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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Jerman dapat dikatakan sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di 

wilayah Eropa, menurut data statistik pada tahun 2008 sekitar 82 juta jiwa. Sekitar 

seperlima di antaranya berlatar belakang migrasi, artinya baik orang tuanya atau 

kakek-neneknya datang ke Jerman untuk bermigrasi.1 Namun angka kelahiran 

yang kecil membuat penduduk pada usia produktif berkurang, hal ini terlihat dari 

penduduk usia 50 tahun yang jumlahnya dua kali jumlah kelahiran baru.2 Masalah 

tersebut sangat umum terjadi di negara-negara industri dikarenakan jumlah angka 

kelahiran yang begitu rendah.  

Maka dari itu pemerintah Jerman membuka peluang bagi para imigran untuk 

masuk ke negaranya. Banyak di antara imigran yang ada di Jerman berasal dari 

Turki yang mayoritas beragama Islam serta negara bagian Eropa Timur.3  Tidak 

ada data yang pasti mengenai berapa jumlah penduduk Muslim yang ada di 

Jerman karena data tersebut tidak untuk dipublikasikan. Namun diperkirakan 

jumlahnya mencapai 3,0-3,2 juta atau sekitar 3,6-3,9 %. Serta lebih dari 600 ribu 

1 Birgit Görtz, Jerman Dalam Statistik, diakses dalam http://www.dw.com/id/jerman-dalam-
statistik/a-5505934 (26/4/2016, 18:21WIB) 
2 Matthias Bischoff dkk, 2015, Fakta Mengenai Jerman, diakses dalam https://www.tatsachen-
ueber-deutschland.de/id (26/4/2016, 17:59 WIB), hal 11.  
3 Library of Congress-Federal Research Divison, Country Profil: Germany, April 2008, diakses 
dalam http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Germany.pdf. (10/6/ 2015, 20:18 WIB). Hal 6. 



	
	

	
	

2	

di antara Muslim asing yang tinggal di Jerman mengubah warga negara mereka 

menjadi warga negara Jerman.4 

Seiring dengan meningkatnya imigran Muslim di Jerman banyak 

menimbulkan pertentangan apakah Islam merupakan bagian dari Jerman atau 

bukan.5 Permasalahan tersebut sebetulnya sudah timbul sejak lama semenjak 

Jerman banyak menerima imigran Muslim. Isu tersebut kemudian kembali 

dipertanyakan pasca kejadian penyerangan kantor majalah Charlie Hebdo di Paris, 

Prancis. Penyerangan kantor majalah Charlie Hebdo tersebut terjadi pada Rabu, 7 

Januari 2015 di Paris.6 Kejadian tersebut menewaskan 11 orang dan beberapa 

lainnya mengalami luka-luka. Selain menewaskan karyawan majalah Charlie 

Hebdo, kejadian tersebut juga menewaskan dua anggota polisi. Sebelumnya 

kantor majalah tersebut mengunggah kartun pemimpin kelompok milisi Islamic 

State of Iraq and al-Sham (ISIS) Abu Bakr al-Baghdad.7 Serangan terhadap 

kantor majalah Charlie Hebdo dilakukan oleh kelompok militan Al-Qaeda di 

Semenanjung Arab atau yang biasa disebut dengan kelompok AQAP.8 

Penyerangan Charlie Hebdo kemudian melahirkan Islamophobia. Hal tersebut 

merupakan dampak dari adanya anggapan bahwa Muslim itu berbahaya, 
																																																													
4 Nina Mühe, Muslim in EU: Citizen Report, preliminary research report and literature survey,  
open society institute, Germany 2007, hal 5. 
5 Jannis Grimm, Muslim’s Differentiated Reactions to the Paris Attacks, and the Dangers of  
Indiscriminate Finger-pointing, Stidung wissenchaft und Politic German Institute for International 
and security Affarir diakses dalam http://www.swp-
berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2015C12_gmm.pdf, (10/6/2015, 21:30 WIB), 
hal. 4.  
6 Charlie Hebdo Attack: Three days of terror, diakses dalam http://www.bbc.com/news/world-
europe-30708237, (12/6/2016, 09:29 WIB). 
7 Kantor Chaelie Hebdo Diserang 11 Orang Tewas, diakses dalam 
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/01/150107_prancis_charlie_hebdo, (26/4/2016, 10:11 
WIB) 
8  Al-Qaeda bertanggung jawab atas serangan Charlie Hebdo, diakses dalam 
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/01/150114_al_qaida_charlie_hebdo , (15/12/2016, 
20:30 WIB) 
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menentang hukum dan nilai nasional serta mengancam perdamaian dan keamanan 

dunia.9 Penyerangan tersebut kemudian menarik perhatian media dan publik 

terhadap bagaimana kekerasan serta ancaman yang dilakukan oleh umat Muslim 

di wilayah Eropa.  

Islamophobia adalah ketakutan irasional dan prasangka buruk terhadap 

kebudayaan dan keyakinan Islam.10 Sementara itu Muslimophobia adalah 

ketakutan irasional dan prasangka buruk terhadap umat Muslim dan berasumsi 

bahwa semua umat Muslim dianggap terlalu fanatik terhadap agamanya seperti 

menggabungkan antara agama dan politik, dan dianggap tidak cocok dengan nilai-

nilai Barat yang memaksa pernikahan di bawah umur, homophobia dan anti-

semetisme.11 Isu mengenai Islamophobia sangat erat kaitannya dengan anti 

imigran Muslim di Eropa.  

Islamophobia dan Muslimophobia menjadi isu yang menarik di negara-negara 

Barat dengan jumlah populasi imigran Muslim terbanyak, khususnya Jerman. 

Ketakutan yang irasional terhadap keberadaan Muslim juga terlihat dari contoh 

kasus yang terjadi di Yunani. Pada tahun 2000-an jumlah imigran Muslim yang 

tidak terkontrol telah menyebabkan timbulnya permasalahan sosial dan ekonomi 

serta masalah kemanusiaan yang dibingkai oleh pertanyaan mengenai budaya dan 

religi.12 

																																																													
9 Britton, J, 2015, Muslims, Racism and Violence After the Paris Attacks, Journal Sociological 
Research Online, Vol, 20, No, 3, Sheffield: The University of Shelffield, hal. 4. 
10 Zimmerman J, 2008, A Review of: ”Hillel Schenker and Ziad Abu-Zayyad Islamophobia and 
Anti-Semitism”,Terrorism and Political Violence, Vol 23. No 3. Hal 454-456, dikutip oleh Elke T. 
Schneider dalam An Analysis from a Critical Discourse Analytical Perspective,2011, hal. 8. 
11 Triandafyllidou Anna, 2015,European Muslim: Caught between Local Integration Challenges 
and Global Terrorism Discourses. (Istituto Affari Internazionali), Working Paper No.15, 15 Mei 
2015. hal. 8. 
12 Ibid. Hal 9. 
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 Lebih lanjut, kejadian penyerangan kantor majalah Charlie Hebdo tersebut 

langsung menimbulkan protes dan meningkatkan popularitas gerakan anti Islam. 

