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ABSTRAK 
 

Media sosial merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan di dalam kehidupan masyarakat 
pada abad ke-21 ini. Berbagai aspek yang terjadi di dunia virtual juga tidak jarang 
mempengaruhi aspek di dunia nyata, seperti halnya fenomena The Alan Kurdi Effect. 
Fenomena tersebut muncul beriringan dengan krisis pencari suaka yang terjadi di Eropa, 
termasuk di negara Jerman. Didasari pada fakta yang menunjukkan bahwa diskusi virtual 
yang dilakukan oleh masing-masing individu di berbagai media sosial dapat mengarah pada 
suatu aksi yang nyata di lapangan. Maka, respons dari masyarakat Jerman yang berada di 
dalam dunia virtual maupun di dunia nyata membentuk suatu aksi suka rela yang terorganisir 
secara formal maupun non formal. Namun, tantangan yang dihadapi adalah ketika beberapa 
masyarakat Jerman yang masih terkait dengan Islamophobia dan rasisme. Melalui studi 
pustaka dan teknik analisis data kualitatif, didapat kesimpulan yang mendukung hipotesis 
dalam penelitian yakni fenomena The Alan Kurdi Effect yang dapat meningkatkan 
perkembangan solidaritas kemanusiaan global yang terhubung dalam aspirasi suka rela 
masyarakat Jerman. 
Kata-kata kunci: The Alan Kurdi Effect, Media Sosial, Solidaritas Kemanusiaan, Jerman. 
 
 
Social media is an aspect that can not be separated in the life of society in this 21st century. The 
Alan Kurdi Effect is the phenomenon that affect various aspects which occur in the virtual world 
and also frequently affect the aspects in the real world. The phenomenon comes along with the 
crisis of asylum seekers taking place in Europe, including in Germany. Based on the fact that 
virtual discussions conducted by individuals in various social media can lead to a real action on 
the ground. Thus, the responses of German society residing in the virtual world as well as in the 
real world form a voluntary action that is organized formally and non-formally. However, the 
challenge faced is when some German society is still linked to Islamophobia and racism. 
Through literature study and qualitative data analysis techniques, obtained a conclusion that 
supports the hypothesis in research The Alan Kurdi Effect phenomenon that can improve the 
development of global humanitarian solidarity that is connected in the voluntary aspirations of 
German society. 
Keywords: The Alan Kurdi Effect, Social Media, Global Humanitarian, Germany. 
  



Pada tanggal 2 September 2015, beranda berbagai media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan 
Instagram ramai dengan kemunculan foto jasad balita yang berada di bibir pantai Laut 
Mediterania. Jasad balita yang diketahui bernama Alan Kurdi1 dan berusia tiga tahun merupakan 
salah satu balita pencari suaka yang berasal dari Suriah. Kemunculan foto jasad Alan Kurdi di 
berbagai media sosial secara mengejutkan mendapat respons yang cepat dan masif dari para 
netizen. Selama kurang lebih 12 jam setelah foto pertama diunggah, sebanyak 20 juta orang di 
seluruh dunia telah melihat dan menyebarkan foto di berbagai beranda media sosial (BBC 
Trending 2015). The Alan Kurdi Effect merupakan salah satu fenomena yang muncul setelah 
beredar foto jasad Alan Kurdi, di samping itu muncul pula hashtag atau tanda pagar 
“#RefugeeWelcome” di beranda sosial Twitter. Data yang didapatkan oleh lembaga NYU’s Social 
Media and Political Participation (SMaPP), bahwa sebanyak 1.6 juta tweets yang berhubungan 
dengan pencari suaka dari Suriah telah dikirim dalam kurun waktu Februari 2015 hingga Agustus 
2016. Walaupun kebanyakan yang melakukan diskusi online adalah netizen yang berasal dari 
Timur Tengah, namun kemunculan foto jasad Alan Kurdi telah membangunkan kembali rasa 
kemanusiaan di kalangan warga Eropa dan Amerika Serikat. Terlebih ketika kebanyakan warga 
Eropa dan Amerika Serikat merasa takut terhadap kaum Muslim atau Islamophobia (AlJazeera 
2016). Data yang tersedia telah menunjukkan bahwa krisis pencari suaka Suriah paling menonjol 
ketika foto jasad Alan Kurdi tersebar di media sosial. Rasa simpati dan kemanusiaan yang 
meningkat, tidak hanya di kalangan netizen telah memberikan dampak bahwa dibutuhkan suatu 
tindakan empati dari negara-negara tetangga, terutama negara di wilayah Eropa yang menjadi 
tujuan para pencari suaka dari wilayah Timur Tengah. 
 
