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BAB II 

KEBIJAKAN JERMAN DALAM MENDUKUNG IMIGRAN MUSLIM 

Bab ini akan menguraikan pembahasan tentang kebijakan Jerman dalam 

mendukung imigran Muslim. Jerman sebagai negara dengan jumlah Muslim 

minoritas memutuskan untuk memberikan dukungan kepada imigran terutama pada 

masa pemerintahan Kanselir Angela Merkel. Isu imigran Muslim di Jerman sendiri 

merupakan isu kompleks karena memberi dampak pada kehidupan sosial, politik 

dan ekonomi. Keputusan Jerman untuk mendukung imigran Muslim pada dasarnya 

dilatarbelakangi oleh berbagai faktor dan pertimbangan Merkel sebagai kepala 

pemerintahan. Sebelum menjelaskan alasan-alasan tersebut, pada bab ini penulis 

bermaksud ingin menggambarkan keadaan sosio-kultural masyarakat pasca 

kedatangan imigran dan upaya Merkel dalam menghadapi isu terkait Muslim 

Jerman. 

2.1. Sejarah Masuknya Imigran Muslim di Jerman 

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Jerman mengalami kehancuran yang 

cukup parah. Sesuai dengan Konferensi Yalta pada Februari 1945 pihak Sekutu 

(Amerika, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis) menyerang Jerman dari empat arah dan 

memberikan wilayah tersebut kepada Sekutu.1 

1 Jason P. Coy, 2011, A Brief History of Germany, New York: Fact on File, hal. 198 
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Gambar 2.1 

Peta pembagian wilayah Jerman oleh Sekutu 

 

Sumber: http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/nato%20archives/20110803_expo-thewall-a-border-

through-germany.pdf 

 

Dari gambar 2.1 di atas menunjukkan adanya pembagian wilayah Jerman terhadap 

Sekutu. Pihak Uni Soviet menduduki wilayah Jerman bagian timur sedangkan 

Amerika, Prancis, dan Inggris menduduki wilayah Jerman bagian barat.  

Sedangkan, Berlin yang berada di wilayah Jerman timur yang di kuasai oleh 

Uni Soviet dikelola bersama oleh Dewan Sekutu. Pada 1 Juli 1948, Aliansi Barat 

menyatakan perlu adanya kerja sama untuk merancang sebuah konstitusi dalam 

pembentukan negara federal.  Kemudian pada pertemuan di Bonn, delegasi negara-

negara Jerman (Länder) menyusun sebuah Undang-Undang pembentukan negara 

Federal Jerman Barat atau yang dikenal dengan Republik Federal Jerman atau 

Bundesrepublik Deutschland resmi didirikan pada 23 Mei1949. Undang-Undang 
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Dasar sementara menjamin sejumlah hak sipil, membentuk negara federal, dan 

membentuk sebuah peradilan nasional. Konstitusi tersebut mengatur jalannya 

pemerintahan di mana seorang kanselir akan memerintah Jerman Barat dan 

Presiden bertindak sebagai kepala negara melaksanakan sebagian besar fungsi 

seremonial. Sesaat setelah terbentuknya Republik Federal Jerman, Uni Soviet 

bersaing dan membentuk negara satelit diwilayah pendudukan mereka. Pada 7 

Oktober 1949, Uni Soviet membentuk negara satelit komunis Jerman Timur atau 

yang dikenal dengan Republik Demokratik Jerman. Dalam konstitusi Republik 

Demokratik Jerman mengatur pembentukan Volkskammer yaitu majelis rakyat, 

badan legislatif untuk memilih dewan eksekutif atau Dewan Negara.2 

Sebagai konsekuensi dari berakhirnya Perang Dunia II, setidaknya terdapat 

8 juta pengungsi dan orang terlantar di wilayah Jerman Barat yang saat itu diduduki 

Amerika Serikat, Inggris dan Prancis. Kemudian sekitar 3,6 juta orang lainnya juga 

merasakan hal yang sama di Jerman Timur yang merupakan wilayah kedudukan 

Uni Soviet, keadaan ini sendiri mulai terjadi sejak tahun 1945 sampai 1949.3 Tidak 

berhenti di situ, sebagai akibat langsung dari Perang Dunia II sekitar 12,5 juta etnis 

dari negara-negara di Eropa Timur juga datang ke Jerman Barat dan Timur sebagai 

upaya perjuangan masyarakat dalam mengatasi kehancuran perang.4 Setelah 

																																																													
2	Ibid., hal 203	
3 The Impact of Immigration on Germany’s Society, 2005, Federal Office for Migration and 
Refugees Migration and Integration Research Department, diakses dalam  
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-
do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/illegally-resident/de-
finalstudy-eng_en.pdf. (25/8/2017. 17:59 WIB)  hal. 13. 
4 Götz Nordbruch, 2011, Germany: Migration, Islam and National Identity, Germany: Center for 
Mellemøststudier Syddansk Universitet diakses dalam  
http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/c_mellemoest/~/media/ec494903f28a4260862dc718
526e80ab.pdf. (26/8/2017. 20:30 WIB), hal. 3. 
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pembentukan Republik Federal Jerman (Jerman Barat) dan Republik Demokratik 

Jerman (Jerman Timur) terdapat migrasi secara besar-besaran dari Jerman Timur 

ke Jerman Barat. Kurang lebih sebanyak 3,5 juta orang melintasi perbatasan Jerman 

untuk menempati wilayah bagian Barat, akan tetapi jumlah ini tidak sebanding 

dengan migrasi warga Jerman Barat ke wilayah Jerman Timur. Semakin banyaknya 

jumlah warga Jerman Timur yang melintasi perbatasan dan berpindah ke Jerman 

Barat membuat Jerman Timur mengalami kekurangan tenaga kerja. Oleh sebab itu 

pemerintah Republik Demokratik Jerman membangun sebuah tembok penghalang 

pada Agustus 1961 untuk mencegah warga Jerman Timur berpindah dan membelot 

ke Berlin Barat yang masuk ke dalam wilayah Jerman Barat. Tembok tersebut 

dikenal dengan sebutan Tembok Berlin.5 Banyaknya warga Jerman Timur yang 

berpindah ke Jerman Barat akibat dari adanya Keajaiban Ekonomi 

(Wirtschaftswunder) dan hal ini menjadi daya tarik bagi masyarakat Jerman Timur 

untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. 

