
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Jerman merupakan gabungan antara bekas Jerman Barat (Republik Federal

Jerman) dan bekas Jerman Timur (Republik Demokrasi Jerman) yang bersatu pada tanggal 3

Oktober 1990. Jerman adalah negara federal yang terdiri dari 16 Negara Bagian, dengan

otonomi penuh kecuali kebijakan Politik Luar Negeri, Pertahanan dan Keuangan yang masih

berada ditangan Pemerintah Pusat/Federal. Parlemen Jerman menetapkan bahwa Berlin kembali

menjadi Ibukota Jerman, dan selanjutnya dilakukan pemindahan ibukota dari Bonn ke Berlin

pada akhir tahun1999.(Jerman selayang pandang, 2011)

Jerman menerapkan toleransi beragama pasca Perang Salib, serta budaya juga ditoleransi.

Di saat itulah negara-negara di Eropa lebih mengenal Islam, dan hubungan antara Jerman dan

Islam pun berlanjut. Pada tahun 1739, Frederick Wiliam I mendirikan masjid di Postdam, itulah

tanda Islam mulai diterima di Jerman.(Dwi, 2013)

Saat ini Jerman mempunyai UU tentang kebebasan beragama, yaitu Grundgesetz (UUD

Jerman), pasal  4 ayat 1 yang menyebutkan “Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die

Freiheit des religiosen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. (Kebebasan

beragama dan memiliki pandangan filosofis hidup tidak boleh diganggu) pernyataan diatas

merupakan dukungan dari pemerintahan jerman untuk bebas bergama yang harusnya diterapkan

dan ditaati. (Fahmy Zarkasyi, 2008)



Secara umum, mayoritas penduduk Jerman menganut agama Kristen, baik Potestan

maupun Katholik. Selain itu terdapat pula minoritas yang menganut agama Islam, Budha dan

Yahudi. Kondisi keagamaan di negara ini begitu bebas,dan setiap penduduk bebas menentukan

dan memilih kepercayaannya. Selain itu kebiasaan penduduknya sebagian besar menganggap

bahwa beragama hanyalah sebagai sebuah formalitas. Sehingga dengan mudah penduduk di

jerman merubah kepercayaan yang dianutnya. Berpindah agama dianggap wajar apabila

berpindah keagama Protestan ataupun Katolik, akan tetapi akan menjadi permasalahan apabila

beralih kepercayaan ke agama Islam atau Yahudi. Karena agama Islam dan Yahudi merupakan

agama yang dianut oleh minoritas penduduk di Jerman. Hal inilah yang menjadi pokok

permasalahan di Jerman yang membedakan aspek keagamaan di negaranya.(prihartini, 2015)

Warga Jerman memperlakukan agama protestan lebih istimewa dari pada agama lain,

terutama agama islam. Dimana hal tersebut dapat dilihat dari adanya  sebuah Gereja Katolik

yang berada di tengah kota Frankfurt kini menjadi Gedung terhormat, untuk memberikan Hadiah

Nobel Perdamaian bagi para ahli yang berprestasi. Sejak tahun 1950 sampai 2012, dari sekian

banyak yang mendapat hadiah nobel mulai Max Tau sampai Liao Yiwu, 80% di antaranya

adalah dari kalangan Kristen Protestan dan 20% tersisa dari Yahudi. Sementara itu yang

beragama Katolik dan lainnya tidak didapati informasi pernah mendapat penghargaan terhormat

itu. Salah satu fenomena inilah yang bukti bahwa kebangkitan kapitalisme Eropa dipengaruhi

oleh etika Protestan yang pada gilirannya memberikan mereka posisi-posisi strategis.(Irwansyah)

Sedangkan sikap diskriminatif masyarakat Jerman terhadap warga minoritas Muslim

makin meningkat. Dengan demikian hak-hak yang di peroleh warga Muslim di Jerman dengan

penganut agama lainnya berbeda. Misalnya, imigran Turki yang mayoritas beragama Muslim

karena memang populasi Muslim terbesar di Jerman adalah populasi etnis Turki.(Hendra, 2009)



Timbulnya diskriminasi yang terjadi di Jerman meliputi bidang ekonomi, diskriminasi

yang dialami oleh etnis minoritas Turki terkait dengan kesempatan kerja dan edukasi sebagai

salah satu penunjang dalam mendapatkan pekerjaan. Beberapa orang etnis Turki yang berhasil

mendapatkan kewarganegaraan Jerman memang telah mampu bergerak menuju jenjang politik

dan ekonomi yang lebih baik, namun secara kelompok, etnis minoritas Turki masih tidak

diuntungkan secara ekonomi dan masih terus dipekerjakan di sektor pekerjaan bergaji rendah.

