
BAB IV

DESAKAN DARI KELOMPOK ANTI-ISLAM DAN PARTAI ALTERNATIF DI

JERMAN

Ada banyak gerakan yang muncul di Jerman. Gerakan seperti Stürzenberger di Jerman

dalam beberapa tahun terakhir.  Gerakan Stürzenberger muncul sebagai tanggapan mengenai

pembangunan masjid. Selama dua tahun terakhir, telah terjadi pembakaran terhadap rumah–

rumah orang muslim di Berlin, Hanau dan Hannover. Menurut sebuah studi oleh Friedrich Ebert

Foundation, 56 persen warga Jerman menganggap Islam menjadi "agama kuno dan tidak mampu

mengarungi kehidupan modern" dan banyak yang percaya kebebasan beragama bagi umat Islam

harus "dibatasi secara substansial."

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

Pegida (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Westens)

atau Patriotic Europeans Against the Islamisation of the West, adalah organisasi

politik anti-Islam yang didirikan di Dresden pada Oktober 2014. Organisasi ini

menolak apa yang disebut dengan Islamisasi di dunia barat. Meski demikian, tujuan

dari organisasi ini sebenarnya menolak imigran dengan menjadikan gerakan anti-

Islam sebagai kendaraan. Organisasi ini rajin melakukan unjuk rasa setiap minggu di

Dresden dan saat ini telah menyebar ke beberapa state di Jerman dalam bentuk

demonstrasi kecil-kecilan. Popularitas Pegida terus meningkat kini jumlah

pendukungnya mencapai 15 ribu orang. Ribuan orang berdemo di jalanan kota

Dresden, Jerman. Mereka datang dari seluruh penjuru negeri. Paul adalah salah



satunya. Pensiunan dokter dari ibukota Jerman, Berlin tersebut mengatakan aksi

sangat penting untuk menunjukan bahwa Pegida berisi orang-orang biasa, bukan dari

ideologi garis kanan. Pegida secara umum menolak masuknya imigran dari negara-

negara konflik, seperti Suriah, Irak dan sekitarnya. Mereka menganggap imigran

berpotensi merusak stabilitas dengan menyebar ajaran Islam radikal. Pegida memulai

aktivitasnya dari Dresden yang menyebar ke berbagai kota besar Jerman lainnya.

Kemudian, para pendukung gerakan anti-Islam ini mengorganisir berbagai aksi unjuk

rasa dan propaganda anti-Islam di berbagai negara Eropa seperti Austria, Swedia,

Denmark dan Inggris. Meskipun gerakan yang menentang Pegida di Eropa juga tidak

kecil, tapi gerakan Islamophobia di Eropa kian hari semakin gencar. Lebih dari

sekedar unjuk rasa dan propaganda anti-Islam, serangan terhadap imigran Muslim

juga semakin masif. Berdasarkan data statistik Jerman, serangan terhadap imigran di

negara ini melebihi wilayah lainnya di Eropa. (Ranah, 2009)

Pada tahun 2013, terjadi sebanyak 159 kasus penyerangan. Jumlah tersebut,

naik di tahun 2014 menjadi 179 kasus.Pegida memanfaatkan sentimen anti-imigran

yang marak di Jerman untuk menarik dukungan besar terhadap gerakan anti-Islam di

Eropa. Dengan mempertimbangkan tingginya imigran Muslim yang datang dari

negara-negara Islam ke Eropa, faktanya gerakan anti imigran tidak lain dari gerakan

anti-Islam dan pembatasan lebih ketat terhadap Muslim di Eropa.Di Jerman muncul

keyakinan bahwa kelompok Pegida memainkan peran penting sebagai gerakan anti

imigran. Dilaporkan, para pendiri Pegida adalah orang-orang yang memiliki rekam

jejak kriminal. Diberitakan, anggota dewan pendiri Pegida memiliki masalah

kriminal, bahkan sebagian pernah menjalani hukuman penjara. (Antara, 2013)