Memasuki tahun 1950-an perekonomian Jerman Barat tumbuh dengan 

cepat, yang pada akhirnya mengakibatkan peningkatan terhadap kebutuhan tenaga 

kerja. Namun di beberapa wilayah tenaga kerja mulai sulit untuk didapatkan. 

Sebagai reaksi terhadap kekurangan tenaga kerja, Republik Federal Jerman mulai 

merekrut “pekerja tamu” asing atau yang dikenal dengan sebutan Gastarbeit. 

Perjanjian perekrutan tenaga kerja pertama dilakukan dengan Italia pada tahun 

1955, kemudian menyusul perjanjian-perjanjian lainnya seperti dengan Yunani, 

																																																													
5	Werner Eichhorst and Florian Wonzy, Immigration Policies in Germany, diakses dalam 
http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Migration-PaperWernerWozny.pdf (05/10/2017. 20:45 
WIB) 	
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Spanyol, Maroko, Turki, Portugal, Tunisia dan Yugoslavia antara tahun 1960 dan 

1968. Sedangkan, pengungsi dari negara-negara Eropa Timur dan Republik 

Demokratik Jerman disediakan sebuah kelompok pekerja sementara guna terus 

melanjutkan pertumbuhan ekonomi Jerman Barat menyerukan sumber tenaga kerja 

tambahan untuk memenuhi kebutuhan industri dan menunjang proses produksinya. 

Meskipun kedatangan “pekerja tamu” di Jerman Barat pada awalnya dianggap 

sebagai saingan bagi masyarakat lokal. Pemerintah Republik Demokratik Jerman 

juga melakukan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan 

negara-negara komunis Vietnam, Polandia, dan Mozambik. Pada pertengahan 

1970-an Jerman Timur menerima ribuan imigran yang berasal dari Chili, Spanyol 

dan Yunani.6 

Jerman Barat menerapkan sistem rotasi untuk “pekerja tamu” yang datang 

saat itu, di mana para pekerja individu hanya akan tinggal untuk jangka waktu 

terbatas dan tertentu. Kemudian para pekerja tersebut akan dipulangkan kembali 

dan digantikan dengan pekerja baru. Sistem pekerja tamu tersebut digunakan 

hingga akhir tahun 1973 dan pada bulan November 1973 sebagai akibat dari adanya 

krisis minyak banyak bekas pekerja yang sudah tidak direkrut masih tetap tinggal 

di negeri ini dan justru mulai membawa tanggungan keluarga mereka untuk datang 

ke Jerman. Sejak berhentinya perekrutan, sudah sekitar empat juta warga negara 

asing yang tinggal di Jerman. Jumlah ini pada kenyataannya mengalami 

peningkatan di tahun-tahun berikutnya, secara total dalam periode 1961-1973 

terdapat 14 juta pekerja asing namun 11 juta diantaranya telah meninggalkan 

																																																													
6	Ibid.,		
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Jerman.7 Setelah terjadinya krisis minyak ditahun 1973 penerimaan imigran 

kemudian dihentikan. 

Secara signifikan, jumlah imigran di Jerman mengalami peningkatan jauh 

lebih banyak dari sebelumnya maka untuk pertama kalinya para imigran ini 

dihadapkan dengan pilihan meninggalkan Jerman tanpa ada harapan untuk kembali 

atau tinggal dan memilih program penyatuan keluarga untuk menetap dan menjadi 

bagian dari masyarakat Jerman. Banyak imigran yang kemudian 

mempertimbangkan prospek masa depan dalam jangka waktu yang panjang, 

dengan demikian tidak sedikit para imigran yang memilih menetap dan tinggal di 

Jerman. Memasuki pertengahan tahun 1970-an penduduk non-Jerman semakin 

mengalami peningkatan termasuk perempuan dan anak-anak, mereka mulai 

membentuk struktur komunitas dan mengubah hubungan dengan masyarakat dan 

otoritas publik termasuk sekolah. Pada tahun 1970 dan 1980-an kebijakan mengenai 

imigrasi mulai diperketat. Hal ini dirasa perlu untuk dilakukan karena keberadaan 

pekerja asing secara tidak langsung telah menjadi saingan penduduk asli Jerman 

untuk memperoleh pekerjaan. Pada tahun 1980, Jerman mencoba menawarkan para 

imigran untuk kembali akan tetapi sebagian dari mereka menolak. Misalnya 

imigran Turki, dengan alasan ketidakstabilan politik, lemahnya perekonomian dan 

permasalahan lain mereka lebih memilih tinggal di Jerman.8  

 

																																																													
7 Götz Nordbruch, loc. Cit. 
8 Oya. S. Abali. 2009. German Public Opinion on Immigration and Integration, Bellagio: Translatic 
Council on Migration. hal 03 
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Pada tahun 2003 hingga 2004 populasi Muslim di Jerman ada sekitar 3,8-

4,3 juta jiwa dan sepertiga dari jumlah tersebut merupakan imigran. Mayoritas 

populasi Muslim di Jerman adalah orang Turki kira-kira sebanyak 2.0 juta jiwa, 

diikuti oleh Bosnia dan Herzegovina (kira-kira 167.000 jiwa), Iran (82.000 jiwa), 

Maroko (80.000 jiwa), dan Afghanistan (66.000 jiwa). Serta masih banyak lagi 

imigran Muslim Jerman yang berasal dari Lebanon, Syiria, Tunisia, Algeria dan 

Indonesia.9  Pada tahun 2000-an ada sekitar 2,1 juta imigran Muslim tinggal di 

daerah perkotaan seperti di negara bagian Nordrhein-Westfalen dan Baden-

Württemberg.10 

Meskipun jumlah imigran Muslim di Jerman terus meningkat tetapi 

Muslim Eropa khususnya di Jerman sering dianggap sebagai kaum minoritas yang 

tak jarang menjadi terpinggirkan serta dianggap berbeda dengan kehidupan 

masyarakat sosial dan budaya Barat. Hal ini dikarenakan karena mayoritas Muslim 

Eropa berasal dari luar Eropa seperti Turki, Suriah, dan lainnya, yang memiliki 

budaya sangat bertolak belakang dengan masyarakat Eropa.11 

 

 

 

 

 

																																																													
9 Nina Mühe. 2007.  Muslim in EU: Citizen Report, preliminary research report and literatur survey,  
open society institute, Germany. hal. 11. 
10 Ibid, hal. 13. 
11 Anspaha, Katrine, 2008, The Intergration of Islam in Europe: Preventing the Radicalism of  
Muslim diaspora and Counterterrorism Policy,  Depertment of Political Science, Univesity of  
Latvia. 
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2.2. Isu Islamophobia dan Imigran Muslim 

Islamophobia sebenarnya bukan merupakan istilah yang asing didengar. 