Diskriminasi sosial dan budaya pada etnis minoritas Turki secara umum terjadi dalam bentuk

pembatasan budaya seperti diskriminasi sosial secara informal serta keluhan mengenai praktek

keagamaan Islam.(Reiman, 2009)

Asal mula adanya etnis Turki di Jerman adalah sebagai imigran, maka etnis Turki

mendapatkan perlakuan yang berbeda dari warga asli Jerman. Diskriminasi ini terlihat dari

perlakuan birokrasi yang mengesampingkan etnis Turki ini. Secara politik, etnis Turki juga

kesulitan untuk memperoleh kewarganegaraan. Adanya hambatan terhadap perolehan

kewarganegaraan serta adanya pertentangan dari pihak ekstrim kanan di Jerman membuat etnis

Turki termarginalisasi dibidang politik.(Hochmuth)

Pada tahun 1997, The Runnymede Trust  mendefinisikan anti-Islam sebagai "ketakutan

atau kebencian kepada Islam dan karena itu, dengan takut dan tidak suka semua umat Islam,"

yang menyatakan bahwa hal itu juga mengacu pada praktek diskriminasi terhadap Muslim

dengan mengecualikan mereka dari ekonomi, sosial, dan kehidupan masyarakat bangsa.(DW,

2008)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menarik rumusan masalah.

“Mengapa Jerman melakukan diskriminasi terhadap Islam?”



C. Kerangka Pemikiran

Teori Sistem Politik

Studi politik berusaha memahami bagaimana keputusan-keputusan yang otoritatif

atau sah dibuat dan dilaksanakan dalam suatu masyarakat. Jika dapat berusaha

memahami kehidupan politik dengan melihat segi-seginya satu persatu. Dengan

menyelidiki berfungsinya lembaga-lembaga voting, dapat dipelajari sifat-sifat dan akibat-

akibat dari praktek politik seperti manipulasi, propaganda, dan kekerasan. Dan dengan

menggabungkan hasil-hasil penyelidikan itu dapat diperoleh suatu gambaran kasar

tentang apa yang terjadi dalam setiap unit politik.

Profesor Easton mengusulkan suatu metode untuk menganalisa berbagai jenis

sistem politik. Yaitu dengan menelaah sistem-sistem politik berdasarkan ciri-ciri dasar

seperti: (1) unit-unit yang membentuk sistem itu dari luasnya batas-batas pengaruh sistem

itu, (2) “ input” dan “output” dari sistem yang tercermin dalam keputusan-keputusan

yang dibuat (output) dan proses pembuatan keputusan (input) didalam sistem tersebut. (3)

jenis dan tingkat diferensiasi dalam sistem tersebut, dan (4) tingkat integrasi sistem

politik yang mencerminkan tingkat efisiensinya.

Sebagai suatu sistem, tentu saja sistem politik memiliki ciri-ciri tertentu. Untuk

memberikan gambaran yang menyeluruh tentang pendekatan ini akan ditunjukan terlebih

dahulu ciri-ciri utamanya dengan keterangan sekedarnya.



BAGAN PROSES POLITIK

LINGKUNGAN

1. Ciri-ciri identifikasi. Untuk membedakan suatu sistem politik dari sistem sosial

lainnya, mengidentifikasikannya dengan menggambarkan unit-unit dasarnya dan

membuat garis batas yang memisahkan unit-unit itu dari unit-unit yang ada diluar

sistem politik itu.

