
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Konflik berkepanjangan yang terjadi di Timur Tengah membuat sebagian 

warga bereksodus untuk mencari perlindungan ke berbagai negara. Datangnya 

migran atau para pencari suaka ke suatu negara karena alasan yang mengancam 

keamanan dan kekhawatiran akan keselamatan hidup mereka. Gelombang pencari 

suaka yang datang ke dengan jumlah besar ke berbagai negara menimbulkan 

berbagai persepsi sekaligus tanggapan, hal ini dibalik keinginan baik untuk 

membantu para mencari suaka juga menimbulkan kekhawatiran bagi beberapa 

kelompok, mengenai pengaruh yang akan ditimbulkan dari para pencari suaka 

tersebut. Eropa menjadi destinasi utama bagi para pencari suaka terutama di 

Jerman, Italia, Swedia dan Prancis dengan total 62% dari seluruh pencari suaka 

yang terdaftar di Uni Eropa pada tahun 2014. Jerman termasuk sebagai salah satu 

negara bagi migran dan pencari suaka paling utama di Eropa.  

Menurut data organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan atau 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), tahun 2014 

jerman merupakan negara yang paling banyak dituju oleh migran setelah Amerika 

Serikat, dalam beberapa tahun terakhir tidak ada negara lain di antara 34-negara 

anggota OECD yang mencatat kenaikan angka pendatang setinggi di Jerman. 

Tercatat sejak reunifikasi tahun 1990 terdapat 21 juta orang yang menetap ke 

Jerman, tahun 2013 tercatat angka imigrasi sejak 1993 yaitu 1,2 juta pendatang. 

Jerman menjadi salah satu negara penerima pencari suaka sebanyak satu juta seratus 
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hingga akhir tahun 2015.1 Banyaknya pencari suaka, hal ini menimbulkan  

datangnya kebudayaan, perpolitikan serta perekonomian baru bagi Jerman sehingga 

menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Jerman sendiri akan tergantinya 

budaya dan nilai yang ada di Jerman. 

Kekhawatiran ini ditandai dengan adanya penolakan terhadap pengungsi, aksi 

kekerasan sekaligus sikap kebencian yang dilakukan beberapa orang terhadap para 

pencari suaka. Hingga pada Oktober 2014, PEGIDA Patriotische Europaer gegen 

die Islamisierung des Abendlandes merupakan sebuah kelompok patriotisme orang-

orang Eropa sayap kanan yang menolak adanya Islamisasi di Barat dengan 

melakukan berbagai aksi demonstrasi. Menurut mereka pengaruh Islam kian kental 

di negara – negara Eropa yang dikhawatirkan mengikis budaya setempat (budaya 

lokal).2 Tidak dapat dipungkiri bahwa isu mengenai sentimen atau kebencian 

terhadap suatu etnis, suku, ras dan agama merupakan salah satu faktor adanya sikap 

sentimen terhadap kelompok pencari suaka tersebut, terlepas dari rasa ketakutan 

akan hilangnya kebudayaan Eropa sendiri akibat tergesernya budaya dan nilai 

tersebut melihat dari banyaknya para pencari suaka.  

Kelompok PEGIDA semakin besar dengan banyaknya dukungan dari 

berbagai kota yang terdapat di Jerman, meskipun dukungan yang terjadi dari 

kalangan masyarakat namun di sisi lain pemerintah sendiri mengecam mengenai 

                                                             
1 Matthlas Bischoff, Dr. Eric Chauvistre, dkk, Fakta mengenai Jerman, Tatsachen Uber 

Deutscheland Comunity, 2015, diakses dalam http://www.Facts-about-germany.de  (23/3/2017, 

08.25 WIB), hal 118  
2 Denny Armandhanu, Mengenal PEGIDA, Penggawa Aksi Anti-Islam di Jerman, CNN Indonesia, 

diakses dalam  http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150106130903-134-

22663/mengenal-pegida-penggawa-aksi-anti-islam-di-jerman/  (22/3/2017, 09.00 WIB) 

http://www.facts-about-germany.de/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150106130903-134-22663/mengenal-pegida-penggawa-aksi-anti-islam-di-jerman/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150106130903-134-22663/mengenal-pegida-penggawa-aksi-anti-islam-di-jerman/
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kegiatan yang dilakukan oleh PEGIDA. Dukungan ini dapat dilihat dari banyaknya 

simpatisan yang tergabung pada January 2015 jumlah pendukung PEGIDA 

sebanyak 18.000 orang, pada 19  Oktober 2015 pada hari jadi pertama  jumlah 

simpatisan sebanyak 40.000, dengan berkumpul menggelar aksi demonstrasi 

dengan massa yang memenuhi jalanan kota utama Dresden. Penyebaran  pengaruh 

juga terlihat dalam beberapa kota – kota lain di Eropa dalam tujuan dan seruan yang 

sama dengan nama yang sedikit berbeda seperti Bavaria (Bagida), Darmstadt 

(Dagida), Dusseldorf (Dugida), Ostfriesland (Ogida), Leipzig (Legida).3 

Banyaknya simpatisan sekaligus pendukung dalam melakukan setiap kegiatan 

maupun penyebaran paham membuat pengaruh PEGIDA sangat besar bagi 

pemerintah dalam menangani keragaman perbedaan yang terjadi dengan 

penerimaan yang cukup bagi bangsa Jerman sendiri melihat dalam statistik 

kependudukan dari segi kependudukan sebanyak 7,2 juta warga negara asing, 9,2 

juta dengan riwayat pascamigrasi dan paspor Jerman dan juga 64,5 juta warga 

Jerman tanpa riwayat pascamigrasi dan sekitar empat sampai lima juta orang 

muslim menetap di Jerman.4  Hal ini menjadi faktor pendorong bagi masyarakat 

Jerman khususnya Lutz Bachmann sebagai pendiri dari kelompok anti islam yang 

ada di Jerman merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari identitas dan sejarah 

berdirinya PEGIDA. Lutz Bachman memiliki beberapa catatan kriminal yang 

                                                             
3 Andi Arie Setya Ningrum, Eksistensi Kelompok Pegida Serta Propaganda Anti-Pencari Suaka dan 

Islamophobia di Jerman, Journal of International Relations, Vol 2, No 4, Undip; ejournal, Diakses 

dalam https://www.neliti.com/publications/135479/1-eksistensi-kelompok-pegida-serta-

propaganda-anti-pencari-suaka-dan-islamofobia, (23/03/2017, 06.15 WIB), hal. 3  
4 Matthlas Bischoff, Dr Eric Chauvistre, dkk, Fakta mengenai Jerman, Tatsachen Uber Deutscheland 

Comunity, 2015, diakses dalam http://www.Facts-about-germany.de  (23/3/2017, 08.25 WIB), hal 

118  

https://www.neliti.com/publications/135479/1-eksistensi-kelompok-pegida-serta-propaganda-anti-pencari-suaka-dan-islamofobia
https://www.neliti.com/publications/135479/1-eksistensi-kelompok-pegida-serta-propaganda-anti-pencari-suaka-dan-islamofobia
http://www.facts-about-germany.de/
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berhubungan dengannya di anggap olehnya sebagai masa lalunya yang diungkit 

untuk mendeskreditkannya.   