Menurut Oxford English Dictionary bahwa istilah Islamophobia pertama kali 

digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1991.12 Namun apabila dilihat lebih jauh 

lagi pada tahun 1925 istilah Islamophobia pernah digunakan di Prancis oleh penulis 

bernama Etienne Dinet dan Slime Ben Ibrahim dalam sebuah tulisan yang berjudul 

“accés de délire Islamophobe”. Meskipun dalam tulisan tersebut penulis tersebut 

tidak mengartikan Islamophobia seperti sekarang.13 Pengertian dari Islamophobia 

yang pernah dipublikasikan oleh Trust Runnymade yaitu sebuah komisi anti 

sentisme di Inggris adalah “Islamophobia is the shorthand way of reffering to dread 

or hatred of Islam and, therefore to fear or dislike of all most Muslim”.14 Meskipun 

masih terdapat perdebatan mengenai pengertian Islamphobia tetapi secara umum 

Islamophobia dapat diartikan sebagai suatu pemikiran ketakutan yang berlebihan 

dan irasional terhadap Islam. Ketakutan secara berlebihan tersebut tidak memiliki 

dasar yang kuat dan sering kali akibat dari kurangnya pemahaman mengenai Islam. 

Kesalahpahaman mengenai Islam juga diakibatkan dari adanya pengaruh media 

Barat yang sering menyajikan program debat mengenai Islam dan sering 

digambarkan sebagai ancaman dan berbahaya bagi masyarakat.  

 

																																																													
12 Chris Allen. 2010. Islamophobia. England: Ashgate Publishing Limited. Hal 3 
13 Chris Allen. Contemporary Islamophobia Before 9/11: A Brief History dalam Islamophobia and 
Anti Muslim Hatred: Cause & remedies, Arches Quarterly, Vol. 4, No. 7 (Winter 2010), London: 
The Cordoba Foundation, Hal. 15 
14 Runnymede Trust. 1997, Islamophobia: A Challenge for Us All, London: Runnymede Trust, hal. 
1	
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Sedangkan isu Islamophobia di Eropa mulai muncul pada abad 

pertengahan bersamaan dengan bangkitnya Islam di wilayah Eropa. Sentimen 

negatif berkembang sejak runtuhnya Tembok Berlin di Jerman, peristiwa 9/11 di 

Amerika Serikat, pengeboman di Madrid 2004 serta di London pada 2005. Telah 

berdampak pada pergeseran makna Islamophobia itu sendiri.15 

 Isu-isu yang berkaitan dengan Islam di Eropa pada dasarnya telah 

berkembang sejak lama, mengingat jumlah penduduk Muslim di Eropa yang terus 

meningkat. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan Islam dan tindakan terorisme 

yang  mengatasnamakan Islam tetapi mengenai integrasi kaum Muslim di Eropa. 

Muslim Eropa sering dianggap sebagai kaum minoritas yang tak jarang menjadi 

terpinggirkan serta dianggap berbeda dengan kehidupan masyarakat lokal dan 

budaya Barat pada umumnya. Hal ini dikarenakan karena mayoritas Muslim Eropa 

berasal dari luar Eropa seperti Turki, Suriah, dan lainnya, yang memiliki budaya 

sangat berbeda dengan masyarakat Eropa.16 Pasca serangan teroris yang terjadi 

pada 11 September 2001, masyarakat Eropa cenderung memandang Muslim 

sebagai sebuah ancaman dan sering menimbulkan kecurigaan. Islamophobia telah 

menimbulkan ketakutan, kecurigaan dan memperdalam perpecahan dalam 

masyarakat.17 Sentimen negatif masyarakat terhadap Muslim tidak hanya terjadi di 

Amerika Serikat namun hingga menyebar ke Eropa.  

																																																													
15 Marwah Mohammad, Islamophobic Trends in Europe, Center Maurice Halbwachs, Center 
national de la recherche scientifique diakses dalam http://www.iemed.org/observatori/arees-
danalisi/arxius-adjunts/anuari/anuari-
2014/Marwan_Mohammed_islamophobia_Europe_IEMed_yearbook_2014_EN.pdf (06/10/2017, 
22:30 WIB) 
16 Katrine, Op. Cit., Hal 5 
17 Fumiko Tsutaki, Issue of Immigration and Refugees and Multiculturalism in Europe, diakses 
dalam http://www.iop.or.jp/Documents/1626/%5B112-124%5DJournal26_Tsutaki.pdf (15/9/2017. 
18:20 WIB) Hal. 117	
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Pada tahun 2004 sedikitnya terjadi 80 kasus penyerangan yang ditargetkan 

kepada Muslim di Belanda. Selain itu pembunuhan Theo Van Gogh juga 

menimbulkan dampak negatif masyarakat Belanda terhadap keberadaan Islam 

seperti adanya penyerangan sekolah Islam serta perusakan tempat ibadah yang 

terdapat di Belanda.18 Kejadian yang sama juga terjadi di Inggris, Skotlandia, dan 

Irlandia Utara di mana banyak tempat ibadah umat Muslim yang ditutup.19 

Kemudian kejadian pengeboman yang terjadi di Inggris pada 2005 semakin 

memunculkan ketegangan antara umat Muslim di Eropa dengan Masyarakat lokal 

dan munculkan rasa ketakutan yang besar terhadap Islam dan Muslim.  

Masalah mengenai Islamphobia kini muncul kembali di Eropa akibat 

adanya penyerangan kantor  majalah Charlie Hebdo di Paris, Perancis. Aksi teror 

tersebut terjadi pada 7 Januari 2015, kejadian ini menewaskan 12 orang.20 Kejadian 

tersebut tidak hanya menewaskan karyawan majalah Charlie Hebdo tetapi sehari 

setelahnya seorang polisi wanita tewas tertembak. Kemudian terjadi kasus 

penyanderaan disalah satu supermarket di Paris. Rentetan kejadian tersebut 

mendapat kecaman dari dunia internasional termasuk para pemimpin Muslim. 