Gelombang protes yang kebanyakan merupakan inisiatif spontan dari masyarakat sipil bertujuan 
untuk mendukung penerimaan pencari suaka, yang muncul pasca penyebaran foto jasad Alan 
Kurdi. Seperti yang disebutkan bahwa permasalahan utama di balik tidak ada perhatian bagi 
nasib para pencari suaka adalah stereotip, label, dan framing yang berada di dalam masyarakat. 
Maka dari itu, kehadiran media sosial sebagai cyberspace menjadi salah satu aspek yang dapat 
mengurangi label negatif pada para pencari suaka. Pergerakan hashtags atau tanda pagar yang 
terdapat di berbagai tweets para pengguna Twitter, menunjukkan bahwa sebagian besar pencari 
suaka membutuhkan dukungan. Berbagai macam pendapat pun bermunculan, seperti para 
pengguna Twitter yang menyalahkan rezim Assad, menyalahkan intervensi dari Rusia dan Iran, 
dan menyalahkan semua aktor yang tergolong ke dalam kelompok Muslim Syiah dan Sunni (1 
Social Media and Political Participation Lab 2016). Pendapat yang bermunculan di media sosial 
maupun gerakan protes telah memaksa Uni Eropa untuk bertindak. Fenomena The Alan Kurdi 
Effect yang muncul di berbagai beranda media sosial memberikan pengaruh baru terhadap 
agenda politik tentang pencari suaka di Uni Eropa. Jerman menjadi salah satu negara yang 
merespons terkait penerimaan pencari suaka. Angela Merkel mengatakan bahwa Jerman tidak 
akan menghentikan para pencari suaka yang meninggalkan Hungaria menuju Jerman dan 
Austria. Pemerintah Jerman memperkirakan sekitar 800,000 migran akan tiba pada akhir tahun 
2015, yang mana banyak dari migran berasal dari Suriah, Irak, dan Eritrea. 
 
 

Peran Media Sosial terhadap Perkembangan Suatu Isu 
 
Natascha Zeitel-Bank berargumen bahwa terdapat empat hal yang mempengaruhi hubungan 
antara media sosial dengan kompleksitas pergerakan individu dan masyarakat terhadap suatu 
isu, yaitu; (1) perilaku individu, yakni berarti hubungan antara media sosial dengan kehidupan 
bergantung pada seberapa intensif individu menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-
                                                           
1 Beberapa media menyebutkan dengan nama Aylan Kurdi, penggunaan nama Alan Kurdi oleh penulis didasarkan 

oleh acuan dari beberapa media yang penulis pakai sebagi sumber referensi. Aylan Kurdi dan Alan Kurdi adalah 

balita yang sama, hanya saja penyebutan yang berbeda sesuai dengan referensi masing-masing. 



hari. Jika individu aktif maka fokus dan ikatan kepada media sosial akan menguat, begitu pula 
sebaliknya, (2) usia pengguna atau users, berarti penggunaan media sosial tergantung pada usia 
karena berpengaruh juga terhadap perilaku ketika sedang online atau terhubung di media sosial, 
(3) ciri-ciri kepribadian, berarti bahwa di beranda media sosial terdapat berbagai bentuk 
kepribadian, misal kepribadian yang peduli terhadap isu-isu kemanusiaan dan kepribadian yang 
justru mengarah pada tindakan rasis, dan (4) terbentuknya lingkungan sosial individu ketika 
terhubung secara online di media sosial, yakni terdapat perbedaan ketika seorang individu 
melakukan kontak sosial di dunia nyata dan di dunia virtual (Zeitel-Bank 2014). Menurut Zeitel-
Bank dapat dimengerti bahwa kekuatan media sosial mempengaruhi kemampuan individu 
berpikir secara mandiri dan cenderung menanggung risiko atas tindakan yang telah dilakukan. 
Di samping itu, syarat agar berlakunya keempat poin di atas adalah bahwa seorang individu juga 
memiliki interaksi sosial di dalam kehidupan nyata, sehingga berinteraksi sosial di dalam dunia 
virtual merupakan aktivitas pendukung untuk menyalurkan pergerakan individu dan kelompok 
terhadap suatu isu tertentu. 
 
Argumen dari Zeitel-Bank dapat dibuktikan dengan arus-arus unggahan status di berbagai media 
sosial, seperti Twitter, Facebook dan Instagram. Sejak foto jasad Alan Kurdi tersebar di berbagai 
media sosial hingga satu tahun kemudian, diskusi mengenai pencari suaka naik sebesar 400% di 
beranda Twitter (The University of Sheffield 2016). Dampak dari foto yang telah menyita 
perhatian, simpati, dan rasa iba dari banyak kalangan masyarakat dapat dilihat dari data statistik 
yang menunjukkan bahwa diskusi mengenai pencari suaka meningkat pasca terjadi fenomena 
The Alan Kurdi Effect. Lalu, diikuti dengan Aktivitas fenomena media sosial The Alan Kurdi 
Effect yang tidak hanya dapat dilihat dari berbagai unggahan status individu di media sosial. 
Namun, dapat juga dilihat dari berbagai data yang menunjukkan bahwa fenomena media sosial 
yang terjadi pada bulan September 2015 menjadi fenomena yang dapat mempengaruhi aktivitas 
individu dan masyarakat di dalam maupun di luar dunia virtual. 
 