Simpatisan yang bergabung atas dasar kesamaan mereka sebagai suatu 

identitas masyarakat Eropa khususnya masyarakat Jerman, “Pegida construct their 

perspective around three levels of patriotism: local/regional, national and 

european”5 Banyaknya simpatisan yang mendukung Pegida sangat yakin bahwa 

mereka hidup dalam tempat istimewa yang dibedakan hanya dengan karakteristik. 

Pencari suaka yang sangat banyak menjadi suatu kekhawatiran mereka, berasal dari 

suatu identitas regional yang berbeda, identitas budaya yang berbeda menyebabkan 

ketakutan akan tergesernya bangsa Eropa khususnya Jerman dengan pencari suaka 

yang datang dari Timur Tengah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis 

berniat untuk meneliti lebih dalam tentang latar belakang munculnya PEGIDA 

sebagai gerakan terorisme anti-islam di Jerman dengan judul “Munculnya Pegida 

Sebagai Gerakan Anti-Islam di Jerman” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang di atas adapun rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah :“Mengapa Pegida Muncul Sebagai Gerakan Anti-Islam di Jerman ?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Pada setiap penelitian yang dilakukan, setiap penulis memiliki tujuan utama 

begitu pula dengan tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu: 

                                                             
5 Malte Thran & Lucas Boehnke, The Value-Based Nationalism of pegida, Journal for 

Deradicalization, Summer/15, No 3, Diakses dalam 

http://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/view/21, (25/03.2017, 15.45 WIB), hal 191 

http://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/view/21
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menganalisis sekaligus menjelaskan alasan munculnya PEGIDA sebagai suatu 

kelompok gerakan sosial yang menolak adanya suaka atau imigrant, pencampuran 

terhadap budaya sekaligus bentuk kegiatan PEGIDA dalam melakukan kegiatannya 

atau menyuarakan semangat yang di bawa oleh kelompok PEGIDA. 

1.3.1 Manfaat Akademis 

Manfaat penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk memberi wawasan 

yang lebih bagi para pembaca terutama dalam bidang studi kajian kawasan 

Eropa, gerakan sosial dan anti-Islam. Para pembaca dapat menambah 

wawasan yang berkaitan dengan apa yang terjadi di dunia internasional. 

Selain itu, diharapkan penelitian ini menjadi bahan bacaan bagi peneliti lainya 

yang berkaitan dengan konflik di dunia internasional 

1.3.2 Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini secara praktis akan mendapatkan pengetahuan 

dan wawasan tentang gerakan sosial, anti-islam dan studi kawasan Eropa 

mengenai bagaimana masyarakat Eropa khususnya Jerman dalam merespon 

datangnya gelombang pencari suaka yang datang dari Timur Tengah. 

Mencari temuan-temuan yang bernilai positif bagi peneliti maupun 

pemerintahan untuk lebih mudah dalam mengatasi krisis pengungsi maupun 

pencari suaka yang menyebabkan munculnya gerakan sosial akibat dari 

respon yang dilakukan oleh masyarakat patriotis Jerman, dengan adanya 

jalan untuk pemecahan persoalan yang lebih mudah diharapkan mampu 

untuk mempercepat persoalan krisis pengungsi sekaligus gerakan sosial 

yang menentang adanya pencari suaka di tingkat domestik. 
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1.4 Penelitian Terdahulu 

Pada saat melakukan sebuah penelitian, diperlukan beberapa penelitian 

terdahulu dengan melihat apakah pada penelitian tersebut memiliki kesamaan pada 

fenomena yang dikaji, penggunaan konsep atau teori yang serupa, atau memiliki 

pola-pola yang sama walaupun berbeda dengan kasus dan teori atau konsep yang 

digunakan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan berbagai macam penelitian 

terdahulu dan mengelompokan penelitian tersebut berdasarkan fenomena dan studi 

kasus yang akan dikaji oleh penulis yaitu Pegida, gerakan anti-islam dan konflik 

yang terjadi di Jerman. 

Penelitian terdahulu yang pertama adalah dari Imanuel Chrissandi yang 

berjudul Dampak Sikap Jerman Terhadap Pengungsi Bagi Keamanan Regional di 

Eropa.6 Tujuan dari tulisan Imanuel Chrissandi berfokus pada melihat banyaknya 

pengungsi atau imigran yang datang ke Jerman, sejak terjadinya pergolakan di 

wilayah timur tengah, banyak masyarakat di wilayah konflik seperti suriah dan 

yaman yang mengungsi ke luar negaranya. Hal ini menimbulkan pengaruh 

sekaligus dampak bagi beberapa masyarakat muslim yang telah bermigrasi ke 

negara Jerman sekaligus terhadap masyarakat muslim yang ada di Jerman sendiri, 

dampak banyaknya para pencari suaka yang di terima oleh pemerintah jerman 

khususnya menjadi permasalahan yang menyangkut beberapa aspek. Mulai dari 

krisis pengungsi, sampai permasalahan keamanan regional di Eropa sendiri.  

                                                             
6 Imanuel Chrissandi, Dampak Sikap Jerman Terhadap Krisis Pengungsi Bagi Keamanan 

Regional di Eropa, Skripsi, Makassar: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin, 

Diakses dalam http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/19077  (25/03/2017.19.17 WIB) 

hal. i. 

http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/19077
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Krisis pengungsi di Eropa bermula pada tahun 2014 berawal dari 

meningkatnya jumlah pengungsi yang ingin mencari suaka melalui Laut 

Mediterania maupun menyebrangi wilayah Turki. Menurut UNHCR jumlah 

pencari suaka ke Eropa yang masuk melalui Laut Mideterania hingga tahun 2015 

mencapai 1.000.537 jiwa, yang terdiri dari 49% warga Suriah, 21% warga 

Afganistan, 8% warga Irak. Banyaknya pengungsi yang datang khususnya dari 

wilayah Timur Tengah menjadi latar belakang sekaligus pembahasan mengenai 

dampak sikap jerman dalam menangani krisis pengungsi sekaligus keamanan 

regional di Eropa. Dalam pembahasannya terdapat sikap uni eropa dalam 

menangani krisis pengungsi, di mulai dari sikap Eropa pasca tragedi kapal karam 

di Laut Mediterania yaitu tenggelamnya kapal pengangkut migran di Laut 

Mediterania, relokasi dan pemukiman kembali bagi para pencari suaka akibat 

meningkatnya jumlah pencari suaka memaksa para pemimpin Uni Eropa untuk 

mempertimbangkan kembali kebijakan mereka pada kontrol perbatasan dan 

penanganan pengungsi, di adakannya pertemuan khusus di Malta mengenai 

permasalahan pengungsi, hingga mengadakan kerjasama penanganan pengungsi 

dengan Turki.7 

Setelah mengulas penelitian terdahulu adapun persamaan dan perbedaan 

penelitian ini dengan peneliti, persamaan penelitian dengan peneliti yaitu 

membahas mengenai pengugsi dari timur tengah. Adapun perbedaan penelitian ini 

dengan peneliti yaitu penelitian ini membahas lebih dalam mengenai pengungsi dan 

krisis pengungsi yang terjadi akibat datangnya gelombang pengungsi yang sangat 

                                                             
7 Ibid, hal 41 
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banyak dari Jerman dan membahas mengenai keamanan regional di Eropa 

khususnya Jerman sedangkan peneliti membahas mengenai respon akibat 

datangnya pengungsi yang sangat banyak dari masyarakat patriotis Jerman 

sehingga Pegida muncul sebagai gerakan anti Islam di Jerman. 