Namun banyak juga yang justru menyalahkan majalah tersebut. Hal ini dikarenakan 

majalah tersebut telah membuat karikatur tentang Nabi Muhammad SAW, dan hal 

tersebut dianggap telah menghina umat Islam.  

																																																													
18	Theo Van Gogh merupakan sutradara film kontroversial di Belanda. Ia banyak membuat film-film 
yang dianggap melecehkan islam. Ia tewas terbuhuh pada 2 November 2004 oleh sekelompok orang.	
19	Jocelyne Cessari. Securitization and Religious Divides in Europe, Muslim In Western Europe 
After 9/11: Why the term of Islamophobia is more a predicament than explanation, diakses dalam  
http://www.euro-islam.info/wp-
content/uploads/pdfs/securitization_and_religious_divides_in_europe.pdf (02/10/2017. 17:50 
WIB). Hal 70.	
20 Sage, Adam. ‘Charlie Hebdo attack: ‘We’ve avenged prophet, Charlie is dead’’, The Australian, 
9 January 2015. 
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Kejadian tersebut pun telah menimbulkan aksi protes di Paris. Aksi protes 

tersebut merupakan yang terbesar sejak liberalisasi Paris dari Nazi pada Perang 

Dunia II dan sedikitnya empat pemimpin negara ikut serta dalam aksi tersebut.21 

Penyerangan tersebut telah merusak wajah Islam dan membuat Islam semakin 

diidentikkan dengan terorisme dan kekerasan, serta memunculkan sentimen anti 

Islam di  Eropa. Sesungguhnya bila diteliti lebih lanjut kejadian teror yang terjadi 

di Eropa banyak yang dilakukan oleh grup separatis dibandingkan ekstremis Islam 

pada tahun 2013.22 

Aksi protes tidak hanya terjadi di Perancis, belakangan juga terjadi di kota-

kota besar yang ada di Jerman. Aksi tersebut dilakukan oleh sekelompok orang 

yang menamakan diri sebagai Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des 

Abenlandes (Pegida) bila diartikan ke dalam Bahasa Indonesia berarti kelompok 

patriotisme Eropa dalam melawan Islamisasi Barat. Gerakan ini terbentuk oleh Lutz 

Bachmann pada Oktober 2014 di kota Dresden, Jerman pada saat Jerman 

memutuskan mengirimkan bantuan senjata kepada Peshmerga untuk melawan ISIS. 

Pegida menyebarkan paham anti Islam dengan memanfaatkan media sosial yakni 

Facebook. Lutz Bachmann sendiri sebenarnya merupakan mantan koki, namun kini 

beralih profesi sebagai pemimpin gerakan anti Islam.23 Pada mulanya gerakan ini 

dibentuk tidak secara langsung menentang Islam dan menyebarkan Islamophobia, 

namun ditujukan sebagai tanggapan atas Islamisasi di Jerman dan keberadaan Islam 

																																																													
21 Penn International Relations Conference. 2015. Arab Immigration to Europe: Islamization of 
Europe.  Philadelphia: University of Pennsylvania, hal. 2 
22 Ibid, hal. 4  
23 Catrin Nye, 2015, Pegida: Why is The Populist Right On The Rise in Germany?, dalam 
Understanding Pegida in Context, hal. 4 
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radikal. Pasca kejadian Charlie Hebdo di Paris, gerakan ini mulai mendapatkan 

banyak dukungan baik dari warga Jerman maupun warga Eropa lainnya berkat aksi-

aksi protesnya. Aksi-aksi protes yang dilakukan oleh Pegida ini banyak 

mendapatkan perhatian dunia. Pegida memanfaat kejadian Charlie Hebdo untuk 

melakukan aksi protes. 

Pada awal dibentuk Pegida hanya memiliki sekitar 350 anggota namun 

jumlah ini terus meningkat dan puncaknya terjadi pada Januari 2015 pasca kejadian 

Charlie Hebdo. Sedikitnya ada sekitar 25.000 warga Jerman yang tergabung dalam 

gerakan anti Islam, anggotanya kebanyakan berasal dari Jerman bagian timur 

terutama Dresden dan Leipzig.24 Gerakan Pegida kerap melakukan aksi unjuk rasa 

pada hari Senin di jalan-jalan utama kota Dresden. Kini dengan semakin gencarnya 

kampanye anti Islam yang dilakukan di media sosial membuat anggota Pegida tidak 

hanya dari warga Jerman namun telah menyebar ke negara-negara Eropa lainnya.  

Jika diteliti sebenarnya terdapat tiga alasan mendasar mengapa Pegida 

dibentuk. Pertama, karena adanya perubahan sosial di mana, terciptanya ketakutan 

dan kekhawatiran masyarakat mengenai Islam bahkan orang-orang Yahudi dan 

orang asing yang bukan berasal dari Jerman atau yang dikenal dengan istilah 

xenophobia. Selain itu juga terkait dengan masalah imigran Muslim yang banyak 

berdatangan ke Jerman, hal tersebut menjadi sorotan ketika Yunani sangat menutup 

rapat-rapat negaranya dari para imigran sedangkan Jerman justru sangat terbuka 

dengan imigran. Kedua, alasannya tidak jauh berbeda dengan yang pertama 

																																																													
24 Directorate of Policy Planning Council of Europe, 2015, German’s Pegida and Islamophobia in 
Europe, hal. 1 
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mengenai ekonomi  dan perubahan sosial. Mereka cenderung tidak berpikir secara 

terbuka mengenai jumlah pertumbuhan imigran yang dapat meningkatkan 

perekonomian negara. Ketiga, diakibatkan karena munculnya rasa 

ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan sistem politik yang ada.25 

Setelah seminggu polisi pun melarang aksi-aksi yang dilakukan oleh 

Pegida, hal ini untuk menjaga keamanan negara dari teror yang dilakukan oleh 

kelompok-kelompok Islam radikal.  Dalam waktu yang singkat Pegida mulai 

kehilangan pendukungnya, hal  ini terlihat dari menurunnya jumlah partisipan 

dalam demonstrasi yang dilakukan di Dresden hanya tinggal menjadi 2000 orang. 

