
BAB III

KEBEBASAN BERAGAMA DI JERMAN DAN DISKRIMINASI

TERHADAP ISLAM

Jerman menerapkan toleransi beragama pasca perang salib, disaat itulah negara-negara di

Eropa lebih mengenal islam. Saat ini pemerintah Jerman menerapkan UU tentang kebebasan

beragama yang harus ditaati. Padakenyataannya, di Jerman Islam belum mendapatkan perlakuan

yang adil sesuai UU, hak-hak yang diperoleh warga Muslim di Jerman dengan penganut agama

lainnya berbeda. Secara umum mayoritas penduduk Jerman menganut agama Kristen, baik

Protestan maupun Katolik.(nugraha, 2015)

A. Komposisi penduduk di Jerman.

Jerman adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk yang paling padat di antara

negara-negara Uni Eropa.Bahkan salah satu Badan Monitor Demografi Jerman,

Statistisches Bundesamt atau (Federal Statistical Office of Germany) semenjak

reunifikasi, Jerman termasuk salah satu dari 16 negara penduduk terpadat di dunia

dengan jumlah penduduk sekitar 82 juta penduduk pada tahun 2011 dan termasuk dalam

18 negara dengan penduduk terpadat di dunia dengan jumlah penduduk 80,996,685.

Komposisi populasi Jerman sendiri dikarakteristikkan dengan pertumbuhan pada angka 0

atau pertumbuhan yang menurun.

Dengan mengacu pada beberapa data sebelumnya, dapat diketahui kemudian

bahwa isu esensial demografi yang dihadapi oleh Jerman adalah fenomena Grey

Population atau membeludaknya penduduk usia tua, dan rendahnya angka kelahiran.

Statistik menyebutkan tingkat fertilitas perempuan rata-rata di Jerman adalah 1.41 anak



per wanita dari tingkat normal 2.1 anak per wanita. Pada saat yang bersamaan angka

harapan hidup bagi lansia di Jerman cenderung tinggi dengan rata-rata 80.19 tahun. Hal

ini kemudian semakin mendukung pertumbuhan populasi penduduk usia tua, ditambah

lagi faktor lain berupa legalisasi aborsi terhadap anak, dimana kehamilan diluar nikah

yang umumnya terjadi pada remaja diberikan pilihan berupa melahirkan normal atau

melakukan aborsi, walau kemudian 60% diantaranya memilih melakukan aborsi.

Fenomena Grey Population ini kemudian membawa hambatan bagi kehidupan sosio-

kultural, lebih-lebih lagi terhadap pertumbuhan ekonomi Jerman pada umumnya. Terkait

dengan komposisi populasi lainnya, United Nations Population Fund memasukkan

Jerman ke dalam salah satu dari tiga negara dengan penduduk migran internasional

terbesar di dunia. Lebih dari 16 juta penduduk Jerman atau sekitar 7,3% dari jumlah

populasi Jerman merupakan para migran internasional. Hal tersebut disebabkan oleh

beberapa hal di antaranya adalah sejak reunifikasi Jerman pada tahun 1960-an, Jerman

menjadi salah satu negara yang cukup menarik perhatian terutama dari Eropa Timur dan

Eropa Selatan sebagaimana para warga negara Turki.Tidak hanya itu, kebanyakan migran

juga datang karena faktor ekonomi dan sekaligus menjadi tujuan utama para pengungsi

dikarenakan konstitusi Jerman memberikan Hak Political Assylum. Karenanya kemudian,

penduduk di Jerman sendiri terdiri dari bangsa Turki sebanyak 2,4%, 6,1% merupakan

bangsa Yunani, Italia, Polandia, Rusia, Serbia-Kroasia, dan Spanyol. Sedangkan 91,5%

merupakan keturunan asli bangsa Jerman.(Arwindaaprilia, 2014)

Mayoritas penduduk di Jerman, sekitar 75 juta jiwa, memegang paspor Jerman.

Sekitar seperlima di antaranya memiliki latarbelakang migrasi, artinya baik ia atau

orangtuanya atau bisa juga kakek-neneknya datang ke Jerman untuk bermigrasi, sebagai



pendatang atau pun pelarian. Tidak sampai 10 persen penduduk Jerman adalah mereka

yang tidak berkebangsaan Jerman atau tidak memegang paspor Jerman.Kira-kira 43 juta

jiwa berada dalam kisaran usia kerja. 10 persen di antaranya adalah wiraswasta dan

sekitar 36 juta jiwa bekerja sebagai pegawai. Penyedia lapangan kerja utama berasal dari

sektor pelayanan, dikuti oleh sektor industri serta sektor pembangunan dan konstruksi.

