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BAB II 

DINAMIKA PENERIMAAN PENGUNGSI DI JERMAN DAN 

KELOMPOK ANTI-ISLAM BERNAMA PEGIDA 

 

Penyebaran masuknya warga negara asing baik itu migran ataupun pencari 

suaka yang datang mencari perlindungan ke negara yang lebih aman atau jauh dari 

peperangan memaksa negara-negara di Eropa khususnya Jerman untuk menjadi 

salah satu penerima suaka yang kebanyakan berasal dari Timur Tengah. 

Masuknya warga negara asing dari wilayah yang berbeda sehingga menyebabkan 

munculnya budaya baru yang kemudian berbaur dengan penduduk Jerman. 

Masuknya migran ataupun pencari suaka tidak bisa dilepaskan dari sejarah 

panjang Jerman di masa lalu pada era Nazi yang kemudian berpengaruh dalam 

kondisi perpolitikan Jerman dimasa sekarang. Untuk menggambarkan bagaimana 

Jerman menjadi salah satu negara yang ramah bagi para pengungsi peneliti 

melakukan riset yang kemudian menjadi tiga sub-bab yaitu Sejarah penerimaan 

pengungsi di Jerman, kondisi islam di Jerman serta mekanisme datangnya pencari 

suaka ke jerman yang kemudian memunculkan gerakan Pegida. 

2.1 Sejarah Penerimaan Pengungsi di Jerman 

Kondisi perpolitikan yang tidak stabil membuat para penduduk dari 

berbagai negara yang mengalami permasalahan domestik yang memaksa mereka 

untuk meninggalkan tempat tinggal, dan harta mereka. Bermukimnya pencari 

suaka yang datang dari negara lain dengan alasan mencari perlindungan dan 

tempat yang layak dan aman buat para pencari suaka atau para imigrant.  
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Kelaparan, bencana alam dan kondisi perang yang menyebabkan rasa takut dan 

perasaan tidak aman akan kondisi hidup mereka, menjadi masalah yang selalu 

menyebabkan dimana penduduk negaranya mengungsi atau mencari suaka baik 

secara berkelompok maupun secara individu.28   

Kata pengungsi memiliki definisi yang beragam namun tetap memiliki 

pengertian dan makna yang sama. Konvesi 1951 tentang status pengungsi, 

mendefinisikan pengungsi sebagai,”orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang 

beralasan akan penganiayaan, yang di sebabkan oleh ras, agama, kebangsaan, 

keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada di luar 

negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut. 

Ketika pengungsi meninggalkan asal negara atau tempat tinggalnya, mereka 

meninggalkan hidup, rumah, kepemilikan dan keluarganya.29 Pengungsi tersebut 

tidak dapat dilindungi oleh negara asalnya karena mereka terpaksa meninggalkan 

negaranya. Karena itu perlindungan dan bantuan kepada mereka menjadi 

tanggung jawab Komunitas Internasional.   

Permasalahan mengenai banyaknya pengungsi telah lama menjadi isu 

yang menjadi perhatian berbagai negara, maupun kawasan. Kawasan Eropa 

menjadi perhatian mereka mengenai isu pengungsi, khususnya negara Jerman 

yang membuka pintu bagi para pengungsi untuk tinggal dan bersuaka di 

tempatnya.  

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

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

Hal 1  
29 R.Widiarti, Pengungsi, UNHCR, The UN Refugee Agency, Indonesia, diakses dalam 

https://www.unhcr.org/id/pengungsi (19/03/2019,  19.18 WIB) 

https://www.unhcr.org/id/pengungsi
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 Jerman merupakan salah satu destinasi bagi para pengungsi yang datang 

ke Eropa. Terdapat dua faktor mengapa Jerman menjadi salah satu negara yang 

menerima pengungsi dalam jumlah besar; faktor yang pertama pada masa Perang 

Dunia II jerman menjadi pusat sekaligus alasan para yahudi atau penduduk baik 

dari negaranya maupun negara lain mengungsi atau berexodus akibat adanya 

genosida pada masa ketika holocaust terjadi. Peristiwa tersebut membekas dan 

menjadi pengalaman traumatis yang dialami Jerman. Traumatis yang di alami 

masyarakat Jerman serta sejarah kelam tersebut tidak hanya membbekas terhadap 

individu namun juga akan mempengaruhi pemerintahan dalam kebijakan di masa 

mendatang. Secara tidak langsung genosida yang dilakukan oleh Jerman menjadi 

peristiwa yang membekas sehingga menjadikan identitas masyarakat Jerman itu 

sendiri. 

 Duka mendalam yang diakibatkan peristiwa Holocaust menjadi sarana 

atau tempat bagaimana Dunia Internasional memandang mereka sebagai negara 

yang melakukan genosida tersebut. Rasa trauma dan perasaan bersalah yang 

dirasakan Jerman ini yang kemudian ingin berusaha dihilangkan dalam bagaimana 

Dunia Internasional memandang Jerman bukan sebagai pembantai seperti Jerman 

dimasa lalu (Holocaust) tapi sebagai negara yang ramah dan terbuka bagi para 

pencari suaka. Hal ini dapat dilihat dimana Jerman berusaha melupakan peristiwa 

yang disebabkan Holocaust, turnamen sepak bola pada pada tahun 2006 dan 2008 

menjadi sebuah momen dimana Fans Jerman melambaikan dengan bangga 

bendera kebangsaan mereka. Semakin mempertegas dengan pidato Presiden Horst 

Kohler yang mengatakan. “we are on the right track toward standing up ourselves 
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and taking pride in what we have achieved since 1945,terrific that german now 

love and show their flag”.30 Apa yang dilakukan oleh Fans Jerman tersebut 

merupakan hal yang sulit untuk dilakukan mengingat masa lalu yang kelam dan 

bagaimana Dunia Internasional memandang mereka. 