Menurunnya tanggapan masyarakat mengenai Pegida ini juga terlihat di Paris, yang 

mana jumlahnya hanya kurang dari 100 partisipan.26 Hal ini menunjukkan bahwa 

masyarakat Eropa mulai berpikiran positif mengenai Islam dan mulai meninggalkan 

rasisme dalam kehidupan sosialnya.  

Sikap yang sama juga dilakukan oleh Kanselir Jerman Angela Merkel. 

Jerman yang sebelumnya dilanda demonstrasi anti Islam dan akibat adanya teror di 

Paris, Kanselir Jerman Angela Merkel menegaskan bahwa  Islam adalah bagian dari 

Jerman. Merkel berani mengambil risiko dengan menyatakan hal tersebut. 

Pernyataan tersebut juga memicu terjadinya perbedaan pendapat antara mereka 

yang mendukung Islam dan yang anti dengan Islam di Eropa. Dukungan Markel 

terhadap Muslim Eropa ini terlihat dari partisipasinya dalam aksi menentang isu 

Islamophobia yang dilaksanakan oleh Dewan Sentral Islam di Berlin. Angela 

																																																													
25 Meyer Henning dan Storck Ulrich, 2015, Understanding Pegida an Introduction, dalam 
Understandin Pegida in Context, hal. 1. 
26 Thillaye Renaud, 2015, Pegida’s Spirit Haunts France – With No Response Yet, dalam 
understanding Pegida in Context, hal. 22. 
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Merkel juga mengajak kepada seluruh kabinetnya untuk berpartisipasi dalam aksi 

demonstrasi damai menentang isu Islamophobia. Aksi tersebut diperkirakan diikuti 

oleh sekitar 100.000 orang, jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan para 

pendukung Pediga.27  

Perlu diketahui bahwa imigran dan Islamophobia merupakan isu 

terpenting dan sensitif baik dalam bidang ekonomi mau pun politik di Jerman. 

Dalam bidang politik isu mengenai imigran sangat berpotensi untuk ditunggangi 

kelompok sayap kanan yang nasionalis, jika sayap kanan berhasil merebut simpati 

masyarakat dengan isu imigran tersebut maka isu Islamophobia akan semakin 

menguat.  

 

 

2.3. Kebijakan Angela Merkel Terhadap Imigran Muslim 

Menjelang akhir tahun 70-an dan awal tahun 80-an mulai adanya 

kebencian yang sangat tinggi terhadap para imigran di Jerman yang dilakukan oleh 

akademisi dan partai Christlich Demokratische Union (CDU). Partai CDU mulai 

menjalankan kampanye anti imigran dengan menyatakan bahwa penyatuan 

keluarga pekerja tamu harus dilakukan di negara asal bukan di Jerman. Selain itu, 

partai CDU juga turut menyalahkan imigran atas kegagalan proses integrasi. 

Menanggapi kampanye anti imigran tersebut maka dibentuklah Manifesto 

																																																													
27Merkel: Islam Bagian Dari Jerman, DW News 13 Januari 2015 diakses dalam   
http://www.dw.de/merkel-islam-bagian-dari-jerman/a-18187345, (2/9/2017. 00:01 WIB) 
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Haidelberg pada tahun 1982, yang menyerukan untuk diakhirinya imigrasi guna 

terpeliharanya kemurnian bahasa dan budaya Jerman.28 

Selanjutnya, kemenangan koalisi partai konservatif CDU, Christian Social 

Union (CSU) dan Freie Demokratische Partei (FDP) pada tahun 1983 menjadikan 

Helmut Kohl sebagai kanselir Republik Federal Jerman. Pada awal masa 

pemerintahan Helmut Kohl berjanji untuk mengurangi jumlah orang asing 

sebanyak 1 juta orang. Dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut maka Kohl 

mengesahkan kebijakan untuk memberikan dana intensif terhadap imigran agar 

mau meninggalkan Jerman.29 Sebelumnya, pada 28 Oktober 1982 kanselir Helmut 

Kohl mengadakan sebuah pertemuan tertutup bersama perdana menteri Inggris 

Margaret Thatcher. Dalam pertemuan tersebut Helmut Kohl menyatakan akan 

mengurangi jumlah imigran Turki hingga 50 persen di Jerman. Hal tersebut 

kemudian terungkap dalam sebuah dokumen rahasia “PREM 19/1036” di mana 

dalam pertemuan tersebut Kohl mengatakan bahwa “Germany had no problem with 

the Portugese, the Italians, even the Southeast Asians because these communities 

intgrated well. But the Turks came from a very distinctive culture and did not 

integrate well”.30  Namun, pemberian dana intensif tersebut ternyata tidak 

membuahkan hasil yang maksimal, sehingga pada tahun 1985 kebijakan tersebut 

mulai dihentikan.  

 

																																																													
28 Mariya Krutkova. Between Hospitality and Hostility: Understanding Shifts in German 
Immigration policy. Hal. 9	
29 ibid., Hal 10 
30 Clause Hecking, Kohl Wanted Half of Turks Out of Germany, Spiegel News 01 Agustus 2013 
diakses dalam http://www.spiegel.de/international/germany/secret-minutes-chancellor-kohl-
wanted-half-of-turks-out-of-germany-a-914376.html (03/10/2017. 22:30 WIB)	
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Memasuki awal tahun 90-an merupakan masa yang penuh dengan gejolak 

politik yang kemudian hal tersebut ditandai dengan perubahan secara cepat 

mengenai kebijakan imigrasi dan kewarganegaraan. Kanselir Helmut Kohl 

menerapkan undang-undang asing yang lebih ketat dan menggambarkan imigran 

sebagai ancaman serius bagi hegemoni sosial. Langkah yang diambil Helmut Kohl 

tersebut sesungguhnya bertujuan untuk menghalangi partai konservatif lain 

mengambil alih kekuasaan. Namun, pemberlakuan undang-undang tersebut 

ternyata mendapatkan tanggapan negatif dan protes dari berbagai pihak di 

antaranya partai politik, gereja, serikat pekerja, dan badan amal. Melihat adanya 

protes yang begitu besar dari berbagai pihak Kohl mengizinkan adanya naturalisasi 

dengan syarat tinggal lebih dari 8 tahun atau bersekolah selama 6 tahun bagi mereka 

yang telah mencapai usia 16 sampai 23 tahun.  