Protes tersebut banyak dilakukan oleh Patriotic Europeans against the 

Islamization of the West (Pegida).13 Organisasi tersebut sering melakukan aksi 

protes kepada pemerintah Jerman. Meskipun begitu pemerintah Jerman sangat 

menentang adanya organisasi tersebut, karena organisasi tersebut dianggap rasis, 

anti pluralisme dan dapat membahayakan kestabilan baik politik maupun ekonomi 

di Jerman serta Eropa secara umum. Kanselir Jerman Angela Markel mengatakan 

bahwa Islam merupakan bagian dari Jerman.14 

Selain itu sekitar 100.000 orang berdemonstrasi di berbagai kota yang ada di 

Jerman untuk menolak gerakan anti Islam Pegida. Kanselir Jerman Angela Merkel 

pun mengajak anggota kabinetnya untuk ikut serta dalam aksi solidaritas yang 

dilakukan oleh Dewan Sentral Islam Jerman di Berlin. Upaya dukungan terhadap 

imigran Muslim tersebut dilakukan demi terciptanya multikulturalisme yang 

menurut Angela Merkel pada pidatonya tahun 2014 yang dianggap gagal 

diterapkan di Jerman.15 Meskipun Angela Merkel merupakan anggota dari partai 

Christian Democratic Union (CDU) yang beraliran konservatif namun sikap yang 

ditunjukan sangat berlawanan. Untuk itu, penelitian ini akan meneliti persepsi 

Angela Merkel dalam kebijakan suportif Jerman terhadap imigran Muslim. 

																																																													
13 Media Jerman mengatakan bahwa organisasi tersebut pertama kali bermula dari sebuah grup 
Facebook yang dibentuk oleh Lutz Bachmann, seorang disainer grafis. Setelah kejadian 
penyerangan Charlie Hebdo Pegida mendapat banyak dukungan dari warga Jerman.  
14Kristína Peschlová, 2015, Pegida’s rise and Fall: A Victim of its Own Success?, hal. 2. 
15Multikultural Jerman gagal, Upaya membangun sebuah masyarakat yang multikultural di 
Jerman dinyatakan “sama sekali gagal” oleh kanselir Jerman Angela Merkel. Diakses dalam 
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/10/101017_germanymultikultural.shtml, (18/4/2016, 
21:22 WIB) 
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1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa Angela 

Merkel menerapkan kebijakan suportif terhadap imigran Muslim di Jerman? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Setelah memperhatikan latar belakang masalah dan permasalahan yang telah 

dirumuskan oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

mengapa Angela Merkel menerapkan kebijakan suportif terhadap imigran Muslim 

di Jerman 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Terdapat dua manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat akademis dan manfaat 

praktis berikut ini merupakan penjelasan dari manfaat tersebut: 

1.4.1. Manfaat Akademis 

Manfaat Akademis penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan 

memperdalam kajian Hubungan Internasional terkait dengan perkembangan 

kondisi imigran Muslim di Jerman pada masa pemerintahan Angela Merkel. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan 

mengenai Jerman dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 
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1.5. Penelitian Terdahulu 

Runtuhnya Tembok Berlin telah menjadikan awal keterbukaan Jerman 

terhadap dunia luar. Sejak berakhirnya perdebatan ideologi yang memisahkan 

Jerman Barat dan Jerman Timur, Jerman menjadi negara yang lebih demokratis. 

Dampak dari penyatuan Jerman salah satunya adalah peningkatan arus imigran di 

wilayah tersebut. Keberadaan kelompok imigran dalam jumlah besar menjadi 

permasalahan tersendiri di Jerman yang mengundang perhatian khusus 

pemerintah. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. 

Pertama, dalam paper yang ditulis oleh Guido Streinberg yang berjudul 

Germany and The Muslim Brotherhood.16 Mendeskripsikan bagaimana hubungan 

antara Jerman dengan kelompok Ikhwanul Muslimin menggunakan analisa 

historiografi. Steinberg mencoba mengeksplorasi reaksi pemerintah terhadap 

Ikhwanul Muslimin baik yang berada di Jerman sendiri maupun di Timur Tengah 

dan Afrika Utara. Pemerintah Jerman berupaya mengintensifkan kerjasama kontra 

terorisme dengan berbagai negara-negara di wilayah tersebut sambil terus 

meningkatkan kontak dengan kelompok Ikhwanul Muslimin. Selain itu, penelitian 

ini juga mencoba mengkomparasikan kebijakan yang diambil pemerintah pada 

tahun 2010 dan 2011 serta pengimplikasiannya.  

 

																																																													
16Guido Steinberg, 2013, Germany and the Muslim Brotherhood, Al Mesbar Studies & Research 
Centre and the Foreign Policy Institute., diakses dalam 
http://www.fpri.org/docs/chapters/201303.west_and_the_muslim_brotherhood_after_the_arab_spr
ing.chapter5.pdf.  ( 22/4/ 2016, 18:22 WIB) 
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Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat banyak perubahan kebijakan dan 

strategi untuk saat ini dan di masa yang akan datang. Bahkan Jerman memilih 

tidak terlalu mempersiapkan diri untuk menjalin hubungan kerjasama dengan 

negara-negara yang pemerintahannya tidak mendapat tekanan dari Ikhwanul 

Muslimin atau gerakan Islam lain.17 Kebijakan untuk mengintensifkan hubungan 

kerja sama dengan negara-negara Timur Tengah dimulai oleh Kanselir Gerhard 

Schröder antara tahun 2003 dan 2005, di mana ia mengunjungi negara-negara 

Teluk Arab, dan diikuti oleh penggantinya Angela Merkel serta beberapa anggota 

kabinet, dan membuat negara-negara tersebut sebagai tujuan penting.  

Guido Streinberg dalam tulisannya lebih melihat pada kelompok Ikhwanul 

Muslimin yang mencoba untuk membangun hubungan dengan pemerintahan 

Jerman. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini lebih melihat pada 

persepsi Angela Merkel dalam kebijakan suportif terhadap imigran Muslim. 

Kedua, dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Jennie Barker yang berjudul Is 

Multikulti Dead? Angela Merkel Politic in Germany.18 Barker melihat bagaimana 

respon dari Angela Merkel terkait dengan permasalahan imigran secara umum di 

Jerman. Pada 16 Oktober 2010, dalam sebuah pertemuan dengan anggota muda 

Partai CDU, Angela Merkel menyatakan bahwa multikulturalisme telah gagal. 

Pidato Angela Merkel tersebut kemudian menuai kontroversi baik di Jerman 

maupun dunia internasional. Banyak dari pengamat politik yang kemudian 

menafsirkan bahwa pernyataan dari Angela Merkel tersebut merupakan bentuk 

																																																													
17Ibid. Hal. 99 
18	Jennie Barker, Is Multikulti Dead? Angela Merkel Politic in Germany, vol. I no.3, New Orleans: 
University of Tulane.	
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pengakuannya bahwa imigran tidak mampu berintegrasi ke dalam masyarakat 

Jerman.  

Sebelumnya pada Agustus 2010 Thilo Sarrazin yang merupakan anggota 

dewan Deutschland Bundesbank (Bank Federal Jerman) menulis sebuah buku 

yang berjudul Deutschland Schafft Sich Ab!. Buku tersebut berisikan kecaman 

atas kebijakan imigrasi yang diterapkan pemerintah Jerman. Sarrazin menilai 

bahwa keberadaan imigran tidak memberikan sebuah manfaat bagi Jerman. 

Imigran Turki, Arab dan Afrika telah membodohi Jerman, mereka dianggap 

kurang cerdas sehingga menghambat keberhasilan pemerintah. 

