatnya sendiri. Semua panggilan 

dalam telepon ke Jerman Barat diawasi oleh jaringan ini. Stasi ini bertujuan agar 

mencegah revolusi dan pemberontakan di Jerman Timur. Jaringan ini bernama Stasi 

(Staatssicherheit). 

 Keluarga dari Angela Merkel tidak luput dari jaringan Stasi, dimana 

keluarga Kasner merupakan bagian dari gereja. Ayah Angela Merkel yang bernama 

Kasner merupakan seorang pendeta. Dan Gereja memang benar-benar diawasi 

karena Pemerintah Jerman Timur takut akan revolusi yang berawal dari ajaran 

agama. Angela Merkel pernah diminta untuk bergabung dengan Stasi. Karena pada 

awalnya Stasi ingin merekrut ayahnya namun gagal, akhirnya Stasi berusaha 

                                                           
3 Ibid.  
4 Ibid. hal. 30. 
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merekrut Angela Merkel.5 Dia akhirnya bergabung akan tetapi dia menjadi mata-

mata yang buruk. Hal ini dikarenakan sebelumnya dinasehati oleh orang tuanya 

untuk membedakan dunia pribadinya yang terpisah dari publik dan politik. Akan 

tetapi dia tidak dihukum karena kurang melakukan kerjasama. Dia merupakan 

seorang yang pandai berpolitik dari kecil, karena dia pandai dalam berperilaku.   

 Setelah itu Tembok Berlin runtuh dan Jerman Barat serta Jerman Timur 

bersatu menjadi Negara Federal Jerman. Angela Merkel bersama dengan orang-

orang Jerman Timur menyeberangi Tembok Berlin untuk merayakannya. Angela 

Merkel kemudian mulai tertarik untuk memasuki dunia politik. Setelah memasuki 

perpolitikan Jerman dia mulai diperhitungkan karena merupakan seorang wanita 

dan dari Jerman Timur, hal ini merupakan suatu keanehan pada waktu itu. Karir 

politiknya mulai menaik ketika dia mulai memasuki partai CDU dan ditunjuk oleh 

Helmut Kohl untuk mengisi kabinetnya. Dia pernah menjadi Menteri untuk Pemuda 

dan Perempuan dan menjadi Menteri untuk Keamanan Lingkungan dan Reaktor 

Nuklir. Popularitasnya semakin meningkat ketika menjadi Wakil Presiden CDU 

dan sampai menjadi Presiden Partai CDU.              

Setelah menjadi Presiden Partai CDU, Angela Merkel mendapatkan 

pertanyaan dari Stefan Theil yang merupakan wartawan dari media Newsweek. 

Angela Merkel mulai membuat skema partai CDU dengan melihat masa lalu dari 

Angela Merkel itu sendiri; 

“The slogan we used in the 1998 election was “Security instead of risk.” In 

my opinion, we should turn that around to “Risk instead of security.” The 

world is changing rapidly, and we have to have the courage to see change 

as something positive instead of being as frightened by change as many 

                                                           
5 Ibid.hal. 31. 
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Germans still are today. In East Germany in 1989, we faced the necessity 

of total and radical change. Instead of letting ourselves be paralyzed by the 

risks, we decided to make the best of it, and it brought us a lot of good.”6 

 

Semboyan awal dari partai CDU ini awalnya lebih mementingkan 

keamanan daripada sebuah resiko, akan tetapi Angela Merkel berpikiran lain. 

Angela Merkel mengubah pemikiran tersebut, Angela Merkel berpikiran untuk 

lebih berani mengambil resiko dalam sebuah keputusan yang dibuat. Hal tersebut 

sesuai dengan beberapa keputusan yang Angela Merkel buat. Seperti halnya 

menerima pengungsi Suriah ini, dia berani mengambil keputusan beresiko karena 

dia berpikiran bahwa dalam pengambilan keputusannya tersebut dia melihat sisi 

positif dari pengambilan resiko tersebut daripada ketakutan akan pengambilan 

resiko tersebut. Daripada membiarkan tidak berdaya akan sebuah resiko yang 

diambil, Angela Merkel memutuskan untuk membuat yang terbaik dari 

pengambilan keputusan tersebut. Angela Merkel berpandangan lebih jauh kedepan 

karena dia tidak memikirkan resiko yang dia buat, namun hasil dari pengambilan 

keputusan tersebut akan menghasilkan sesuatu yang positif yang baik bagi dirinya 

dan negaranya. 

“I think the “C” [in CDU] stands for giving people a compass of values. 

We live in a world today where we can go anywhere we want via the 

Internet. Giving people a sense of their roots and values is something where 

a Christian viewpoint can be a great help. The “C” also stands for seeing 

that all humans have failings, including politicians. I lived in a dictatorship 

where a group of people thought they were historically determined to rule 

over others. A Christian viewpoint rules that out.”7 

 

                                                           
6 Ibid. hal. 59-60. 
7 Ibid. hal. 60. 
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Angela Merkel juga berpikiran bahwa makna C dari CDU dapat dijadikan 

sebuah pedoman, karena semua orang didunia ini bisa pergi kemana saja yang 

dimauinya lewat internet. Dengan kata lain, adanya globalisasi membuat seseorang 

dapat pergi semau mereka. Menurut Angela Merkel sudut pandang kristen bisa 

sangat membantu dan mengingatkan asal mereka dan nilai mereka. Bahwa 

sebenarnya semua manusia juga pernah mengalami kegagalan termasuk politisi 

seperti Angela Merkel. Pengalaman masa kecil Angela Merkel juga menentukan 

arah pengambilan keputusannya. Pengalaman ketika Angela Merkel tumbuh dan 

berkembang di Jerman Timur, negara dengan sebuah kediktatoran dimana 

kebanyakan orang beranggapan bahwa secara historis orang dari Jerman Timur 

bertekad untuk memerintah orang lain.  

“ I don’t think it makes sense to go round and round in circles arguing about 

this crisis. We have to manage it instead. But that’s something we can only 

do together with our neighbors, our partners, the big ones and the small 

ones. I think Germany is destined, partly as a result of its geographic 

position, to be a mediator and a balancing factor.”8 

 

Kutipan diatas merupakan pidato Angela Merkel pertama setelah ditetapkan 

menjadi Kanselir Jerman. Angela Merkel ketika itu dihadapkan pada krisis Eropa 

mengenai sulitnya mencapai kesepakatan mengenai suatu isu yang dibicarakan. 

Perancis menolak meratifikasi konstitusi Uni Eropa dan beberapa orang 

mengatakan hal ini sebagai Krisis Eropa waktu itu. Angela merkel berpikir jauh 

kedepan, dimana dia tidak terlalu memusingkan krisis tersebut dan lebih memilih 

untuk mengelola krisis tersebut agar cepat selesainya. Angela Merkel beranggapan 

hal tersebut dapat dilakukan dengan negara tetangga untuk cepat terselesaikan. 

                                                           
8 Ibid. hal. 76-77. 
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Angela juga berpendapat dalam pidatonya bahwa Jerman memiliki letak geografis 

sebagai mediator dan dapat menjadi penyeimbang untuk sebuah krisis. Angela 

Merkel beranggapan Jerman sebagai negara maju dapat memenuhi peran tersebut 

dan mampu mengelola krisis, akan lebih cepat bila dikelola bersama negara anggota 

Uni Eropa lainnya.   

Pemimpin wanita seperti Angela Merkel cenderung memiliki rasa belas 

kasihan, dan pemimpin wanita memahami bahwa untuk membuat suasana kerja 

yang aman dan nyaman merupakan kunci sukses dalam pengambilan 

keputusannya.9 Kemudian pemimpin wanita cenderung lebih banyak berinovasi 

dan berkreasi untuk mendorong kualitas lingkungan kerja mereka. Pemimpin 

wanita memiliki sifat bahwa perdamaian merupakan jalan yang tepat dilakukan 

ketika terjadi perselisihan. Hal ini dikarenakan wanita menyukai suasana damai 

dibandingkan dengan suasana kurang damai. 

 Berdasarkan data diatas penulis melihat beberapa domain losses dari Angela 

Merkel. Dimana pengalaman Angela Merkel ketika masih berada di Jerman Timur 

dan merasakan hidup dibawah rezim komunisme. Secara tidak langsung 

kepribadiannya mempengaruhi pengambilan keputusannya ketika menjadi Kanselir 

Jerman. Ketika dia berada di Jerman Timur, dia merasa tidak menyukai hidup 

dibawah rezim komunisme. Dimana hak asasi manusia dibatasi dan terdapat 

jaringan Stasi yang membuat dia tidak memiliki privasi sebagai warga negara 

                                                           
9 PMA. “Women In Leadership: characteristics That Make Them Successful”. Diakses dari 
https://www.pma.com/content/articles/2017/07/women-in-leadership-characteristics-that-
make-them-successful pada 8 Januari 2018. 
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Jerman Timur. Kebebasan berpendapat juga tidak bisa seperti pada Jerman Barat 

pada waktu itu. 

Dalam kasus penerimaan pengungsi Angela Merkel memiliki formulasi 

berbeda dibandingkan dengan pemimpin negara yang lainnya. Karena dia 

merupakan pemimpin wanita, maka dia cenderung memiliki rasa belas kasih tinggi 

dibandingkan pemimpin laki-laki pada umunya. Pemimpin wanita memang 

cenderung suka akan perdamaian dan menghindari perselisihan yang 

mengakibatkan konflik. Kemudian pemimpin wanita seperti Angela Merkel 

cenderung memiliki inovasi dan kreatifitas yang tinggi. Hal itu terbukti ketika 

banyak pemimpin negara yang memberikan respon negatif kepada kebijakan yang 

dia keluarkan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa kebijakan yang inovatif dan 

kreatif tersebut dapat menimbulkan sebuah kontroversi. 