 Angela Merkel dalam sebuah video yang diunggah BBC 2015 

menunjukan bahwa perhatian utamanya terhadap pengungsi maupun migran 

menjadi bentuk yang dirasakan langsung oleh Merkel. Merkel sangat mengetahui 

bahwa kondisi perpolitikan yang sulit ditimbulkan dari pemerintahan 

mempengaruhi kondisi warganya.31 Jawaban yang disampaikan langsung oleh 

Merkel kepada audiens yang dimana seorang imigrant menjadi tolak ukur 

mengenai bagaimana Merkel terlihat sangat terbuka dan peduli terhadap para 

migran maupun pencari suaka, Merkel sangat mengerti mengenai apa yang terjadi 

dan apa yang mereka butuhkan. 

 Selain Merkel dan presiden Horst Kohler, Presiden federal yang saat itu 

sedang di jabat oleh Joachim Gauck pun mengatakan demikian dimana masa lalu 

Jerman tidak bisa di lepaskan dengan kondisi Jerman saat ini dan kita menghargai 

itu dimana kita menyebabkan banyak penduduk mengungsi ke negara lain ketika 

                                                            
30 Ratna Kusuma Wardhani, Peran Trauma dan Memori dalam Politik Luar Negeri: Studi Kasus 

Kebijakan Jerman Menerima Pengungsi Suriah 2011-2015,  2017,  Jurnal Sospol, Vol 3 no 2, 

diakses dalam https://media.neliti.com/media/publications/135304-ID-1-peran-trauma-dan-

memori-dalam-politik.pdf ,  hal 2 (19/03/2019.20.11 WIB) 

31 BBC News, Angela Merkel Criticised Over Crying refugees, diakses dalam sebuah video yang 

diunggah oleh BBC dalam  https://www.youtube.com/watch?v=9qaxoX9MF0M, (19/03/2019, 

22.19) 

https://media.neliti.com/media/publications/135304-ID-1-peran-trauma-dan-memori-dalam-politik.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/135304-ID-1-peran-trauma-dan-memori-dalam-politik.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9qaxoX9MF0M
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peristiwa genosida sekarang kita berusaha mencoba menjadi negara yang ramah 

bagi para korban perang, pengungsi maupun migran.32 

 Dengan pernyataan serta dukungan mengenai penerimaan pengungsi yang 

datang dari berbagai negara, Jerman menjadi terdorong untuk mengatasi 

gelombang pengungsi yang terjadi, saat dimana Uni Eropa menolak pengungsi. 

Jerman menjadi salah satu negara yang paling ramah dalam menerima pengungsi. 

Hal ini dilakukan untuk memunculkan citra baik yang berusaha di lakukan oleh 

Jerman akibat peristiwa yang di lakukan oleh jerman yang dimana membuat 

ratusan ribu orang yahudi mengungsi ke berbagai negara, sekarang menjadi surga 

bagi para pengungsi, yang mencari termpat perlindungan dan tempat yang 

nyaman untuk melanjutkan hidup mereka. Perlahan Jerman menjadikan negara 

mereka bahwa Jerman merupakan negara dengan tangan terbuka dan ramah bagi 

para pengungsi sebagai kesadaaran identitas kolektif, yang membuat perlahan 

perasaan bersalah dan traumatis yang di alami masyarakat Jerman mencoba 

dihilangkan dan mulai membuka lembaran baru dan Jerman yang baru demi masa 

mendatang. Secara tidak langsung penjelasan di atas menunjukan perubahan yang 

berusaha di lakukan oleh Jerman sejak berakhirnya peristiwa Holocaust sampai 

pada tahun 1945 hingga sekarang Jerman menjadi negara yang ramah bagi para 

pengungsi.   

Faktor selanjutnya yang melatar belakangi Jerman menjadi negara yang 

ramah bagi para pengungsi dimana saat Jerman mengalalui sejarah yang panjang,. 

Jerman  dalam sejarahnya merupakan salah satu negara yang berpengaruh dalam 

                                                            
32 Ibid, hal 3 
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dunia internasional, sejak Perang Prussia, Perang Dunia I dan Perang Dunia II. 

Dimana ketika Perang Dunia II Jerman sangat terkenal dimasa pemerintahan 

Adolf Hitler. Dengan idelogi Fasisme kekuasaan yang dipimpin oleh Adolf Hitler 

menjadi sejarah kelam dimana Jerman menyingkirkan kaum ataupun golongan 

yang mereka sebut dengan Lebensunwertes Leben, sebutan tersebut ditunjukan 

untuk orang-orang yahudi, Slavia, dan orang-orang Rom. Sehingga banyak di 

antara mereka yang keluar dari Jerman, terutama yang berasal dari etnis yahudi.33  

Namun setelah bangkitnya Jerman setelah kalahnya di perang dunia I yang 

memicu Perang Dunia II yang di pimpin oleh Hitler mengalami kekalahan yang 

kedua kalinya pada Perang Dunia II, sehingga banyak penduduk Jerman yang 

mengungsi ke negara-negara tetangganya yang lebih aman dari gangguan perang, 

Jerman juga harus terbagi menjadi dua antara Jerman barat yang dikuasai oleh 

Amerika Serikat dan Jerman Timur yang dikuasai oleh Uni Soviet.34 

Dengan sejarah kelam tersebut Jerman menjadi sebuah negara dengan 

pandangan buru di Dunia Internasional, peranannya dalam Genosida dan 

penyebab tersebarnya penduduk dengan mengungsi ke negara lain demi mencari 

tempat yang aman dan perlindungan mereka menjadi salah satu faktor yang 

melatar belakangi mengapa Jerman saat ini menjadi sebuah negara yang berusaha 

ramah kepada para pengungsi. Pernyataan sikap yang di tunjukan baik oleh 

Merkel, Presiden Joachim Gauck, dan Kohler menunjukan betapa mereka ingin 

                                                            
33 Humprey Wangke, Krisis Migran dan Masa Depan Integrasi Uni Eropa, Info Singkat 

Hubungan Internasional, Vol. VIII, No. 03, 2016, diakses dalam 

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-3-I-P3DI-Februari-2016-

4.pdf,  hal 6 
34 Imanuel Chrissandi, Dampak Bagi Sikap Jerman Terhadap Krisis Pengungsi Bagi Keamanan 