Pada tahun 1998 mayoritas suara dalam pemilihan umum di menangkan 

oleh partai SPD serta menjadikan Gerhard Schröder sebagai kanselir Jerman 

menggantikan Helmut Kohl. Memasuki tahun 2000-an mulai adanya keterbukaan 

pemerintah terhadap imigran. Hal ini ditandai dengan munculnya liberalisasi 

undang-undang kewarganegaraan, yang mana dalam undang-undang 

kewarganegaraan yang baru tersebut mempermudah imigran dan anak-anak mereka 

untuk memiliki kewarganegaraan Jerman. Namun, adanya kampanye petisi publik 

yang dilakukan oleh partai CDU/CSU berhasil mendapatkan 5 juta tanda tangan 

membuat reformasi undang-undang kewarganegaraan tersebut tidak bisa 

dilaksanakan oleh pemerintahan Gerhard Schröder. Barulah pada tahun 2014 
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setelah mendapatkan kritik selama bertahun-tahun pemerintah Jerman mulai 

melakukan pelonggaran secara substansial terhadap peraturan tersebut.31 

Terkait isu imigran di Jerman, pada dasarnya pemerintah telah 

menerapkan sebuah kebijakan integrasi sejak tahun 2000, di mana saat partai-partai 

konservatif Jerman secara umum telah menerima kenyataan adanya fenomena 

imigrasi pada masyarakat. Sejak saat itu juga, Jerman mulai mengembangkan 

kebijakan yang mengakui imigran secara legal dan permanen tersebut sebagai 

kebutuhan.32 Angela Merkel dilantik menjadi secara resmi menjadi kanselir Jerman 

pada 2 November 2005, menggantikan Gerhard Schröder. Sedari awal kanselir 

Merkel sendiri menyadari bahwa adanya realitas multikultural dalam kehidupan 

sehari-hari di Jerman telah berdampak pada munculnya isolasi budaya dalam 

masyarakat yang lebih luas. Meskipun begitu fakta kanselir dan pemerintah Jerman 

lainnya terus berusaha membangun sebuah kesadaran bahwa isu imigran dapat 

menjadi objek perdebatan politik, sehingga isu tersebut harus ditangani secara 

langsung sebagai bagian dari integral musyawarah.33  

Keinginan Merkel yang memiliki sudut pandang kontradiktif untuk 

mempromosikan keragaman budaya di Jerman diuraikan melalui konsep integrasi 

yang tidak hanya digunakan sebagai bentuk penerimaan dan penghormatan 

																																																													
31 Victoria Rietig and Andreas Müller, The New Reality: Germany Adapts to Its Role as a Major 
Migrant Magnet, diakses dalam  http://www.migrationpolicy.org/article/new-reality-germany-
adapts-its-role-major-migrant-magnet  (03/10/2017,23:30 WIB) 
32 Albert Scherr, The Construction of National Identity in Germany: “Migration Background” as 
Political and Social Category, Ryerson Centre for Immigration and Settlement (RCIS), Working 
Paper No 2 (2013), University of Ryerson, hal. 6. 
33 Fumiko Tsutaki, Issue of Immigration and Refugees and Multiculturalism in Europe, diakses 
dalam http://www.iop.or.jp/Documents/1626/%5B112-124%5DJournal26_Tsutaki.pdf 
(15/09/2017, 19:34 WIB). 
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terhadap perbedaan budaya, tetapi juga untuk “pengakuan dan kemajuan 

keragaman budaya”. Artinya, Merkel bermaksud ingin menjadikan integrasi 

sebagai solusi terkait isu imigrasi. Menurut Merkel, mereka yang ingin 

berpartisipasi dan menjadi bagian dari masyarakat Jerman, tidak dapat hanya 

sekedar mematuhi hukum dan mengikuti konstitusi yang ada, tetapi juga harus 

belajar bahasa Jerman. Karena menurut Merkel dalam sebuah integrasi nilai-nilai 

dalam belajar bahasa berbeda dengan nilai-nilai dalam mengadopsi kebiasaan, 

sehingga meskipun sulit diartikulasikan Merkel berharap upaya ini mampu 

membawa perubahan positif.34 

Sebelum melakukan berbagai upaya integrasi, menempatkan imigran 

dalam posisi ekonomi yang lebih baik dan mendorong partisipasi politik mereka 

mampu menciptakan kekuatan untuk mengurangi prasangka terhadap para imigran. 

Oleh sebab itu, alih-alih berfokus pada apa yang harus dilakukan oleh para imigran 

untuk berintegrasi, pemerintah pada kenyataannya cenderung lebih berfokus pada 

apa yang bisa diubah secara struktural agar dapat mengakomodasi imigran menjadi 

lebih baik  seperti memberikan kesempatan pendidikan dan partisipasi politik, 

dengan demikian mendorong integrasi mereka secara aktif, bukan pasif.35 Karena 

isu imigran sendiri dapat dikatakan sebagai isu jangka panjang yang dapat 

membawa dampak pada masa depan Jerman. Maka tidak heran jika Merkel sebagai 

																																																													
34 What Integration Means for Germany’s Guest Workers, Council on Foreign Affairs, diakses 
dalam 
http://www.mmg.mpg.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Pdf/What_Integration_Means.pdf 
(15/09/2017, 20:25 WIB). 
35 Mariya Krutkova, Between Hospitality and Hostility: Understanding Shifts in German 
Immigration Policy, Haverford College, diakses dalam 
https://scholarship.tricolib.brynmawr.edu/bitstream/handle/10066/18703/2016KrutkovaM.pdf?seq
uence=1 (15/09/2017, 20:46 WIB). 
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kepala pemerintahan melakukan berbagai langkah khusus untuk menanggapi isu 

tersebut.  

Sesuai dengan Undang-undang Dasar Jerman yang tercantum pada Pasal 

65 menyatakan bahwa Kanselir Federal berhak menentukan dan bertanggung jawab 

atas kebijakan pemerintah. Selain itu, menurut Undang-undang Dasar Pasal 68 

menyatakan bahwa dapat mengajukan mosi percaya untuk memastikan bahwa 

parlemen (Bundestag) mendukung kebijakan. Apabila kebijakan tidak didukung 

oleh mayoritas parlemen maka, Presiden Federal atas usul dari Kanselir dapat 

membubarkan parlemen.36 Adapun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Angela Merkel terhadap imigran Muslim di antaranya: 

 

2.3.1.  Deutsche Islam Konferenz (DIK)  

Besarnya jumlah imigran terutama yang berasal dari negara-negara 

muslim menciptakan sebuah keberagaman baik agama maupun budaya di Jerman. 