Angela Merkel memiliki pemikiran jangka panjang, dimana dalam hal 

penanganan krisis dia lebih fokus pada solusi penyelesaian kasus daripada 

memikirkan krisis tersebut berlama-lama. Dalam perimbangannya diantara 

keamanan dan resiko, Angela Merkel lebih mementingkan mengambil resiko 

karena hal tersebut Angela Merkel dapat melihat sisi positif yang diambil. Penulis 

melihat pengambilan keputusan beresiko akan menghasilkan dampak yang besar 

juga baik bagi Angela Merkel maupun bagi Jerman. Daripada terus memikirkan 

resikonya dan tidak berdaya akan hal tersebut, memang lebih baik fokus pada cara 

terbaik pada kebijakan yang diambilnya. 

 Kemudian dari semenjak kecil Angela Merkel memang pandai dalam 

berpolitik. Hal ini juga terbukti ketika ayahnya hendak direkrut oleh Agen Stasi 
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namun tidak dapat terjadi, Angela Merkel yang pernah bergabung dan dia tidak 

menunjukkan dedikasinya terhadap Stasi. Angela Merkel malah menjadi seorang 

agen yang kurang baik, karena penulis berpikiran bahwa setelah dia pernah 

berkunjung ke Jerman Barat dia merasakan hal yang berbeda. Penulis melihat 

Angela Merkel membandingkan kedua negara, dimana Jerman Barat dengan 

ideologi liberalnya dan Jerman Timur dengan ideologi Komunisnya. Penulis 

melihat Angela Merkel kagum akan apa yang telah diperbuat oleh Jerman Barat. 

Karena Jerman Barat lebih menyuguhkan kebebasan berpendapat, pasar bebas dan 

hak asasi manusia dijunjung tinggi. Berbeda dengan Jerman Timur yang memiliki 

nilai-nilai berkebalikan. Jerman Timur kurang bebas akan hak untuk berpendapat, 

semua peraturan harus sesuai dengan kemauan pemerintah dan hak asasi manusia 

tidak terlalu dipikirkan bila dilihat dari program intelegensi seperti Stasi. 

 

5.1.2  Kondisi Perekonomian Jerman pada Masa Kepemimpinan Angela  

Merkel 

 

Terdapat tiga elemen dalam kondisi perekonomian Jerman saat ini. Salah 

satu dari tiga elemen utama yang mampu membuat perekonomian Jerman menjadi 

lebih baik ialah karena Kanselir Jerman sebelumnya. Hal itu terbukti ketika pada 

waktu itu kebijakan Gerhard Schroder berhasil menurunkan angka pengangguran 

dalam Jerman dengan kebijakan reformasi tenaga kerja pada awal 2003.10 

                                                           
10 Independent. “Germany has one of the strongest economies in the world – but it's not because 
of Angela Merkel”. Diakses dari  http://www.independent.co.uk/voices/angela-merkel-germany-
german-economy-euro-eu-deutschemark-a7945406.html pada 6 Januari 2018. 
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Kebijakan tersebut sangat berpengaruh dalam kondisi perekonomian beberapa 

tahun kemudian. Ketika Angela Merkel menjadi Kanselir kondisi perekonomian 

yang baik tersebut merupakan peninggalan dari Kanselir sebelumnya.      

 Elemen kedua yaitu adanya hubungan antara pendidikan, dan pelatihan 

teknis serta industri di Jerman. Ketiganya memiliki hubungan dengan industri-

industri melatih pekerja muda mereka dan biasanya memperkerjakan golongan 

muda yang terampil dalam bidangnya.11 Intinya merupakan struktur industri ini 

tidak berkaitan dengan Angela Merkel, karena pencetus kebijakan ini ialah Gerhard 

Schroder. Kebijakan tersebut sudah ada dan Angela Merkel tinggal meneruskan 

yang sudah ada sebelumnya. Unsur ataupun elemen ketiga merupakan kekuatannya 

dalam kas fiskal negara. Dengan ini Pemerintah Jerman telah berusaha 

menyeimbangkan anggarannya.12 

 

Tabel 5.1   Pertumbuhan GDP, Inflasi, dan Saham Jerman pada Tahun 

2005-2016 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, berdasarkan World Bank. 

                                                           
11 Ibid. 
12 Ibid. 

Federal 

State of 

Germany 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

GDP 

Growth 

% 

0.707 3.7 3.261 1.082 -5.619 4.08 3.66 0.49 0.49 1.93 1.743 1.944 

Inflation 

% 

1.547 1.577 2.298 2.628 0.313 1.104 2.075 2.08 1.505 0.907 0.234 0.483 

Stock 

Traded, 

Total 

Value % 

45.015 64.975 94.619 111.653 52.305 43.741 41.877 35.27 34.98 32.619 42.796 32.323 
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 Berdasarkan Prospect Theory untuk melihat kondisi perekonomian suatu 

negara maka dapat melihat pada data pertumbuhan GDP (Gross Domestic Product), 

Inflasi, dan Indeks dari Harga saham Jerman pada saat Angela Merkel mulai 

menjadi Kanselir. Data diatas menunjukkan kondisi perekonomian Jerman ketika 

Angela Merkel memimpin cukup baik. Melihat pertumbuhan GDP Jerman dimulai 

dari 2005, dimana mulainya Angela Merkel menjadi Kanselir Jerman membuktikan 

bahwa selalu terdapat beberapa kenaikan. Kecuali pada tahun 2009, Jerman tidak 

mengalami kenaikan dalam GDP hal ini dikarenakan terdapat krisis Yunani. Krisis 

Yunani disini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global khususnya beberapa 

negara di Uni Eropa.13 Kemudian perlambatan ekonomi juga dapat dipengaruhi 

oleh menurunnya harga-harga komoditi dikarenakan krisis Yunani. Kemudian 

tingkat suku bunga yang tinggi yang kemudian membatasi pertumbuhan kredit dan 

oleh karena itu dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi. Dan kemudian 

perpolitikan suatu negara juga dapat mempengaruhi pertumbuhan GDP negara. 

Selebihnya itu pertumbuhan ekonomi Jerman terus mengalami pertumbuhan yang 

stabil. 

 Kemudian mengenai inflasi di Jerman pada masa pemerintahan Angela 

Merkel. Pada saat masa pemerintahan Angela Merkel, inflasi di Jerman cukup 

stabil, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 5.3. Inflasi seyogyanya memang terjadi 

pada suatu negara yang ada di dunia ini, apabila tidak adanya inflasi dalam suatu 

negara maka perekonomian negara tersebut kurang begitu sehat. Namun inflasi juga 

                                                           
13 Allianz. “Impact of the Euro Crisis on The German Economy”. Diakses dari 
https://www.allianz.com/v_1349875733000/media/economic_research/publications/working_p
apers/en/euroimpact.pdf pada 6 Januari 2018. 
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tidak terlalu baik apabila angka inflasi tersebut sangat tinggi. Inflasi tidak baik bagi 

perekonomian negara apabila lebih dari 2 persen dan pada angka 3-10 persen dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang terlalu banyak.14 Pada masa Pemerintahan 

Angela Merkel inflasi yang terjadi di Jerman cenderung masih bisa dikatakan sehat. 

Hal itu karena inflasi di Jerman pada saat Angela Merkel menjadi kanselir Jerman 

tidak ada yang mencapai 3 persen lebih.  

Gambar  5.1 Grafik Saham Perdagangan Jerman 2005-2016 (% dari GDP) 

Sumber : The World Bank15 

Saham perdagangan juga menjadi acuan dalam penilaian kondisi 

perekonomian suatu negara berasarkan Prospect Theory. Di Jerman pada masa 

kepemimpinan Angela Merkel Harga saham juga cenderung stabil. Bila dilihat dari 

grafik diatas dimulai pada tahun 2005 sampai dengan 2008 harga saham 

perdagangan Jerman mengalami kenaikan yang sangat tinggi namun untuk angka 

presentasenya dapat dilihat pada tabel 5.1. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya 

                                                           
14 The Balance. “Why Is Inflation Good? 2 Reasons with Examples”. Diakses dari 
https://www.thebalance.com/why-is-inflation-good-4065995 pada 6 Januari 2018 
15 The World Bank. “Stock Traded, total value (% of GDP)”. Diakses dari 
https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.TRAD.GD.ZS?locations=DE&start=2005 pada 6 
Januari 2018. 
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mengalami penurunan dan cenderung stabil sampai tahun 2016. Harga saham 

tertinggi pada tahun 2008 mencapai angka 111.653 dan itu merupakan yang 

tertinggi ketika Angela Merkel menjadi Kanselir Jerman. Kemudian turun sangat 

menjadi 52.305 pada tahun 2009, hal ini dikarenakan pada tahun itu terdapat krisis 

keuangan global. Krisis ini yang menyebabkan penurunan harga saham 

perdagangan Jerman pada tahun 2009 saat Angela Merkel menjadi Kanselir Jerman 

di tahun terakhirnya pada periode pertama. Titik terendah terjadi pada tahun 2014, 

dimana angka harga saham Jerman menjadi 32.619, hal tersebut terjadi setelah pada 

tahun tersebut Angela Merkel mengeluarkan kebijakan menerima pengungsi Suriah 

yaitu Open Door Policy. 