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

Hal 4 

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-3-I-P3DI-Februari-2016-4.pdf
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-3-I-P3DI-Februari-2016-4.pdf
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mengubah citra Jerman menjadi negara yang ramah dan melupakan sejarah kelam 

yang dipimpin oleh Hitler ketika masa perang dunia II.  

Negara-negara diantaranya yang menjadi sumber daya manusia di Jerman 

kebanyakan berasal dari negara-negara Turki, Tunisia, dan Afrika Utara.35 

Kekalahan Jerman pada Perang Dunia II menjadi salah satu faktor penyebab 

kurangnya sumber daya manusia untuk membangun kembali perekonomian serta 

kestabilan kondisi di negara Jerman.  

Dengan terbukanya Jerman bagi para pengungsi maupun migran membuat 

Jerman termasuk sebagai salah satu negara penerima suaka terbanyak di 

bandingkan negara – negara besar lain khususnya negara yang berada di kawasan 

Eropa. Menurut data organisasi Kerja Sama Ekonomi dan pembangunan atau The 

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

Jerman merupakan negara paling banyak dituju oleh migran setelah Amerika 

Serikat. Selama beberapa tahun terakhir ini tidak negara lain diantara ke-34 

negara anggota OECD yang mencatat kenaikan angka pendatang setinggi di 

Jerman. Sejak reunifikasi tahun 1990 terdapat 21 juta jiwa yang datang dan 

menetap di Jerman, tahun 2013 tercatat angka imigrasi tertinggi sejak 1993, yaitu 

1,2 juta pendatang. Neraca perpindahan penduduk pada tahun 2013 menunjukan 

pertambahan sebanyak 437.000 orang.36   

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

Regional di Eropa, Skripsi, Makasar, Hubungan Internasional, Universitas Hassanudin, hal 5 
36 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 

http://www.facts-about-germany.de/
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Gambar 1. Diagram Migrasi di Jerman Tahun 2014 

 

Sumber: 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  

 

2.2 Kondisi Islam di Jerman 

Jerman secara demografi merupakan sebuah negara yang menjunjung 

tinggi keaneka ragaman dan kebebasan berbudaya, terdapat setidaknya tiga agama 

yang berkembang sangat pesat di Jerman. Tiga di antara agama yang bertumbuh 

pesat di Jerman diantara nya yaitu kristen, protestan dan islam. Tentunya diantara 

beberapa agama yang besar tersebut hampir sebagian penduduk tersebut tidak 

beragama. Jerman juga sering di anggap sebagai negara yang sekuler, yang 

mempunyai keharusan atau tuntuntan untuk mencampuri agama ke dalam politik, 

begitupun sebaliknya. Sehingga hal ini membuat kemungkinan untuk mencampuri 

urusan keagamaan dalam suatu komunitas tersebut terbilang sulit atau tidak 

memiliki hak untuk campur tangan dalam setiap permasalahan. 

http://www.facts-about-germany.de/
http://www.facts-about-germany.de/
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Keanekaragaman yang ada di Jerman menjadikan Islam sebagai salah satu 

agama yang berkembang cukup pesat di negara Jerman diantara agama-agama 

yang berkembang di Jerman. Agama islam yang mencakup keseluruhan baik 

dalam migran maupun penduduk asli Jerman yaitu sekitar 3,3 juta jiwa atau 

sekitar 4,1% dari total populasi penduduk yang ada di Jerman.37 Keturunan 

ataupun generasi selanjutnya dalam perkembangan Islam di Jerman yang dimana 

orang tua mereka merupakan muslim tentunya menjadi salah satu faktor biologis 

untuk mengikuti jejak orang tuanya sebagai muslim. 

 Banyaknya penduduk muslim yang ada di Jerman tidak lepas dari 

pengaruh yang di bawa dari luar Jerman. Melihat sejarah sebelumnya dimana 

mayoritas agama yang ada di Jerman merupakan agama Kristen. Penerimaan 

migran dan pengungsi yang datang dari luar Uni Eropa juga merupakan salah satu 

faktor pertumbuhan umat muslim yang ada di Jerman. Diantara tahun 2010 dan 

pertengahan tahun 2016 Jerman sendiri telah merima sebanyak 670,000 pengungsi 

yang dimana 86% diantaranya adalah muslim.38  

Kebebasan dalam beragama yang ada di Jerman membuat negara tersebut 

membebaskan para penganut suatu agama untuk menjalankan ritual dalam 

ibadahnya. Kebebasan beragama yang ada dijerman tentunya tidak bisa 

diwujudkan tanpa adanya sejarah panjang,  setelah berakhirnya perang salib 

toleransi antaragama pun berlangsung hal itu kemudian melahirkan banyak 

                                                            
37 Pew Research Center, The Growth of Germany’s Muslim Population, Diakses Dalam 
https://www.pewforum.org/essay/the-growth-of-germanys-muslim-population/ (15/05/2019, 
01.30 WIB) 
38 Ibid 

https://www.pewforum.org/essay/the-growth-of-germanys-muslim-population/


 