Menduduki tempat ketiga adalah sektor pemerintahan: sekitar 4,5 juta jiwa bekerja

sebagai pegawai negeri. Patut dicatat bahwa menurut statistik tahun 2009 terdapat kira-

kira 3,4 juta jiwa yang menganggur.

Melihat usia penduduk Jerman, hampir 75% atau 61 juta jiwa berusia lebih dari

25 tahun. Menurut statistik berdasarkan usia, semakin muda usia, semakin sedikit

jumlahnya. Angka kelahiran di Jerman sangat rendah. Jerman memiliki sedikit sekali

jumlah anak: hanya terdapat sekitar 4 juta jiwa penduduk yang berusia di bawah 6 tahun,

dan penduduk lajang merupakan mayoritas di Jerman, sekitar 46 juta jiwa baik yang

belum menikah ataupun yang bercerai.(Welle, 2010)

Lebih dari 50 juta jiwa penduduk Jerman memeluk agama Kristen, terbagi antara

25,7 juta pemeluk Katolik dan 25,1 juta Protestan. Sementara, menurut perkiraan,

terdapat sekitar 4,3 juta penduduk yang memeluk agama Islam di Jerman. Luas wilayah

negara bagian terbesar di Jerman adalah Bayern, diikuti oleh Niedersachsen dan Baden-

Württemberg. Nordrhein-Westfalen adalah negara bagian dengan jumlah penduduk

terbanyak.

Wilayah paling padat penduduknya adalah wilayah ibukota Berlin. Di Berlin

tinggal sekitar 3.800 jiwa penduduk per kilometerperseginya. Lain halnya Mecklenburg-



Vorpommern yang setiap kilometerperseginya hanya didiami oleh sekitar 72

penduduk.(Tatsachen)

B. Kebijakan toleransi beragama di Jerman.

Kehidupan agama di Jerman ditandai oleh pluralisme dan sekularisasi yang

semakin berkembang. Sebanyak 58,8 persen penduduk Jerman beragama Kristen dan

menjadi anggota Gereja Katolik atau Gereja Protestan. Struktur organisasi gereja berupa

27 keuskupan Katolik dan Konferensi Uskup Jerman serta gereja-gereja wilayah

(Landeskirche) Protestan dan Gereja Protestan di Jerman (Evangelische Kirche in

Deutschland - EKD) sebagai badan persekutuan. Gereja Katolik dengan hampir 24 juta

anggota dalam 12.000 paroki merupakan bagian dari Gereja Katolik Roma sedunia yang

dikepalai oleh Paus. Gereja Protestan di Jerman (EKD) beranggotakan 20 gereja wilayah

Protestan yang berdiri sendiri dan yang bermazhab lutheran, reformasi atau unitarian.

Gereja wilayah tersebut dengan sekitar 23 juta anggota mencakup bagian terbesar umat

Kristen Protestan. Bagian penduduk yang tidak bergabung dengan umat beragama ber-

jumlah 34 persen.(Nugraha)

Karena adanya semakin banyak anggota umat yang berusia lanjut, sedangkan

angka orang yang keluar dari gereja tetap tinggi, jumlah anggota gereja-gereja Kristen

menurun. Tahun 2014 tercatat 218.000 orang yang keluar dari Gereja Katolik saja.

Khususnya di Jerman bagian timur ada jarak antara masyarakat umum dan gereja.

Sebagai akibat migrasi, agama Islam semakin berarti penting untuk kehidupan agama.

Penduduk Muslim di Jerman berasal dari 50 negara jumlahnya diperkirakan mencakup 4

juta orang, tetapi tidak ada registrasi sentral. Di banyak kota telah terbentuk jemaah Islam



yang cukup besar. Deutsche Islamkonferenz (Konfe-rensi Islam Jerman) yang didirikan

tahun 2006 merupakan forum resmi untuk dialog antara pihak negara dan kaum Muslim.

Kehidupan Yahudi di Jerman, yang pernah musnah akibat pembantaian orang

Yahudi oleh rezim Nazi, mulai tumbuh kembali dengan adanya arus pendatang dari

wilayah bekas Uni Soviet setelah berakhirnya konflik Timur-Barat. Kini sekitar 200.000

warga Yahudi tinggal di Jerman. Kurang lebih 100.500 orang di antaranya bergabung

dalam 107 je-maat Yahudi yang menunjukkan spektrum keagamaan yang luas. Umat

Yahudi diwakili oleh Majelis Pusat (Zentralrat der Juden in Deutschland) yang didirikan

tahun 1950. Di Jerman tidak ada gereja negara. Hubungan antara negara dan agama

didasarkan atas kebebasan beragama dan beribadat yang dijamin oleh konstitusi, atas

prinsip pemisahan antara negara dan gereja yang berarti sikap netral negara dalam hal

falsafah hidup, dan atas hak komunitas keagamaan untuk menentukan urus-annya sendiri.