 

Gambar 5.2 Grafik Jumlah Tenaga Kerja dan Angka Pengangguran di  

          Jerman 

Sumber : Destatis16 

                                                           
16 The Guardian. Angela Merkel: 10 years in 10 charts”. Diakses dari 
https://www.theguardian.com/news/datablog/2015/sep/18/angela-merkel-10-years-germany-
chancellor-economy-cdu pada 5 Januari 2018. 
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 Jumlah angka tenaga kerja serta  angka pengangguran di suatu negara juga 

dapat mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Bila dilihat pada grafik  

5.2 diatas jumlah tenaga kerja di Jerman pada masa kepemimpinan Angela Merkel 

cenderung mengalami kenaikan terus menerus dimulai pada tahun 2005 ketika dia 

terpilih menjadi Kanselir. Sedangkan angka pengangguran di Jerman cenderung 

terus menurun ketika Angela Merkel menjadi Kanselir Jerman. Hal ini 

menunjukkan bahwa Angela Merkel mampu membuat masalah ketenagakerjaan di 

Jerman menjadi lebih baik. Adanya krisis keuangan global tidak begitu berpengaruh 

terhadap jumlah tenaga kerja dan angka pengangguran di Jerman pada waktu itu. 

 Bila dilihat pada GDP, Indeks harga saham, inflasi, tenaga kerja dan angka 

pengangguran menunjukkan sesuatu yang positif pada masa pemerintahan Angela 

Merkel. Hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan penulis diatas, dimana indikator-

indikator tersebut dalam kondisi perekonomian menunjukkan hal yang positif dan 

tidak mengecewakan. Apabila dikaitkan dengan penerimaan Pengungsi Suriah ke 

Jerman oleh Angela Merkel maka tidak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di 

Jerman. Hal ini sesuai dengan pengalaman dari Angela Merkel, dimana dia pernah 

tinggal di Jerman Timur dan menghabiskan masa mudanya disana. Jerman Timur 

merupakan negara dibawah kontrol Uni Soviet dimana merupakan negara komunis 

pada waktu itu. Angela Merkel melihat Hak Asasi Manusia sangat dibatasi di 

Jerman Timur pada waktu itu, kemudian hal tersebut yang membuat Angela Merkel 

banyak memberikan humanitarian aids pada pengungsi Suriah di Jerman. 

Kebijakan tersebut murni karena bantuan kemanusiaan kepada pengungsi dan 
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berdasarkan pengalaman dari Angela Merkel. Pengalaman tersebut yang kemudian 

menjadi acuan Angela Merkel dalam pengambilan keputusannya. 

 Dari data diatas penulis melihat bahwa data menunjukkan tren yang positif 

dari tahun 2005, semenjak Angela Merkel memimpin dan menjadi Kanselir dari 

Jerman. Penulis melihat Jerman memiliki kondisi perekonomian yang baik akan 

tetapi Angela Merkel malah menerima pengungsi, hal tersebut malah membuat 

kerugian dalam kondisi perekonomian dari Jerman. Perekonomian dari Jerman 

dapat mengalami gangguan apabila Angela Merkel gagal dalam keputusan yang 

beresiko tersebut. Disisi lain, Sistem Pemerintahan Jerman membuat Kanselir 

memiliki power yang besar sehingga dapat merumuskan kebijakan sesuai dengan 

apa yang dia mau. Akan tetapi dia juga melakukan perundingan dengan parlemen 

dan sudah mempertimbangkan hal tersebut. Hal tersebut merupakan kebijakan 

beresiko yang dibuat dan Angela Merkel berada pada domain losses. Penulis 

melihat adanya unsur politik yang membuat Angela Merkel mengeluarkan 

kebijakan ini. Angela Merkel mengeluarkan kebijakan karena humanitarian aids 

dan bukan karena kondisi perekonomian Jerman. 

 

5.1.3  Opini Internasional Terhadap Kebijakan Migrasi Angela Merkel 

 

Penulis mengambil beberapa negara yang relevan untuk mewakili opini 

internasional terhadap pengambilan keputusan Angela Merkel dalam menerima 

pengungsi Suriah. Negara-negara ini yaitu seperti Hungaria, Austria, Turki, Yunani 

dan Suriah. Beberapa negara tersebut memiliki keterkaitan akan kebijakan Open 
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Door Policy yang dicetuskan oleh Angela Merkel dalam menerima pengungsi 

Suriah tahun 2014. Hungaria dan Austria merupakan negara yang berbatasan 

langsung dengan Jerman dan merasakan secara langsung dampak dari kebijakan 

Angela Merkel. Kemudian Turki merupakan negara yang pernah menjalin 

kerjasama dengan Jerman setelah perang dunia ke-2 dan sekarang juga mengadakan 

pembicaraan untuk menampung pengungsi Suriah dan memberi bantuan ke Turki. 

Yunani merupakan negara anggota Uni Eropa awal yang di lewati oleh para asylum 

seeker menuju Jerman. Berdasarkan Dublin Regulation negara ini harus 

memberikan suakanya namun pada kenyataannya negara ini berada dalam kondisi 

perekonomian buruk pasca krisis tahun 2009. Kemudian Suriah, negara ini 

merupakan asal para asylum seeker menuju ke Jerman. Dengan konflik yang 

ditimbulkan oleh Pemerintahan Bashar Al-Ashaad dengan kelompok oposisi 

membuat negara ini diambang kehancuran yang membuat penduduknya pergi 

mencari suaka di negara lainnya. 

 Sebagai Kanselir ke-8 Jerman, Angela Merkel dihadapkan dengan keadaan 

yang berat mengenai keputusannya. Hal ini terbukti tidak semua negara yang 

relevan pro dengan kebijakan Open Door Policy dari Jerman. Spiegel Online 

menyebutkan bahwa “Merkel’s Refugee Policy Divides Europe”, dalam artikel 

tersebut juga disebutkan bahwa kebijakan tersebut dapat membuat disintegrasi Uni 

Eropa.17 Kebijakan tersebut juga mendapatkan pro-kontra dari beberapa negara 

yang berkaitan serta relevan dengan kebijakan ini. 

                                                           
17 Spiegel Online. “Merkel’s Refugee Policy Divides Europe”. Diakses dari 
http://www.spiegel.de/international/germany/refugee-policy-of-chancellor-merkel-divides-
europe-a-1053603.html pada 7 Januari 2018. 
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 Hungaria melalui Perdana Menteri mereka menyatakan mengenai kebijakan 

Angela Merkel bahwa “A German problem rather than a European one”.18 Dari 

pernyataan tersebut membuktikan bahwa Viktor Orban sebagai Perdana Mernteri 

Hungaria kurang setuju dengan pengambilan keputusan Angela Merkel dalam 

menerima gelombang pengungsi yang terlalu banyak, karena pengungsi yang akan 

memasuki Jerman banyak mendiami negaranya.  

“Hungary does not need a single migrant for the economy to work, 

or the population to sustain itself, or for the country to have a future. Every 

single migrant poses a public security and terror risk. Whoever needs 

migrants can take them, but don’t force them on us, we don’t need them. Of 

course it’s not accepted, but the factual point is that all the terrorists are 

basically migrants.”19 

 

Sebelum memasuki negaranya, para pencari suaka tersebut ingin 

ditingkatkan statusnya untuk menjadi pengungsi dan mendiami Hungaria dalam 

beberapa waktu dengan jumlah yang besar. Kemudian menanggapi hal tersebut 

Viktor Orban sampai melakukan referendum kepada masyarakatnya sendiri, dan 

hasilnya warga negaranya setuju untuk menutup daerah perbatasannya agar pencari 

suaka tidak memasuki negaranya. Viktor Orban ketakutan akan adanya gelombang 

pengungsi yang memasuki Eropa dan negaranya akan mengakibatkan teroris 

dengan mudahnya masuk dan membuat kekacauan. Hungaria tidak mau menerima 

pengungsi apapun alasannya. 

                                                           
18 Deutsche Welle. “Chancellor Angela Merkel defends Germany’s refugee policy as moral and 
legal”. Diakses dari http://www.dw.com/en/chancellor-angela-merkel-defends-germanys-
refugee-policy-as-moral-and-legal/a-18692184 pada 7 Januari 2018. 
19 Politico. “Viktor Orbán: Migrants are a poison”. Diakses dari 
https://www.politico.eu/article/viktor-orban-migrants-are-a-poison-hungarian-prime-minister-
europe-refugee-crisis/ pada 7 Januari 2018. 
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Kemudian Austria awalnya melalui tokoh politiknya bernama Norbert 

Hofer yang sedang mencalonkan untuk menjadi presiden menekankan untuk 

menolak pengungsi mendatangi Austria. Namun beberapa bulan berselang dia 

diakalahkan oleh pesaingnya yang setuju akan datangnya pengungsi. Namun 

Perdana Menteri Austria yang bernama Christian Kern mengeluarkan statement 

mengenai kebijakan penerimaan pengungsi; 

“We believe an exception is necessary for Austria for having already 

fulfilled its obligation. We will discuss that with the European Commission. 

We are of the opinion … that the people in question here already sought an 

asylum application or arrived in Italy or Greece. We must check whether 

we have already fulfilled our quota and discharged our obligation.”20  

  

 Perdana Menteri Christian Kern memang setuju akan adanya skema 

pembagian penerimaan pencari suaka di Eropa. Namun kemudian dia merasa 

dengan sudah terpenuhinya kewajiban Austria dalam menangung beban pengungsi 

tersebut membuat dia kewalahan dan ingin melarang masuk gelombang pengungsi. 

Christian Kenn menegaskan bahwa seharusnya Komisi Uni Eropa harus 

mengontrol setiap kuota dalam setiap negara, kalau sudah terpenuhi maka 

diperbolehkan untuk tidak menerimanya lagi. Pernyataan Perdana Mernteri Austria 

tersebut tentu ada kaitannya dengan kebijakan Open Door Policy dari Angela 

Merkel. Dengan penerimaan gelombang pengungsi ini dan pengungsi menuju 

Jerman membuat negara Austria juga kewalahan dengan gelombang pengungsi. Hal 

ini dikarenakan untuk memasuki Jerman harus melewati Hungaria dan Austria, dan 

Hungaria sudah menegaskan untuk menutup daerah perbatasannya dari pengungsi. 