Lalu, terdapat argumen dari Alexandra Segerberg dan W. Lance Bennet yang mendukung 
argumen dari Zeitel-Bank, yaitu secara spesifik menyatakan bahwa media sosial, dalam kasus ini 
Twitter dan pergerakan sosial memiliki tiga karakteristik yang berbeda, yaitu: (1) arus Twitter 
dapat mengatur mekanisme jaringan lintas sektor, yaitu berarti arus kicauan di Twitter dapat 
menarik perhatian beragam users atau pengguna dari mulai individu, organisasi, dan kontributor 
suatu aksi massa. Dapat dipahami bahwa karakteristik pertama adalah media sosial menjadi 
jaringan penghubung dari beragam aktor, lokasi dan tindakan, (2) arus Twitter tertanam dalam 
proses yang disebut gatekeeping. Istilah instrumen Twitter seperti “@”, tanda pagar “#” atau 
hashtags  dan RT atau Retweets tentu tidak asing lagi, sehingga instrumen-instrumen yang telah 
disebutkan berguna untuk mengatur arus kicauan di Twitter dan isu-isu yang sedang dibahas. 
Instrumen Twitter yang disebutkan di atas dapat berisi sumber informasi bagi individu, 
kelompok, dan/atau organisasi dalam gerakan protes ekologi berkelanjutan, dan (3) beranda 
media sosial Twitter dapat mengubah dinamika organisasi dari waktu ke waktu. Berarti bahwa 
melalui potongan-potongan kicauan Twitter dapat ditemukan aktor-aktor yang berbeda dengan 
berbagai jenis kegiatan yang terjadi, seperti pergerakan demonstrasi aksi protes terhadap suatu 
isu tertentu. Maka aliran kicauan dari Twitter dapat menghasilkan informasi serta analisis yang 
dapat menghasilkan kontribusi suatu tindakan dalam jangka waktu tertentu (Segerberg & Lance 
Bennet 2011). 
 
Argumen dari Segerberg dan W. Lance Bennet didukung oleh data perkembangan diskusi-diskusi 
yang dilakukan oleh netizen, yaitu menunjukkan peningkatan sebanyak empat kali lipat dari 
tahun 2015, yaitu sebanyak 12.7 tweets terkirim dan meningkat pada jumlah 50.4 juta tweets 
pada tahun 2016. Kemunculan tanda pagar atau hashtag #RefugeeWelcome yang menjadi 
trending topic di Twitter, sebanyak 2.35 juta tweets beserta tanda pagar ini juga telah diunggah 



dalam kurun waktu 12 bulan, yang menandakan bahwa kemunculan tanda pagar juga menjadi 
salah satu pengaruh meningkatnya tweets yang diiringi diskusi dalam beranda Twitter (The 
University of Sheffield (2016).  Hal yang berarti bahwa media sosial Twitter mempengaruhi 
aktivitas-aktivitas individu dalam memperoleh dan memberikan informasi terkait fenomena yang 
sedang terjadi, dalam kasus ini adalah fenomena The Alan Kurdi Effect. Sebuah data yang 
disediakan oleh Pulsar adalah bahwa pada tanggal 1-14 September 2015, terdapat unggahan 
status di blogs dan unggahan status terbaru atau new post di media sosial sebanyak 2.843.274. 
Persentase sebanyak 99% dari unggahan status media sosial, menggunakan tanda pagar atau 
hashtag, seperti #kiyiysvursninsanlik, #humanitywashedashore, #refugeewelcome, 
#refugeecrisis, #aylan, #nomoredrownings, #dyingtogethere, #syriaboy, #syrianchild, dan 
sebagainya (Thelwall 2015). 
 

Tabel 1: Kata Kunci dan Tanda Pagar yang Paling Dicari di Media Sosial 

 
Sumber: Visual Social Media Lab 2016 

Tabel di atas menjelaskan berbagai macam kata kunci dan tanda pagar yang tersebar di berbagai 
media sosial dengan menggunakan Bahasa Inggris pada setiap unggahan status. Peringkat 1 s.d. 
20 kata kunci dan tanda pagar didominasi oleh topik dan isu tentang pengungsi dan bocah balita 
yang tenggelam. Gambar di atas hanya menampilkan aktivitas media sosial beberapa negara di 
wilayah Eropa. Diketahui bahwa aktivitas media sosial yang berhubungan dengan pembuatan 
tweets, unggahan status di Facebook, dan  unggahan foto dan video di Instagram tidak terlepas 
dari peran kata kunci dan tanda pagar yang memudahkan individu untuk mencari dan berbagi 
informasi. 