Penelitian tedahulu yang kedua dari Koko Dwi Nata yang berjudul Upaya 

Umat Islam di Jerman dalam Menghadapi Gerakan Anti Islam.8 tujuan dalam 

penulisan ini adalah berfokus pada rasa kebencian, sentimen terhadap islam atau 

lebih dikenal dengan Islamophobia. Dalam tulisannya memfokuskan mengenai 

ketakutan masyarakat Jerman mengenai banyaknya pendatang yang berimigran ke 

Jerman melihat meningkatnya masyarakat muslim di berbagai aspek di negara 

Jerman mulai dari kehidupan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan bahkan sampai 

pada keikutsertaanya warga muslim dalam perpolitikan di Jerman . Saat ini 

islamophobia muncul dari berbagai kalangan dengan mencela maupun mengkritik 

islam, hal ini ditunjukan dengan bermunculannya gerakan – gerakan anti islam di 

Jerman, diskriminatif yang di tunjukan keseluruh umat muslim itu sendiri 

didasarkan pada ketakutan dan kebencian terhadap agama islam.9 Semakin 

besarnya gerakan sosial sekaligus islamophobia yang di tersebar di kalangan 

masyarakat eropa, dibarengi pula oleh bermunculannya kelompok islam dalam 

upaya menghadapi gerakan anti islam yang ada di Jerman. Gerakan anti islam yang 

pertama adalah melalui gerakan perempuan muslim di Jerman yang di pelopori oleh 

                                                             
8 Koko Dwi Nata, Upaya Umat Islam di Jerman dalam Menghadapi Gerakan anti Islam, eJournal 

Ilmu Hubungan Internasional vol 3, No 2, Journal Unmul, Diakses dalam https://ejournal.hi.fisip-

unmul.ac.id/site/?p=1768 (26/03/2017.10.18 WIB), hal. 654 
9 Ibid, hal 655 

https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1768
https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1768
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kaum hawa yang mencoba untuk melawan Islamophobia ataupun gerakan anti 

islam yang semakin marak melakukan aksinya di Jerman .  

Kemudian dibentuknya wadah yang membahas mengenai sesuatu yang 

berkaitan dengan islam yaitu forum dialog resmi antara sesama muslim. Forum ini 

mendiskusikan mengenai isu – isu islamophobia di tambah dengan mengadakan 

konferensi islam yang melibatkan para elit politik dan pemerintah jerman dengan 

komunitas Uni Islam turki. 

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian peniliti, yaitu dalam 

persamaan membahas mengenai gerakan sosial dan kawasan eropa khususnya 

jerman mengenai pengungsi dan islamisasi di barat. Perbedaan dengan penelitian 

peneliti yaitu peneliti membahas mengenai Pegida sebagai gerakan anti islam 

sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai upaya umat islam atau respon 

umat islam yang berada di Jerman.  

Penelitian terdahulu yang ke tiga dari Andi Arie Setya Ningrum yang 

berjudul Eksistensi Kelompok PEGIDA serta propaganda Anti-Pencari Suaka dan 

Islamophobia di Jerman. Fokus penelitian ini adalah proses penyebaran pengaruh 

yang di lakukan kelompok PEGIDA dalam Islamophobia yang ada di jerman 

dengan menyuarakan penolakan terhadap para pencari suaka yang datang ke 

Jerman. Di tengah konflik yang berkecamuk yang memaksa warga imigrant dari 

timur tengah harus meninggalkan rumahnya, harta sekaligus negaranya di 

karenakan kondisi perpolitikan yang mengancam keamanan diri mereka membuat 

imigran yang datang dengan jumlah yang sangat besar menuai kecaman dari 

kelompok gerakan anti-islam yang ada di jerman. Ketakutan dan kebencian 
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terhadap islam yang di maknai secara keseluruhan membuat banyak kota yang 

terpengaruh akan adanya gerakan PEGIDA tersebut seperti di Dresden dikenal 

dengan PEGIDA, Legida, Bagida, Dugida, kesuksesan mengenai eksistensi 

kelompok PEGIDA ini tidak dapat dipisahkan dari pendirinya yaitu Lutz Bachman 

yang menitik beratkan pada permasalahan inferioritas yang di anut oleh masyarakat 

eropa. 

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti, dalam 

persamaan yaitu membahas mengenai gerakan sosial yaitu Pegida sebagai gerakan 

sosial dan krisis pengungsi di Jerman. Namun adapun perbedaan dari peneliti 

dengan penelitian ini batasan waktu pembahasan mengenai Pegida, dalam 

penelitian ini berfokus pada eksistensi Pegida sebagai gerakan sosial, sedangkan 

peneliti membahas mengenai mengapa pegida muncul sebagai gerakan sosial 

berdasarkan sebuah konstruksi atas identitas. 

Penelitian terdahulu yang ke empat yaitu dari Kristina Pschlova yang 

berjudul PEGIDA’S Rise and Fall: A Victim of its Own Success. Fokus penelitian 

ini adalah kebangkitan dan menyebarnya kelompok Pegida sebagai gerakan sosial. 

Pegida merupakan kelompok yang berdiri pada bulan oktober, 2014 yang didirikan 

oleh Lutz Bachman ini awalnya hanya sebagian kecil pengikut atau simpatisan dari 

kelompok ini. “Although initially only a small number of supporters participated 

in the streets of Dresden, the rallies soon attracted enough spotlight to count the 

attendees in several thousands. Already in December, around 10.000 people joined 

the march for the preservation of our(German) culture, against religius 
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fanaticsm”.10  Besarnya kelompok Pegida karena rasa sikap atau kecintaan mereka 

terhadap budaya jerman yang tak ingin di hilangkan atau terkikis dengan datangnya 

kebudayaan baru akibat datangnya pencari suaka dengan jumlah yang sangat besar. 

Penelitian terdahulu yang ke lima yaitu dari Malte Run Thran dan Lukas 

Boehnke yang berjudul The Value-Based Nationalism of Pegida. Fokus pada 

penelitian ini yaitu bentuk kegiatan yang di lakukan oleh pegida seperti protes yang 

di lakukan oleh sayap kanan jerman yaitu dengn solidaritas dengan partai sayap 

kanan Kurdis yang menentang melawan negara islam (IS), “Pegida generally 

addresses three issues: refugees, ‘Islamization,’ and pronounced ‘failures’ of 

German asylum immigrant policy”.11   Penolakan yang di lakukan oleh kelompok 

Pegida ini mengatasnamakan kecintaan mereka terhadap negara Jerman dengan 

mengatakan Wir sind das Volks! Yaitu we are the people mengenai gambaran 

identitas kelompok patriotisme dari jerman. 