                                                           
20 Politico. “Austria wants to be excluded from EU refugee scheme”.  Diakses dari 
https://www.politico.eu/article/austria-wants-to-be-excluded-from-eu-refugee-scheme/ pada 7 
Januari 2018. 
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Sedangkan Austria setelah itu mendapatkan dampak dari derasnya gelombang 

pengungsi yang masuk. 

 Negara Yunani juga merupakan negara yang relevan dengan krisis 

pengungsi Suriah ini. Hal ini dikarenakan pengungsi yang akan memasuki Eropa 

menyeberangi laut mediterania dari Turki dan kemudian menuju ke Yunani. 

Berdasarkan Dublin Regulation negara anggota Uni Eropa pertama yang dimasuki 

oleh pengungsi harus memberikan suaka kepada asylum seeker. Dalam kasus ini 

negara Yunani yang harus memberikan suaka kepada para asylum seeker. Namun 

Yunani melalui Perdana Menterinya Alexis Tsipras menyatakan “Greece should no 

longer be part of the crisis, but part of the solution”.21 Pernyataan tersebut dia 

sampaikan ketika mengadakan pertemuan dengan Kanselir Jerman, Angela Merkel. 

Meski pada saat ini Yunani sedang mengalami krisis keuangan, namun hal tersebut 

bukan menjadi pusat perundingan dengan Jerman dan Uni Eropa. Merkel 

menekankan bahwa keputusan akhir mengenai dana talangan Yunani akan 

dilakukan oleh beberapa lembaga yang membiayai program bailout Yunani.22 

 Angela Merkel menyatakan “Again and again, we will together stand up for 

a fair distribution of refugees within the EU and that a country like Greece is not 

left alone”, hal tersebut dinyatakan melalui konferensi pers bersamaan dengan 

Tsipras.23 Komisi Uni Eropa memberikan bantuan kepada Yunani sebesar 5.9 juta 

                                                           
21 Politico. “Greek financial crisis on sidelines as Merkel, Tsipras meet to talk refugees”. Diakses 
dari https://www.politico.eu/article/greek-financial-crisis-on-sidelines-as-merkel-tsipras-meet-
to-talk-refugees/ pada 7 Januari 2018. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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Euro untuk pendistribusian pengungsi ke anggota Uni Eropa yang lainnya.24  Pulau-

pulau di Yunani mendapatkan banyak sekali pengungsi dan Angela Merkel 

mengharapakan kepada Uni Eropa agar pengungsi tersebut didistribusikan secara 

merata. Uni Eropa menginginkan distribusi pengungsi distribusi sebesar 62.000 

pengungsi di Yunani dan sekitar 16.000 pengungsi di pulau-pulau yang ada di 

Yunani.25 Dengan kebijakan Open Door Policy yang Angela Merkel cetuskan 

membuat beberapa pengungsi ingin meuju ke Jerman dan Yunani mendapatkan 

dampak dari hal itu. Akan tetapi setelah mendapatkan bantuan dari komisi Uni 

Eropa meringankan beban Yunani. 

 Kemudian mengenai mengancam untuk mengakhiri kesepakatan mengenai 

pengungsi dengan Uni Eropa, hal ini dikarenakan hubungan diplomatik yang kian 

memanas antara Turki dengan Jerman dan Belanda.26 Tensi meninggi setelah 

Jerman dan Belanda mencegah politisi asal Turki yang mengadakan demonstransi 

akan referendum dalam memberikan Presiden Recep Tayyip Erdogan kekuasaan 

yang baru. Padahal pada awalnya Turki menyetujui untuk menandatangani 

kerjasama dengan Uni Eropa tahun 201327 berkaitan dengan para banyaknya 

pencari suaka menuju ker Eropa secara ilegal melewati Turki. Erdogan 

                                                           
24 The Irish Times. “EU gives Greece €5.9m for transport of refugees from islands”. Diakses dari 
https://www.irishtimes.com/news/world/europe/eu-gives-greece-5-9m-for-transport-of-
refugees-from-islands-1.2406711 pada 7 Januari 2018. 
25 Politico. “Greek financial crisis on sidelines as Merkel, Tsipras meet to talk refugees”. Diakses 
dari https://www.politico.eu/article/greek-financial-crisis-on-sidelines-as-merkel-tsipras-meet-
to-talk-refugees/ pada 7 Januari 2018. 
26 Independent. “Turkey threatens ending EU refugee deal amid diplomatic crisis with Germany 
and the Netherlands”. Diakses dari http://www.independent.co.uk/news/world/europe/turkey-
eu-refugee-deal-end-germany-netherlands-dutch-diplomatic-crisis-recep-tayyip-erdogan-
a7633526.html pada 7 Januari 2018. 
27 Ibid. 
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menganggap Uni Eropa tidak berpegang pada janji untuk memberi hak kepada 

warga negara Turki dalam perjalanannya ke Eropa menggunakan bebas visa. “We 

are the ones who feed 3m-3.5m refugees in this country,” he said. “You have 

betrayed your promises. If you go any further those border gates will be opened”,28 

ungkap Erdogan. 

 Erdogan mau melakukan kerjasama dengan Uni Eropa dengan menerima 

pengungsi Suriah, karena memang pada dasarnya Turki memiliki letak geografis 

yang sangat dekat dengan Suriah dan berbatasan langsung. Setelah itu Uni Eropa 

telah merencanakan pengalokasian dana sebesar 3.6 juta euro untuk mendorong 

dalam penerapan standar eropa dalam berbagai bidang seperti peraturan hukum, 

hak asasi manusia serta kebebasan pers.29  

  Disini kerjasama Turki lebih banyak dengan Uni Eropa mengenai 

Pengungsi. Hal ini dikarenakan Turki merupakan negara yang berbatasan langsung 

dengan Suriah dan pengungsi paling banyak terbanyak di Turki. Turki merupakan 

tempat utama bagi para pencari suaka untuk menuju ke Eropa, sekitar 615.000 

pencari suaka dan banyak yang menginginkan ke Eropa melewati lautan Turki.30 

Uni Eropa menginginkan pengungsi untuk tetap di Turki, agar pengungsi tidak 

menuju ke Eropa dengan gelombang yang besar. Kebanyakan pengungsi dari Turki 

ingin menyeberangi laut mediterania untuk menuju ke Yunani dan kemudian 

                                                           
28 Financial Times. “Erdogan threatens to let 3m refugees into Europe”. Diakses dari 
https://www.ft.com/content/c5197e60-b2fc-11e6-9c37-5787335499a0 pada 7 Januari 2018. 
29 Sunday Express. “Merkel is ‘harming EU credibility’: German chancellor savaged for 
‘unfortunate statement'”. Diakses dari https://www.express.co.uk/news/world/842357/eu-uk-
angela-merkel-germany-election-turkey-omer-celik-credibility-relations pada 7 Januari 2018. 
30 Time. “Why the E.U. Is Offering Turkey Billions to Deal With Refugees”. Diakses dari 
http://time.com/4076484/turkey-eu-billions-dollars-refugee-slow/ pada 8 Januari 2018. 
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melewati jalur darat untuk ke negara tujuan masing-masing. Namun kebanyakan 

pencari suaka menuju ke Jerman. Hal ini dikarenakan setelah Angela Merkel 

mencetuskan Open Door Policy banyak pengungsi dari Turki menginginkan suaka 

yang diberikan oleh Jerman. 

 “Turkey plays a key role in this situation”, hal tersebut diungkapkan oleh 

Angela Merkel pada 15 Oktober 2015 pada Parlemen Jerman.31 Disini Angela 

Merkel ingin Uni Eropa lebih fokus pada Turki. Dengan pencari suaka yang ingin 

ke Eropa tetap di Turki membuat beberapa negara anggota Uni Eropa tidak 

mengkhawatirkan keamanan di perbatasan mereka. 

Suriah disini merupakan negara yang sangat berhubungan dengan kasus pengungsi 

ini. Hal ini dikarenakan terdapat perang saudara dalam internal Suriah. Rezim dari 

Bashar Al-Ashaad membuat perselisihan dalam negara tersebut, yang akhirnya 

membuat warga negaranya pergi dari negaranya untuk mendapatkan perlindungan 

dan mencari suaka di negara lain.  “People would be talking to each other … One 

would suggest, ‘Just go.’ ‘Go where?’ ‘Go to Mama Merkel–she’s accepting 

everyone”,32 perkataan diatas merupakan ucapan salah satu warga Suriah, Yehiya 

Mohammad. Dengan perkataan tersebut membuktikan bahwa Jerman merupakan 

tujuan yang menyuguhkan kesejahteraan lebih. Angela Merkel mendapatkan 

penilaian yang bagus dari para penduduk Suriah setelah mengeluarkan kebijakan 

Open Door Policy.  

                                                           
31 Ibid. 
32 Time. “Promise Land”. Op. Cit. 
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 “I lived in a tent, I gave birth, and then I returned to the tent. It was dirty 

and disgusting. I suffered all this in order to get to Germany. That was my goal”,33 

ungkap salah satu pengungsi Suriah yang sudah berada di Jerman. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa Jerman memang merupakan tujuan dari para asylum seeker. 

Jerman merupakan salah satu negara maju di Eropa yang menyuguhkan 

kesejahteraan, sehingga banyak menjadi minat dari para asylum seeker untuk 

menuju ke Jerman. “This is the reason why all the refugees want to come to 

Germany. Because so many of our people are already here”,34 ungkap para 

pengungsi lain yang sudah berada di Jerman. Dengan ungkapan tersebut dapat 

diartikan bahwa Jerman merupakan negara tujuan dikarenakan memang sudah 

banyak pengungsi Suriah disana. Dengan begitu para pengungsi Suriah di Jerman 

dapat memberikan kabar kepada sanak-keluarga di Suriah dan mengabarkan bahwa 

di Jerman banyak terdapat pengungsi dari Suriah. 