Istilah ”virtual social worlds” muncul dalam argumentasi Kaplan dan Haenlein yang berarti 
bahwa media sosial memungkinkan seorang individu untuk memilih kehidupan dan perilaku 
yang bebas dan tentu mirip dengan kehidupan nyata mereka (Kaplan & Haenlin 2010). Kaplan 
dan Haenlein menyatakan bahwa beranda media sosial merupakan aplikasi yang menjadikan 
seorang pengguna atau users terhubung, sehingga dapat menciptakan informasi pribadi serta 
dapat mengundang teman dan rekan agar dapat mengirim surat elektronik dan teks pesan instan 
satu sama lain. Jika argumentasi dari Zeitel-Bank terfokus pada sikap dan aktivitas dari diri 
masing-masing individu jika sudah terhubung secara online di media sosial, maka Kaplan dan 



Haenlein menunjukkan bentuk kelanjutan dari sikap individu-individu setelah saling terhubung 
secara online. Cara kerja media sosial adalah tidak ada aturan yang membatasi berbagai 
kemungkinan interaksi, yang mana berpengaruh pada representasi diri. Istilah “virtual social 
worlds” dapat menawarkan peluang, termasuk sumber daya berupa informasi untuk sebuah 
diskusi terhadap suatu isu yang lebih rinci. Dengan inti yang sama, media sosial bersifat sebagai 
wadah untuk mengungkapkan diri bagi individu dan masyarakat. Contoh yang terlihat di Jerman 
adalah di media sosial terdapat inisiasi dimulainya pegerakan dukungan, yaitu para penggemar 
Aston Villa menggunakan Facebook dan Twitter sebagai alat untuk menyebarkan rencana 
dukungan dan gerakan. 
 
 
 

Dinamika Solidaritas Kemanusiaan Masyarakat Jerman 
 
Pembahasan mengenai perkembangan solidaritas kemanusiaan berakitan erat dengan perasaan 
atau emosi sosial yang dirasakan oleh masing-masing individu terhadap suatu isu tertentu. Begitu 
pula mengenai situasi yang dialami oleh masyarakat Jerman atas respons atas kedatangan 
pencari suaka ke dalam negara mereka. Bermunculan respons positif yang berasal dari 
masyarakat Jerman dan menerima kedatangan pencari suaka yang kebanyakan dari Timur 
Tengah, namun tidak sedikit pula muncul respons negatif. Respons negatif yang muncul adalah 
Islamophobia dan ketakutan akan kesenjangan sosial serta ekonomi yang dialami oleh 
masyarakat Jerman apabila pencari suaka terus berdatangan. Islamophobia dimaknai sebagai 
kelompok yang memperluas kekuasaan dengan cara memberi stigma negatif kepada masyarakat 
yang ditujukan kepada individu dan kelompok Muslim (Bayraki & Hafez 2015). Dapat juga 
dimaknai sebagai praktek diskriminasi yang dilakukan oleh segelintir masyarakat yang bertujuan 
untuk menebar kebencian terhadap individu dan kelompok Muslim. Tidak terdapat data yang 
pasti mengenai kapan pertama kali Islamophobia muncul, namun menurut laporan dari 
European Islamophobia Report pada bulan Juni tahun 2014 terdapat laporan dari Organization 
for Security and Co-operation in Europe (OSCE) yang mana dari 57 negara anggota terdapat 21 
negara yang melapor mengenai kemunculan hate crimes yang ditujukan kepada golongan 
masyarakat Muslim (Bayraki & Hafez 2015). Praktek Islamophobia atau anti-Muslim menjadi 
ancaman yang terus meningkat di Eropa dan dengan peningkatan angka pencari suaka yang 
datang ke Eropa menjadi permasalahan tersendiri yang harus diselesaikan. Karena permasalahan 
mengenai dinamika sosial seperti Islamophobia menjadi hambatan yang cukup besar jika sudah 
berdampingan dengan persoalan imigran, selain itu pula jika Islamophobia terus mengakar di 
dalam dinamika sosial masyarakat maka eksistensi solidaritas kemanusiaan dan aksi suka rela 
demi membantu sesama manusia akan terhambat. 
 
Pada tahun 2015 masyarakat Jerman masih mengalami permasalahan sosial Islamophobia 
secara kuantitif maupun kualitatif. Salah satu yang mendorong kemunculan gerakan Patriotic 
Europeans Against the Islamisation of the West (PEGIDA), yang mana merupakan pergerakan 
ekstrimis anti-Muslim yang berada di Jerman (Younes 2015). Islamophobia yang terjadi di 
Jerman disebut sebagai salah satu permasalahan rasis yang meluas di masyarakat Jerman, 
pemikiran stereotipe bahwa budaya Islam atau budaya seorang Muslim tidak sesuai dengan 
budaya lokal membuat Islamophobia semakin berkembang di Jerman. Pada bulan Januari 2015, 
Bertelsmann Foundation menyajikan sebuah data yang berdasarkan atas isu agama, yaitu bahwa 
sebanyak 61% masyarakat Jerman percaya bahwa agama Islam merupakan agama yang tidak 
cocok berada di lingkungan negara Barat dan sebanyak 57% masyarakat Jerman menganggap 
bahwa keberadaan orang-orang Muslim menjadi ancaman bahkan sebelum meningkatkan angka 
pencari suaka yang masuk, dan sebanyak 24% masyarakat Jerman menolak orang Muslim yang 
berimigrasi ke Jerman (Younes 2015). Data menunjukkan bahwa tingkat Islamophobia di 