Setelah mengulas dari penelitian terdahulu yang kelima adapun persamaan 

dan perbedaan penelitian dengan peneliti, dalam persamaan yaitu penelitian ini 

membahas mengenai sikap pegida terhadap islam khususnya pencari suaka, bentuk 

gerakan pegida, dan gerakan sosial sedangkan perbedaan penelitian dengan peneliti 

yaitu penelitian ini membahas mengenai bentuk pegida dan nilai – nilai yang 

terkadung dalam pegida dan wujud pegida dalam melakukan gerakannya sedangkan 

                                                             
10 Kristina Peschlova, Pegida’s Rise and Fall: A Victim of its Own Success ?, Cenna Policy Paper, 

Working Paper, No.4, April 2015, Diakses dalam 

https://www.researchgate.net/publication/309303999_Avrupa'nin_Baskalasma_Korkusu_Kimlik_

Tartismalari_Baglaminda_Islamlasma_ve_Amer, (28/03/2017.09.30 WIB) 
11 Malte Thran & Lucas Boehnke, The Value-Based Nationalism of pegida, Journal for 

Deradicalization, Summer/15, No 3, Diakses dalam 

http://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/view/21, (28/03.2017, 12.45 WIB), hal.179. 

https://www.researchgate.net/publication/309303999_Avrupa'nin_Baskalasma_Korkusu_Kimlik_Tartismalari_Baglaminda_Islamlasma_ve_Amer
https://www.researchgate.net/publication/309303999_Avrupa'nin_Baskalasma_Korkusu_Kimlik_Tartismalari_Baglaminda_Islamlasma_ve_Amer
http://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/view/21
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peneliti membahas lebih dalam mengenai awal munculnya pegida hingga mulai 

meredupnya eksistensi pegida sebagai gerakan anti-Islam di Jerman 

Tabel 1. Posisi Penelitian Terdahulu 

No Jenis dan Nama Peneliti Judul 

Penelitian dan 

Alat Analisa 

Hasil 

1 Dampak Sikap Jerman 

Terhadap Krisis Pengungsi 

Bagi Keamanan Regional di 

Eropa  

 

Oleh: Immanuel Crissandi  

Eksplanatif, 

Deskriptif 

 

Pendekatan 

Konsep 

Kepentingan 

Nasional 

 

Human Security 

Krisis pengungsi yang terjadi 

di Eropa, salah satunya Jerman. 

Kebijakan jerman untuk 

menerima banyak pengungsi 

yang masuk ke wilayah 

negaranya dengan 

mengesampingkan regulasi 

dublin, mempercepat 

penerimaan suaka dengan 

memanfaatkan sumber daya 

yang ada serta mewajibkan 

negara bagian untuk menerima 

pengungsi sesuai yang telah di 

tentukan oleh pemerintah 

federal. Hal ini menyebabkan 

negara yang terjadi konflik 

menjadikan Jerman sebagai 

negara tujuan utamannya  

2 Upaya Umat Islam di Jerman 

dalam Menghadapi Gerakan 

Anti Islam 

 

Oleh; Koko Dwi Nata  

Eksplanatif 

 

Pendekatan: 

Konsep 

Islamophobia  

 

Social 

Movement 

Upaya yang dilakukan oleh 

umat Islam di Jerman melalui 

Social Movement dalam 

menghadapi gerakan anti Islam 

dan pengaruh islamophobia, 

dinilai cukup berhasil di tandai 

dengan semakin 

berkurangnnya kampanye anti 

Islam yang di usung oleh 

gerakan terorisme anti Islam di 

Jerman pengurangan bentuk 

diskriminasi ataupun perlakuan 

rasis. 

3 Eksistensi Kelompok 

PEGIDA Serta Propaganda 

Eksplanatif 

 

Lahirnya pegida merupakan 

bentuk wujud dari respon 

masyarakat mayoritas yang ada 

di eropa khususnya Jerman 
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Anti-Pencari Suaka dan 

Islamophobia di Jerman 

 

Oleh: Andi Arie Setya 

Ningrum  

Konsep : 

Islamophobia  

 

social 

movement 

dalam menanggapi datangnya 

gelombang pencari suaka yang 

datang ke Jerman, Pegida 

kemudian mempengaruhi kota-

kota lain yang ada di Jerman 

untuk bergabung dalam aksi 

demonstrasi. Pegida sebagai 

gerakan yang berpusat di 

Jerman dengan pendiri Lutz 

Bachman memicu kota kota 

seperti liepzig.  

4 The Value-Based 

Nationalism of Pegida  

 

Oleh: Malte thran dan Lukas 

Boehnke  

Deskriptif 

 

Konsep 

Social 

Movement 

 

Xenophobia 

Penelitian ini menunjukan 

mengenai Pegida sebagai 

gerakan sayap kanan dari partai 

kurdish yang ada di Jerman 

memulai gerakan protes pada 

bulan november 2014 melawan 

islamic states dan penolakan 

yang di lakukan oleh kelompok 

Pegida ini mengatasnamakan 

kecintaan mereka terhadap 

negara Jerman dengan 

mengatakan Wir sind das 

Volks! Yaitu we are the people 

mengenai gambaran identitas 

kelompok patriotisme dari 

jerman 

5 Pegida’s Rise and Fall: 

Victims of its Own Succes ? 

 

Oleh: Kristina Peschlova  

Eksplantif 

 

Konsep: 

Social 

Movement 

Pegida merupakan gerakan 

yang lahir pada tahun 2014 di 

Jerman merupakan bentuk 

perlawanan islamisasi barat, 

dalam aksi demonstrasinya di 

kota dresden jumlah simpatisan 

yang tergabung dalam gerakan 

demonstrasi di kota Dresden 

tersebut sebanyak 25.000 

namun jumlah ini berkurang 

menjadi 10.000 orang. Hal ini 

di dukung oleh banyak faktor di 

satu sisi pemerintah menentang 

gerakan anti islam Pegida 

tersebut dengan alasan mereka 

secara keseluruhan 

sebenarnnya membenci islam. 

Namun kelompok ini 
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menganggap gerakan ini 

sebagai bentuk kecintaan 

mereka terhadap Eropa 

khususnya Jerman   

 

1.5 Landasan Konseptual.  

1.5.1 Teori Identitas 

Kerangka teori diperlukan dalam setiap penelitian untuk 

memberikan landasan teoritis bagi penulis dalam menyelesaikan masalah 

dalam proses penelitian.12 Penulis akan menggunakan konsep atau teori dari 

paradigma konstruktivis; Identitas Kolektif yang menggunakan pemikiran 

Alexander Wendt. 

Secara epistemologi pembentukan identitas merupakan shared ideas 

itu sendiri.13 Shared ideas atau pemahaman tersebut terjadi berdasarkan 

interaksi sosial yang berlangsung secara konstan dan menjadi pemahaman 

untuk sumber informasi mengenai siapa individu, termasuk apakah hal 

tersebut (objek) atau siapa mereka. Identitas menjadi penting sebagai 

sumber identifikasi ketika adanya interaksi. 