 Disini kebijakan dari Angela Merkel mendapatkan beberapa pro dan kontra 

dari negara yang relevan pada kasus ini. Dari Hungaria jelas menolak pengungsi 

dari Suriah dan kurang setuju dengan Open Door Policy yang dikeluarkan oleh 

Angela Merkel. Kemudian Austria menerima pengungsi akan tetapi dengan kuota 

sudah terpenuhi tidak ingin menambah pengungsi untuk memasuki negaranya. 

Kebijakan Angela Merkel membuat Austria kewalahan dikarenakan Austria sudah 

tidak menginginkan pengungsi lagi namun merasakan dampak dari para pencari 

suaka untuk ke Jerman dan mengantri di dalam negaranya. Kemudian Yunani ingin 

                                                           
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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menjadi bagian akan solusi penyelesaian krisis ini bukan menjadi bagian dari krisis 

ini. Turki lebih banyak berinteraksi dengan Uni Eropa karena Turki memegang 

peran penting pada krisis ini, apabila pengungsi Suriah dari Turki menyeberang laut 

dan menuju ke Eropa maka akan banyak memakan korban dan membuat banyak 

negara Eropa kewalahan akan gelombang pengungsi yang masuk. Suriah 

merupakan negara asal pengungsi tersebut, dan sumber krisis. Disini penulis tidak 

menemukan statement langsung dari pemerintah Suriah akan kebijakan Open Door 

Policy. Namun penulis menemukan beberapa pernyataan para pengungsi dan 

sebagian dari mereka menginginkan untuk ke Jerman setelah mengetahui Angela 

Merkel mengeluarkan kebijakan Open Door Policy. 

 Kemudian penulis disini melihat bahwa pernyataan dari Perdana Menteri 

Hungaria, Austria dan Presiden Turki merupakan domain losses dari Angela 

Merkel. Hal itu dikarenakan Viktor Orban sebagai Perdana Menteri Hungaria tidak 

ingin membuka pintu perbatasannya untuk para pengungsi Suriah. Perdana Menteri 

Austria awalnya menyetujui, namun setelah kuota terpenuhi dan banyak pengungsi 

yang berada di negaranya karena ingin menuju ke Jerman Perdana Menteri Austria 

mengeluh dan mengancam untuk tidak kooperatif dengan kebijakan Uni Eropa. 

Kemudian Turki lewat Presidennya menyatakan bahwa mengancam akan keluar 

dari kerjasama dengan Uni Eropa dan Jerman. Hal itu disebabkan urusan diplomatik 

Turki dengan Jerman dan Belanda.  

 Penulis melihat ketiga negara tersebut lewat pemimpinnya masing-masing 

dapat menjadi domain losses dari Pengambilan Keputusan Angela Merkel. Hal itu 

dikarenakan ketiga pernyataan dari pemimpin negara tersebut bisa saja merugikan. 
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Kemudian setelah itu dapat membuat Angela Merkel membuat keputusan yang 

beresiko lebih tinggi daripada sebelumnya. Hal itu dikarenakan semakin banyak 

domain losses maka akan membuat Angela Merkel membuat kebijakan beresiko 

dengan variasi tinggi, sesuai dengan Prospect Theory.  

  

5.1.4  Polling Opini Publik Terhadap Kebijakan Migrasi Angela Merkel 

 

Setelah Angela Merkel mengeluarkan kebijakan Open Door Policy tidak 

semua masyarakat dari Jerman menerima dengan sikap yang baik. Banyak reaksi 

dari sekelompok masyarakat yang muncul terhadap pengungsi yang datang dari 

Suriah. Banyak sekali penduduk di Jerman khawatir akan kebijakan migrasi dari 

Angela Merkel, khususnya xenophobia.35 Xenophobia itu sendiri merupakan 

ketakutan atau kebencian terhadap orang asing, orang-orang dari budaya yang 

berbeda dengan penduduk asli setempat.36  

                                                           
35 DIW Economic Bulletin. 2017. “Barometer of public opinion about refugees in Germany”. Berlin: 
eScriptum GmbH & Co KG. Vol.7. hal. 165. Diakses dari 
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw.../diw_econ_bull_2017-16.pdf pada 9 
Januari 2018. 
36 Dictionary.com. “Xenophobia”. Diakses dari http://www.dictionary.com/browse/xenophobia 
pada 9 Januari 2018. 
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Gambar 5.3 Protes Masyarakat Jerman terhadap Gelombang Pengungsi 

Sumber : Al-Jazeera America. (http://america.aljazeera.com/opinions/2016/2/the-

rapist-refugee-as-germanys-boogeyman.html) 

Lebih dari 600 orang telah disurvei pada bulan Agustus 2015 di Jerman 

mengenai xenophobia.37 Kebanyakan orang tersebut takut akan infiltrasi asing dan 

islamisasi yang ada di Jerman. Hal itu semua karena sebelumnya pada beberapa 

negara di Eropa terdapat serangan teror yang mengejutkan dunia internasional. 

Kebanyakan 60,2% menyetujui bahwa Eropa harus dilindungi dari peningkatan 

islamisasi.38 Publik Jerman sendiri banyak yang menyerukan bahwa Jerman terlalu 

banyak imigran ataupun pengungsi. Banyak yang berpendapat pula bahwa 

                                                           
37 Universitat Bielefeld. 2016. “Xenosophia and Xenophobia”. Bielefeld:Center for interdisciplinary 
Research on Religion and Society. Diakses dari http://www.uni-
bielefeld.de/%28en%29/theologie/forschung/religionsforschung/forschung/streib/inter/umfrage
ergebnisse.html pada 10 Januari 2018. 
38 Ibid. 
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pemerintah Jerman kurang melakukan perlawanan terhadap orang asing yang 

memasuki Jerman.  

Gambar 5.4 Grafik Survei mengenai Xenophobia di Jerman 

Sumber : Universitat Bielefeld. 

Grafik 5.10 diatas menunjukkan bahwa bagian kiri merupakan data statistik 

dari “Eropa harus melindungi diri dari peningkatan islamisasi”, yang tengah 

menunjukkan “Terlalu banyaknya imigran di Jerman”, yang paling kanan 

menunjukkan “Sikap perlawanan pemerintah terhadap orang asing di Jerman”. 

Kemudian warna merah menunjukkan sepenuhnya setuju, biru menunjukkan agak 

setuju, kuning menunjukkan agak tidak setuju, dan putih menunjukkan sepenuhnya 

tidak setuju. Bila melihat grafik 5.10 diatas yang merupakan survei dari Universitat 

Bielefeld banyak yang menunjukkan agak setuju dan sepenuhnya setuju akan 

perlawanan akan orang asing. 

 



28 
 

Gambar 5.5 Grafik Permasalahan yang terjadi di Jerman 

Sumber : Forschungsgruppe Wahlen: Politbarometer.39 

 Grafik 5.11 diatas merupakan persoalan yang pernah terjadi di Jerman pada 

tahun 2000 sampai dengan 2017. Data diatas menunjukkan bahwa permasalahan di 

Jerman meliputi Serangan teror, perang, dan perdamaian, kemudian pengangguran, 

orang asing dan pengungsi, serta krisis finansial. Grafik diatas menunjukkan 

permasalahan pengungsi menjadi perhatian bagi publik Jerman semenjak terjadi 

perang saudara di Suriah. Kemudian semenjak Angela Merkel mengeluarkan 

kebijakan Open Door Policy pada tahun 2014 dan banyak imigran, orang asing dan 

pengungsi Suriah memasuki Jerman membuat persoalan tersebut semakin banyak 

diperhatikan oleh publik dan pemerintah Jerman sendiri. Puncak dari permasalahan 

akan pengungsi dan orang asing tersebut terjadi pada 2016. 

                                                           
39 DIW Economic Bulletin. Op.cit. hal. 166. 



29 
 

 Semenjak Angela Merkel menjadi Kanselir Jerman pada tahun 2005 dan 

membuat kebijakan Open Door Policy untuk krisis pengungsi ini angka 

pengangguran menunjukkan penurunan dan tidak mendapatkan imbas dari Open 

Door Policy. Kemudian mengenai serangan teror setelah dikeluarkannya kebijakan 

Open Door Policy juga tidak menunjukkan peningkatan (lihat grafik 5.10). Hal ini 

membuktikan tingkat keamanan Jerman akan serangan teror juga tinggi, dan 

pemerintah melakukan cara pencegahan agar serangan teror tidak terjadi. 

Kemudian mengenai krisis finansial baik di Eropa dan Jerman menunjukkan 

kenaikan ketika Angela Merkel mengeluarkan kebijakan Open Door Policy. Hal itu 

jelas membuat jerman mengeluarkan banyak dana akan pemberian suaka terhadap 

pengungsi, kemudian pemberian bantuan kepada Turki dan Yunani untuk 

membendung gelombang pengungsi agar tidak banyak yang memasuki negara 

Eropa yang merupakan anggota Uni Eropa.    

 

 

 



30 
 

Gambar 5.6 Grafik Presentase Rating Penerimaan terhadap Angela Merkel 

Sumber : Infratest Dimap.40 

 Dengan adanya polling opini publik yang cenderung negatif akan kebijakan 

yang dikeluarkan oleh Angela Merkel, hal tersebut tidak mempengaruhi presentase 

penerimaan terhadap Angela Merkel. Setelah Angela Merkel membuat kebijakan 

Open Door Policy tidak membuat masyarakat Jerman kehilangan kepercayaan 

terhadap Angela Merkel. Elektabilitas Angela Merkel cenderung stabil dan sedikit 

menurun ketika pada tahun 2010 sampai 2011, setelah itu cenderung naik (lihat 

grafik 5.6). Hal ini dikarenakan Partai CDU dan CSU memiliki kekuasaan yang 

tinggi di Jerman dalam beberapa aspek selama dia menjadi Kanselir Jerman.41 

Partai politik menjadi penentu kepercayaan publik terhadap Angela Merkel selama 

menjadi Kanselir di Jerman. Meskipun Angela Merkel membuat kebijakan beresiko 

                                                           
40 The Guardian. “Angela Merkel: 10 years in 10 charts”. Diakses dari 
https://www.theguardian.com/news/datablog/2015/sep/18/angela-merkel-10-years-germany-
chancellor-economy-cdu pada 10 Januari 2018 
41 Ibid. 
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jika partainya memiliki kekuasaan dan rating yang tinggi maka tidak 

mempengaruhi elektabilitas pembuat kebijakan di Jerman. 