2. Input dan output. Konsekuensi yang disebut output adalah sistem politik yang

memiliki konsekuensi-konsukensi penting bagi masyarakat, yaitu keputusan-

keputusan otoritatif.  Untuk menjamin tetap bekerjanya suatu sistem diperlukan input-

input secara tetap. Tanpa input sistem itu tidak akan berfungsi, tanpa output juga

tidak dapat mengidentifikasikan pekerjaan yang dipekerjakan oleh sistem itu. Dalam

hubungan ini yang perlu diteliti lebih lanjut adalah bagaimana mengidentifikasikan

input-input dan kekuatan-kekuatan yang membentuk dan merubah input-input itu,

menelusuri proses-proses yang mentransformasikan input-input itu menjadi output-

output, menggambarkan kondisi-kondisi umum yang dapat memelihara proses-proses

itu, dan menarik hubungan antara output dengan input berikutnya dalam sistem

tersebut.
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Perilaku setiap sistem politik, seperti halnya organisme tubuh manusia yang sampai

tingkat tertentu merupakan tanggapan terhadap struktur dan kebutuhan-kebutuhan

internalnya sendiri. Tetapi perilakunya itu juga mencerminkan tanggapan terhadap

tekanan-tekanan dari lingkungan tempat sistem itu bekerja.

3. Diferensiasi dalam suatu sistem. Lingkungan memberikan energi untuk mengaktifkan

suatu sistem serta informasi tentang arah penggunaan energi. Dengan cara ini suatu

sistem dapat melakukan pekerjaannya. Dan sistem itu menghasilkan suatu jenis

output yang berbeda dengan input yang diperoleh dari lingkungannya.

4. Integrasi dalam suatu sistem. Fakta tentang diferensiasi ini membukakan suatu

wilayah yang luas bagi penelitian sistem-sistem politik. Diferensiasi struktural ini

mengatur kekuatan-kekuatan yang selalu berubah secara potensial yang bisa

merusakkan integrasi sistem itu.

Penjelasan diatas memberikan pemahaman tentang kehidupan politik

membutuhkan teori yang umum, dengan keterkaitannya terhadap masalah pertukaran

input-output antara suatu sistem dengan lingkungannya, dapat memberikan suatu

pendekatan yang bermanfaat. Teori sistem itu merupakan suatu cara ekonomis untuk

mengorganisasikan data politik yang cerai-berai dan menjanjikan keuntungan yang

menarik.(mas'oed, 2011)

Jerman menggunakan federal parlementer sebagai bentuk pemerintahannya,

dengan Presiden sebagai kepala negara dan konselor (Bundeskanzler) sebagai kepala

pemerintahan (Bundesregierung). Kabinet Jerman (Bundeskabinett atau

Bundesregierung) adalah badan eksekutif dari republik federal Jerman. Kedua badan

tersebut terdiri dari kanselir dan menteri kabinet. Awalnya jerman menerapkan kebebasan



beragama di Negaranya, akan tetapi pemerintah Jerman bersikap tidak adil terhadap

Muslim di Jerman. Seperti hal perkerjaan, kesehatan, ataupun tempat tinggal. Dalam hal

ini ada pihak yang menuntut adapula pihak yang memberi dorongan kepada pemerintah

Jerman. Di jelaskan pada gambar di bawah ini:

Dalam konteks ini, sesuai dengan bagan proses politik yang di sebutkan oleh

Easton bahwa adanya kelompok-kelompok anti-Islam yang di dukung oleh partai

alternatif anti-Islam yang tidak menyetujui Muslim sebagai bagian dari Jerman dan

Pemerintah sebagai badan pembuat kebijakan yang juga menerapkan kebebasan

beragama di Negaranya bersikap tidak adil sehingga terjadi berbagai macam bentuk

diskriminasi Islam di Jerman.

Konsep Islamophobia

Secara umum Islamophobia adalah ketakutan berlebihan yang tidak memiliki

dasar berpikir yang kuat tentang Islam bahkan dapat disebut dengan mengada-ada. Tidak

ada pembenaran yang logis di dalamnya, yang ada hanyalah prasangka-prasangka yang

terlahir akibat persepsi-persepsi buruk yang terus menerus ditanamkan kepada diri
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seseorang bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kekerasan, kebencian, egois,

tidak toleran dan membatasi pemeluknya dengan aturan-aturan yang ketat sehingga tidak

adanya kebebasan di dalamnya yang berujung persepsi bahwa Islam adalah kuno,

ekstrim, agama yang membawa kehancuran, dan sebagainya. Namun dalam

kenyataannya anggapan tentang Islam adalah agama yang diskriminatif sama sekali tidak

di benarkan. Islamphobia menurut Trust Runnymede Komisi Anti-Semitisme dari Inggris

yang juga secara luas telah diterima oleh masyarakat sebagai defenisi Islamophobia yang

legal, yaitu : “Islamophobia is the shorthand way of referring to dread or hatred of Islam

and, therefore, to fear or dislike of all or most Muslims” (Islamophobia adalah cara

singkat yang mengacu kepada ketakutan atau kebencian terhadap Agama Islam-dan, oleh

karena itu ketakutan atau ketidaksukaan ditujukan kepada semua umat Muslim. Saat ini,

Islamophobia muncul dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan menengah keatas.