42 
 

diantara baik itu tokoh politik, budayawan serta sastrawan untuk lebih membuka 

diri mengenal agama lain. Salah satunya yaitu Wolfgang von Goethe yang 

merupakan sastrawan ternama di Jerman yang merupakan sastrawan yang 

mengaggumi Muhammad SAW.39 

 Hal tersebut yang kemudian membawa pengaruh yang dilakukan 

sastrawan ternama tersebut, tidak hanya mempengaruhi orang di sekitarnya tapi 

juga orang banyak ketika melihat karya-karyanya, hal ini menunjukan rasa 

penasaran yang tinggi bagi pengaggum sastrawan tersebut untuk mengetahui lebih 

jauh sosok yang diidolakan oleh von Goethe tersebut. 

Keberadaan orang muslim tidak lepas dari masuknya bangsa Turki ke 

Jerman melihat di pembahasan sebelumnya Jerman membuka arus pendatang dari 

negara lain salah satunya adalah Turki.40 Mereka menetap dan berketurunan di 

Jerman. Sehingga menjadikan penduduk Jerman secara keseluruhan menjadi 

beragam, tidak hanya didominasi oleh orang-orang Jerman.   

Datangnya gelombang suaka yang sangat banyak ke Jerman atau 

bermigrasi ke Jerman mempengaruhi hubungan antara setiap individu antar 

individu maupun antar komunitas menjadi lebih beragam. Pengaruh yang 

ditunjukan oleh individu antar individu mengenai ajaran islam menunjukan 

pesatnya perkembangan islam islam yang ada di Jerman. 

                                                            
39 Nurjamal, Melihat Lebih Dekat Jejak Islam di Jerman, Go Muslim, diakses dalam 

https://www.gomuslim.co.id/read/khazanah/2018/02/17/7059/-p-melihat-lebih-dekat-jejak-islam-

di-jerman-p-.html,  di akses (20/03/2019. 20.22) 
40 H.Zainul Fuad, Perkembangan Islam di Jerman, Working Paper,  2017, diakses dalam 

https://www.scribd.com/doc/311278538/1-Sejarah-Masuknya-Islam-Di-Jerman, 

(20/03/2019,21.19) 

https://www.gomuslim.co.id/read/khazanah/2018/02/17/7059/-p-melihat-lebih-dekat-jejak-islam-di-jerman-p-.html
https://www.gomuslim.co.id/read/khazanah/2018/02/17/7059/-p-melihat-lebih-dekat-jejak-islam-di-jerman-p-.html
https://www.scribd.com/doc/311278538/1-Sejarah-Masuknya-Islam-Di-Jerman
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Bertumbuhnya umat Islam terjadi pada era tahun 60 an. Dimana saat itu 

ketika Jerman mengalami kekurangan sumber daya, yang akhirnya mendatangkan 

migran dari kawasan Turki ( sebagian besar mereka dari Anatolia, kawasan 

tenggara Turki). Hingga saat ini jumlah penduduk muslim yang berada di Jerman 

sekitar 3,3 juta orang. Berlin menjadi kota dengan jumlah terbesar komunitas 

Turki terbesar setelah Instanbul. Umat muslim dari Yugoslavia dan Iran pun 

berdatangan dan menetap di Jerman. 

 Dalam beberapa tahun terakhir warga muslim dari Lebanon, Palestina, 

Afghanistan, Aljazair, iran, Irak dan Bonsia banyak yang mengungsi ke Jerman 

karena negara mereka di landa perang, sehingga mengharuskan mereka untuk 

mencari tempat berlindung dan tempat yang aman untuk meneruskan hidup 

mereka. Karena merupakan negara maju, Jerman yang merupakan tulang 

punggung dari UE menjadi salah satu tujuan mereka. Negara jerman yang 

merupakan salah satu negara maju banyak diantaranya pembisnis, pekerja dan 

mahasiswa muslim dari India, Pakistan, dan Asia Tenggara datang dan sebagian 

dari mereka menetap disana.41  

 Frank Gesemmenn dalam tulisannya yang berjudul “Die Integration 

Junger Muslime in Deutescheland. Interkultureller Dialog-Islam und 

Gasselschaft" menjelaskan, sebagian besar Muslim di Jerman berasal dari Turki 

(63,2 persen), diikuti oleh kelompok-kelompok yang lebih kecil, seperti dari 

Pakistan, negara-negara bekas Yugoslavia, negar-negara Arab, Iran, dan 

                                                            
41 Agung Sasongko, Laju Pesat Islam di Jerman, https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-

islam/dunia/pcpql9313/laju-pesat-islam-di-jerman,  di akses (20/03/2019,20.15 WIB) 

https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/dunia/pcpql9313/laju-pesat-islam-di-jerman
https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/dunia/pcpql9313/laju-pesat-islam-di-jerman
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Afghanistan. Sebagian besar muslim tinggal di Berlin dan kota-kota besar Jerman 

Barat. Namun tidak seperti di negara-negara Eropa lainya, uniknya, komunitas 

muslim yang cukup besar ada di beberapa daerah pedesaan Jerman, terutama 

Baden-Wurttemberg, Hesse, dan bagian dari Bavaria dan North Rhine-Westphalia 

Utara karena kurangnya imigrasi tenaga kerja sebelum 1989.42      

Perkembangan Islam yang sangat pesat juga di dorong oleh fasilitas ibadah 

yang ada di Jerman. Hingga saat ini belum ada data pasti mengenai berapa banyak 

jumlah masjid dan fasilitas muslim yang ada di Jerman. Minimnya informasi 

mengenai beberapa banyak fasilitas ibadah agama muslimyang ada di Jerman, 

menjadi sebuah kendala untuk meneliti islam lebih jauh di Jerman. Salah satu 

pengamat islam yang ada di Jerman yaitu Micheal Blume, menyebutkan bahwa 

alasan hukum menjadi penyebabnya.“Menurut konstitusi Jerman, asosiasi 

keagamaan tidak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran” ungkap Michael 