 Penulis disini melihat bahwa Angela Merkel merupakan seorang Kanselir 

Jerman yang memiliki banyak domain losses. Kecenderungan berani dalam 

membuat keputusan beresiko membuat domain losses Angela Merkel tinggi. 

Kemudian disini penulis melihat bahwa Angela Merkel banyak menuai protes dari 

masyarakat Jerman ketika mulai banyak gelombang pengungsi Suriah datang. 

Kelompok Xenophobia dan Islamophobia banyak melakukan protes di Jerman dan 

hal itu setelah kebijakan Open Door Policy dikeluarkan oleh Angela Merkel.  

 Berbagai masalah dalam domestik Jerman sebenarnya tidak hanya 

mengenai krisis pengungsi. Masih banyak permasalahan seperti halnya terorisme, 

pengangguran, dan krisis financial. Namun setelah Angela Merkel mengeluarkan 

kebijakan Open Door Policy membuat permasalahan Xenophobia dan 

Islamophobia meningkat. Hal ini yang kemudian memunculkan kekhawatiran 

dalam masyarakat Jerman. Disini penulis melihat Angela Merkel banyak membuat 

keputusan yang beresiko. 
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5.1.5  Bentuk Framing Media Terhadap Kebijakan Migrasi Angela Merkel 

 

Bagian ini merupakan bentuk editorial media terhadap pemberitaan Angela 

Merkel dalam kasus penerimaan terhadap Pengungsi Suriah pada tahun 2014. 

Media online merupakan yang terpopuler pada kalangan kaum muda di Jerman, 

sekitar 97,5 persen dan pada kisaran usia 14 sampai 19 menggunakan media 

online.42 Semua media di Jerman saat ini yang dahulunya media cetak sudah banyak 

beralih dan membuka portal online mereka. Maka dari itu penulis melakukan 

pencarian pada setiap media berita online yang berkaitan dengan Angela Merkel 

mengenai Krisis Pengungsi Suriah. 

Media terkenal dari Jerman yang dijadikan acuan penulis dalam 

menganalisa kebijakan migrasi Angela Merkel antara lain; Der Spiegel, Focus, Die 

Zeit, Die Welt, BILD, Berliner Morgenpost. Semua media masa tersebut 

merupakan media masa online yang menggunakan bahasa Jerman, namun hanya 

Der Spiegel yang memiliki portal pemberitaan dalam dua bahasa, yaitu Jerman dan 

Inggris.  

 

 

 

 

 

                                                           
42 European Journalism Centre. “Media Lanscapes; Germany”. Diakses dari 
http://ejc.net/media_landscapes/germany pada 10 Januari 2018. 
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Tabel 5.2 Daftar Editorial Media Masa Online Jerman 

Media Link Berita Editorial Keterangan 

Der Spiegel http://www.spiegel.de/international/search/index.html?suchbegriff= 12 6 Informatif, 
tidak 

mendukung 

Focus https://www.focus.de/suche/Politik%20der%20offenen%20T%C3%BCr/ 3 - buruk 

Die Zeit http://www.zeit.de/suche/index?q= 7 - informatif 

Die Welt https://www.welt.de/politik/ 7 - Informatif, 
netral 

Berliner 
Morgenpost 

https://www.morgenpost.de/suche/ 2 1 informatif 

Sumber : Hasil Olahan Penulis. 

 Dari pencarian diatas menunjukkan bahwa dari lima media online milik 

Jerman, dua diantaranya terdapat editorial sedangkan tiga diantaranya merupakan 

bentuk pemberitaan saja. Media tersebut adalah Der Spiegel, dan yang kedua adalah 

Berliner Morgenpost. Media Der Spiegel menerbitkan 12 berita terkait Open Door 

Policy dari tahun 2014 dan 6 editorial, sedangkan Berliner Morgenpost menerbitkan 

2 berita terkait Open Door Policy dan 1 editorial.  

Dalam editorialnya pada 3 Januari 2018, Berliner Morgenpost dengan 

bahasanya menjelaskan bahwa Open Door Policy merupakan sebuah kebijakan 

yang salah sasaran, maka dari itu kebijakan tersebut yang membuat kekerasan 

dalam masyarakat Jerman; 

 “The latest investigation by the renowned criminologist and former 

Minister of Justice Christian Pfeiffer in Lower Saxony shows that the 

number of police-recorded acts of violence in Lower Saxony at the height 

of the refugee crisis in the years 2014 to 2016 increased by 10.4 percent - 

and this increase to 92.1 percent Attributable to refugees.”43 

  

                                                           
43 [Editorial] Berliner Morgenpost. “Migrant crime is also the result of misguided policies”. 
Diakses dari https://www.morgenpost.de/meinung/article213010191/Migranten-Kriminalitaet-
ist-auch-Folge-verfehlter-Politik.html pada 10 Januari 2018. 
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 Diatas merupakan pernyataan dari Editorial media Morgenpost. Dimana 

terdapat data yang menunjukkan kenaikan kekerasan di masyarakat Jerman dari 

2014 sampai 2016 dan berkisar dari 10,4 persen ke angka 92,1 persen.44 Kekerasan 

itu disebabkan oleh pengungsi kepada masyarakat sekitar. Data tersebut 

berdasarkan investigasi dari ahli kriminologi dan merupakan mantan Menteri 

Kehakiman di Jerman, Christian Pfeiffer. Investigasi tersebut dilakukan pada 

negara bagian Lower Saxony.  

  Kemudian dalam Editorial Spiegel pada 21 September 2015, media online 

tersebut menuturkan bahwa kebijakan Angela Merkel dapat membuat perpecahan 

Eropa; 

“Merkel, though, is still unsure of how to tackle the crisis. The calls 

for the chancellor to visit a refugee hostel are growing louder, but she 

doesn't want to show up empty-handed. A political leader must offer 

solutions and not just complain about the circumstances, she says. It is a 

sentence that will come up often in the next few weeks.”45 

  

 Media online tersebut menjelaskan sebenarnya Angela Merkel dengan 

kebijakan Open Door Policy yang dia buat belum yakin menangani krisis tersebut. 

Media Spiegel mengkritik bahwasanya perkataan yang sering muncul dari Angela 

Merkel ialah bagaimana cara menemukan solusi bukan hanya mengeluh mengenai 

keadaan. Media masa online tersebut terus menuturkan bahwa perkataan tersebut 

yang akan terus terulang dari Angela Merkel. Namun, Angela Merkel kurang 

                                                           
44 Ibid. 
45 [Editorial] Spiegel Online. “Merkel's Refugee Policy Divides Europe”. Diakses dari 
http://www.spiegel.de/international/germany/refugee-policy-of-chancellor-merkel-divides-
europe-a-1053603.html pada 10 Januari 2018. 
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mendapatkan banyak dukungan baik dari masyarakat maupun beberapa negara 

anggota Uni Eropa terkait krisis pengungsi ini. 

 

 Kemudian terdapat editorial dari Spiegel juga, pada tanggal 2 November 

2015. Editorial tersebut menyebutkan bahwa Angela Merkel mengenai 

pendekatannya terhadap pengungsi membuat dia dibawah tekanan; 

“There is indeed much that is no longer working. The federal 

government has still not made the 40,000 emergency beds available that it 

promised back in September during an emergency summit at the 

Chancellery. Furthermore, underage migrants are often put on trains 

unaccompanied and sent across the country. And it still often takes more 

than six months before refugees can even file their applications for 

asylum.”46 

 

 Media masa online tersebut menegaskan bahwa infrastruktur yang 

disediakan oleh pemerintah Jerman sudah banyak yang tidak berfungsi. Dengan 

kedatangan banyak pengungsi membuat infrastruktur banyak yang rusak dan belum 

diperbaiki. Bahkan beberapa migran dibawah umur tidak memiliki fasilitas tidur. 

Mereka akhirnya sering ditempatkan di kota lain atau bahkan di negara bagian lain 

dan dikirim melalui kereta. Kebijakan dari Angela Merkel yang menerima 

pengungsi terlalu banyak membuat beberapa pengungsi kekurangan suaka. 

Editorial yang dilakukan oleh Spiegel, pada 6 Oktober 2015 juga 

kurang mendukung kebijakan dari Angela Merkel; 

“Merkel is aware that she is losing her grip on the refugee issue. 

Public sentiment is shifting and the climate in the country is getting colder. 