Mulai dari mereka yang mencela maupun yang mengkritik Islam. Islamophobia,

ditunjukkan dari setiap kalangan dan mendukung kebencian tersebut dengan mengatas

namakan pembenaran ideologi. Akibatnya, ekspresi tersebut dianggap oleh mereka

sebagai pembenaran dalam pemahaman mereka. Dalam memahami atau menjelaskan

fenomena yang telah memiliki dampak yang dramatis dalam ruang yang relatif singkat

dan melibatkan banyak orang, yang paling banyak bertanggung jawab atas hal ini adalah

Media. Media yang merupakan alat informasi kesetiap tempat maupun kalangan,

membuat banyak orang yang Phobia terhadap Islam karena informasi yang diterima tidak

dinyatakan dengan benar, kebanyakan didalamnya mengandung unsur propaganda dan

menyusulnya kasus 11 September 2001 yang mempertegas ketakutan mereka. Kurangnya

informasi tentang kebenaran Islam yang diterima dan yang diinformasikan oleh banyak



orang terutama media mengakibatkan kesimpangsiuran tentang kebenaran Islam, dan

untuk mendefinisikan Islamophobia, bagi banyak orang itu adalah sesuatu yang serius

yang berarti bahwa hasil akhirnya adalah kembali kepada keyakinkan diri pribadi.(Nata,

2015)

Dalam konteks ini, kelompok Anti-Islam (Pegida) menolak Islamisasi di dunia

barat. Dan secara umum mereka menolak masuknya imigran Islam dari Negara-negara

konflik karena mereka menganggap imigran tersebut bepotensi merusak stabilitas dengan

ajaran Islam radikal. Lalu aktivitas Pegida di dukung juga oleh partai alternatif Islam di

Jerman yang juga membenci para imigran terutama imigran Muslim.

D. Hipotesa

Jerman melakukan diskriminasi terhadap islam karena:

1. Desakan dari kelompok anti-Islam (Pegida).

2. Dukungan dari partai politik “Alternative für Deutschland” (AFD).

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sebab-sebab munculnya diskriminasi terhadap Islam di

Jerman.

2. Memenuhi kewajiban penulis sebagai mahasiswa untuk mengerjakan

tugas akhir dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai syarat

melengkapi proses pendidikan strata satu.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan penulis di dalam memperoleh data bahan analisa, maka

penulisan ini tentu memerlukan batasan. Penelitian ini memfokuskan pada sebab-



sebab munculnya diskriminasi terhadap Islam di Jerman yang di teliti setelah adanya

tragedi 11 september 2001 karena setelah kejadia itu Islam dianggap sebagai teroris.

Namun ada kemungkinan apabila penulis akan sedikit membahas masalah diluar

fokus pembahasan namun tidak keluar dari topik pembahasan, jika dianggap perlu

dan masih ada hubungan yang relevan dengan penelitian ini.

G. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yaitu dengan

menggambarkan fenomena yang terjadi dan untuk mengetahui sebab-sebab

diskriminasi yang terjadi di Jerman.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah telaah

pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti baik berupa buku, jurnal, dokumen,

makalah, laporan majalah, surat kabar dan artikel serta internet.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data

sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

teknik analisis data kualitatif, dengan menggambarkan permasalahan yang ada



kemudian menganalisisnya melalui keterkaitan antara konsep dan fakta-fakta

yang ada.

5. Metode penelitian

Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode deduktif, yaitu

dimana penulis menggambarkan masalah secara umum kemudian menarik

kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

BAB I terdiri dari pendahuluan. Bab ini berisi dasar penelitian yang

dilakukan oleh penulis, yaitu latar belakang permasalahan, rumusan masalah,

kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan tentang domestik politik di Jerman.

BAB III menjelaskan tentang kebebasan beragama di Jerman dan

diskriminasi terhadap Islam di Jerman.

BAB IV membahas tentang desakan dari gerakan anti-Islam di Jerman

yang menyebutkan bahwa Islam adalah teroris.

BAB V adalah penutup yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya

serta adanya saran yang penulis berikan terhadap penulisan skripsi ini.