Lebih lanjut, identitas berbicara mengenai konstruksi sosial yang di 

bangun berdasarkan memori kolektif, latar belakang sejarah, sudut pandang, 

geografis dan ras menjadikan sumber dari pemaknaan mengenai dirinya 

                                                             
12 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1987, Metode Penelitian Survey, Jakarta; LP3ES, Hal. 21. 
13 Muhammad Riza Hanafi, Konstruktivisme,  http://rizahanafi.lecture.ub.ac.id/2012/10/handout-

konstruktivisme/  diakses pada (01/04/2019, 19.37 WIB) 

http://rizahanafi.lecture.ub.ac.id/2012/10/handout-konstruktivisme/
http://rizahanafi.lecture.ub.ac.id/2012/10/handout-konstruktivisme/
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sendiri melalui proses individu yang terkonstruksi berdasarkan relativitas 

sosial. Maka berdasarkan hal tersebut menjadikan bagaimana kita 

mengidentifikasi mereka berdasarkan  konstruksi sosial yang mereka bawa 

tersebut. 

Sebagai analogi apabila kita “bertemu” dengan seseorang 

menggunakan almamater UMM, tentunya itu akan menjadi sumber 

informasi kita bahwa mereka adalah mahasiswa, begitupun sebaliknya 

apabila kita lupa bahwa adanya Universitas tentunya identitas mengenai 

mahasiswa, dosen ataupun universitas itu sendiri tidak akan eksis lagi. Hal 

terjadi karena adanya konstruksi sosial berdasarkan atribut yang dibawa 

serta adanya pemahaman berdasarkan Shared Ideas itu sendiri. 

Setidaknya terdapat empat jenis mengenai identitas yang 

dikemukakan oleh Alexander Wendt yaitu Collective Identity, Personal 

Identity, Role Identity dan Type Identity. Identitas Personal atau Personal 

Identity yakni atribut ataupun karakteristik yang dimiliki individu atau 

negara sebagai identitas mereka, yang membedakannya antara individu atau 

negara yang satu dengan yang lainnya, Identitas personal tidak memerlukan 

pemaknaan dari negara lain karena Identitas jenis ini otomatis muncul dari 

kesadaran negara sebagai ‘individu’. Jadi tanpa kehadiran signifikant other, 

negara secara instrinsik mempunyai atribut – atribut yang membuatnya 

menjadi seperti itu. Karena jenis identitas seperti itu pasti dimiliki oleh 

semua negara di dunia, maka identitas personal melahirkan kepentingan 

yang diinginkan semua negara, seperti keinginan untuk melindungi 
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keamanan fisik dan identitas sosialnya, keinginan untuk diakui dan 

dihormati oleh negara lain dan keinginan untuk meraih kesejahtraan. 

Singkatnya ada empat kepentingan nasional yang terlahir dari identitas 

personal yaitu; kedaulatan, otonomi, kesejahtraan, dan harga diri.14 

Identitas kedua adalah Jenis Identitas atau Type Identity, menurut 

Alexander Wendt yakni identitas yang menggolongkan negara ke dalam 

kategori tertentu. Ciri – ciri yang meleket dan kategorisasi yang ada pada 

negara – negara akan memahaminya sebagai siapa dirinya, terlepas 

pengakuan dari negara lain (signifikant other). Wendt menyebutkan 

interaksi internasional sering dipengaruhi oleh atribut instrinsik yang 

dimiliki oleh suatu negara, mengklasifikasikan negara ke dalam beberapa 

kategori seperti, ‘negara fasis’, ‘negara sosialis’, ‘negara demokrasi’, dan 

‘negara sekuler’, kategorisasi negara juga didasarkan pada unsur – unsur 

instrinsik yang dianut oleh sebuah negara misalnya, negara Indonesia 

disebut sebagai negara muslim,karena mayoritas penduduknya beragama 

muslim.identitas negara Indonesia sebagai negara muslim merupakan hal 

yang sangat penting karena akan mempengaruhi kebijakan luar negri 

Indonesia.15 

Identitas ketiga adalah identitas Role Identity atau Identitas Peran 

didefinisikan sebagai kedudukan atau posisi aktor dalam suatu masyarakat 

atau kelompok atau komunitas. Identitas peran adalah pandangan tentang 

                                                             
14 Ibid, hal 50 
15 Ibid, Hal 51 
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posisi atau kedudukan aktor (negara) dalam hubungan internasional. 

Identitas Peran berkenaan dengan tanggung jawab negara ketika dihadapkan 

pada situasi  tertentu untuk dapat mengetahui posisi dan tanggung jawab 

negara itu, negara memerlukan negara lain (signifikant other) sebagai 

pembanding atau lawan dari posisi dan tanggung jawab yang diembannya. 

Dalam hal ini pihak dari negara lain berfungsi sebagai cermin dalam 

memaknai diri sendiri, peran ini muncul sebagai akibat dari pembiasaan 

(habits) dan berulang ulang.16 

Identitas keempat, yaitu Identitas Kolektif dari pemikiran Alexander 

Wendt. Identitas Kolektif atau Collective Identitiy dapat dipahami 

setidaknya dalam tiga cara yang berbeda yaitu ; pertama, ia dapat mengenai 

batas – batas kelompok dan menjelaskan siapa yang di anggap sebagai 

bagian dari kelompok. Kedua, ia dapat mengenai atribut dari anggota 

kelompok prototipikal atau mengenai karakter dan nilai – nilai yang dimiliki 

bersama oleh anggota moral. Ketiga, identitas dapat mengenai hubungan 

yang dimiliki oleh aktor kolektif vis-a-vis aktor kolektif lainnya.17 

Dalam pandangan konstruktivis Identitas diperoleh melalui 

partisipasi dalam makna kolektif dan secara inheren bersifat relasional yang 

berbicara mengenai hubungan pemaknaan antara kita dan mereka yang 

                                                             
16 Ibid, Hal 53 
17 Walter Carlsnaes, dkk, 2013, Handbook Hubungan Internasional, edisi I, Bandung; Nusa Media, 

hal. 268. 
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terjadi akibat adanya konstruksi sosial.18 Identitas kolektif menjelaskan 

mengenai suatu bentuk komunitas yang alasan munculnya mengenai 

mengapa komunitas tersebut ada, atas dasar atau atas kepentingan 

komunitas tersebut muncul dan batas – batas dari suatu komunitas tersebut. 

“Collective identity describes imagined as well as concrete communities, 

involves an act of perception and construction as well the discovery of 

preexisting bonds, interest and boundaries“19 

Berdasarkan penjelasan di atas, Identitas dapat menjelaskan 

mengenai posisi suatu komunitas, pertama suatu bentuk komunitas 

mempunyai batasan – batasan dalam melakukan tindak kegiatannya, kedua, 

komunitas dapat menunjukan kepentingan mereka, ketiga, adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara perubahan dinamika di suatu 

negara dan pengaruh yang di timbulkan oleh beberapa aktor yang dapat 

mempengaruhi suatu negara (penduduk) merupakan salah satu munculnya 

suatu bentuk komunitas, Identitas kolektif setidaknya dapat 

menggambarkan mengenai suatu bentuk komunitas tersebut muncul dan 

menjelaskan mengenai bentuk Identitas dari suatu komunitas atau gerakan 

sosial. 