Negara dan umat beragama bekerja sama atas dasar kemitraan. Pemerintah ikut

membiayai taman kanak-kanak dan sekolah yang diselenggarakan oleh badan

keagamaan. Gereja memungut iuran untuk membiayai layanan sosial, penarikannya

dilakukan oleh kantor pajak. Sekolah diharuskan memberi pelajaran agama sebagai mata

pelajaran reguler (pembatasan berlaku di Berlin dan Bremen). Pelajaran agama Islam

masih diperluas. Sekitar 700.000 anak dan remaja Muslim \

bersekolah di Jerman. Sedang dididik guru tambahan, supaya mereka mendapat

pelajaran agama Islam. Di Jerman, kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang.

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Jerman (Grundgesetz) menyebutkan Die Freiheit

des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen

Bekenntnisses sind unverletzlich. (Kebebasan beragama dan memiliki pandangan filosofis



hidup tidak boleh diganggu). Akan tetapi warga Jermanlebih mengagungkan agama

protestan dengan di bangunnya sebuah gereja di Frankfurt untuk memberikan

penghargaan nobel. Kebangkitan kapitalisme yang di pengaruhi oleh etika Protestan

sehingga mereka diberikan posisi-posisi yang strategis.(DW)

Gambar 3. 1 Jumlah (persen) Warga Anti-Islam

Dari data di atas, terlihat bahwa di Jerman sebanyak 34 % tidak menaruh

tolerasnsi terhadap Islam dan sebanyak 56 % menaruh toleransi terhadap Islam. Data ini

diperoleh pada tahun 2011 . Namun hingga kini, setelah diskriminasi warga Muslim

muncul di Negara–negara Eropa terutama di Jerman, rasio warga Jerman anti-Islam

semakin meningkat jumlahnya. (pamungkas, 2011)

C. Bentuk-bentuk diskriminasi terhadap Islam di Jerman.

Perkembangan Islam yang meningkat di berbagai aspek di Jerman seperti

kehidupan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan juga sampai pada keikutsertaannya



warga muslim dalam perpolitikan di Jerman pada akhirnya memicu berbagai respon dari

kalangan masyarakat, ada yang pro terhadap perkembangan positif tersebut namun ada

juga yang kontra dengan perkembangan Islam yang signifikan di Jerman ini, masalah-

masalah pun mulai timbul akibat dari perkembangan Islam di Jerman tersebut yang tentu

saja datang dari gerakan anti Islam Jerman yang menganggap Islam sebagai suatu

ancaman kawasan dikarenakan Islam yang semakin eksis dalam menyebarluaskan

ajarannya. Juga munculnya aksi diskriminasi dan juga rasisme dikalangan anti

Islam.(Peucker, 2010)

1. Diskriminasi Pekerjaan

Pekerjaan merupakan hal  penting dalam proses pemenuhan kebutuhan manusia.

Tanpa pekerjaan suatu keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk bertahan

hidup, selain untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan juga dapat menaikkan status

sosial di masyarakat. Oleh karena itu, seluruh orang memerlukan pekerjaan, tidak

menutup kemungkinan untuk masyarakat Muslim di Jerman. Akan tetapi, Muslim di

Jerman tidak mendapatkan perlakuan yang sama dalam pekerjaan, seperti yang

berada dalam kasus menurut ‘european forum for migration studies (efms)’ pada

oktober 2009, terdapat kasus dimana seorang perempuan Muslim yang lamaran

kerjanya ditolak oleh suatu pengadilan yang mengatur untuk menolak lamaran kerja

suatu wanita muslim berumur 26 tahun. Wanita tersebut melamar pekerjaan sebagai

arsitek yang mendukung tim manajemen konstruksi, dia memasukkan lampiran

lamaran kerjanya yang mencakup CV dengan foto yang menunjukkan dia

menggunakan kerudung. Di hari yang sama pengadilan tersebut membalas via e-mail

yang menjelaskan bahwa dia bukanlah orang yang tepat sebagai buruh yang mereka



cari untuk manajemen konstruksi dan tim perencanaan proyek. Pengadilan tersebut

juga menganggap bahwa kerudung merupakan simbol dari politik penindasan dan

bukan menunjukkan kepercayaan suatu agama. Walapun pengadilan tersebut sadar

bahwa wanita tersebut belum memenuhi semua hal yang dibutuhkan untuk melamar

kerja (contohnya pengalaman bekerja), itu tetap dianggap sebagai suatu kasus

diskriminasi agama tanpa hukum yang mengikat.