Setidaknya terdapat dua respon dalam melihat banyaknya perdebatan terkait 

imigran di Jerman. Partai Angela Merkel yaitu CDU/CSU sendiri memiliki reaksi 

yang beragam. Menteri buruh Ursula von der Leyen menyatakan perlunya bagi 

Jerman untuk mengurangi hambatan masuknya imigran ke Jerman. Hal yang 

bertentangan datang dari Horst Seehofer ketua partai CSU menyatakan bahwa 

multikulti telah mati dan seharusnya Jerman tidak mengizinkan imigran untuk 

tidak berintegrasi ke dalam masyarakat Jerman. Angela Merkel dihadapkan pada 

posisi yang sulit. Pernyataan yang terlalu damai terhadap imigran mendapatkan 

kritikan dari masyarakat. Namun, disisi lain sikap yang anti imigran dapat 

beresiko menghalangi pemerintah dalam merekrut pekerja imigran terampil. 

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah 

sama-sama berfokus pada individu yaitu Angela Merkel. Namun, yang menjadi 

pembeda adalah tulisan dari Jennie Barkel lebih melihat bagaimana respon dari 

Angela Merkel terkait isu imigran dengan menggunakan konsep HAM. 
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Ketiga, Naika Foroutan dalam research paper yang berjudul Identity and 

Muslim Integration in Germany.19 Melakukan penelitian guna mengidentifikasi 

upaya proses pembuatan keputusan pemerintah Jerman di tengah-tengah isu 

kontemporer mengenai imigran Muslim. Upaya perubahan dilakukan untuk 

mengatasi stereotip Muslim di ranah publik dan untuk mendukung pembentukan 

‘Jerman Baru’ yang mencerminkan pluralisme. Besarnya jumlah imigran Muslim 

di Jerman pada kenyataannya diikuti oleh semakin banyaknya diskriminasi yang 

terjadi terutama pasca tragedi 9/11. Hal ini kemudian mendorong pemerintah 

untuk mengevaluasi kebijakan untuk mengantisipasi munculnya gerakan anti-

muslim dan rasisme yang signifikan.  

Upaya policymakers untuk membuat sebuah kebijakan akan isu ini dilakukan 

dengan berbagai program khusus imigran Muslim, misalnya pencegahan dalam 

mengekspresikan simbol-simbol Islam yang fanatik. Dialog antara pemerintah 

Jerman dengan sebagian Muslim yang menetap di sana juga sering dilakukan 

untuk membentuk kerangka kerja nasional. Dialog dengan tema Islam adalah 

bagian dari Jerman dan Eropa ini setidaknya menandakan bahwa keberadaan 

Muslim di Jerman dapat diterima dengan tangan terbuka. Hal inilah kemudian 

yang menjadi dasar bagi Angela Merkel untuk membentuk konferensi integrasi 

untuk membangun ‘Jerman Baru’.  

 

																																																													
19Naika Forotuan, 2013, Identity and (Muslim) Integration in Germany, Washington DC, 
Migration Policy Institute, hal. 06-07 diakses dalam   
http://www.migrationpolicy.org/research/identity-and-muslim-integration-germany  (22/4/2016, 
13:28) 
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Penelitian Naika juga memberikan rekomendasi untuk mempertimbangkan 

beberapa hal terhadap policymakers dalam menghadapi beberapa masalah tentang 

imigran Muslim di Jerman. Salah satunya ialah dengan mengubah opini publik 

melalui media massa mengenai imigran Muslim guna menghilangkan persepsi 

negatif dan stereotip serta memberikan program-program edukasi positif tentang 

toleransi demokrasi terhadap warga Jerman. Persamaan penelitian yang dilakukan 

oleh Naika Foroutan dan penulis yaitu berfokus pada permasalahan mengenai 

imigran Muslim di Jerman termasuk isu kontemporer mengenai imigran Muslim, 

namun tidak berfokus hanya pada isu Islamophobia. Selain itu, Naika Foroutan 

juga lebih menfokuskan bagaimana kehidupan Muslim di Jerman serta proses 

integrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut yang membedakan dengan 

penelitian yang penulis lakukan.  

Keempat, Yvonne Kleistra dalam sebuah skripsi yang berjudul Angela 

Merkel’s National Role Conceptions on the migration crisis in Europe.20 Skripsi 

tersebut menjelaskan bagaimana peran yang diberikan oleh Angela Merkel dalam 

permasalahan krisis pengungsi pada 2015. Sejak terjadinya krisis pengungsi pada 

2015 kebijakan imigrasi menjadi pembahasan yang cukup sensitif di Uni Eropa. 

Memasuki awal musim panas 2015, Eropa mulai kedatangan jutaan pengungsi 

yang berasal dari Suriah. Menanggapi hal tersebut Angela Merkel menggunakan 

slogan “Wir Schaffen das” yang bila diartikan menjadi “Kita Bisa Melakukannya”  

untuk memberikan motivasi kepada Uni Eropa dalam menyelesaikan krisis secara 

bersama-sama. 

																																																													
20	Yvoume Kleistra, Angela Merkel’s National Role Conception on the migration crisis in Europe, 
Skripsi Leiden: Faculty of Social Sciences. University of Leiden.	
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Penelitian dari Kleistra ini menggunakan teori peran . Dalam hal ini Jerman di 

bawah pimpinan Angela Merkel mengambil peran penting dalam masalah krisis 

pengungsi. Tidak hanya mengambil peran diplomatik tetapi juga peran aktif 

dalam melindungi pengungsi. Jerman merupakan negara dengan jumlah kuota 

pengungsi terbanyak bila dibandingkan dengan negara anggota Uni Eropa lainnya. 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh dari Angela Merkel 

dalam pembuatan kebijakan imigrasi meskipun hal tersebut tidak menunjukkan 

perubahan yang signifikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat bahwa 

kebijakan imigrasi di Uni Eropa tidak mengalami perubahan secara substansial 

sejak krisis 2015. Namun, apabila dilihat kembali dari tahun 2011-2013 

setidaknya terjadi perubahan berpikir dari Angela Merkel yang lebih berfokus 

pada isu imigran.  

Kelima, Josephine Gilissen dalam sebuah skripsi berjudul Angela Merkel’s 

Legacy21. Dalam penelitian tersebut berfokus pada bagaimana proses pengambilan 

keputusan para pimpinan politik serta pengaruh yang dimiliki oleh pemimpin 

dalam pembuatan keputusan. Krisis pengungsi yang terjadi di Eropa merupakan 

salah satu persoalan terbesar yang dihadapi oleh Eropa. Pandangan setiap negara-

negara anggota Uni Eropa dalam menanggapi krisis tersebut sangat beragam. 

Oleh sebab itu, negara anggota Uni Eropa terpecah-pecah sehingga kuota 

pengungsi dibagi secara tidak merata. Jerman merupakan salah satu negara yang 

menerima pengungsi terbanyak bila dibandingkan dengan negara lainnya. Hal ini 

																																																													
21	 Josephine Gilissen, Angela Merkel’s Legacy, Skripsi, Leiden: International Relations and 
Organization, Universiteit Leiden.	



	
	

	
	

12	

dikarenakan adanya kebijakan open-door policy yang diterapkan oleh Angela 

Merkel pada September 2015.  

Gilissen menggunakan teori pengambilan keputusan (decision making) untuk 

melihat adanya karakteristik dan opini publik yang mempengaruhi Angela Merkel 

dalam mengambil keputusan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Gilisen 

memperlihatkan adanya pengaruh dari Angela Merkel. Namun, dalam kasus ini 

opini publik mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk kebijakan. 