Diperkirakan ada sekitar 4,5 juta Muslim yang tinggal di Jerman atau sekitar 5,5% 

dari total populasi. Melihat keadaan tersebut Kementerian Dalam Negeri Federal 

Jerman mendirikan Deutsche Islam Konferenz (DIK) atau Konferensi Islam Jerman 

pada 27 September 2006. Konferensi tersebut digunakan untuk menciptakan dialog 

antara pemerintah federal, negara bagian dan lokal, dan Muslim di Jerman.37 

																																																													
36	 The Federal Chancellor, diakses dalam 
https://www.bundeskanzlerin.de/Webs/BKin/EN/Chancellery/Tasks_of_the_Chancellor/tasks_of_t
he_chancellor_node.html (10/04/2018,12:15 WIB)	
37 German Islam Conference, Federal Ministry of Interior Germany, diakses dalam 
http://www.bmi.bund.de/EN/Topics/Society-Constitution/German-Islam-Conference/german-
islam-conference_node.html (15/9/2017. 21:48 WIB). 
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Salah satu dari tujuan khusus dalam pembentukan Konferensi Islam 

Jerman adalah untuk memperbaiki dialog antara negara dan Muslim di Jerman, 

sehingga ke depannya akan mampu memberikan kontribusi terhadap integrasi umat 

Islam dan hukum agama di Jerman. Dengan menggunakan slogan “Muslim in 

Germany,-German Muslims” yang diartikan bahwa Muslim di Jerman mampu 

mencerminkan diri dan mampu dipandang oleh orang lain sebagai bagian dari 

masyarakat Jerman. Konferensi Islam Jerman juga berupaya untuk membangun 

kerja sama antara negara, Muslim dan organisasinya berdasarkan undang-undang 

dasar hukum agama di Jerman. Langkah tersebut akan melibatkan pembentukan 

dan perluasan dari program-program teologi Islam di berbagai universitas negeri 

yang ada di Jerman.  

Sistem kerja dalam Konferensi Islam Jerman terbagi menjadi dua 

tingkatan. Pertama, rapat pleno yang diadakan setiap tahun untuk menyetujui saran 

dan rekomendasi yang diberikan oleh berbagai kelompok kerja. Kedua, ditingkat 

yang lebih rendah terdapat tiga kelompok kerja dan kelompok diskusi masing-

masing kelompok kerja bertemu setiap dua bulan sekali untuk membahas segala 

permasalahan yang berkaitan dengan Muslim sesuai dengan ruang lingkup 

kelompok kerja tersebut.38 Dengan adannya langkah strategis yang dilakukan oleh 

pemerintah Jerman diharapkan bahwa umat Islam dapat diterima dalam seluruh 

lapisan masyarakat Jerman. 

																																																													
38Kelompok kerja 1 khusus pada permasalahan yang berkaitan dengan sistem sosial Jerman, 
perlindungan hak-hak dasar, serta partisipasi politik umat Islam. Kelompok kerja 2, membahas 
masalah yang berkaitan dengan agama dalam kerangka konstitusi Jerman, Pendidikan Agama serta 
segala praktik Islam. Kelompok kerja 3, berkaitan dengan media dan urusan bisnis serta 
memperbaiki integrasi umat Islam dalam masyarakat  
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2.3.2. The Integration summit  

Seiring dengan meningkatnya konflik sosial yang terjadi di Jerman akibat 

dari adanya rasisme anti Muslim yang kemudian turut berdampak terhadap imigran 

Muslim di Jerman. Untuk itu pemerintah berupaya memberikan jalan keluar 

terhadap penyelesaian masalah tersebut dengan pendekatan yang tepat.  Kanselir 

Jerman Angela Merkel membentuk suatu forum yang disebut Konferensi Integrasi 

yang dimulai pada tahun 2006. Pendekatan tersebut digunakan untuk menghadapi 

keberagaman dalam perubahan yang terjadi di Jerman.39 Salah satu tugas pokok 

yang harus dilakukan oleh pemerintah Jerman adalah mengenai integrasi imigran 

yang hidup di Jerman.  

Sadar akan tanggung jawab tersebut kanselir Jerman Angela Merkel 

mengadakan Konferensi Puncak pertama pada tahun 2006 yang membahas 

integrasi di kantor kanselir di Berlin. Pertemuan tersebut membahas rencana aksi 

nasional untuk membahas untuk menjadi landasan politik integrasi Jerman.40 

Angela Merkel berupaya untuk mempercepat integrasi imigran terutama imigran 

Muslim dengan cara mendorong imigran untuk mampu menggunakan bahasa 

Jerman dengan baik agar terciptanya komunikasi antara imigran dan masyarakat 

Jerman.  

 

																																																													
39 Naika Foroutan. Identity and (Muslim) Integration in Germany. Humboldt University.   
(17/09/2017. 15:00 WIB) 
40 Dyan Andriana Kostermans. Konferensi Puncak Integrasi di Jerman, DW News 31 Januari 2012 
diakses dalam http://www.dw.com/id/konferensi-puncak-integrasi-di-jerman/a-15705067 
(17/09/2017. 23:30 WIB) 
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Sejak di bentuknya Integration Summit pada tahun 2006 telah banyak 

pencapaian yang telah dicapai oleh pemerintah Jerman. Adanya dialog antara 

pemerintah federal, pemerintah negara bagian dan organisasi imigran telah banyak 

menciptakan inisiatif-insiatif baru untuk menjadi sorotan bagi pemerintah. Salah 

satu yang menjadi sorotan pemerintah pada tahun 2013 adalah untuk mengubah 

pandangan masyarakat mengenai imigran melalui media. Selain itu juga pemerintah 

juga berupaya untuk mendorong anak-anak muda dengan latar belakang imigran 

untuk menjadi pengusaha. Pada pertemuan Integration Summit tahun 2016 di 

Berlin, Angela Merkel menggelar rapat terbatas dengan perusahaan-perusahaan 

Jerman seperti Volkswagen dan Siemens untuk membatu imigran untuk 

mendapatkan pelatihan dan bekerja di perusahaan Jerman41 

2.3.3. Integration Courses  

Pada tanggal 1 Januari 2005 pemerintah Jerman mengadopsi Undang-

undang Keimigrasian sebagai langkah untuk melakukan integrasi. Kemudian pada 

Konferensi Puncak Integrasi kedua pada tanggal 12 Juli Juli 2007, kanselir Jerman 

Angela Merkel meresmikan National Integration Plan sebagai gagasan untuk 

mewujudkan integrasi. Salah satu elemen dasar dalam untuk menciptakan integrasi 

dengan membentuk program khusus yang dinamakan kursus integrasi.  