Blume sambil menambahkan, “ ini artinya; selama komunitas keagamaan atau 

asosiasi publik maka tidak perlu di daftarkan”. Masjid, sama seperti tempat ibadah 

lainnya.43   

Oleh karena itu minimnya informasi juga di sebabkan oleh mereka yang 

kemudian menutup diri pada kelompoknya (suatu komunitas itu saja), menjadikan 

minimnya informasi untuk mengetahui berapa banyak masjid yang ada di Jerman. 

Sama halnya dengan Vihara bagi umat Buddha di Jerman dan fasilitas ibadah 

                                                            
42 Agung Sasongko, Jerman Tingkatkan Kajian Islam, di akses di, 

https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/dunia/18/11/23/pin2qi313-jerman-tingkatkan-

kajian-islam, (20/03/2019,21.29 WIB) 
43 Christoph Strack, Tak Ada yang Tahu Berapa Banyak Masjid di Jerman, diakses di 

https://www.dw.com/id/tak-ada-yang-tahu-berapa-banyak-masjid-di-jerman/a-45884704, 

(20/03/2019,22.32 WIB) 

https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/dunia/18/11/23/pin2qi313-jerman-tingkatkan-kajian-islam
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/dunia/18/11/23/pin2qi313-jerman-tingkatkan-kajian-islam
https://www.dw.com/id/tak-ada-yang-tahu-berapa-banyak-masjid-di-jerman/a-45884704
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agama lain yang ada di Jerman. Masjid di jerman di daftarkan sesuai dengan 

hukum yang mengatur pembentukan asosiasi tersebut. Jadi terserah kepada 

mereka apakah berafilitasi dengan asosiasi payung masjid yang lebih besar atau 

independen. 

 Berbeda halnya dengan gereja yang terdaftar dalam “Buku Tahunan” 

Badan Federal Statistik, seperti halnya juga komunitas Yahudi di Jerman memiliki 

perjanjian dengan negara yang diatur oleh hukum konstitusional. Dewan Pusat 

Muslim di Jerman mengumumkan awal Oktober lalu bahwa ada sekitar 2.500 

masjid di Jerman. Menurut peneliti dari parlemen, Jerman adalah rumah bagi 

“setidaknya 2.350 hingga 2.750 masjid atau asosiasi Islam,” yang di tunjukan 

untuk sekitar 4,4 dan 4,7 juta “warga Muslim dari berbagai aliran, denominasi44 , 

kelompok etnis dan pandangan politik.” Hanya sedikit – antara 15 dan 30 persen 

muslim yang tergabung dengan kongregasi atau asosiasi.45  

Hampir sebagian besar masjid yang ada di Jerman di biayai dari luar negri hal 

ini terjadi di karenakan tidak memiliki dana yang cukup. Masalah terbesar dari 

kongkregasi  adalah mereka tidak memiliki cukup uang, karena sangat sedikit 

warga Muslim yang mengenali diri mereka sebagai anggota di masjid tertentu. 

Hal itu menjadi alasan yang melatarbelakangi mengapa sebagian besar masjid di 

Jerman cenderung di biayai dari luar negri, misalnya Turki-mendapat biaya dari 

Organisasi Islam-Turki di Jerman, DITIB, yang mengklaim mewakili lebih dari 

960 asosiasi independen resmi – atau dari Arab Saudi. 

                                                            
44 Dalam agama katolik, istilah kongregasi dapat mengacu ke pada jenis struktur administratif 
dalam gereja katolik roma dalam kuria atau dalam keagamaan. 
45 Ibid 



 

46 
 

Gambar 2. Salah Satu Masjid Yang Dibangun Organisasi Turki 

 

Sumber: Masjid Koln, Masjid terbesar di Jerman, di akses di 

https://www.dw.com/id/masjid-k%C3%B6ln-masjid-terbesar-di-jerman/g-

40130849  

Berdasarkan data yang sudah penulis sebelumnya jelaskan mengenai 

sejarah atau penyebab datangnya pengungsi ke Jerman, yang memunculkan 

budaya baru serta agama yang berbeda dari sebelumnya yang ada di Jerman 

khususnya masuk dan menyebarnya Islam sebagai agama minoritas yang bertahan 

hingga kini. Bertambahnya muslim yang ada di Jerman tidak bisa dilepaskan dari 

adanya fasilitas atau asosiasi yang mendukung untuk menjalankan ritual dalam 

ibadahnya. Serta setiap anak yang baru lahir dengan orang tua mereka sebagai 

seorang muslim. Perkembangan Islam yang di dorong oleh datangnya pengungsi 

ke Jerman tentunya akan menjadi pembahasan sendiri mengenai mekanisme yang 

menjadika mereka bisa bermukim di Jerman. 

https://www.dw.com/id/masjid-k%C3%B6ln-masjid-terbesar-di-jerman/g-40130849
https://www.dw.com/id/masjid-k%C3%B6ln-masjid-terbesar-di-jerman/g-40130849
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2.3 Mekanisme Datangnya Pencari Suaka dan Pengungsi ke Jerman 

Semenjak meletusnya konflik yang terjadi di Suriah pada tahun 2010, 

jutaan penduduk terpaksa melarikan diri ke luar negri. Banyak di antara penduduk 

yang mengungsi ke berbagai negara untuk mencari tempat perlindungan dan 

menjamin keselamatan mereka. Saat ini terdapat kurang lebih 4 juta penduduk 

Suriah yang saat ini menjadi pengungsi dan menyebar ke beberapa negara 

terutama negara Uni Eropa. 