Jerman masih tinggi dan tentu ini menjadi permasalahan tersendiri jika dikaitkan dengan 
penerimaan pencari suaka yang mana mencapai puncak peningkatan pada akhir tahun 2015. 
Peran PEGIDA terhadap perkembangan Islamophobia di Jerman tidak dapat dipisahkan satu 
sama lain, karena penyerangan terhadap kelompok Muslim meningkat setelah PEGIDA 
melakukan demonstrasi di Berlin tahun 2015. Lalu, data lain yang tersedia pada pertengahan 
tahun 2016 adalah lebih dari 40% penduduk Jerman mengatakan bahwa kelompok individu yang 
beragama Islam seharusnya dilarang untuk datang ke negara mereka. Sebanyak 2,420 penduduk 
Jerman telah disurvei oleh peneliti dari Universitas Leipzig yang bekerja sama dengan beberapa 
yayasan di Jerman (Reuters 2016). Perkembangan Islamophobia di Jerman menjadi 
permasalahan tersendiri ketika banyak penduduk asli Jerman yang protes dan berdemonstrasi 
menuntut agar pemerintah menutup pintu masuk bagi para pencari suaka dan pengungsi, 

terutama bagi yang beragama Islam. 

 
Untuk mengatasi adanya Islamophobia dan rasisme di Jerman, aksi solidaritas kemanusiaan dan 
suka rela maka tidak terlepas dari motivasi dan faktor masyarakat yang mendorong melakukan 
hal itu, serta sejauh mana sebuah aksi suka rela dapat mengubah suatu pola pikir masyarakat 
lain dan bahkan kebijakan pemerintah. Strukturen und Motive der ehrenamtlichen 
Flüchtlingsarbeit (EFA-Studie) melakukan survei online di Jerman yang diikuti oleh 460 suka 
relawan dan lebih dari 70 organisasi yang berkerja untuk pengungsi. Data hasil survei 
menunjukkan bahwa 70% dari suka relawan adalah perempuan yang berusia kurang dari 50 
tahun. Lalu, para suka relawan mayoritas memiliki pendidikan tinggi dan ekonomi yang 
memadai yang cenderung tidak terlalu religius. Perlu diketahui bahwa aktivitas solidaritas 
kemanusiaan dan suka rela di Jerman terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu honorary officials, 
yang mana bertugas dalam aspek dasar yaitu mengakomodasi mobilitas, seperti distribusi 
makanan dan donasi untuk para pencari suaka selama tinggal di Jerman, sedangkan honorary 
staffs yang bertugas untuk memberikan pendidikan, berperan sebagai penerjemah dan 
mengajarkan bahasa setempat yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat Jerman dan 
pengungsi dalam bersosialisasi (Karakayali & Kleist 2015). Motif dan tujuan dari berbagai aksi 
suka rela dan solidaritas yang ada di Jerman berdasarkan survei yang dilakukan adalah bahwa 
masyarakat Jerman ingin membangun bentuk masyarakat atau shape society yang 
mengutamakan kemanusiaan terhadap pencari suaka. 
 
Aktivitas suka relawan di Jerman juga bertujuan untuk membentuk budaya 
“Willkommensgesellschaft” atau welcome society yang mana sebagai salah satu cara untuk 
mengatasi sikap rasisme dan Islamophobia (Karakayali & Kleist 2015). Berdasarkan data tahun 
2016, EFA juga menunjukkan bahwa 97% responden mengatakan bahwa mereka bersedia untuk 
ikut membantu membangun budaya shape society (Karakayali & Kleist 2016). Walaupun aksi-
aksi suka rela yang mereka lakukan masih terbilang cukup kecil dan belum masuk ke dalam level 
politik, namun aksi suka rela diharapkan dapat berpengaruh pada level tinggi, yaitu 
pemerintahan. Hasil dari data survei yang dilakukan pada bulan November-Desember 2015, 
yaitu ketika gelombang krisis pengungsi terjadi menunjukkan bahwa hanya sepertiga dari 
responden yang merasa terbebani atas kedatanga pencari suaka ke Jerman. Berarti, selebihnya 
responden masih berkomitmen untuk menerima pengungsi ke negara Jerman dan 
menggalakkan gerakan anti-rasisme. 
 