Selain itu, dengan adanya krisis imigran yang terjadi di Jerman, Angela Merkel 

melihat bahwa hal tersebut merupakan saat yang tepat untuk mengubah citra 

Jerman dalam pandangan dunia internasional. Persamaan penelitian yang 

dilakukan oleh Josephine Gilissen dan peneliti adalah sama-sama melihat 

pengaruh dari Angela Merkel dalam membentuk kebijakan. Namun, yang menjadi 

pembeda adalah penelitian yang dilakukan oleh Gilissen berfokus pada persoalan 

krisis pengungsi pada 2015 sedangkan peneliti berfokus pada imigran. 

Keenam, Anne Nykänen dalam sebuah paper yang berjudul Merkel, Germany 

and Europe’s Migrant Crisis Analyzing Domestik Intenational Synergies in 

Chancellor Merkel’s Policy Framing Process22. Tulitas tersebut berfokus pada 

bagaimana perubahan kerangka kebijakan Angela Merkel selama krisis imigran 

yang berkaitan dengan pengungsi berlangsung di Eropa. Pada tahun 2015 Eropa 

mengalami krisis, di mana hal tersebut diikuti dengan krisis imigran. Kebijakan-

kebijakan yang ditawarkan oleh Angela Merkel mulai mendapatkan perhatian dari 

																																																													
22	 Anne Nykänen, Merkel, Germany and Europe’s Migrant Crisis Analyzing Domestik 
Intenational Synergies in Chancellor Merkel’s Policy Framing Process, University of Tampere.	
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dunia internasional. Sebab, Merkel mengambil peran lebih dalam mengelola krisis 

yang terjadi di Eropa.  

Pada masa terjadinya krisis imigran tahun 2015, Angela Merkel membingkai 

permasalahan tersebut sesuai dengan keyakinan dan nilai pribadinya, yang 

kemudian hal ini mendapat dukungan dari masyarakat Jerman. Namun, seiring 

dengan berjalannya waktu, arus imigrasi mulai mengalami peningkatan. Banyak 

di antara tokoh-tokoh politik yang mulai menentang kebijakan Angela Merkel. 

Beberapa pemimpin Eropa juga banyak yang tidak setuju dengan kebijakan-

kebijakan yang ditawarkan oleh Angela Merkel. Melihat hal itu, Angela Merkel 

mencoba membingkai krisis imigran yang terjadi ke dalam istilah internasional. 

Dengan membentuk kerangka internasional pada krisis imigran akan lebih muda 

bagi Angela Merkel dalam membentuk kebijakan internasional dengan hasil 

jangka panjang serta meningkatkan pengaruh Jerman di kawasan Uni Eropa dan 

kawasan Timur Tengah. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti adalah sama-sama berfokus pada level individu yaitu Angela Merkel 

namun Anne lebih melihat perubahan pandangan dan kebijakan Angela Merkel 

terkait krisis imigran dengan menggunakan teori konstruktivisme.  

Ketujuh, Koko Dwi Nata dalam Jurnal yang berjudul Upaya Umat Muslim di 

Jerman Dalam Menghadapi Gerakan Anti Islam.23 Dalam jurnal tersebut 

mendeskripsikan bagaimana Muslim Jerman berupaya untuk melawan rasisme 

serta isu Islamophobia yang disuarakan oleh gerakan anti Islam Pegida. Banyak di 

antara para imigran yang berasal dari Turki tersebut memiliki interaksi yang 

																																																													
23 Koko Dwi Nata, Upaya Umat Islam di Jerman Dalam Menghadapi Gerakan Anti Islam, Jurnal 
Ilmu Hubungan Internasional. Vol.5 no. 2. (2015), Samarinda: Universitas Mulawarman 
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kurang dengan masyarakat lokal. Hal ini yang kemudian menghambat proses 

interaksi dan integrasi sosial, sehingga menimbulkan perlakuan rasis serta adanya 

diskriminasi. Demi mengupayakan kedekatan dan adanya interaksi terhadap 

masyarakat Muslim, pemerintah Jerman mengadakan Konferensi Islam sebagai 

sarana dialog antara masyarakat Muslim dan pemerintah Jerman.  

Selain itu dalam jurnal tersebut menjelaskan adanya social movement yang 

turut serta berupaya melawan isu tentang anti Islam dengan pendekatan yang 

terbilang persuasif. Salah satu cara untuk melawan isu anti Islam tersebut di 

antaranya yaitu melalui Gerakan Perempuan Muslim Jerman yang berupaya 

memperkenalkan Islam dengan cara menjual aneka fashion seperti topi, kaos dan 

lainnya yang memiliki pesan damai, serta ikut dalam program bahasa untuk 

memepermudah imigran dalam berinteraksi dan berkomunikasi sehari-hari dengan 

masyarakat lokal. Selain Gerakan Perempuan Muslim Jerman, terdapat juga 

forum dialog resmi antara sesama Muslim. Forum tersebut merupakan tempat 

bagi imigran Muslim untuk bertukar pikiran dan berdiskusi mengenai isu-isu yang 

terkait dengan Islam. Selain itu pendirian konferensi Islam juga merupakan cikal 

bakal dari pembentukan Coordinatorn Council of Muslim (CCM).  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Koko Dwi Nata dan peneliti yaitu 

sama-sama mengangkat tema mengenai imigran Muslim dan isu yang berkaitan 

dengan imigran Muslim seperti Islamophobia di Jerman. Namun pada penelitian 

tersebut lebih berfokus untuk mendeskripsikan upaya dari umat Muslim di Jerman 

melawan gerakan anti imigran dan isu Islamopbobia dengan cara-cara persuasif, 
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sedangkan penelitian berfokus pada pemerintah Jerman yaitu dengan melihat 

persepsi dari Angela Merkel mengenai imigran Muslim 

Kedelapan, Fiqriahrifah dalam skripsi yang berjudul Pengaruh Islam Phobia 

Eropa Terhadap Perkembangan Agama Islam di Belanda 2005-2010.24 

Menjelaskan bahwa hampir sebagian besar Muslim yang ada di Belanda 

merupakan imigran. Kebanyakan imigran Muslim tersebut berasal dari bekas 

jajahan Belanda. Imigran Muslim pertama yang datang ke Belanda berasal dari 

Indonesia. Namun jumlah pertumbuhan imigran Muslim Indonesia tersebut tidak 

terlalu pesat. Selain itu pada tahun 1960 banyak imigran Muslim yang berasal dari 

Suriname. Kerukunan beragama di Belanda sangat terjaga dengan baik mengingat 

banyak sekali peristiwa-peristiwa diskriminasi terhadap Muslim. Masyarakat non 

Muslim yang ada di Belanda telah memberikan ruang terhadap imigran Muslim. 

Bentuk dari dukungan masyarakat Belanda ini dapat terlihat dari pemberian jatah 

kursi di pemerintahan untuk imigran Muslim dan juga pembangunan Masjid serta 

sekolah-sekolah Islam yang mulai banyak di Belanda. Namun semakin 

berkembangnya Islam di Belanda juga memicu kekhawatiran tersendiri.  

Pasca peristiwa 11  September 2001 perang terhadap terorisme yang identik 

dengan Islam mulai dilakukan. Propaganda dari media mengenai Islam dan 

terorisme menambah ketakutan masyarakat Belanda mengenai Islam. Namun 

semakin banyaknya berita-berita negatif mengenai Islam membuat masyarakat 

Belanda yang mempelajari Islam. Banyak masyarakat Belanda yang kemudian 

																																																													
24 Fiqriafiah, 2013, Pengaruh Islam Phobia Eropa Terhadap Perkembangan Agama Islam di 
Belannda 2005-2010, Skripsi Makassar: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas 
Hasanuddin. 
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tertarik untuk masuk Islam, dengan kata lain isu Islamophobia di Belanda 

memberikan dampak positif bagi Agama Islam.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fiqriafiah dan penulis yaitu sama-

sama mengangkat tema mengenai imigran Muslim dan isu kontemporer mengenai 

Muslim. Namun yang menjadi pembeda adalah Fiqriafiah lebih melihat pada sisi 

positif isu Islamophobia di Belanda. 