                                                             
18 Alexander Wendt, Anarchy Is What States Makes of it: The Social Construction of Power Polities, 

MIT Press (University of Wisconsin Press, International Organization Foundation), Vol 46, No 2, 

(Spring, 1992), hal 398   
19 Francesca Polleta and James M. Jasper, Collective Identity and Social Movement, Annual Review 

of Sociology, Vol. 27, February 2009, Annual Reviews ,Hal 298  
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Identitas Kolektif sederhananya yakni kesamaan pikiran dan 

perasaan antar aktor (sense being part of group)20 Identitas jenis ini 

menganut logika kelompok yang berlandaskan rasa solidaritas. Pemahaman 

mengenai Identitas berbeda dengan perspektif tradisional (Realis-Liberalis) 

yang meyakini bahwa aktor bertindak untuk kepentingannya sendiri. Ikatan 

solidaritas itu menyingkirkan motif individualistis dari masing – masing 

aktor, Identitas Kolektif dalam Konstruktivis tercipta atas dasar kesamaan 

kepentingan dan kemudian kesamaan tindakan sebuah kelompok yang 

terdiri dari individu-individu dengan kesamaan kepentingan akan bertindak 

berdasarkan kepentingan bersama sebagaimana individu bertindak atas 

kepentingan pribadinya.21 

Wendt menjelaskan bahwa ada yang menjadi sebagai faktor 

pembentuk identitas kolektif yang di kelompokan menjadi faktor 

determinan dan menyebutnya sebagai Master variabel. Faktor tersebut 

diantaranya yaitu; faktor struktural, faktor sistemik, dan faktor strategis.22 

Faktor struktural tersebut digunakan untuk mengidentifikasi satu 

sama lain, identitas kolektif terwujud apabila negara atau individu-individu 

sebagai teman maupun sebaliknya. Faktor yang kedua yaitu faktor sistemik, 

dimana kesamaan nilai yang dianut merupakan building block yang 

                                                             
20 Alexander Wendt, 2003, Social Theory of International Politics, New York; Cambridge 

University Press, Hal 337 
21 Mohamad Rosyidin, 2015, The Power of Ideas, Yogyakarta: Tiara Wacana, Hal 58 
22 Ibid, Hal 59 
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membangun identitas kolektif tersebut. Tingkat kesamaan nilai yang 

dimaksud berupa homogenitas, ideologi, budaya serta etnis. 

Sedangkan apa yang menjadikan identitas kolektif tersebut disebut 

dengan faktor strategis. Faktor tersebut berkaitan dengan sikap dan 

komunikasi antar aktor yang kemudian akan melahirkan komunikasi 

simbolik. Komunikasi simbolik tersebut yang akan melahirkan kepentingan 

kearah mana mereka bergerak dan komunikasi simbolik tersebut 

menjadikan sarana homogenitas kepentingan kelompok atau negara 

tersebut.  

Identitas kolektif akan digunakan sebagai alat analisa dari 

pembahasan mengenai munculnya PEGIDA sebagai gerakan anti-islam 

yang menolak adanya islamisasi sekaligus pencari suaka. Identitas Kolektif 

seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya menjelaskan mengenai 

kesamaan identitas dan rasa solidaritas yang tinggi. Kesamaan identitats dan 

rasa solidaritas yang tinggi menjadi semangat akan lahirnya PEGIDA itu 

sendiri, mereka berdiri atas nama masyarakat Eropa khususnya Jerman. 

Lebih lanjut dalam kasus yang akan di teliti berdasarkan rasa kesamaan dan 

kebudayaan masyarakat Jerman yang tergabung dalam PEGIDA sehingga 

apabila di kerucutkan Identitas yang ada di PEGIDA di anggap sebagai 

bentuk nasionalisme (Identitas Nasionalisme). Bentuk gerakannya yang di 

lakukan pertama kali di dresden pada 2014 dalam melakukan demonstrasi 

mengatas namakan kepentingan mereka sebagai suatu bentuk entitas 

masyarakat Jerman yang menolak akan datangnya arus pencari suaka 
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sekaligus menolak adanya islamisasi di barat. Gerakan sosial anti Islam 

yang dilakukan oleh PEGIDA kemudian menimbulkan pengaruh bagi 

masyarakat – masyarakat jerman di kota – kota lain atas dasar kesamaan 

identitas mereka dan kepentingan mereka menyuarakan penolakan tersebut.  

Kelompok PEGIDA meyakini bahwa kelompok tersebut merupakan 

bentuk perjuangan bukan sebagai tindak pelanggaran hukum, menurut 

perspektif PEGIDA bahwa mereka melakukan hal tersebut sebagai tindakan 

yang heroik karena memperjuangkan nilai-nilai Barat sebagai orang 

Jerman. Kelompok PEGIDA menganut Eurosentrisme sebagai idelogi yang 

digunakan dalam pergerakannya. Hal ini didasari oleh kesamaan etnis dan 

ras sebagai orang-orang berkulit putih di Eropa khususnya di Jerman 

berdasarkan nilai dan homogenitas; agama, nilai, tradisi dan bahasa.  

Tindakan patriotisme Jerman di tunjukan untuk melindungi Jerman 

dari segala bentuk ancaman dari luar khususnya dari pengungsi yang masuk 

ke eropa. Kelompok PEGIDA meyakini bahwa ada keterkaitan antara 

imigrant dengan kondisi terkini keamanan nasional Jerman. Adanya fraksi 

antar peradaban yaitu Barat dan Timur di khawatirkan akan memicu konflik 

sosial di masa yang akan datang, ke khawatiran akan menghilangnya atau 

lunturnya identitas sebagai orang Eropa khususnya orang Jerman dan 

menggantinya dengan peradaban timur. 
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1.5.2 Konsep Gerakan Sosial 

Pemahaman mengenai gerakan sosial telah mengalami 

perkembangan yang cukup pesat, dan mengalami berbagai definisi, 

sehingga tidak ada definisi yang sebenar-benarnya atau definisi tunggal 

mengenai gerakan sosial itu sendiri. Giddens mendefinisikan gerakan sosial 

sebagai suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama, 

atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (collective action) 

di luar lingkup lembaga – lembaga yang mapan. Sydney Tarrow 

mendefinisikan gerakan sosial serupa, bahwa gerakan sosial adalah 

tantangan – tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan – tujuan 

bersama dan solidaritas sosial, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan 

para elit, penentang dan pemegang wewenang.23  

Munculnya studi gerakan sosial tidak bisa di lepaskan dari sejarah 

awal berdirinya kajian yang dilakukan oleh para teoritisi sosiologi 

sebelumnya, sehingga gerakan sosial mengalami perubahan sebab dan 

alasan mengapa gerakan sosial tersebut muncul tetapi dalam bentuk yang 

sama seperti tindakan kolektif (collective action), dan pemikiran yang sama. 