Sejak fenomena media sosial The Alan Kurdi Effect muncul, aktivitas solidaritas kemanusiaan 
dan aksi suka relawan di Jerman juga mengalami peningkatan jumlah partisipan. Masyarakat 
Jerman sudah mulai berkomitmen untuk ikut membantu secara suka rela dan atas nama 
kemanusiaan bagi para pencari suaka sejak tahun 2011, yaitu ketika perang sipil di Suriah 
dimulai. Lalu, terdapat peningkatan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2015, ketika krisis 
pengungsi terjadi pada hampir seluruh wilayah Eropa, jumlah partisipan dalam aksi suka 



relawan yang memiliki komitmen untuk memberikan aksi solidaritas kemanusiaan di Jerman 
meningkat sebanyak 66%. Lalu, terdapat pula data yang menunjukkan bahwa menurut para 
relawan, pengalaman emosional lebih mempengaruhi preferensi suka relawan dalam bekerja 
membantu pengungsi. Peningkatan aksi solidaritas kemanusiaan dan aksi suka rela di Jerman 
tidak terlepas dari usaha masyarakat Jerman untuk meningkatkan budaya 
“Willkommenskultur.2 Budaya selamat datang digunakan untuk mendorong masyarakat Jerman 
membantu ratusan ribu pencari suaka yang masuk ke Jerman. Pembagian makanan dan pakaian 
ke kamp-kamp pengungsi, membayar tagihan medis para pencari suaka yang sakit, membangun 
sekolah dan taman kanak-kanak bagi pengungsi anak-anak dan melakukan demonstrasi 
menentang gerakan Sayap Kanan di Jerman merupakan sebagian aksi suka rela dan solidaritas 
masyarakat Jerman pasca peningkatan jumlah pencari suaka yang datang (Akrap 2015). Pasca 
beredar foto Alan Kurdi di media sosial dan pidato Angela Merkel yang mengatakan bahwa tidak 
akan membatasi jumlah penerimaan pencari suaka, pada akhir 2015 banyak dari pencari suaka 
yang berteriak, “Jerman! Jerman!” yang merujuk pada bahwa mereka ingin hidup lebih aman 
dan layak di Jerman. Maka dari itu, “Willkommenskultur” menjadi aspek bagi masyarakat 
Jerman untuk dapat meningkatkan solidaritas kemanusiaan bagi para pencari suaka, serta dapat 
menekan pemerintah untuk dapat membantu untuk menyelesaikan persoalan mengenai pencari 
suaka. Karena, pencari suaka tidak memiliki waktu untuk menunggu dan semakin lama 
menunggu, maka tragedi yang dialami oleh Alan Kurdi akan terulang. 
 
 
Solusi Pemerintah Jerman dalam Mengatasi Tekanan Pasca The Alan Kurdi Effect 

 
 
Berawal dari argumentasi dari Kenneth Roth Argumentasi yang menjelaskan mengenai alasan 
mengapa isu kemanusiaan menjadi isu penting dan dapat menekan pemerintahan suatu negara, 
dapat dilihat dari tiga alasan, yaitu: (1) kembali berpegang teguh pada prinsip nilai yang dibentuk 
di awal, berarti bahwa tatanan internasional mendukung hak asasi manusia dan demokrasi 
namun di dalam prakteknya justru bertolak belakang, (2) tidak melupakan nilai keadilan, yang 
mana sudah tercantum di dalam rule of law Piagam PBB bahwa pemerintah suatu negara 
diwajibkan melindungi hak asasi manusia agar tidak memicu pelanggaran hak asasi, dan (3) 
mobilisasi masyarakat, berarti bahwa masyarakat sudah mulai sadar akan isu kemanusiaan dan 
berupaya dengan segala bentuk media aspirasi untuk berkomunikasi langsung dengan 
pemerintah, agar pemerintah tidak mengesampingkan komentar publik dalam pembuatan 
kebijakan (Roth 2013). Kemunculan fenomena media sosial The Alan Kurdi Effect dan aksi-aksi 
solidaritas yang telah penulis sebutkan di dalam bab tiga juga menjadi aspek-aspek yang menjadi 
penekan pemerintah Jerman agar dapat lebih banyak dan berkomitmen lagi dalam menerima 
pencari suaka. Sejak tahun 2013, pemerintah federal Jerman sudah giat untuk mempromosikan 
solusi kepada Uni Eropa untuk mengatasi krisis pencari suaka di Eropa. Lalu yang terjadi adalah 
negara-negara di Uni Eropa masih sulit dan keberatan untuk berpartisipasi dalam mengatasi 
krisis pencari suaka. Namun, hal itu tidak menghalangi Jerman untuk mengaplikasikan open-
door policy bagi pencari suaka, karena Merkel percaya bahwa Jerman merupakan negara kuat 
yang dapat mengatasi peningkatan pencari suaka yang terus berdatangan. Kebijakan-kebijakan 
yang pro terhadap solidaritas kemanusiaan bagi para pencari suaka yang dibentuk oleh 
pemerintah Jerman tidak terlepas dari tekanan yang melatar belakangi. Apabila membahas 
mengenai kesalahan masa lalu, Jerman tidak terlepas dari kekejaman Adolf Hitler dengan 