Menurut majalah mingguan Jerman, kebanyakan anggota kelompok Pegida

adalah hooligan sayap kanan ekstrem pendukung klub sepakbola kota Dresden. Fakta

lain yang tidak bisa dipungkiri, sebagian pendukung Pegida adalah pengikut Neo-

Nazisme. Dalam sebuah polling yang digelar belum lama ini mengenai kelompok

tersebut menunjukkan bahwa sepertiga rakyat Jerman tidak menentang keberadaan

kelompok Pegida. Bahkan, sebanyak 65 persen responden menilai Kanselir Jerman

tidak menaruh perhatian besar terhadap masalah imigran yang datang ke

Jerman.Gerakan anti-imigran dan anti-Islam di Eropa memiliki kesamaan konsepsi.

Partai sayap kanan moderat yang tidak bisa menyuarakan sikap anti-Islamnya,

bersembunyi di balik topeng gerakan anti-imigran, dan menciptakan berbagai

pembatasan terhadap para imigran dengan target melancarkan anti-Islam. Pemimpin

organisasi kelompok kanan tersebut, Lutz Bachmann, telah membangun opini sejak

Oktober ketika ia mulai melancarkan protes terhadap pembangunan pusat pengungsi

di Dresden.(Pegida, 2015)

Sebuah pendapat dari 1.006 orang, yang di lakukan olehForsa untuk majalah

Stern Jerman menemukan 13 persen dari orang yang menjadi koresponden akan

menghadiri pawai anti-Muslim yang ada di sekitarnya. Dalam pendapat tersebut juga

ditemukan 29 persen orang percaya bahwa Islam memiliki pengaruh seperti pada

kehidupan di Jerman, sehingga demo anti imigran Islam di Jerman diperbolehkan.

Psikolog Jerman, Oliver Decker, dari University of Leipzig mengatakan dalam sebuah

wawancara pada hari Senin dengan surat kabar bisnis Jerman Wirtschaftswoche.

"Mereka melihat Islam sebagai sebuah bahaya dan sebuah target, karena ada

ketakutan besar mengenai kebijakan imigrasi negara.” Anti-Islam umumnya tidak



membedakan antara Sunni, Syiah dan Alevi, atau antara Islam militan dan percaya

damai. Dalam imajinasi mereka, Islam bukanlah agama melainkan ideologi politik

yang harus diperangi. Muslim dituduh mencoba untuk mengambil alih dunia,

merusak kedaulatan negara demokratis dan menginfiltrasi sistem hukum mereka.

Platform internet Politically Incorrect berbunyi: "Penyebaran Islam berarti bahwa

keturunan kita dan mungkin kita juga akan hidup dalam Islam yang didominasi

tatanan sosial berorientasi pada Syariah dan Al-Quran dan tidak ada lagi terhadap

konstitusi dan hak asasi manusia. Jadi banyak dari gerakan tersebut

mengatasnamakan ketidaksukaan kepada muslim karena mereka takut pertumbuhan

Islam yang terus meningkat di Jerman akan menyebabkan disintregasi warga negara

Jerman sendiri.(DW, 2015)

Sebagian besar warga Jerman menolak anggapan bahwa Islam adalah bagian

dari negaranya. Menurut jajak pendapat Forsa untuk sebuah mingguan terbitan

Hamburg, Stern, 52 persen responden menilai Islam bukan bagian dari

Jerman.Sementara 44 persen mengaku sepakat dengan pernyataan bekas Presiden

Christian Wulf 2010 silam, bahwa "Islam sudah menjadi bagian dari

Jerman."Kebanyakan yang menjawab setuju mengenai keberadaan Islam memiliki

afiliasi dengan partai-partai liberal atau partai Hijau. Sekitar 61 persen kelompok usia

14 hingga 29 tahun juga bagian dari kelompok yang mendukung.Sebaliknya 69

persen warga di Jerman Timur menolak anggapan tersebut. Mereka juga didukung

oleh kelompok usia 60 tahun ke atas dan sebagian besar berafiliasi dengan partai

berhaluan konservatif atau ekstrim kanan.