Fenomena mengalirnya pengungsi ke negara-negara Uni Eropa mendesak 

tiap negara untuk membuat kebijakan dalam menanggulangi arus pengungsi yang 

begitu besar. Sehingga menciptakan kesan sebagai “krisis migran”. Hal ini pula 

yang membuat 28 negara Uni Eropa terpecah dalam menangani peningkatan 

jumlah pengungsi yang tinggi. Permasalahan yang melibatkan negara-negara Uni 

Eropa membuat krisis yang di timbulkan dalam krisis pengungsi menciptakan rasa 

enggan bagi negara-negara tersebut dalam menerima masuknya pengungsi ke 

Eropa.46 

Jerman sendiri telah menjadi negara yang paling banyak menerima 

pengungsi di tahun 2015. Tindakan ini membuat Jerman menjadi 

willkommenskultur yang berarti “a culture of being welcoming” sebuah tindakan 

yang menunjukan bahwa jerman merupakan sebuah negara yang mau menerima 

pengungsi, bila di bandingkan negara-negara Eropa lainnya. Hal ini dapat dilihat 

dari tindakan yang di lakukan oleh Jerman untuk para pengungsi ketika ratusan 

                                                            
46 Francois De Bel-Air, A Note on Syrian Refugees in the Gulf: Attempting to Assess Data and 

Policies, Gulf Labour Market and Migration, 

http://gulfmigration.org/media/pubs/exno/GLMM_EN_2015_11.pdf,  (21/03/2019,20.52) 

http://gulfmigration.org/media/pubs/exno/GLMM_EN_2015_11.pdf
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pengungsi yang berasal dari Suriah, Irak, dan Afghanistan tiba di salah satu 

stasiun kereta api di Jerman. Senyuman bahagia masyarakat Jerman diiringi 

lambaian tangan serta di sambut oleh balon warna-warni merupakan salah satu 

bukti bahwa Jerman menerima dengan ramah para pengungsi terutama dari 

Suriah.47 

Gambar 3. Sambutan Hangat Warga Jerman Bagi Pengungsi 

 

Sumber: Hurriyet Daily News, Refugees Get Hero’s Welcome in Germany as UN 

raps Europe, Diakses Dalam http://www.hurriyetdailynews.com/refugees-get-heros-

welcome-in-germany-as-un-raps-europe--88081, (16/05/2019, 03.30) 

                                                            
47 Ratna Kusuma Wardhani, Peran Trauma dan Memori dalam Politik Luar Negeri: Studi Kasus 

Kebijakan Jerman Menerima Pengungsi Suriah 2011-2015,  2017,  Jurnal Sospol, Vol 3 no 2, 

diakses dalam https://media.neliti.com/media/publications/135304-ID-1-peran-trauma-dan-

memori-dalam-politik.pdf, hal 2 (19/03/2019.23.11 WIB) 

http://www.hurriyetdailynews.com/refugees-get-heros-welcome-in-germany-as-un-raps-europe--88081
http://www.hurriyetdailynews.com/refugees-get-heros-welcome-in-germany-as-un-raps-europe--88081
https://media.neliti.com/media/publications/135304-ID-1-peran-trauma-dan-memori-dalam-politik.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/135304-ID-1-peran-trauma-dan-memori-dalam-politik.pdf
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Sumber: Maja Hitij, Bemused Refugees Get Emotional Welcome in 

Germany,Northcliff Melville, diakses dalam 

https://northcliffmelvilletimes.co.za/afp/99918/bemused-refugees-get-emotional-

welcome-in-germany/  (pada 04/03/2019, 19.38 WIB) 

 

 Gambar diatas menunjukan bahwa banyak yang mendukung masuknya 

pengungsi ke Jerman, hingga di berikan sambutan hangat oleh para penduduk 

yang ada di Jerman. Perasaan itu muncul akibat pemberitaan di media yang 

menggambarkan kondisi konflik berkepanjangan yang terjadi di Timur Tengah. 

Sambutan yang di lakukan mulai dari pembawaan balon oleh para volunteer yang 

tergabung dalam penyambutan sekaligus poster ”Welcome to Germany” yang di 

pasang dan di bawa oleh sebagian Volunteer. 

Kebijakan Open Door yang telah Jerman terapkan membawa pengaruh 

yang cukup signifikan bagi kondisi penduduk baik di Jerman sendiri maupun di 

luar Jerman ataupun luar kawasan Uni Eropa. Konflik yang terjadi seperti di Syria 

https://northcliffmelvilletimes.co.za/afp/99918/bemused-refugees-get-emotional-welcome-in-germany/
https://northcliffmelvilletimes.co.za/afp/99918/bemused-refugees-get-emotional-welcome-in-germany/
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yang menyebabkan mereka meninggalkan negaranya mendorong Jerman untuk 

ambil andil dalam menangani pengungsi. ”As the migrant crisis escalates at 

Europe‘s Borders, the Gulf States has been blamed for having offered zero 

resettlement to Syrian refugees escaping from the conflict.48 Hal ini kemudian 

yang akhirnya menimbulkan permasalahan bagi Uni Eropa khususnya Jerman 

untuk membahas mengenai penerimaan pengungsi yang datang dari luar.  