But Merkel herself doesn't want to play the role of ice queen. She also has 

little regard for the activism that has gripped her party and wants to 

persevere with her pro-refugee policy -- not least because she doesn't 

believe the alternatives being suggested are feasible. Within the 
                                                           
46 [Editorial] Spiegel Online. “Merkel Under Fire as Refugee Crisis Worsens”. Diakses dari 
http://www.spiegel.de/international/germany/merkel-under-fire-as-refugee-crisis-in-germany-
worsens-a-1060720.html pada 10 Januari 2018. 
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Chancellery, officials believe that closing Germany's borders is 

impracticable. And if that's not possible, the argument goes, then it's best to 

just not talk about it. The chancellor's view is that nothing can be more 

damaging than a political pledge that then doesn't get implemented”.47 

 

Dari editorial media diatas terlihat bahwa Spiegel selalu membicarakan 

mengenai Angela Merkel yang selalu mendapatkan sentimen dari publik akan 

sebuah kebijakan yang dikeluarkannya. Seolah-olah Angela Merkel dengan 

kebijakan yang diformulasikannya memunculkan permasalahan. Kemudian 

sentimen dari publik seperti dibesar-besarkan. Hal itu terbukti dari perkataan media 

diatas yang menyebutkan bahwa Merkel kehilangan kekuasaannya atas masalah 

pengungsi dan kemudian sentimen publik menaik. Kemudian diakhir terdapat 

perkataan yang membuat Angela Merkel tersudut, bahwa janji politik harus 

diimplementasikan. Hal tersebut seolah-olah membuat Angela Merkel dengan 

pengambilan keputusannya dan dengan janjinya akan mengatasi krisis ini seolah-

olah tidak dapat menangani krisis tersebut. 

Penulis melihat beberapa editorial dari media masa online terkenal di 

Jerman membuat domain losses dari Angela Merkel sedikit. Hal itu dikarenakan 

dari lima media masa online tersebut menunjukkan tiga bersifat informatif dan 

memiliki kecendurungan memberikan informasi pada kebijakan Open Door Policy 

dari Angela Merkel. Kemudian yang dua lainnya ada yang sangat buruk dalam 

penilaiannya terhadap Open Door Policy. kemudian terdapat juga yang informatif 

akan tetapi kebanyakan konten pemberitaan kurang mendukung jalannya Open 

                                                           
47 [Editorial] Spiegel Online. “Merkel's Grip on Refugee Crisis May Be Slipping”. Diakses dari 
http://www.spiegel.de/international/germany/criticism-mounts-of-handling-of-refugee-crisis-by-
merkel-a-1056315.html pada 10 Januari 2018.   



37 
 

Door Policy. Maka dari itu penulis melihat bahwa editorial media dalam kasus 

pengambilan resiko Angela Merkel kurang memiliki efek terhadap kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Angela Merkel.  

 

5.1.6  Konten Pidato Angela Merkel Seputar Open Door Policy 

  

Pada sub-bab ini penulis akan menganalisa pernyataan dari Angela Merkel 

terkait Pengungsi dari Suriah semenjak kebijakan Open Door Policy dikeluarkan 

pada tahun 2014. Angela Merkel sebenarnya menyadari reaksi negatif akan 

kebijakannya Open Door Policy. Pada konferensi di London 4 Februari 2016, 

Angela Merkel menuturkan bahwa;    

 “Today, the priority is to ease suffering and to offer prospects for 

the people seeking refuge in Syria and neighbouring countries. This should 

be a day of hope for these people. I would like, first of all, to express my 

sincere thanks for the willingness shown by countries such as Jordan, 

Lebanon and Turkey to offer refugees shelter. They need our support.”48 

 

Kemudian, Angela Merkel juga menuturkan bahwa bantuan kepada Pengungsi 

Suriah di Jerman harus diberikan; 

“As regards the most essential aid ‑ daily food rations ‑ we saw in 

the past year how cutbacks were made that were unbearable and how this 

forced people to flee. This is why the Federal Government is pledging a total 

of one billion euros to the humanitarian aid programmes of the United 

Nations for 2016. We would like to contribute 570 million euros of this sum 

to the World Food Programme ‑ this is approximately 50 per cent of the 

funds that the World Food Programme needs for these three countries this 

                                                           
48 The Federal Governement. 2016.“Speech by Federal Chancellor Dr Angela Merkel at the 
opening of the Supporting Syria and the Region conference in London on 4 February 2016”. 
Diakses dari https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Reden/2016/2016-02-04-bkin-rede-
syrien-konferenz_en.html pada 10 Januari 2018. 
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year ‑ so that we will hopefully be able, at the end of today, to say that we 

no longer have to worry about food rations.”49 

 

Kemudian pada Pidatonya di Pertemuan negara-negara anggota Uni Eropa, 

Angela Merkel menyatakan bahwa; 

 

“I am talking of course about the many, many people who have set 

off on dangerous journeys to Europe to seek refuge here. People who are 

crossing the Mediterranean to reach Italy, or who are crossing the Aegean 

from Turkey to Greece. People who are fleeing civil wars, especially the 

war in Syria, which has already claimed more than 250,000 lives and made 

refugees of more than 10 million individuals. Refugees from Iraq and 

refugees from Africa who cross the unstable state of Libya to reach us.”50 

 

  

Dari beberapa pernyataan Angela Merkel dikeluarkan setelah Angela 

Merkel membuat kebijakan Open Door Policy. Disini penulis melihat Angela 

Merkel dari konten pidatonya bahwa dia ingin memberikan humanitarian aids 

kepada asylum seeker dari Suriah. Angela Merkel juga telah memberikan sebuah 

apresiasi kepada negara tetangga Suriah yang ingin menampung pencari suaka 

seperti Yordania, Lebanon, dan Turki. Angela Merkel juga memberikan bantuan 

dana untuk diberikan kepada para pengungsi Suriah baik yang berada dalam negara 

Jerman dan pemberian dana kepada negara yang menampung pengungsi Suriah 

yang memiliki letak geografis dekat dengan Suriah.  

Angela Merkel juga menyatakan bahwa ini merupakan krisis kemanusiaan 

yang penting. Hal ini dikarenakan menyangkut nyawa dari seseorang. Banyak 

                                                           
49 Ibid. 
50 The Federal Government . “Statement by Federal Chancellor Angela Merkel to the European 
Parliament”. Diakses dari https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Reden/2015/2015-10-
07-merkel-ep_en.html?nn=454918 pada 10 Januari 2018. 
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pencari suaka menuju ke Eropa melewati jalan yang berbahaya. Mereka harus 

melewati laut untuk menuju ke Eropa. Angela Merkel fokus pada bahanya 

perjalanan mereka ke Eropa. Maka dari itu Angela Merkel ingin dan mengajak 

seluruh anggota Uni Eropa untuk menanggung beban ini secara bersama-sama dan 

mencari solusi penyelesaian kasus ini. 

 

Gambar 5.7 Grafik Rata-rata Waktu Pemimpin dalam Berpidato  

 

Sumber : Journal of Experimental Social Psychology51 

 Setiap pemimpin negara memiliki karakteristik sendiri sendiri dalam setiap 

pengambilan keputusan mereka. Seperti data diatas yang menunjukkan lamanya 

pidato dari beberapa pemimpin di Dunia. Kemudian gender juga mempengaruhi 

pengambilan keputusan dan kebijakan yang diambil. Data diatas menunjukkan 

bahwa Angela Merkel merupakan seorang pemimpin negara wanita yang memiliki 

                                                           
51 Ioana M. Latu, Marianne S. Mast, etc. “Successful Female Leaders Empower Women’s Behavior 
in Leadership tasks”. University of Neuchatel, Tilburg University; 2013. Diakses dari  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022103113000206 pada 5  Januari 2018. 
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waktu lama dalam penyampaian pidatonya. Hal itu menunjukkan dia seorang yang 

komunikatif dan kritis dalam menanggapi suatu kasus. Angela Merkel merupakan 

seorang strategic communicator dan bukan seorang skilled orator.52 Dari beberapa 

pidato Angela Merkel menunjukkan bahwa dia dalam berpidato lebih 

mementingkan isi dan lebih mementingkan substansi daripada tipe yang bergelora 

dalam penyampaiannya. 

 Penulis disini melihat bahwa Angela Merkel memiliki domain losses. Hal 

ini dikarenakan dia banyak berbicara mengenai ajakan untuk menerima pengungsi 

untuk beberapa negara anggota Uni Eropa. Dari konten pidato diatas Angela Merkel 

cenderung lebih kooperatif dalam penyelesaian sebuah kasus. Akan tetapi terdapat 

beberapa kasus yang membuat negara lain kurang kooperatif dan ini yang membuat 

Angela Merkel berpikir untuk mengeluarkan kebijakan yang beresiko.  

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 The Washington Post. “The refugee crisis once threatened to sink Angela Merkel’s career. How 
did the German chancellor weather the storm?”. Diakses dari 
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/09/21/the-refugee-crisis-once-
threatened-to-sink-angela-merkels-career-how-did-the-german-chancellor-weather-the-
storm/?utm_term=.20cce1b8d11b pada 10 Januari 2018. 
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5.2 Resiko Yang Dihadapi oleh Angela Merkel 

 

Dalam kasus pengambilan resiko Angela Merkel dalam menerima 

pengungsi Suriah pada tahun 2014, terdapat beberapa pilihan yaitu; a) Angela 

Merkel tidak menerima pengungsi Suriah; b) Angela Merkel menerima pengungsi 

Suriah; c) Angela Merkel menerima pengungsi dari Suriah dengan beberapa syarat. 

Dalam kasus pengambilan resiko Angela Merkel dalam menerima Pengungsi 

Suriah pada tahun 2014, terdapat beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut 

kemudian yang membuat Angela Merkel membuat sebuah kebijakan yang memiliki 

resiko.  

 Pilihan Angela Merkel adalah, apakah Angela Merkel sebagai Kanselir 

Jerman memiliki kewenangan tertinggi dalam memutuskan sebuah kebijakan dalam 

menerima Pengungsi Suriah dengan mempertimbangkan berbagai resiko yang akan 

dia peroleh. Angela Merkel menyatakan bahwa pengambilan keputusannya akan 

berjalan dengan baik apabila terdapat pihak-pihak lain yang kooperatif, dan tidak 

menimbulkan suatu kendala.  