Sedikitnya 18 ribu warga ikut dalam aksi unjuk rasa dengan teman “melawan

Islamisasi barat” di kota dresden, Jerman timur. Sebagai bentuk protes semakin

meningkatnya jumlah warga Muslim yang tinggal di Jerman. Dalam aksinya mereka

beralasan bahwa warga muslim telah mempengaruhi gaya hidup dan kultur

masyarakat Jerman. Sementara itu di sejumlah kota lainnya seperti Rostock (timur),

Cologne (barat), Munster (barat laut), Stuttgart ( selatan), dan Hamburg (utara),

ribuan warga juga mengadakan aksi unjuk rasa tandingan menentang apa yang

disebut sebagai rasisme baru di Jerman. Sekitar 25.000 warga Jerman berdemonstrasi

di kota Dresden dengan membawa slogan-slogan anti-Islam dan anti-imigran sambil

melangsungkan belasungkawa kepada korban serangan bersenjata di Prancis.Warga

di Dresden nampaknya tidak mengindahkan seruan dari Kanselir Jerman Angela

Merkel dan sejumlah politisi senior Jerman untuk tidak mengikuti demonstrasi dari

Pegida, kelompok yang menentang arus Islamisasi di Eropa. (sangsoko, 2014)

Pemimpin Pegida, Lutz Bachmann menuntut pemerintah untuk mengesahkan

undang-undang imigrasi baru, memaksakan program integrasi bagi para imigran, dan

memastikan bahwa warga Jerman yang turut berperang di negara lain tidak kembali

lagi." Kami terus mendapatkan dukungan tambahan setiap pekannya," kata salah satu

pendiri pegida Kathrin Oertel."Kami semua menentang semua bentuk kekerasan

dengan latar relijius baik itu oleh Muslim ataupun Kristen. Masyarakat tengah

menghadapi hal itu dan kini mereka memikirkannya dengan lebih dalam," kata

Oertel.Para pengunjuk rasa itu serempak mengenakan pakaian serba hitam dan

mengibarkan bendera Jerman. Salah seorang di antara mereka membawa spanduk

bertuliskan, "turut berduka cita pada keluarga korban teror di Paris."Sebagian



demonstran pria dengan usia 50 tahun ke atas mengaku lebih mengkhawatirkan terus

naiknya gelombang imigrasi dibandingkan dengan peristiwa di Prancis.Spanduk dari

mereka bertuliskan "hentikan multikulturalisme", "Kami bukan Nazi tapi setiap orang

yang menikamati keramahan kami harus menghormati kebudayaan lokal" dan

"hentikan pemberian suaka - satu orang sudah terlalu banyak." Multikulturalisme

terbukti tidak berjalan. Imigrasi adalah masalah utama. Mereka mencuri. Saya tidak

ingin mereka di sini. Pemerintah tidak mendengar aspirasi kami," kata seorang

demonstran Eugen Peuke (61).Jerman adalah negara dengan aturan suaka paling

liberal di dunia terutama disebabkan oleh masa lalu Nazi. Pada tahun lalu, jumlah

pencari suaka naik dua kali lipat menjadi 200.000 dari tahun sebelumnya. Karena

adanya desakan-desakan tersebut Islam tidak di terima baik di Jerman. Warga jerman

tidak menginginkan Muslim berada di Negaranya, mereka menentang para imigran

yang datang ke Jerman. (tahrir, 2011)