Kesembilan, Nina Mühe dalam report paper yang berjudul Muslim in EU.25 

Mendeskripsikan sejarah awal kedatangan para imigran Muslim. Seiring dengan 

meningkatnya jumlah imigran Muslim di Jerman menciptakan adanya garis 

imaginer yang menjadi pembatas antara warga asli dan pendatang sehingga 

menyulitkan interaksi dengan masyarakat lokal. Banyaknya jumlah imigran 

Muslim membuat Jerman menjadi negara dengan jumlah Muslim terbanyak kedua 

di Eropa setelah Perancis. Muslim Jerman sampai saat ini masih terus mencari 

identitas dirinya ditengah perbedaan-perbedaan yang ada dengan warga lokal. 

Kesulitan yang juga dihadapi oleh Muslim di Jerman yaitu mengenai pendidikan 

di sekolah dan pendidikan agama. Keterbatasan informasi mengenai Islam 

menimbulkan stereotip dari warga Jerman. Sudah sejak awal kedatangan imigran 

Muslim di Jerman dipertanyakan apakah para imigran tersebut merupakan bagian 

dari Jerman atau bukan.  

Dalam tulisannya tersebut, Nina Muhe lebih menjelaskan secara historis 

bagaimana sejarah awal kedatangan imigran Muslim serta tantangan-tantangan 

apa saja yang dihadapi selama proses integrasi berlangsung dengan masyarakat 

																																																													
25Nina Muhe, 2007. Muslim in EU:Cities Report. Germany: Open Society Institute: EU 
Monitoring and Advocacy Program. 
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Jerman. Hal ini yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis.  

Kesepuluh, dalam laporan nasional yang ditulis oleh Anna-Ester Younes 

berjudul Islamophobia in Germany National Report 201526 berusaha menjelaskan 

situasi masyarakat Jerman pada tahun 2015 terkait isu Islamophobia dengan 

berbagai topik diantaranya mencakup tentang gerakan Pegida dan masuknya 

pengungsi dari Timur Tengah dan Afghanistan. Menurut Younes, kurang adanya 

data baik kuantitatif maupun kualitatif tentang insiden Islamophobia di Jerman 

menjadi salah satu penghambat dalam upaya mereduksi tingkat Islamophobia. 

Younes juga menganggap bahwa permasalahan Islamophobia merupakan salah 

satu isu kontemporer di Jerman yang harus mendapatkan perhatian khusus 

pemerintah. 

Permasalahan tersebut dampak memberikan dampak negatif terhadap kondisi 

sosial masyarakat seperti meningkatnya rasisme, diskriminasi, kekerasan, 

terciptanya ketidaksetaraan gender, dan memburuknya hubungan dengan 

masyarakat Muslim. Bagi sebagian masyarakat Jerman, Islamophobia bukanlah 

fenomena rasisme. Melainkan sebuah ketidakcocokan ‘budaya Muslim’ dengan 

nilai-nilai lokal dan sosial yang berkembang di Jerman.27 Hal inilah yang 

kemudian melatarbelakangi munculnya gerakan Pegida sebagai bias dari persepsi 

negatif individu terhadap Islam. Younes menganalisa bahwa gerakan Pegida 

memandang Muslim sebagai kelompok yang lebih kriminal, homofobia, dan 

																																																													
26 Anna-Esther Younes, 2016, Islamophobia in Germany: National Report 2015, dalam Enes 
Bayraklı & Farid Hafez, European Islamophobia Report 2015, Istanbul, SETA, 2016. 
 
27 Ibid hal. 16  
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teroris daripada masyarakat Jerman sendiri. Pegida juga mengklaim bahwa 

pengungsi Muslim dapat membahayakan kondisi ekonomi dan kesejahteraan 

negara Jerman. Pegida juga menuntut Kanselir Angela Merkel untuk bersikap 

tegas terkait kebijakan tentang Muslim di Jerman. Akan tetapi, aksi-aksi Pegida 

pada kenyataannya justru tidak hanya berdampak pada kekerasan diskursif tetapi 

juga kekerasan interpersonal terutama saat Pegida melakukan demonstrasi. 

Setidaknya, pada tahun 2015 telah tercatat terjadi peningkatan kekerasan terhadap 

pengungsi Muslim di Berlin. Sayangnya, pada tahun 2015 Jerman masih 

kekurangan data yang akurat terkait kejahatan dan insiden-insiden Islamophobia.  

Dalam laporannya, Younes menunjukkan bukti adanya peningkatan aksi 

pelanggaran terhadap Muslim Jerman akibat Islamophobia yakni pada tahun 2014 

terjadi 153 serangan dan sampai Oktober 2015 meningkat menjadi 850 kasus.28 

Pada bagian akhir, Younes menyampaikan bahwa perlu dilakukannya pemetaan 

terkait insiden Islamophobia di Jerman secara jelas oleh berbagai institusi dan 

NGOs. Karena hal tersebut dapat membantu otoritas pemerintah untuk melakukan 

analisa sebelum pada akhirnya mengambil sebuah tindakan. 

Adapun persamaan dari laporan yang ditulis oleh Anna-Ester Younes ialah 

berdasarkan kesamaan tema yang diangkat dengan penulis yaitu mengenai 

imigran Muslim di Jerman, namun Anna lebih menjelaskan dengan dengan 

menggunakan metode deskriptif dan menghubungkan isu Islamophobia dengan 

krisis pengungsi di Eropa. Hal tersebutlah yang menjadi pembeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

																																																													
28 Ibid hal. 26 
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Kesebelas, Penelitian penulis yang berjudul Persepsi Angela Merkel dan 

Kebijakan Suportif Jerman Terhadap Imigran Muslim. Dalam penelitian ini 

peneliti melihat bagaimana persepsi dari Kanselir Jerman Angela Merkel terhadap 

imigran Muslim yang ada di Jerman. Seiring dengan meningkatnya jumlah 

imigran Muslim, pemerintah Jerman pun menyadari pentingnya keberadaan para 

imigran tersebut. Pemerintah Jerman menerapkan konsep politik 

multikulturalisme yang diterapkan dalam bentuk integrasi. Integrasi tersebut 

bertujuan untuk mengurangi adanya permasalahan sosial yang terjadi antara 

imigran Muslim dan masyarakat lokal. Seiring dengan meningkatnya isu 

Islamophobia yang berkaitan dengan imigran Muslim Angela Merkel pun 

menolak tegas adanya gerakan-gerakan anti imigran Muslim seperti Pegida. 

Selain itu juga dalam penelitian ini melihat faktor-faktor apa saja yang 

membentuk persepsi Angela Merkel sehingga mengeluarkan kebijakan yang 

dianggap suportif terhadap para imigran Muslim Jerman.  
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Tabel 1.1. Posisi Penelitian 

NO JUDUL DAN 
NAMA 

PENELITI 

JENIS 
PENELITIAN DAN 

ALAT ANALISA 

HASIL 

1. Paper: Germany 
and The 
Muslim 
Brotherhood 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oleh: Guido 
Steinberg 

Deskriptif 
Kualitatif 

 
 

 
 
 

Pendekatan: 
Historis, Foreign 
Policy Analysis 

- Kebijakan Jerman terhadap 
Ikhwanul Muslimin dapat 
dikategorikan sebagai 
kebijakan dalam dan luar 
negeri, mengingat di Jerman 
terdapat organisasi ini. 