                                                           
2 “Willkommensgesellschaft” dan “Willkommenskultur” memiliki arti yang sama, yaitu praktek sosial yang 

bertujuan untuk menerima secara baik pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Jerman, hanya saja jika 

“Willkommensgesselschaft” lebih ke bentuk welcome society, yang mana masyarakat yang menjadi objek (dari kata 

-schaft) sedangkan “Willkommenskultur” merujuk pada budaya. Kedua istilah tersebut saling berkaitan dan 

mempengaruhi satu sama lain. 



Holocaust pada saat Perang Dunia II, yang mana tragedi itu disebabkan oleh kebencian terhadap 
suatu golongan ras yang sudah tidak dapat dihilangkan. Lalu, terdapat juga kesalahan masa lalu 
pemerintah Jerman ketika intgerasi Gastarbeiter atau guest worker gagal, mengakibatkan 
banyak masalah sosial (Engler 2016). 
 
Tekanan yang lebih banyak berasal dari masyarakat, membuat pemerintah Jerman semakin 
optimis untuk mengatasi krisis pencari suaka yang terjadi di dalam negeri. Pemerintah Jerman 
membentuk kebijakan pencari suaka yang lebih pro terhadap kemanusiaan, seperti peningkatan 
skema penerimaan terogranisir yang mana pencari suaka dapat memasuki Jerman dengan cara 
yang aman dan legal. Lalu, 15 negara bagian di Jerman telah memperbolehkan orang-orang 
Suriah yang memiliki tempat tinggal, dapat membawa beserta anggota keluarga mereka dengan 
syarat dapat berkomitmen untuk menanggung biaya akomodiasi dan kehidupan mereka sendiri 
Engler 2016). Pemerintah Jerman juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi sukarelawan 
untuk mengakomodasikan pendidikan dan lapangan kerja bagi para pencari suaka yang tinggal 
di Jerman. Dikarenakan pemerintah Jerman ingin memperkuat kemampuan pencari suaka agar 
dapat pula membantu perkembangan ekonomi di Jerman. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa 
pemerintah Jerman mengubah tekanan dari aspek sosial maupun ekonomi menjadi kekuatan 
dengan membentuk kebijakan pro pencari suaka agar dapat menghasilkan suatu timbal balik 
yang positif bagi negara Jerman maupun imigran, terutama pencari suaka yang menetap di 
Jerman. Pemerintah Jerman berusaha keras untuk terus bersikap positif dengan terus semakin 
bertambah pencari suaka yang masuk. Kedatangan pencari suaka ke Jerman dapat menjadi 
keuntungan bagi negara itu dalam aspek ekonomi. Analisis yang dilakukan oleh lembaga German 
Institute for Economic Research (DIW) di Berlin menyatakan bahwa pengungsi dan migran yang 
datang ke Jerman akan menjadi investasi ekonomi jangka panjang (Benedikter & Karolewski 
2016). Asumsi yang mendasari analisis dari DIW itu adalah kedatangan pencari suaka ke Jerman 
yang terus bertambah dari tahun ke tahun dan diduga baru akan berakhir pada tahun 2020. Usia 
produktif juga menjadi asumsi bahwa kedatangan pencari suaka ke Jerman dapat berdampak 
positif pada pertumbuhan ekonomi Jerman. 
 
Lalu, di dalam mengatasi semakin melebarnya rasisme dan Islamophobia di Jerman, pemerintah 
Jerman pada bulan April 2017 merencanakan kebijakan legistlatif baru tentang penghapusan 
hate speech dalam media sosial yang akan mulai diberlakukan oleh German Budestag pada 
musim panas tahun 2017 ini. Netzwerkdurchsetzzungsgesetz atau dalam bahasa Inggris disebut 
Network Enforcement Law merupakan nama kebijakan baru pemerintah Jerman untuk 
mengatasi dan mengurangi hate speech dan penyebar kebencian di media sosial. Pemerintah 
Jerman telah menyediakan dana sebesar 50 juta euro atau setara 55 juta dolar Amerika Serikat 
yang ditujukan kepada perusahaan media sosial di Jerman agar membuat aplikasi media sosial 
yang dapat menghilangkan segala bentuk hate speech (Tworek 2017). Namun, dikarenakan 
hampir seluruh media sosial yang digunakan di Jerman merupakan produksi perusahaan 
Amerika Serikat, kecuali Xing (sama seperti produk LinkedIn miliki Amerika Serikat), maka 
pemerintah Jerman bekerja sama dengan perusahaan Amerika Serikat untuk menghapus konten 
yang merujuk pada hate speech dalam media sosial. Media sosial yang dimaksud adalah media 
sosial mainstream, seperti Facebook, Twitter dan beranda alat pencarian, yaitu Google. 
 