Kebijakan Open Door Policy ini di dukung oleh Partai Demokratik 

Kristen, aliansi partai yang mendukung pemerintahan Merkel. Selain dukungan 

tersebut, pengambilan keputusan ini di latarbelakangi oleh 3 hal, yakni dari segi 

legalitas teritorial, perasaan bersalah secara kolektif, serta adanya pandangan 

pragmatistik.49 Dari segi legalitas, penerimaan pengungsi ini didasarkan atas 

paham terhadap yuridiksi ekonomi Jerman. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, 

jerman menganut filosofi ekonomi “Ordo Liberalism” yang di definisikan sebagai 

keharusan negara dalam menjamin adanya ideologi pasar bebas dengan 

menghasilkan produksi yang mendekati potensi teoritisnya. Sebagai 

perbandingan, di ambil contoh dalam kasus krisis Yunani dimana saat itu Jerman 

tidak memberikan bantuan, hal ini menjadi ironis ketika Jerman tidak membantu 

Yunani untuk menghadapi krisis ekonomi. Tapi justru memberikan bantuan 

kepada para pengungsi, alasannya karena pengungsi itu berada di teritori Jerman 

dimana Jerman memiliki kontrol terhadap perekonomian tersebut.  

                                                            
48 Francois De Bel-Air, A Note on Syrian Refugees in the Gulf: Attempting to Assess Data and 

Policies, Gulf Labour Market and Migration, 

http://gulfmigration.org/media/pubs/exno/GLMM_EN_2015_11.pdf,  (21/03/2019,20.52) 
49 Yoga Arfiansyah Firdaus, Analisis Open Door Policy di Jerman dalam Menanggulangi Krisis 

Pengungsi, Paper Policy-IRDU, di akses dalam 

https://www.academia.edu/35316443/Analisis_Open_Door_Policy_Jerman_dalam_Menangani_Pe

ngungsi, (21/03/2019, 23.11) 

http://gulfmigration.org/media/pubs/exno/GLMM_EN_2015_11.pdf
https://www.academia.edu/35316443/Analisis_Open_Door_Policy_Jerman_dalam_Menangani_Pengungsi
https://www.academia.edu/35316443/Analisis_Open_Door_Policy_Jerman_dalam_Menangani_Pengungsi
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Alasan lebih lanjut mengenai perasaan bersalah yang di timbulkan akibat 

adanya peristiwa holocaust yang menyebabkan banyak penduduk mengungsi ke 

negara lain baik yang ada di negaranya maupun negara lain yang terlibat dalam 

peristiwa Holocaust tersebut. Sehingga hal tersebut menunjukan perasaan bersalah 

dan tanggung jawab mereka yang lebih besar di bandingkan negara lain. 

Lebih lanjut hal yang menjadi latar belakang kebijakan Open Door Policy 

Jerman merupakan refleksi dari budaya Willkomenskultur, yakni budaya 

menerima orang asing untuk ikut bersama membangun perekonomian. Hal ini 

dilakukan karena di latarbelakangi oleh populasi Jerman yang menyusut, sehingga 

di harapkan pengungsi tersebut dapat mengisi kekosongan tersebut.  

Jerman sendiri saat ini telah menerima sekitar 450.000 pengungsi dan di 

perkirakan akan meningkat menjadi 800.000 di tahun berikutnya. Di Berlin 

misalnya ibu kota Jerman ini semenjak tahun 2009 terus mengalami peningkatan 

jumlah pengungsi.50 

Gambar 4. Data Statistik Penerimaan Pencari Suaka di Jerman, 1985-2015 

 

                                                            
50 Ibid 
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Sumber: Bruce Katz, dkk, Cities and Refugees: The German Experience, 

Brookings, diakses dalam https://www.brookings.edu/research/cities-and-

refugees-the-german-experience/, (04/03/2019, 23.19 WIB) 

  

Angka yang meningkat dalam proses migrasi yang terjadi di Jerman 

tentunya memiliki pengaruh secara ekonomi maupun budaya, gelombang 

pengungsi yang datang ke Jerman juga memiliki beberapa keuntungan dari segi 

ekonomi seperti meningkatnya pemasukan bagi Jerman melalui konsumsi, 

pembayaran atas pemakaian fasilitas umum, dan juga pembayaran pajak. 

Pengaruh dari segi budaya akibat datangnya migran selain membuat Jerman 

menjadi lebih beragam juga menjadi faktor yang mendasari munculnya sikap 

islamophobia dan kebencian terhadap pencari suaka didasarkan pada perbedaan 

Identitas masyarakat eropa dengan para pencari suaka, di tambah lagi dengan 

seperti yang sudah di jelaskan di pembahasan sebelumnya, bahwa pengungsi 

secara tidak langsung mereka meninggalkan harta benda yang mereka miliki 

untuk mencari perlindungan di negara lain khususnya Jerman Adanya migran 

seringkali menimbulkan masalah  tersendiri seperti bertambahnya pengangguran 

disudut kota akibat dari kondisi sosial imigran yang cenderung miskin dan kurang 

berpendidikan.51   

 Perkembangan Islam disisi lain dibalik dampak negatif yang ditimbulkan 

akibat datangnya pencari suaka meningkat mulai dari kehidupan sosial, ekonomi, 

pendidikan dan juga sampai pada keikutsertaannya warga muslim dalam 

perpolitikan di Jerman hingga memicu berbagai respon dari kalangan masyarakat 

                                                            
51 DW Made for Minds ,Warga Jerman Mulai Tolak Pengungsi?, di akses di 

http://www.dw.com/id/warga-jerman-mulai-tolak-pengungsi/a-18763584, (21/03/2019, 23.06 

WIB) 

https://www.brookings.edu/research/cities-and-refugees-the-german-experience/
https://www.brookings.edu/research/cities-and-refugees-the-german-experience/
http://www.dw.com/id/warga-jerman-mulai-tolak-pengungsi/a-18763584
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baik pro akan kemajuan masyarakat muslim di Jerman maupun kontra.52  Sikap 

kontra yang muncul akibat perkembangan Islam di Jerman di tambah dengan 

datangnya gelombang pencari suaka yang sangat banyak di Jerman menimbulkan 

permasalahan – permasalahan baru bagi Jerman khususnya masyarakat Jerman 

sendiri, munculnya gerakan anti-islam di Jerman merupakan salah satu 

permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya respon dari kemajuan islam 

sekaligus datangnya pencari suaka. 