- Penerapan strategi baru 
terhadap Ikhwanul Muslimin 
dilakukan dengan kunjungan 
ke beberapa negara dan 
mengintensifkan hubungan 
kerja sama pemerintah serta 
membangun kontak guna 
menyepakati ‘transformasi 
dialog’. 

- Pemerintah Jerman terbukti 
tidak banyak melakukan 
perubahan kebijakan terhadap 
negara-negara yang 
wilayahnya cenderung stabil.  

2. Jurnal: 
Is Multikulti 
Dead? Angela 
Merkel Politic 
in Germany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oleh: Jennie 
Barker 

 - Pidato Angela Merkel yang 
mengatakan multikulturalisme 
telah mati menuai kritik di 
Jerman maupun dunia 
internasional. 

- Partai dari Angela Merkel 
yaitu Partai CDU/CSU 
memiliki reaksi yang beragam 
terkait permasalahan imigran 
di Jerman. 

- Angela Merkel dihadapkan 
pada posisi sulit dalam 
menyikapi permasalahan 
imigran. 

3 Paper: Identity 
and (Muslim) 

Ekeplanatif 
Kualitatif 

- Persepsi masyarakat Jerman 
terhadap imigran Muslim 
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Integration in 
Germany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oleh: Naika 
Forotuan 

 
 
 
 
 

Pendekatan: 
Decision Making 

Theory 

cenderung negatif, bahkan 
tidak sedikit yang meminta 
migrasi Muslim dihentikan. 

- Persepsi negatif terhadap 
imigran mulai menimbulkan 
kesadaran masyarakat terhadap 
identitas nasional. Hal ini 
menjadi tantangan bagi 
pemerintah Jerman. 

- Kanselir Jerman Angela 
Merkel memprakarsai 
konferensi integrasi untuk 
mengeksplorasi konsep-
konsep baru untuk menangani 
multikulturalisme dalam 
bentuk ‘Jerman Baru’. 

- Konsep homogenitas 
keamanan dan identitas 
nasional menjadi tantangan 
tersendiri bagi pembuat 
keputusan di Jerman untuk 
menetapkan sebuah kebijakan. 

4 Merkel’s 
National Role 
Conceptions on 
the Migration 
Crisis in Europe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksplanatif 
Kualitatif 

 
 
 
 
 

 
 

Pendekatan: 
Teori Peran 

- Angela Merkel menggunakan 
slogan “Wir Schaffen das” 
untuk memberikan motivasi 
bagi Uni Eropa. 

- Jerman di bawah 
kepemimpinan Angela Merkel 
tidak hanya mengambil peran 
diplomatik tetapi peran aktif 
dalam melindungi pengungsi. 

- Jerman merupakan negara 
dengan jumlah kuota 
pengungsi terbanyak di Eropa. 

- Adanya pengaruh dari Angela 
Merkel dalam pembuatan 
kebijakan imigrasi di Eropa 
meskipun tidak secara 
signifikan. 

- Kebijakan imigrasi Uni Eropa 
tidak mengalami perubahan 
secara substansial. 

 
 
- Sejak tahun 2011-2013, 

setidaknya terjadi perubahan 
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Oleh:Yvome 
Kleistra 

pemeikiran Angela Merkel 
yang berfokus pada isu 
imigran. 

5 Skripsi: Angela 
Merke’s Legacy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oleh: Josephine 
Gilisen 

Ekspanatif 
Kualitatif 

 
 
 

Pendekatan: 
Decision Making 

Theory 

- Pandangan berbeda negara-
negara anggota Uni Eropa 
terkait krisis imigran yang 
terjadi pada 2015. 

- Jerman menerima banyak 
pengungsi sebagai akibat dari 
kebijakan open-door policy 
yang diterapkan oleh Angela 
Merkel. 

- Adanya pengaruh dari 
karakteristik Angela Merkel 
dalam mengambil keputusan 
terkait krisis imigran. 

- Opini publik secara kuat 
mempengaruhi keputusan dari 
Angela Merkel. 

- Krisis yang terjadi merupakan 
saat yang tepat untuk 
mengubah citra Jerman. 

6 Paper: Merkel, 
Germany and 
Europe’s 
Migrant Crisis 
Analyzing 
Domestik-
Internasional 
Synergies in 
Chancellor 
Merkel’s Policy 
Framing 
Process 
 
 
 
 
 
Oleh: Anne 
Nykänen 

Eksplanatif 
Kualitatif 

 
 
 
 
 

Pendekatan: 
Konstraktivisme 

- Kebijakan-kebijakan yang 
ditawarkan oleh Angela 
Merkel mendapat perhatian 
lebih. Hal ini akibat daro 
perannya dalam menangani 
krisis. 

- Angela Merkel berupaya 
menekankan kerangka 
internasional pada krisis 
imigran 2015 agar lebih 
mudah bagi Angela Merkel 
untuk membentuk kebijakan 
internasional. 

- Kebijakan-kebijakan yang 
diterapkan oleh Angela Merkel 
sebagai bentuk untuk 
meningkatkan pengaruh 
Jerman di kawasan Eropa serta 
di kawasan Timur Tengah. 
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7 Journal: Upaya 
Umat Islam di 
Jerman Dalam 
Menghadapi 
Gerakan Anti 
Islam 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oleh: Koko 
Dwi Nata 

Deskriptif-Eksplanatif 
Kualitatif  

 
 
 
 

Pendekatan: 
Konsep Social 

Movement, 
Islamophobia 

- Upaya untuk melawan gerakan 
anti Islam di Jerman melalui 
jalan damai dan positif seperti 
gerakan Perempuan Muslim, 
forum dialog antar Muslim, 
aksi demonstrasi damai 
menentang Pegida. 

- Gerakan tersebut mendapat 
dukungan dari masyarakat 
Jerman dan Kanselir Jerman 
Angela Merkel. 

- Melalui gerakan sosial 
kampanye anti Islam dan 
rasisme di Jerman dapat 
diminimalisir dampaknya bagi 
Muslim Jerman 

8 Skripsi: 
Pengaruh Islam 
Phobia Eropa 
Terhadap 
Perkembangan 
Agama Islam di 
Belanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oleh: 
Fiqriarifah 

Deskriptif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendekatan:  
Konsep HAM,  
Islamophobia 

- Aksi penolakan terhadap Islam 
akibat dari penolakan 
masyarakat Barat khususnya di 
Belanda mengenai Agama 
Islam. 

- Seiring dengan berjalannya 
waktu masyarakat Belanda 
mulai menerima kaum Muslim 
akibat dari keterbukaan dan 
penanaman nilai-nilai HAM 
dan saling toleransi. 

-  Berkembangnya Islam di 
Belanda tidak terlepas dari 
pengaruh media yang 
memberitakan hal negatif 
mengenai Islam dengan kata 
lain menyebarkan ketakutan 
terhadap Islam atau 
Islamophobia. 

- Isu yang sering diangkat oleh 
media Belanda yaitu Islam 
sebagai agama teroris dan 
mengenai penggunaan jilbab 
bagi wanita Muslim. 
 