Pada 2010 Open Society Institute (OSI) merilis dua laporan penelitian di situasi

sosial muslim di Berlin dan Hamburg, yang hasilnya berdasarkan dari diskusi grup,

wawancara singkat dan mendalam, wawancara tatap muka dari 200 orang multi etnis

di setiap kota (Berlin-Kreuzber dan Hamburg-Mitte). Di setiap kota, setengah dari

responden menyatakan dirinya sebagai Muslim, setengahnya lagi non-Muslim dan

kebanyakan masyarakat asli Jerman. Di Berlin, sebagai contoh, 38 dari 100

narasumber muslim melaporkan telah ditolak dalam pekerjaan dalam setahun

terakhir, 20 orang dari 38 orang tersebut mengklaim bahwa diskriminasi etnis

dan/atau agama merupakan alasan utama. 14 narasumber menyatakan bahwa mereka

telah dihindari dari sebuah promosi dalam pekerjaan karena alasan diskriminasi.

Sembilan dari mereka mendiskripsikan etnis atau agama mereka merupakan faktor

yang menentukan. Selain itu, peneliti dar penelitian kualitatif ini menunjukkan

diskriminasi merupakan hambatan wanita muslim berhijab ketika mencoba untuk

menjadi seorang pekerja.

Di Hamburg, Muslim (34%) dan Non Muslim (38%) responden melaporkan

diskriminasi dalam akses ke pasar tenaga kerja, walaupun kasus ini mendapat

perlakuan berbeda beda. Ketika non Muslim responden berasumsi didiskriminasikan



kebanyakan karena umur mereka (13%), Muslim respondent menyatakan alasan dari

diskriminasi itu adalah karena mereka beragama Islam.

Dari kedua studi OSI, juga menanyakan tentang menghormati kepercayaan

mereka di tempat kerja. Di Hamburg, 53 persen Muslim responden menganggap rasa

hormat dari para pekerja terlalu sedikit, 22 persen menyatakan bahwa agama mereka

dihormati dengan baik. Di Berlin 54 persen narasumber Muslim melaporkan sebuah

perlakuan yang tidak cukup ‘menyenangkan’, sedangkan 35 persen tidak berkomentar

dalam isu ini. Alasan utama untuk penilaian negatif di Berlin adalah ‘penolakan

seorang perempuan berhijab karena susah dalam mengatur waktu jam kerja untuk

ibadah harian.(mario, 2010)

2. Diskriminasi Kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang penting bagi setiap orang untuk di jaga.

Memeriksakan kesehatan secara rutin juga merupakan kebutuhan yang harus

terpenuhi, akan tetapi di Jerman kesehatan masyarakat Muslim bukanlah hal yang

penting. Masyarakat Jerman yang memeluk Islam tidak mendapat perlakuan yang

sama dengan masyarakat lainnya dalam bidang kesehatan. Sebagai contoh yang

penulis ambil, di Agustus 2010, sebuah praktek dokter dia kota kecil Hesse

memutuskan untuk tidak melayani wanita muslim yang berhijab, pasien yang tidak

menguasai keahlian dasar bahasa Jerman, dan keluarga islam yang memiliki lebih

dari lima anak. Peraturan baru ini telah ditetapkan di praktik medisnya. Dia

memutuskan aturan ini atas dasar pengalaman buruk dan kesulitan dalam merawat

pasien Muslim berhijab dan mereka sering tidak mengerti perintah bahasa Jerman.



Dia memutuskan bahwa dia tidak bermaksud untuk mendeskriminasi siapapun, tapi

beberapa peraturan daerah dibutuhkan untuk memenuhi peraturannya.

Kasus lainnya terjadi di Baden-Württemberg, seorang dokter gigi menolak untuk

mengobati seorang remaja asli Turki berumur 16 tahun karena namanya “Cihad”,

sebuah nama arab yang umum, tapi juga sebuah istilah yang digunakan oleh Islam

‘ekstrim’ untuk ‘perang suci’. Dokter gigi tersebut menyatakan bahwa dia

menafsirkan nama ini sebagai sebuah ‘deklarasi untuk memerangi non-Islam’ dan

tidak memiliki keinginan untuk mengobati remaja tersebut. Dari kasus-kasus ini bisa

di lihat bahwa adanya perbedaan perlakuan antara Muslim dan non-

Muslim.(Schuster, 2010)

3. Diskriminasi Tempat tinggal

Diskriminasi tempat tinggal juga dialami oleh para imigran di Jerman.