Sebanyak 28 juta orang Jerman memiliki akun Facebook dan Google menguasai 95% pasar di 
Jerman, lebih banyak daripada penguasaan Google dalam pasar dunia, yaitu sebanyak 89% 
(Tworek 2017). Namun, kenyataan lain bahwa pemerintah anggota parlemen Jerman terutama 
yang berada dalam Social Democratic Party (SDP) menganggap bahwa perusahaan media sosial 
produksi dari Amerika Serikat kurang mematuhi aturan hukum di Jerman yang membatasi 
pernyataan yang merujuk pada provokasi, kebencian dan pencemaran nama baik. Media sosial 
produksi Amerika Serikat semakin banyak mengandung konten hate speech dan provokasi ketika 



pemilihan umum presiden Amerika Serikat, yang mana semakin membuat masalah baru bagi 
pemerintah Jerman. Dikarenakan pada pemilihan umum presiden Amerika Serikat 2016, 
ketegangan antar kandidat dan hubungan dengan rasisme juga mempengaruhi masyarakat 
Jerman dalam menggunakan beranda media sosial untuk mengkritik pemerintah Jerman yang 
saat itu juga sedang mengatasi permasalahan pencari suaka. 
 
Pada bulan Desember tahun 2015, Facebook, Twitter dan Google sepakat untuk menghapus 
konten-konten yang merujuk pada provokasi dan hate speech dalam waktu 24 jam setelah 
dilaporkan. Lalu, pada tahun 2017 penghapusan konten berisi kebencian semakin meningkat 
ketika Youtube menghapus 90% konten yang berisi tentang provokasi dan kriminal yang terjadi 
di Jerman, Facebook menghapus 39% konten yang berisi sama dan Twitter menghapus satu 
persen unggahan-unggahan berisi provokasi (Tworek 2017). Menurut pemerintah Jerman, 
penghapusan hate speech dari berbagai beranda media sosial tidak cukup hanya dilakukan secara 
suka rela, namun diharuskan terdapat hukum undang-undang yang mengatur. Pemerintah 
hanya memberlakukan undang-undang Netzwerkdurchsetzungsesetz kepada media sosial 
produksi Amerika Serikat yang memiliki lebih dari dua juta pengguna aktif. 

Simpulan 

Fenomena media sosial The Alan Kurdi Effect merupakan suatu fenomena yang terjadi 
beriringan dengan kemunculan krisis pencari suaka yang terjadi di Eropa tahun 2015 silam. 
Kemunculan foto jasad balita berusia tiga tahun bernama Alan Kurdi (di dalam berbagai media 
disebut dengan Aylan Kurdi) menjadi pukulan tersendiri bagi negara-negara di Eropa dan sekitar 
bahwa dibutuhkan solidaritas kemanusiaan yang kuat untuk dapat mengatasi krisis pencari 
suaka. Namun, negara-negara di Eropa kebanyakan masih enggan untuk menerima para pencari 
suaka untuk masuk ke negara mereka, kecuali pemerintah Republik Federal Jerman yang mana 
terus berusaha menambah kuota penerimaan pencari suaka dan membujuk agar negara Eropa 
lain untuk beraksi sama seperti halnya Jerman. Di samping itu, diskusi-diskusi virtual mengenai 
kemunculan foto jasad Alan Kurdi di media sosial mainstream, seperti Twitter dan Facebook 
menjelaskan bahwa dibutuhkan aksi nyata untuk meningkatkan solidaritas kemanusiaan global 
agar tidak terjadi kasus yang sama. Dikarenakan kebencian terhadap kelompok Muslim atau 
Islamophobia masih mengakar di sebagian kalangan masyarakat Jerman yang mana dapat 
menghalangi pertumbuhan rasa solidaritas kemanusiaan. Keempat, kemunculan aksi 
sukarelawan yang bergerak membantu para pencari suaka juga bergerak dalam mengedukasi 
masyarakat Jerman agar tidak mengedepankan rasa takut dan benci. Kelima, peran pemerintah 
Jerman yang membentuk undang-undang pembatasan mengemukakan opini yang merujuk pada 
kebencian juga dapat mereduksi Islamophobia yang terjadi di Jerman. Fenomena media sosial 
The Alan Kurdi Effect menciptakan suatu kondisi yang mana media sosial bukan lagi dianggap 
sebagai media yang hanya berperan sebagai wadah untuk mengungkapkan pendapat saja. Tetapi, 
media sosial juga dapat membentuk suatu solidaritas kemanusiaan yang mana dalam level 
pemerintahan, solidaritas kemanusiaan masih dipinggirkan.  
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