 Tentunya kebijakan Angela Merkel yang bernama Open Door Policy ini 

akan menguatkan posisi dari Angela Merkel dan membangun sebuah kepercayaan 

baik dalam domestik Jerman maupun di ranah Uni Eropa. Angela Merkel memiliki 

penasihat dalam kebijakan luar negerinya yang baru. Dia menunjuk Jan Hecker 

sebagai penasihat sekaligus koordinator kebijakan terkait krisis pengungsi ini.53 Jan 

                                                           
53 Reuters. “Merkel names refugee expert as foreign policy”. diakses dari  
adviserhttps://www.reuters.com/article/us-germany-politics-foreign/merkel-names-refugee-
expert-as-foreign-policy-adviser-idUSKBN1CG1PH pada 11 Januari 2018. 
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Hecker merupakan sosok yang paling berpengaruh dalam setiap pengambilan 

keputusan Angela Merkel terkait krisis Pengungsi Suriah ini. Selain sebagai 

penasihat dan koordinator kebijakan terkait krisis pengungsi Suriah ini, Jan Hecker 

juga yang merancang dan mengetahui proses pengambilan keputusan dari Angela 

Merkel. Hecker menggantikan Christoph Heusgen, yang telah memberikan saran 

dan nasihat kepada Angela Merkel selama 12 tahun terakhir. Hecker ditunjuk oleh 

Angela Merkel pada Oktober tahun 2015.54 Penulis disini tidak menemukan 

berbagai bentuk dari pidato, interview dari Jan Hecker. Namun penulis menemukan 

hasil wawancara dari Menteri Luar Negeri Jerman mengenai krisis pengungsi ini; 

 

“The worst thing that I heard a European colleague say after we 

took in the refugees in 2015 was this: “We know that you Germans are 

leading Europe economically. We had almost become accustomed to the 

fact that you’re leading the continent politically. But now you also want to 

lead us morally as well?” This is a consequence of the schoolmaster attitude 

that the smaller EU member states in particular found disrespectful. I hope 

that Martin Schulz becomes the next Federal Chancellor so that this can 

change.”55 

 

Menteri Luar Negeri Jerman, Sigmar Gabriel merupakan seorang 

dari partai SDP (Social Democratic Party). Dimana partai ini merupakan 

partai oposisi dari partai Angela Merkel saat ini yaitu CDU. Menteri Luar 

Negeri memiliki peran penting dalam urusan luar negeri. Namun dengan 

pernyataan Sigmar Gabriel diatas menanggapi krisis pengungsi Suriah 

sepertinya dia sedikit memiliki perbedaan pendapat dengan Angela Merkel. 

                                                           
54 Ibid. 
55 Federal Foreign Office. “This will hopefully give the Turkish Government pause for thought”. 
Diakses dari https://www.auswaertiges-amt.de/en/Newsroom/170914-bm-koelner-
stadtanzeiger/292406 pada 11 Januari 2018. 
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Sigmar Gabriel menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan 

konsekuensi dari kebijakan Angela Merkel. Angela Merkel dihadapkan 

pada pilihan tersulit, dimana menteri luar negerinya tidak memiliki 

pemikiran yang sama dengannya. Ini dapat menjadi pilihan resiko paling 

berat. Dikarenakan penulis tidak menemukan bentuk pidato, wawancara, 

dan statement dari Jan Hecker selaku penasihat langsung Angela Merkel 

maka penulis memilih Sigmar Gabriel sebagai Menteri Luar Negeri Jerman. 

Karena urusan luar negeri berkaitan dengan kementrian luar negeri dan 

Sigmar Gabriel dapat juga mempengaruhi pengambilan keputusan dari 

Angela Merkel. 

Pilihan pertama, Apabila Angela Merkel tidak menerima pengungsi 

Suriah, maka akan mendapatkan banyak sekali protes dan kecaman dari 

beberapa negara anggota Uni Eropa, dan dunia internasional. Hal ini 

dikarenakan Jerman merupakan salah satu pemimpin Uni Eropa. Kemudian 

dengan tidak menerima pengungsi dari Suriah akan membuat kacaunya 

sistem kuota Uni Eropa dan membuat beberapa pengungsi yang akan 

menuju Jerman semakin banyak membanjiri negara Eropa yang lain. Hal ini 

terntunya akan mendapatkan banyak protes dan kecaman. Dan ini 

merupakan pilihan yang sangat beresiko. Dengan Angela Merkel 

memutuskan untuk tidak menerima membuat negara seperti Turki, Yunani, 

Hungaria, Austria semakin mengalami kondisi yang buruk. Akan semakin 

banyak pengungsi berada pada negara tersebut. Kemudian dengan tidak 

menerima dapat menyebabkan disintegritas dalam tubuh Uni Eropa. 
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Kemudian pilihan kedua ialah Angela Merkel secara resmi 

menyatakan menerima pengungsi Suriah. Pilihan ini memiliki resiko 

sedang, hal ini dikarenakan dengan Angela Merkel mengeluarkan kebijakan 

menerima pengungsi Suriah maka akan membuat banyak asylum seeker 

menuju ke Jerman. Hal ini terbukti ketika Angela Merkel mengeluarkan 

kebijakan Open Door Policy. Yang kemudian membuat beberapa negara 

seperti Hungaria, Austria protes. Protes kedua negara tersebut dikarenakan 

kebijakan Angela Merkel ini membuat asylum seeker sebelum ditetapkan 

statusnya menjadi pengungsi akan mengantri dan membanjiri kedua negara 

tersebut. Austria dan Hungaria merupakan negara yang berbatasan dan 

dekat dengan Jerman. 

Pilihan ketiga merupakan menerima pengungsi Suriah dengan 

beberapa syarat. Hal ini memilii resiko rendah. Hal ini dikarenakan dengan 

menerima pengungsi dengan syarat-syarat yang tidak merugikan negara 

anggota Uni Eropa lain akan membuat Angela Merkel sebagai pemimpin 

Jerman tidak mendapatkan banyak kritik dan protes. Dengan menerima 

pengungsi dengan beberapa syarat membuat keputusan dari Angela Merkel 

memiliki resiko rendah. Hal ini dikarenakan akan membuat hubungan saling 

menguntungkan diantara negara yang mendapatkan dampak dari krisis 

Pengungsi Suriah ini. 

Namun berdasarkan kasus ini, sejak Awal Angela Merkel berada 

pada pilihan kedua. Angela Merkel mengambil keputusan untuk menerima 

Pengungsi dari Suriah. Pilihan ini tergolong memiliki resiko sedang. Hal ini 



45 
 

terbukti ketika menyatakan menerima pengungsi Suriah, Angela Merkel 

mendapatkan protes dari pemimpin Hungaria dan Austria. Mereka protes 

karena mendapatkan banyak sekali asylum seeker yang ingin menuju ke 

Jerman. Sebelumnya penulis telah menjabarkan sejumlah indikator dalam 

menentukan domain dari Angela Merkel dari setiap pilihan yang tersedia 

sebagai variabel resiko. Berikut ini merupakan hasil penelitian penulis 

mengenai Pengambilan Resiko Angela Merkel dalam menerima pengungsi 

Suriah tahun 2014. 
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5.3 Hasil Penelitian Open Door Policy Angela Merkel  

dalam Menerima Pengungsi Suriah tahun 2014   

 

 Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa keputusan untuk menerima 

pengungsi Suriah didasarkan pada akumulasi domain Angela Merkel yang buruk. 

Buruknya domain Angela Merkel dapat dilihat dalam beberapa indikator; yaitu 

polling opini publik yang buruk, buruknya editorial media masa online yang kurang 

mendukung  dan menyudutkan Angela Merkel dalam kebijakan Open Door Policy 

yang dia keluarkan. Kemudian konten pidato dari Angela Merkel cenderung buruk, 

Opini internasional yang buruk dikarenakan beberapa pemimpin negara yang 

relevan dengan kasus ini memiliki respon yang buruk. Kemudian hanya indikator 

kondisi perekonomian Jerman yang cenderung baik.  
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Bagan 5.1 Hasil Perolehan Domain Angela Merkel  

 

Sumber : Hasil Olahan Penulis. 

 Bagan diatas merupakan ilustrasi dari domain yang dimiliki oleh Angela 

Merkel ketika mengambil keputusan menerima pengungsi Suriah ditahun 2014. 

Dalam Prospect Theory Rose McDermott menerangkan bahwa setiap pemimpin 

memiliki beberapa kriteria dalam melihat apakah ia berada pada domain losses 

ataupun berada pada domain gains. Kedua ukuran atas domain diatas telah dianalisa 

berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis. 

 Keputusan Angela Merkel untuk menerima pengungsi Suriah dengan 

membuat Open Door Policy merupakan pilihan yang memiliki resiko dan variasi 

hasil yang lebih rendah dibandingkan pilihan lainnya. Hal tersebut 
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Pengambilan Resiko 

Angela Merkel  

Domain Gain Domain Losses 
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Jerman  

1. Polling Opini 

publik  
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Media 

4. Konten Pidato 
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mengindikasikan bahwa risk prospensity Angela Merkel cenderung rendah, hal ini 

dikarenakan penulis melihat latar belakang dari Angela Merkel yang kemudian 

membuat Angela Merkel lebih fokus kepada Humanitarian Aids. Karena pilihan 

tersebut memiliki prospek hasil yang cukup aman bagi Kanselir Angela Merkel dari 

resiko kerugian. Apabila mengacu pada hasil buruknya domain yang dimiliki 

Angela Merkel, maka risk prospensity yang ia miliki bertentangan dengan apa yang 

didalilkan oleh Prospect Theory. Teori ini mengatakan bahwa apabila seorang 

individu ataupun pemimpin negara berada pada domain kegagalan atau losses maka 

dia akan menunjukkan perilaku yang menerima resiko (risk acceptance) dan 

apabila seorang individu ataupun pemimpin negara berada pada domain 

keuntungan atau gains maka keputusannya akan menunjukkan perilaku yang 

menghindari sebuah resiko.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