 9 Report paper: 
Muslim in the 
EU  
 
 

Deskriptif 
Kualitatif 

 
 
 

- Jumlah imigran Muslim di 
wilayah Eropa khususnya di 
Jerman setiap tahunnya terus 
mengalami peningkatan 
jumlah. 
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Oleh: Nina 
Mühe 

 
Pendekatan 

Historis, Kultural 

- Jumlah imigran Muslim yang 
banyak tersebut membuat 
Jerman menjadi negara dengan 
jumlah imigran Muslim 
terbanyak kedua di Eropa 
setelah Perancis. 

- Sejak dahulu terdapat 
perdebatan mengenai isu 
apakah Muslim merupakan 
bagian dari Jerman atau bukan. 

10 
 
 
 
 

Report Paper: 
Islamophobia in 
Germany 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oleh: Anna-
Ester Younes  

Deskriptif 
 
 
 

Pendekatan 
Konsep Humanitarian 
Konsep Islamophobia 

- Tidak terdapat data baik 
kualitatif maupun kuantitatif 
mengenai insiden akibat isu 
Islamophobia di Jerman 

- Adanya benturan budaya 
antara Muslim dan nilai-nilai 
lokal yang dianut masyarakat 
Jerman. 

- Isu Islamophobia memicu 
kekerasan terhadap para 
pengungsi di Jerman 

- Terdapat peningkatan 
pelanggaran terhadap Muslim 
sejak tahun 2014 

11 Skripsi: 
Persepsi Angela 
Merkel dan 
Kebijakan 
Suportif Jerman 
Terhadap 
Imigran Muslim 
 
 
 
 
 
Oleh: 
Rio Rian 
Sugianto 

Eksplanatif 
 
 
 
 

Pendekatan: 
Teori Persepsi 

- Pasca penyerangan kantor 
majalah Charlie Hebdo 
meningkatkan isu 
Islamophobia di Eropa  
Khususnya di Jerman serta 
meningkatkan popularitas 
gerakan anti imigran Muslim. 

- Isu Islamophobia berkaitan 
erat dengan imigran Muslim. 

- Adanya keterkaitan antara 
dukungan yang diberikan oleh 
Angela Merkel dengan 
pemilihan umum regional di 
wilayah Jerman. 
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1.6.  Landasan Teori 

1.6.1. Teori Persepsi 

Dalam studi Hubungan Internasional individu memiliki peranan yang sangat 

penting, hal tersebut dapat terlihat dalam teori-teori yang melihat perilaku 

individu, karena individu sebagai salah satu bagi dari pembuat keputusan dan 

kebijakan yang dapat berpengaruh. Setiap tindakan atau kebijakan individu dapat 

dipengaruhi dari latar belakang, sumber informasi yang didapat, keinginan dan 

kehendak yang ingin dicapai oleh suatu individu tersebut. Terdapat tiga 

komponen yang dapat membentuk persepsi baik itu individu, kelompok, maupun 

negara, di antaranya nilai, keyakinan, dan pengetahuan.29 Dalam sebuah 

pengambilan keputusan dapat dipengaruhi oleh hubungan antara sistem 

kepercayaan dan persepsi setiap individu. Selain daripada itu para pengambil 

keputusan biasanya bertindak berdasarkan oleh situasi, citra negara dan 

kepentingan pribadi dari seorang pemimpin.  

Persepsi dalam hal ini sangat berkaitan dengan perilaku individu maupun 

negara yang kemudian menentukan perilaku dari suatu negara. Dalam pembuatan 

keputusan, para pembuat keputusan dapat dipengaruhi oleh proses psikologi yang 

dapat mempengaruhi persepsi.30 Dalam Jurnal berjudul The Belief System and 

Internasional Images: A Case Study Ole R. Holsti menjelaskan bagaimana 

hubungan persepsi dengan citra dan sistem keyakinan melalui gambar berikut 

 

																																																													
29 Walter S. Jones. 1992. Logika Hubungan Internasional:Persepsi Nasional I. Garmedia Pustaka 
Utama. Jakarta. Hal. 276 
30 Mohtar Mas’oed, Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teoritis, PAU-UGM, 
hal 20 
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Bagan 1.1 

Hubungan antara sistem kepercayaan dan pengambilan keputusan  

 

 INPUT        

        (Tak Langsung) 

 

 

INFORMASI 

 

 

 

Sumber: Ole R. Holsti, Making American Foreign Policy hal 25 

 Jadi dalam teori persepsi berdasarkan gambar di atas menjelaskan bahwa 

setiap pengambilan keputusan diawali dengan adanya input, yang mana 

merupakan informasi. Kemudian informasi yang telah diterima tersebut akan 

diproses dalam sistem keyakinan. Dalam sistem keyakinan terdapat dua unsur 

yaitu mengenai citra tentang apa yang telah terjadi, sedang dan akan terjadi yang 

disebut dengan fakta. Selanjutnya terdapat citra yang seharusnya terjadi yang 

disebut dengan nilai. Kedua hal tersebut kemudian akan membentuk persepsi 

seseorang mengenai realitas yang terjadi yang kemudian akan menghasilkan 

keputusan.31 

 

																																																													
31 Ole R. Holsti, 2006, Making American Foreign Policy, New York dan London: Routledge 
Taylor and Francis Group, hal. 24. 

Sistem Keyakinan 

    

Citra tentang apa yang telah, sedang 
dan akan terjadi (FAKTA) 

Citra apa yang seharusnya terjadi 

(NILAI) 

Persepsi 
tentang realitas 

 

Keputusan 
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Dengan menggunakan teori persepsi ini, penulis kemudian akan mencoba 

meneliti bagaimana cara pandang Angela Merkel terhadap imigran Muslim. Nilai-

nilai apa saja yang mempengaruhi Angela Merkel dan bagaimana Merkel 

merespon kejadian yang berkaitan dengan imigran Muslim, serta sikap yang 

kemudian menjadi kebijakan-kebijakan Jerman.  

Angela Merkel selaku pribadi yang memperlihatkan adanya pandangan 

positif terhadap keberadaan imigran Muslim di Jerman. Merkel sebagai Kanselir 

perempuan Jerman pertama, menghargai adanya perbedaan dan keberagaman baik 

itu ras maupun agama di Jerman meskipun berasal dari partai yang beraliran 

konservatif. Selain itu, Merkel melihat adanya sisi positif dari keberadaan imigran 

Muslim, di mana mereka membantu Jerman dalam sektor ekonomi.  

Dengan latar belakang tersebut, ketika Angela Merkel dihadapkan dengan 

permasalahan dan isu yang berkaitan dengan imigran Muslim, Merkel cenderung 

memiliki informasi yang lengkap. Melihat adanya pandangan positif terhadap 

keberadaan imigran Muslim di Jerman, Merkel cenderung memilih untuk 

mengeluarkan kebijakan yang suportif terhadap imigran.  
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1.7. Metodologi Penelitian 

1.7.1.  Variabel Penelitian dan Level Analisa 

 Pada penelitian ini berfokus pada persepsi Angela Merkel dalam 

kebijakan suportif terhadap imigran Muslim. Guna membantu penelitian 

ini menggunakan model reduksionis. Reduksionis merupakan penelitian 

di mana unit eksplanasi berada pada tingkat yang lebih rendah..32 Untuk 

menjelaskan masalah dalam penelitian ini maka perlu adanya level 

analisa yang tepat.  Dalam memilih level analisa perlu untuk memilih 

unit analisis yaitu unit yang perilakunya hendak dideskripsikan, jelaskan, 

serta perlu untuk mengetahui unit eksplanasi yaitu, dampak terhadap unit 

analisis hendak diamati. Dalam skripsi ini berfokus pada perilaku 

individu, di mana unit analisa yang digunakan adalah kebijakan Jerman 

dalam menerima imigran Muslim. Sedangkan unit eksplanasi dalam 

penelitian ini adalah pengaruh dari persepsi Angela Markel dalam 

kebijakan menerima imigran Muslim. 