Sehimgga gerakan sosial mempunyai dua periode, gerakan sosial lama dan 

gerakan sosial baru.dalam pemetaan studi gerakan sosial periode tersebut 

bahwa studi gerakan sosial lama telah mendapatkan penekanan lebih utama 

pada unsur-unsur irasionalitas perilaku kolektif (collective behavior), maka 

                                                             
23 Suharko, Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Sosial, Jurnal Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Volume 10, Nomor 1, Yogyakarta, Diakses dalam 

https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11020 ( 07/06/2018. 19.45 WIB), hal 4 

https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11020
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dengan sendirinya tidaklah mengherankan jika periodesasi ini oleh sejumlah 

analisis disebut juga sebagai periode klasik atau periode tradisional.24  

Pada umumnya studi gerakan sosial lama lebih berorientasi kepada 

teori psikologi sosial klasik, yang menurut rajendra singh sebagai ciri khas 

perspektif gerakan sosial klasik walaupun kemudian mendapat dimensi baru 

dalam studi gerakan sosial tradisi neo klasik. Orientasi gerakan sosial adalah 

terciptanya tatanan yang lebih berkeadilan sosial dari yang semula sarat 

dengan eksploitasi menuju keseimbangan yang relatif bisa memuaskan 

semua lapisan masyarakat atau setiap individu. Lebih lanjut istilah gerakan 

sosial baru atau new social movement, muncul dan berkembang sejak 

pertengahan tahun 1990-an, gerakan sosial baru lahir untuk mengkoreksi 

prinsip-prinsip, strategi, aksi, ataupun pilihan ideologis yang digunakan 

gerakan sosial lama atau gerakan sosial klasik atau old social movement. 

Jika gerakan sosial lama lebih di cirikan dengan tujuan ekonomis-material 

sebagaimana tercermin dari gerakan kaum buruh, maka gerakan sosial baru 

menghindari pilihan-pilihan tersebut, dan menetapkan tujuan-tujuan non-

ekonomis material. Gerakan sosial baru lebih menekankan pada perubahan-

perubahan gaya hidup dan kebudayaan daripada mendorong perubahan 

spesifik dalam kebijakan publik atau perubahan ekonomi.  

                                                             
24 Dr. Joni Rusmanto,2017, Sosiologi Politik Gerakan Sosial, Edisi 2, Surabaya; Saga, hal 1 
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Hal ini dapat dilihat dalam karakteristik yang dikemukakan oleh 

Phicardo25 dimana terdapat beberapa hal yang menjadi aspek dalam sebuah 

gerakan sosial yaitu: Ideologi dan goals yang lebih menekankan kedalam 

kualitas dan gaya hidup. Kedua bahwa dalam gerakan sosial terdapat Tactic 

yang dimana terdapat ketidakyakinan yang tidak mewakili dalam demokrasi 

sehingga hal ini menjadi sebuah keresahan dan salah satu bentuk 

karakteristik dalam gerakan sosial. Karakteristik yang ketiga adalah 

Sructure yang dimana lebih anti terhadap institusi yang kemudian meluas 

kepada struktur mengenai bagaimana cara mengatur. Keempat adalah 

terdapatnya participants yang lebih di dorong oleh kelas menengah baru. 

Secara ringkas gerakan sosial baru lebih menekankan kepada perubahan 

gaya hidup dan kebudayaan, bertentangan dengan gerakan sosial lama yang 

lebih menekankan kepada hal yang bersifat materialis, meskipun kedua nya 

sama-sama mengejar suatu kepentingan melalui tindakan kolektif.  

Gerakan sosial baru atau New Social movement, akan digunakan 

sebagai konsep untuk mennggambarkan PEGIDA itu sendiri sebagai 

gerakan sosial, dan menganalisa bentuk dari gerakan sosial PEGIDA. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan sebelumnya penolakan 

yang di lakukan oleh PEGIDA itu sendiri menolak datangnya pengungsi 

yang datang, diawali dengan krisis yang terjadi di Jerman itu sendiri, 

datangnya pengungsi dan mulai tercampurnya budaya timur tengah menjadi 

                                                             
25 Oman Sukmana, 2016, Konsep dan Teori Gerakan Sosial Baru, Malang: Intrans Publishing, hal 

119 
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alasan PEGIDA muncul sebagai sebuah bentuk gerakan sosial baru. Hal ini 

menjadi salah satu alasan untuk menggunakan konsep gerakan sosial 

sebagai salah satu alat analisa berdasarkan tujuan bersama bahwa gerakan 

tersebut berdiri atas kesamaan mereka sebagai masyarakat Jerman dan 

kekhawatiran akan tercampurnya budaya yang menyebabkan pudarnya 

budaya jerman itu sendiri.  

Dalam Pegida sendiri terdapat karakteristik yang dikemukakan oleh 

Phicardo dalam konsep Gerakan Sosial Baru dimana Pegida sendiri 

menganut ide-ide Eurosentrisme dan tujuan mereka adalah menolak 

pengungsi yang mereka anggap bukan bagian dari Jerman, mereka 

menganggap bahwa Islam tidak sejalan dengan keadaan budaya dan nilai 

yang dianut oleh Jerman. Gerakan Pegida sendiri memiliki partisipan yang 

yang didukung oleh kalangan kelas menengah dimana mereka berdiri 

didukung oleh partai sayap kanan Jerman Alternatf fur Deutschland (Afd).  

Semangat (spirit) atas para pendukung PEGIDA merupakan suatu 

bentuk kesamaan mereka dalam pola pikir terhadap rasa Nasionalisme 

Jerman disuarakan dalam bentuk demonstrasi yang di lakukan oleh 

PEGIDA. Secara tidak langsung Gerakan Sosial Baru sangat cocok untuk 

menggambarkan bagaimana PEGIDA sebagai gerakan sosial yang lebih 

menekankan kepada hal yang bersifat ideologis dan gaya hidup ketimbang 

hal yang bersifat material dan ekonomis. 
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1.6   Metodologi Penelitian 

1.6.1 Level Analisa 

Pada penelitian ini, terdapat unit analisa dan unit eksplanasi. Unit 

analisa merupakan objek yang ingin dideskripsikan atau dijelaskan oleh 

peneliti, disebut juga sebagai variabel dependen. Unit eksplanasi adalah 

dampak atau pengaruh dari objek yang ingin diamati, disebut juga sebagai 

variabel independen.26 

Pada penelitian ini, penulis memilih eksistensi PEGIDA sebagai 

gerakan anti islam di Jerman sebagai gerakan anti islam yang menolak 

pencari suaka sekaligus menolak adanya islamisasi sebagai unit eksplanasi, 

dan alasan munculnya PEGIDA di Jerman sebagai unit analisis dari 

penelitian ini. 