Berdasarkan kantor Basis & Woge manyampaikan sebuah kasus diskriminasi tempat

tinggal. Dua laki-laki bersaudara dari Afghanistan mencari sebuah rumah untuk

mereka dan orang tua mereka dan mereka menginginkan sebuah rumah kosong.

Walaupun keluarga itu memenuhi semua ketentuan formal, mereka ditolak oleh

perusahaan tempat tinggal, dengan pendapat bahwa orang tua mereka tidak memiliki

perintah perizinan dari jerman yang cukup untuk memiliki tempat tinggal. Ini akan

menimbulkan hubungan negatif antar tetangga. Kasus lainnya, ada ysng menawarkan

asisten untuk wanita muslim yang kesulitan ketika mencari sebuah rumah. Setelah

pemilik lahan dan wanita itu datang untuk menandatangani sebuah kesepakatan,

seorang wanita lainnya telah diinformasikan bahwa penyewa lainnya mencela wanita



muslim itu karena jilbabnya. Wanita muslim itu telah diberitahu oleh pemilik lahan

untuk mempertimbangkan kembali kepindahannya ke rumah tersebut. Dengan syarat

dia diharuskan membayar sewa lebih tinggi dari keputusan sebelumnya dan renovasi

atas kepindahannya akan dibatalkan. Walaupun sebelumnya telah ada keputusan

antara Wanita muslim dan pemilik lahan. Setelah mengintervensi masalah ini,

perjanjian telah ditandatangani dengan kesepakatan sebelumnya.(Fetzer, 2010)

4. Diskriminasi Pendidikan

Berdasasarkan dari pres rilis organisasi Islam IGMG dan media melaporkan pada

Februari 2010, seorang murid kelas sepuluh Sekolah Menengah Atas telah diusir dari

kelas di sekolahnya karena dia mengenakan jilbab, dia menggunakan jilbab sehingga

dia di panggil ‘Khimar’ (bahasa arab dari jilbab), jilbabnya juga menutupi bagian atas

badannya tetapi tidak dengan wajahnya.  Kasus ini mengingatkan pada kasus di tahun

2008, yang juga merupakan kejadian dalam bidang pendidikan. Kepala sekolah di

Oberhausen (NRW) menyatakan dia sering memanggil seorang murid, murid tersebut

berasal dari Bosnian kepala sekolah memanggilnya untuk berhenti menggunakan peci

muslimnya. Di lain waktu, seorang murid berhenti sekolah di Sekolah Menengah

Atas karena teman temannya mengisukan bahwa peci muslim dapat membuat

komunikasi dikelas mustahil untuk dihendaki atau tidak diinginkan. Sekolah swasta

bertanggung jawab atas praktik implementasi atas keputusan ini.(Woge, 2010)

Sikap pemerintah Jerman terhadap adanya berbagai bentuk diskriminasi Islam di Jerman

seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pemerintah Jerman pada dasarnya telah menindak

lanjuti hal tersebut dengan melakukan berberapa upaya yaitu, dengan cara turut mensponsori

pameran tentang Islam ke seluruh Jerman pada tahun 2006 melalui Kementerian Kehakiman



Jerman. Pameran tersebut bertujuan untuk memberikan lebih banyak informasi tentang Islam

sebagai agama yang mengajarkan perdamaian dan toleransi dengan kelompok-kelompok yang

cenderung membolehkan tindak kekerasan dengan mengatasnamakan Islam. (Magdalena, 2006)

Undang-undang anti diskriminasi di Eropa telah diterapkan, akan tetapi hal tersebut tidak

mengurangi tingkat diskriminasi Islam di Eropa termasuk di Jerman. Hal tersebut dikatakan oleh

Marco Perolini, ahli Amnesti Internasional

"Undang-undang Uni Eropa yang melarang diskriminasi atas dasar agama atau kepercayaan di

bidang ketenagakerjaan tampaknya menjadi tidak berlaku secara efektif di seluruh Eropa, seperti

yang kita amati tingkat pengangguran yang lebih tinggi terjadi di kalangan umat Islam.”

Tuturnya. Bahkan seorang anggota blok konservatif Jerman Kanselir Angela Merkel, Volker

Kauder, mengatakan Islam bukanlah bagian dari tradisi dan identitas Negara itu dan karena itu

bukan termasuk dalam Jerman.(VoaIslam, 2012) Pada akhirnya, diskriminasi terhadap Islam di

Jerman masih tetap berlangsung hingga saat ini.