B. Partai alternatif anti-Islam di Jerman “Alternative für Deutschland” (AFD).

Pegida adalah forum untuk solusi sederhana. Tapi yang sangat menakutkan,

penyederhanaan globalisasi itu kemudian disetir dan didukung sebuah partai politik,

yakni partai Alternatif untuk Jerman “Alternative für Deutschland” (AfD) yang di

ketuai oleh Frauke Petry dan terwakili di parlemen di tiga negara bagian. Sekarang

bahaya jadi nyata. Diketahui dari 30 persen warga Jerman yang dalam jajak pendapat

menyatakan dapat memahami dan mendukung aksi anti-Islam, banyak yang berlatar

belakang anggota partai Alternatif. Silang sengketa yang selama ini muncul terkait

partai Alternatif, apakah mereka spontan terbentuk dari tengah-tengah masyarakat

atau justru partai anti warga asing, kini terjawab. Partai Alternatif adalah pendukung



protes anti-Islam yang menyamar sebagai orang baik-baik yang jujur. Partai

Alternatif yang mula-mula mengusung program anti Uni Eropa dan populer di bagian

timur Jerman itu, kini menyuarakan nada kebencian pada warga asing. Hal ini

berbahaya, tapi bukan sekedar kebetulan. Partai Alternative für Deutschland (AFD)

bertindak sebagai corong politik gerakan jalanan di parlemen. Mereka mengusung

aksi protes jalanan ke gedung parlemen. Kini dalam aksi protes anti Islam, makin

banyak warga biasa terlibat, ibu rumah tangga, pensiunan dan akademisi muda

bercampur dengan anggota NeoNazi yang kerap ditangkap polisi. Kini aksi protesnya

makin luas, ibaratnya bagian timur menentang bagian barat yang multibudaya. Ini

juga protes orang-orang yang takut kemiskinan serta pensiunan yang naif yang

menganggap mereka ikut menanggung biaya bagi pengungsi dan pemohon suaka.

Aksi itu makin menunjukan siapa pecundang yang sebenarnya dari penyatuan

Jerman. Ini adalah tugas besar bagi partai-partai politik. Tapi saat ini yang mencuat

adalah pidato-pidato kemarahan dan kebencian, khususnya terhadap Islam dan warga

migran secara umum yang terutama dilontarkan partai Alternatif. (DW, 2015)

Partai ini sangat dekat dengan kelompok garis keras Jerman yang membenci

pendatang terutama pendatang muslim. Mereka melarang pendirian mesjid dan

menganggapnya sebagai penguburan identitas Jerman. Gerakan mereka mendapatkan

simpati dari kalangan muda dari bekas Jerman Timur yang rata-rata aktif di dunia

maya. Dikhawatirkan bahwa kemenangan partai ini menjadi legitimasi bagi gerakan

kelompok garis keras Jerman. Dalam salah satu kasus, pernah ada penghinaan yang

dilakukan seorang pemuda garis keras kepada muslimah bercadar, dengan

mengatakan “Scheisse (kotoran), Du gehoerst nicht hier (kamu harus keluar dari



sini)”. Pengadilan Jerman membebaskan pemuda itu karena korban ketika memberi

keterangan kepada hakim tetap memakai cadar, yang mana dianggap tidak valid

ucapannya. Cadar dianggap menutupi mimik sehingga hakim tidak bisa menilai

kejujuran korban. Bagi muslim yang tinggal di bekas Jerman Timur, ini adalah

dimensi baru keagresifan anti-Islam karena sudah merambah ke legitimasi

politik.(Ngadirin, 2016)

Dalam pendapat (petry) baru-baru ini diperoleh data AFD menempati posisi

ketiga di belakang partai pimpinan merkel dan koalisinya dari partai kiri tengah

Demokrat Sosial (spd). Menurut pandangan AFD, kehadiran imigran dan pengungsi

menimbulkan masalah di jerman karena telah terjadi ketegangan antara warga jerman

dan pendatang, serangan terhadap para pengungsi, dan munculnya kekerasan seks

yang dipicu oleh munculnya warga asing di jerman. Berikut termasuk salah satu

alasan partai AFD sangat mendukung adanya gerakan anti islam dan para

pemberontak adanya imigran di jerman.(meyer, 2016)