1.7.2. Metode Penelitian 

 Penulis menggunakan metode eksplanatif, karena dalam penelitian 

ini penulis berupaya untuk menjelaskan bagaimana persepsi Angela 

Merkel dalam kebijakan suportif terhadap imigran Muslim. Selain itu 

dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif di mana data 

yang digunakan bukan merupakan data-data yang berupa angka.  

 

																																																													
32	Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, Jakarta: PT. 
Pustaka LP3ES, hal. 39 
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1.7.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara library research 

yaitu dengan mencari data-data dari penelitian yang telah ada guna 

mendukung penelitian ini. Adapun data tersebut berupa jurnal, tesis, 

laporan penelitian, buku, berita, artikel online dan lainnya. 

1.7.4. Teknik Analisa Data 

 Teknik analisa merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah 

penelitian. Teknik analisa data akan menentukan proses pencarian, 

pemilihan dan pengolahan data. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan suatu peristiwa dengan tidak 

menggunakan data statistik berupa angka yang akurat. Adapun data berupa 

angka dalam penelitian ini merupakan data berskala nominal yang 

digunakan untuk memperkuat argumen.33 Data-data yang berkaitan dengan 

fenomena yang akan diteliti kemudian diujikan dengan teori sebagai basis 

dalam penelitian yang mana hal tersebut mempengaruhi proses 

pembentukan hipotesa. 

 

 

 

 

 

 

																																																													
33	Ulber Silalahi, 2009, Metode Peelitian Sosial. Bandung: PT.Refika Aditama, hal. 39 
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1.8. Ruang Lingkup Penelitian  

1.8.1. Batasan Waktu 

 Penelitian ini dibatasi jangka waktu yaitu awal dari pemerintahan Kanselir 

Angela Merkel tahun 2005 hingga 2016, karena merupakan awal dari 

pemerintahan Angela Merkel, di mana selama masa pemerintahannya Merkel 

mengeluarkan kebijakan menerima masuknya imigran Muslim.  

1.8.2. Batasan Materi 

 Batasan materi dalam penelitian ini akan berfokus pada bagaimana 

persepsi Angela Merkel berpengaruh terhadap kebijakan Jerman dalam 

menerapkan kebijakan suportif terhadap imigran Muslim di Jerman.  

 

1.9.  Hipotesa 

Keputusan Kanselir Angela Merkel dalam menerapkan kebijakan suportif 

terhadap imigran Muslim merupakan hasil persepsinya yang dibentuk oleh sistem 

kepercayaan dan nilai yang dianut. Merkel berpersepsi bahwa imigran Muslim 

merupakan kelompok yang dapat membantu dan memajukan perekonomian 

Jerman. Selain itu, Merkel juga memandang bahwa mereka adalah “pekerja tamu” 

di mana sudah selayaknya disambut dan diperlakukan seperti tamu lain pada 

umumnya. Tertanamnya nilai-nilai bahwa Jerman merupakan negara demokratis 

yang menjunjung tinggi toleransi serta keterbukaannya terhadap dunia secara 

tidak langsung telah membentuk persepsi pada diri Merkel dalam pengambilan 

sebuah keputusan. 
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Terkait dengan kebijakan suportif Jerman terhadap imigran Muslim pada 

dasarnya tidak dapat dilepaskan dari pemikiran dan latar belakang kehidupan 

Merkel pada masa kanak-kanaknya saat masih tinggal di Jerman Timur. Gaya 

hidup Merkel yang terbentuk akibat ideologis buruknya Perang Dingin cenderung 

berdampak pada menguatnya emosi interpersonal yang diimbangi sikap 

terstruktur dan kehati-hatian. Fakta tersebut membuat Merkel menilai bahwa 

Jerman tidak seharusnya mengambil resiko menolak keberadaan imigran yang 

dapat memicu kerugian di masa mendatang. Perilaku  Merkel ini juga dilandasi 

adanya kepercayaan bahwa solidaritas sosial dan kerjasama mampu menjadi 

kekuatan untuk merumuskan kebijakan, salah satunya terkait isu imigran tersebut. 

Sikap kooperatif dan pemberian dukungan terhadap Muslim oleh Merkel 

menunjukkan adanya perilaku ekspresif yang lembut, tenang dan optimis. Bagi 

Merkel, imigran Muslim merupakan aset yang dapat membawa banyak 

keuntungan untuk Jerman. 
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1.10. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan dalam proposal ini secara keseluruhan dapat 

dibagi menjadi tiga bab sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan 

BAB I 

Pendahuluan 

1.1.Latar Belakang 
1.2.Rumusan Masalah 
1.3.Tujuan Penelitian  
1.4.Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademis 
1.4.2. Manfaat Praktis 

1.5. Penelitian Terdahulu 
1.6.Landasan Teori 

1.6.1.  Teori Persepsi 
1.7. Metodologi Penelitian 

1.7.1.  Variabel Penelitian dan Level 
Analisa  

1.7.2. Metode Penelitian 
1.7.3. Teknik Pengumpulan Data 

1.8. Ruang Lingkup Penelitian 
1.8.1. Batasan Waktu 
1.8.2. Batasan Materi 

1.9. Hipotesa 
1.10. Sistematika Penulisan 

BAB II 

Kebijakan Jerman Dalam Mendukung 

Imigran Muslim. 

2.1. Sejarah Masuknya Imigran Muslim 
Ke Jerman. 

2.2. Isu-isu Berkaitan dengan Imigran 
Muslim 

2.3. Kebijakan Angela Merkel Terhadap 
Imigran Muslim. 

2.3.1. Deutsch Islam Konferenz 
(DIK) 

2.3.2. The Integration Summit 
2.3.3. The Integration Courses 

BAB III 

Persepsi Angela Merkel Terhadap 

Imigran Muslim 

3.1. Imigran Sebagai Aset Ekonomi 
Jerman. 

3.1.1Potensi Imigran Sebagai 
Tenaga Kerja Produktif. 

3.1.2.Peran Imigran Dalam 
Membantu Perekonomian  

3.2. Sistem Keyakinan Angela Merkel. 
3.2.1.Relitas Masa Lalu 
3.2.2.Relitas Masa Kini dan Realitas 
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yang Diharapkan Di Masa 
Depan  

3.2.3.Nilai-nilai Angela Merkel 
3.3. Persepsi Angela Merkel Terhadap 

Imigran Muslim. 
BAB IV 

Persepsi Angela Merkel Terhadap 

Penerapan Nilai-nilai HAM di Jerman 

4.1. Perlakuan Diskriminatif Imigran 
Muslim Oleh Masyarakat Jerman. 

4.1.1. Bidang Pendidikan 
4.1.2. Bidang Pekerjaan 
4.1.3. Bidang Politik 

4.2. Sistem Keyakinan Angela Merkel 
4.2.1.Realitas Masa Lalu 
4.2.2.Realitas Masa Kini dan 

Realitas yang Diharapkan Di 
Masa Depan 

4.2.3.Nilai-nilai Angela Merkel  
4.3. Persepsi Angela Merkel Terhadap 

Penerapan Nilai- nilai HAM 
BAB V 

Penutup 

5.1. Kesimpulan 
5.2. Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