Tujuan diadakannya program tersebut untuk mendukung terciptanya integrasi 

sosial dan persamaan hak untuk mendapatkan pendidikan. Satu-satunya cara untuk 

dapat berkomunikasi dan memahami yaitu dengan bahasa. Dengan demikian 

																																																													
41	 Germany’s Merkel To Hold Integration Summit with Business  
http://www.foxnews.com/world/2016/08/13/germany-merkel-to-hold-integration-summit-with-
business.html (17/10/2017,21.30 WIB) 	



56	

	

pemerintah Jerman membuka program kursus integrasi untuk meningkatkan 

keterampilan bahasa Jerman bagi para imigran.42 

Kursus integrasi terbagi atas kursus bahasa yang terdiri dari 600 jam 

pembelajaran. Tujuan dari kursus bahasa tersebut adalah untuk meningkatkan 

kemampuan bahasa pada level B1 sesuai dengan standar  minimal yang ditetapkan 

oleh Uni Eropa mengenai kemampuan bahasa. Selain itu, terdapat kursus orientasi 

yang terdiri dari 30 jam pembelajaran. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan 

imigran mengenai peraturan, hak dan kewajiban, keberagaman, budaya dan 

termasuk di dalamnya mempelajari tentang pemerintahan Jerman dan sejarah 

terbentuknya Jerman. 

Pemerintah menyadari bahwa wanita khususnya ibu memiliki peranan 

penting dalam proses integrasi bagi anak-anak mereka. Namun banyak dari wanita 

Muslim tidak dapat ikut serta dalam kurus integrasi akibat dari permasalahan agama 

dan budaya. Oleh karena itu pemerintah Jerman memberikan solusi terhadap 

permasalahan ini dengan memberikan kursus integrasi khusus bagi wanita Muslim 

agar mendapatkan hak yang sama dan mempercepat proses integrasi.43 Selain itu, 

pemerintah Jerman juga mengadakan kursus integrasi khusus bagi imam. 

Pemerintah menyadari bahwa imam membawa pengaruh besar bagi umat Islam 

yang ada di Jerman.44 Kursus integrasi imam ini dilakukan oleh Federal Office 

																																																													
42 National Integration Plan. The Federal Government. Diakses dalam 
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/IB/Anlagen/2008-07-30-nip-
englisch.pdf?__blob=publicationFile (17/09/2017,17:10 WIB) 
43 Zuzanna Hübschmann, Migrant Integration Programs: The Case of Germany, diakses dalam 
http://repository.graduateinstitute.ch/record/292694/files/GMPRS_N11_2015_2.pdf 
(15/09/2017,19:25 WIB) hal 22 
44 Heiner kieser. Muslim in German seek Clarity on Religious law, DW News diakses dalam 
http://www.dw.com/en/muslims-in-germany-seek-clarity-on-religious-law/a-3945723 
(18/09/2017,00:15 WIB)	
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Migration and Refugees (BAMF) dan Goethe-Isntitut. Program tersebut bekerja 

sama dengan Turkish Islamic Union for Religious Affairs (DITIB) selama 3 tahun 

yakni dari tahun 2009 hingga 2012. Tujuan dari program tersebut adalah untuk 

mempercepat terciptanya integrasi Muslim di Jerman, serta menjembatani setiap 

permasalahan jika diperlukan. Kursus integrasi khusus imam ini diharapkan akan 

mampu menjembatani antara anggota masyarakat Muslim dan masyarakat lokal 

Jerman dan memainkan peran penting dalam komunikasi. Program kursus integrasi 

khusus imam ini diikuti oleh 135 imam yang berada dalam 9 kota berbeda yang ada 

di Jerman setiap tahunnya. Kota Nuremberg dan Cologne menjadi kota pertama 

yang menjalankan program ini pada tahun 2009, kemudian Frankfurt, Hanover dan 

Karlsruhe pada Desember 2010 serta Düsseldorf dan Hambur pada tahun 2011.45 

Tidak dapat dipungkiri jika dalam melakukan berbagai upaya integrasi 

terdapat berbagai kendala dan tantangan misalnya seperti penggunaan burka pada 

Muslim perempuan. Akan tetapi, Kanselir Merkel tidak menyetujui jika dengan 

pelarangan penggunaan burka sepenuhnya diberlakukan di Jerman. Merkel hanya 

berpendapat bahwa hal tersebut hanya akan mempunyai peluang kecil untuk bisa 

melakukan integrasi dengan masyarakat. Meskipun demikian, bermacam-macam 

upaya integrasi yang dilakukan tersebut setidaknya telah benar-benar membawa 

dampak positif di Jerman jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa lain.  

 

																																																													
45	New Program Aims to Integrate Germany’s Foreign-trained Imams, DW News 11 Desember 
2012 http://www.dw.com/en/new-program-aims-to-integrate-germanys-foreign-trained-imams/a-
5006076 (18/09/2017,23:30 WIB) 
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Menurut hasil studi Religion Monitor pada tahun 2017 dalam laporan 

tahunannya menyampaikan bahwa mengenai partisipasi politik dan sosial-ekonomi 

Muslim, sebanyak 4,7 juta warga Muslim di Jerman mampu membaur dengan baik 

dalam pasar tenaga kerja. Dalam survei tersebut juga menunjukkan bahwa hanya 

sekitar lima persen warga Muslim di Jerman yang tidak bekerja, jumlah ini 

cenderung lebih sedikit jika dibandingkan dengan warga non-Muslim yang tidak 

bekerja yang mencapai tujuh persen.46 

																																																													
46 Maryati, Integrasi Imigran Muslim di Jerman Berjalan Baik menurut Studi, Antara News 25 
Agustus 2015, diakses dalam http://www.antaranews.com/berita/648767/integrasi-imigran-muslim-
di-jerman-berjalan-baik-menurut-studi (15/09/2017, 21:06 WIB). 