Mohtar Mas’oed di dalam bukunya tentang level analisa membagi 

dalam 5 bagian, yaitu individu, perilaku kelompok, negara bangsa, 

kelompok negara dan sistem internasional.27  Melihat dari lima level analisa 

yang telah disediakan oleh Mohtar Mas’oed penelitian ini dapat di tentukan 

termasuk dalam level yang telah ada. Aksi protes terhadap para pencari 

suaka yang datang ke Jerman di tandai dengan adanya aksi demonstrasi 

yang memenuhi jalanan kota dresden yang di lakukan oleh kelompok 

PEGIDA termasuk dalam level perilaku kelompok. Sementara penerimaan 

                                                             
26 Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodelogi, Jakarta: LP3ES, 

hal 35. 
27 Ibid, hal 36 
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besar – besaran bagi pengungsi yang datang ke Eropa khususnya Jerman 

termasuk dalam level negara bangsa karena penerimaan banyaknya suaka 

yang datang di tentukan oleh pemerintah atau pertimbangan negara. Dengan 

demikian penelitian ini termasuk penelitian induksionis karena unit 

eksplanasinya lebih rendah di daripada unit analisanya. 

1.6.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian Eksplanatif, 

karena munculnya Pegida sebagai respon dari masyarakat Jerman 

akibat kekhawatiran akan islamisasi di Barat dan menolak datangnya 

gelombang pengungsi dari Timur Tengah yang sangat banyak 

sehingga mendorong lahirnya Pegida. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam menyelesaikan penelitian teknik pengumpulan data 

yang akan digunakan adalah studi literatur, yang data–datanya di 

dapatkan dari sumber-sumber sekunder. Sumber sekunder adalah 

data-data yang telah dimuat oleh orang lain baik tertulis ataupun 

lisan. Adapun jenis-jenis data ini seperti buku, jurnal, artikel, majalah 

atau surat kabar maupun situs online. Data-data sekunder tersebut 

kemudian dijadikan penulis sebagai referensi dalam tulisan ini sesuai 

dengan sistematika penulisan guna menghasilkan karya ilmiah baru. 



 

28 
 

1.6.4 Teknik Analisa Data 

Data yang diperoleh dikumpulkan dan dipilah lalu memahami 

dan mempelajari data yang diperoleh. Dalam menganalisa data yang 

diperoleh dengan menggunakan teknik Deduksi. Deduksi adalah data 

mengenai fenomena yang diteliti diujikan dengan teori sebagai basis 

analisis dalam riset yang mempengaruhi proses pembentukan 

hipotesa. 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Materi 

. Pembatasan materi dalam penelitian ini berawal dari datangnya 

pencari suaka yang datang ke Jerman sampai menimbulkan 

pengaruh bagi masyarakat Jerman khususnya kelompok PEGIDA 

serta bentuk kegiatannya dalam melakukan aksinya untuk 

menyuarakan penolakannya terhadap pencari suaka 

b. Batasan Waktu 

Pembatasan waktu yang di tentukan oleh peneliti adalah saat 

datangnya gelombang pengungsi yang sangat besar yang terjadi 

pada tahun 2014 hingga memicu masyarakat Jerman, khususnya 

Lutz Bachman hingga membentuk PEGIDA sebagai gerakan 

terorisme anti islam, sampai dengan 2016 saat memudarnya 

pengaruh kelompok PEGIDA di Jerman sebagai gerakan anti-islam. 

Adanya pembatasan waktu ini agar data yang diperoleh lebih 
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spesifik lagi dalam pencarian data dan pembahasan dalam penelitian 

tidak menyebar ke hal lainnya. 

1.7 Hipotesa 

Datangnya pencari suaka dengan jumlah yang sangat besar di balik 

memberikan keuntungan dari segi ekonomi, seperti pemakaian fasilitas umum, 

kebudayaan namun hal ini ternyata menimbulkan dampak negatif yang 

menyebabkan krisis penampungan bagi pemerintah Jerman sendiri, ke khawatiran 

akan tercampur budaya Jerman dengan budaya Timur Tengah, dan ketakutan akan 

Islamisasi di Jerman. Hal ini pun menjadi alasan mengapa PEGIDA berdiri, 

menolak adanya islamisasi dari barat sekaligus menolak suaka yang bermunculan 

dari timur tengah. PEGIDA sebagai sebuah Identitas yang menjelaskan mengenai 

bagian dari kelompok yaitu masyarakat Jerman sayap kanan yang menolak adanya 

pencari suaka, dengan semangat patritotisme. Kelompok PEGIDA melawan 

pencari suaka sekaligus kelompok muslim yang ada di Jerman sendiri menimbulkan 

pengaruh yang cukup signifikan untuk pemerintah ikut serta dalam penyelesaian 

masalah tersebut.  

 PEGIDA dapat dikatakan sebagai gerakan sosial baru, hal ini dapat 

digambarkan pada dimana gerakan anti-islam yang bernama PEGIDA concern 

kepada hal yang bersifat ideologis dan gaya hidup, secara tidak langsung tentunya 

hal ini menyangkut mengenai kekhwatiran mereka akan masyarakat Jerman 

(kebudayaan Jerman) tercampur dengan budaya timur tengah sehingga budaya 

Jerman mulai kehilangan kharakteristiknya, dan juga penolakan terhadap Islamisasi 

yang ada di barat(Jerman). Hal ini tentunya berkaitan dengan Identitas Kolektif, 
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teori yang digunakan untuk menjelaskan mengenai PEGIDA sebagai sebuah spirit, 

adanya Identitas bersama mengenai masyarakat Jerman, sehingga identitas yang 

dianut PEGIDA merupakan Identitas Nasionalisme karena munculnya PEGIDA 

juga merupakan salah satu bentuk kecintaan dan kebanggaan mereka sebagai 

masyarakat Jerman itu sendiri dalam melindungi budaya dan gaya hidup yang ada 

di jerman dan juga menjaga perekonomian secara stabil, mencegah krisis ekonomi 

atau kesenjangan yang disebabkan oleh para pencari suaka. 

1.8  Sistematika Penulisan 

Tabel 2. Sistematika Penulisan 

BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang  

1.2 Rumusan Masalah  

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Landasan Konseptual 

1.5.1 Teori Identitas 

1.5.2 Konsep Gerakan Sosial 

1.6 Metodologi Penelitian  

1.6.1 Jenis Penelitian 

1.6.2 Ruang Lingkup 

Penelitian 
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1.6.3 Teknik Pengumpulan 

Data 

1.6.4 Teknik Analisa Data 

1.7 Hipotesa 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB II 

DINAMIKA PENERIMAAN 

PENGUNGSI DI JERMAN DAN 

KELOMPOK ANTI-ISLAM DI 

JERMAN BERNAMA PEGIDA 

2.1.1 Sejarah Penerimaan Pengungsi di 

Jerman 

2.1.2 Kondisi Islam di Jerman   

2.1.3 Mekanisme Datangnya Pencari 

Suaka ke Jerman  

2.1.4 Munculnya Kelompok Anti-

Islam bernama PEGIDA  

 

BAB III 

FAKTOR YANG MELATAR-

BELAKANGI BERDIRINYA 

SERTA SEMANGAT YANG 

DIBAWA OLEH PEGIDA 

3.1 Analisis Islamisasi di Jerman dalam 

Identitas Kolektif 

3.2 Analisis Terbentuknya Gerakan 

Sosial Bernama Pegida 

3.3 Respon Pemerintah Jerman 

Terhadap Gerakan Anti-Islam 

Bernama Pegida 

BAB IV  
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PENUTUP 1. Kesimpulan  

2. Saran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