2.4 Munculnya Kelompok Anti-Islam Bernama PEGIDA 

Patriotische Europear Gegen die Islamisierung des Abendlades atau yang 

disingkat menjadi PEGIDA merupakan sebuah gerakan sosial atau kelompok 

patriotisme orang-orang Eropa sayap kanan.  PEGIDA sendiri didirikan pada 

akhir Oktober tahun 2014. Lutz Bachman sendiri merupakan seorang mantan koki 

berumur 41 tahun, Bachman maju menjadi pemimpin ketika dirinya memposting 

fotonya berpose seperti Adolf Hitler menjadi viral.53  

 Gerakan PEGIDA menjadi gerakan yang menolak akan adanya islamisasi 

di barat khususnya di Jerman. Menurut mereka penyebaran islam di Eropa, 

Jerman khususnya sangat kental. Sehingga hal tersebut menjadikan kekhawatiran 

bagi masyarakat Eropa akan terkikis budaya setempat (budaya masyarakat 

Jerman) terkikis dan di gantikan dengan budaya yang baru.  Budaya yang dibawa 

                                                            
52 Koko Dwi Nata, Upaya Umat islam di Jerman dalam Mengahadapi Gerakan Anti Islam, 

Ejournal, Hubungan Internasional, Vol 3, No 2, Journal Unmul,  hal 1 
53 Catrin Nye, Pegida: Why Is The Populist Right on The Rise in Germany?, Friedrich Ebert 

Stiftung, March 2015, di akses dalam https://www.socialeurope.eu/pegida, (21/03/2019, 10.11 

WIB) 

https://www.socialeurope.eu/pegida
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khususnya dari timur. Secara tidak langsung gerakan tersebut menjadikan 

simpatisan yang tergabung sebagai penjaga identitas negara Jerman.  

 Kemunculan PEGIDA semakin besar, sejak didirikannya pada tahun 2014 

telah menarik banyak perhatian masyarakat Jerman untuk menyuarakan semangat 

yang di bawa oleh PEGIDA. Dalam demonstrasi yang di lakukan pada 2014 di 

bulan Desember, aksi yang di gelar di kota Dresden telah diikuti sebanyak 17.500 

orang. Kelompok yang mendukung Pegida juga merupakan orang-orang sayap 

kanan Jerman yang berada di kalangan kelas menengah. Hal ini menunjukan 

bahwa pengaruh yang awalnya di awali dari Facebook melalui akun Lutz 

Bachman menjadikan PEGIDA sebagai perwujudan dari keinginan simpatisan 

yang tergabung dalam setiap aksi yang di lakukan di Jerman.54 

                                                            
54 Deny Armandhanu, Mengenal PEGIDA, Penggawa Aksi Anti-Islam di Jerman, CNN Indonesia, 

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150106130903-134-22663/mengenal-pegida-

penggawa-aksi-anti-islam-di-jerman, (22/03/2019, 19.36 WIB) 

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150106130903-134-22663/mengenal-pegida-penggawa-aksi-anti-islam-di-jerman
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150106130903-134-22663/mengenal-pegida-penggawa-aksi-anti-islam-di-jerman
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Gambar 5. Demonstrasi Gerakan Anti-Islam di Jerman 

Sumber: Lida Puspaningtyas, Pegida Lakukan Aksi Lagi di Jerman, News, 

diakses dalam, 

https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/12/23/nh1dgm-pegida-

lakukan-aksi-lagi-di-jerman  (22/02/2019. 19.50 WIB) 

Gambar di atas menunjukan banyaknya penduduk lokal Jerman yang 

tergabung dalam gerakan tersebut untuk menyampaikan aspirasi yang dirasakan 

secara kolektif dalam aksi damai pada hari senin malam tanggal 22 desember. 

Poster yang di bawa mengartikan tanpa kekerasan dan bersatu melawan radikal 

islam di tanah Jerman. Mengartikan penolakan secara keras terhadap kelompok 

radikal islam yang ada di Jerman. 

 Gerakan anti-Islam yang di lakukan oleh PEGIDA dimana mereka 

menolak akan adanya pengungsi dan tergantinya budaya barat dengan budaya 

muslim, bertentangan dengan semangat yang di bawa oleh pemerintah Jerman. 

Pemerintah Jerman yang pro terhadap pengungsi dengan ditandainya kebijakan 

https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/12/23/nh1dgm-pegida-lakukan-aksi-lagi-di-jerman
https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/12/23/nh1dgm-pegida-lakukan-aksi-lagi-di-jerman
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Open door, untuk menghapus citra dan masa lalu kelam Jerman yang dialami 

akibat peristiwa Holocaust.  

 Berdasarkan munculnya PEGIDA, di tambah dengan banyak nya 

simpatisan yang tergabung berdasarkan data di atas. Peneliti akan mengolah lebih 

dalam mengenai “mengapa PEGIDA muncul sebagai gerakan anti-islam” yang 

menolak akan adanya pengungsi serta penyebaran islam di barat melalui kacamata 

Identitas, dan menggambarkan PEGIDA sebagai sebuah gerakan sosial yang 

menentang keras islam di eropa khususnya Jerman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


