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ABSTRAK
Nama

: Nadine Putri Dwirintha

NPM

: 2016330066

Judul

: Analisis Kebijakan European Convention on Human Rights

Dari Dewan Eropa Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Islamophobia di
Jerman Terhadap Migran Muslim
Penelitian ini membahas mengenai peran Dewan Eropa sebagai organisasi regional
yang menyelesaikan masalah terkait pelanggaran hak asasi manusia yaitu
islamophobia di Jerman. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana implementasi
ECHR terhadap perkembangan pelanggaran HAM di Jerman terkait migran tahun
2018. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode analisis
data berupa triangulasi. Penelitian ini berisi pembahasan menggunakan teori
liberalisme institusional untuk menjelaskan peran Dewan Eropa sebagai organisasi
regional dan teori migrasi internasional untuk menjelaskan migran Muslim
bermigrasi dari negara asal ke Jerman. Selain itu, penelitian ini didukung oleh
konsep integrasi regional untuk menjelaskan persatuan Dewan Eropa, konsep
islamophobia untuk mengetahui indikator islamophobia di Jerman, konsep
pelanggaran HAM untuk menjelaskan kerangka HAM, dan konsep terorisme
internasional untuk menjelaskan ISIS sebagai salah satu faktor pembentuk sentimen
yang berkembang. Teori dan konsep tersebut membantu penulis untuk menemukan
jawaban rumusan masalah bahwa implementasi ECHR di Jerman tidak
berpengaruh terhadap perkembangan tingkat pelanggaran HAM hingga tahun 2018.
Hal tersebut dikarenakan masih adanya kelemahan dari Jerman untuk menangani
dan melindungi migran di negaranya setelah kebijakan pemerintah untuk membuka
pintu Jerman terhadap migran yang datang ke negaranya.
Kata Kunci: Dewan Eropa, hak asasi manusia, ECHR, implementasi,
islamophobia, sentimen
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ABSTRACT
Name

: Nadine Putri Dwirintha

NPM

: 2016330066

Title

: Policy Analysis of the European Convention on Human

Rights from the Council of Europe Regarding Human Rights Violations:
Islamophobia in Germany Against Muslim’s Migrants.
This research describes the role of the Council of Europe as a regional organization
that resolves issue regarding human rights violations, islamophobia in Germany.
This research described how the implementation of ECHR against the development
of human rights violations in Germany related to migrants in 2018. The author uses
qualitative research methods with triangulation as its data analysis methods. This
research contains an explanation using the theory of institutional liberalism to
explain the role of the Council of Europe as a regional organization and
international migration theory to explain Muslim migrants from their home
countries to Germany. Beside that, this research is supported by the concept of
regional integration to explain the unity of the Council of Europe, the concept of
islamophobia to help organize islamophobia’s indicators in Germany, the concept
of human rights violations to explain the human rights framework, and the concept
of international terrorism to explain ISIS as one of the factor of a growing
sentiment. These theories and concepts helps the author to find answers to the
research question regarding the implementation of ECHR in Germany which has
not impact the level of human rights violations until 2019. This is because there are
still weaknesses from Germany in handling and protecting migrants in their country
after the government’s policy to open borders for migrants to come to their country.
Keywords: Council of Europe, human rights, ECHR, implementation,
islamophobia, sentiment
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Islamophobia di Eropa sedang marak dibicarakan di dunia internasional. Isu

ini dapat dikatakan sudah menjadi isu global yang dialami bersama khususnya pada
masyarakat Eropa. Hal tersebut berawal setelah perang dingin kedua. Disaat Eropa
harus membangun kembali negaranya dan memerlukan tenaga kerja. Tenaga kerja
tersebut diperoleh dari luar Eropa, yang mayoritas beragama Islam. Para pekerja ini
terus menambah sampai berkeluarga dan tinggal di Eropa. 1
Salah satu isu global pada masa kini adalah kelompok imigran Muslim di
beberapa negara di dunia. Salah satunya adalah migran Muslim yang berada di
Eropa, hal tersebut merupakan fakta sekaligus tantangan tersendiri bagi masyarakat
Eropa. Mereka harus menerima keragaman etnis, budaya, dan religius. Muslim
yang bermigrasi ke Eropa tidak dapat dikatakan sebagai kelompok yang seragam,
karena mereka datang dan berasal dari negara yang berbeda. Bahasa yang berbeda
dan negara yang berbeda memunculkan Muslim dari versi yang berbeda-beda pula.2

1

Nugraha, Fajar. "Latar Belakang Munculnya Islamophobia Di Kalangan Masyarakat Eropa |
Nederindo". Nederindo.com.
2
Anna Triandafyllidou (ed.), Muslims in 21st Century Europe. Structural and Cultural
Perspectives, London and New York, Routledge, 2010.

1

2

Meskipun terdapat perbedaan versi antar Muslim dari berbagai negara,
tetapi Muslim seringkali menggambarkan atau memberi perspektif tunggal pada
media. Masyarakat lain hanya melihat Muslim dari satu sudut pandang saja.
Perspektif negatif mempengaruhi pemikiran masyarakat, ditambah lagi sedang
munculnya gerakan Muslim yang radikal menambah stigma negatif dalam
masyarakat. 3
Eropa menjadi salah satu wilayah yang menerima pengungsi negara-negara
Islam berkonflik dan hal ini menimbulkan rasa cemas dan ketakutan yang tinggi
terhadap islam atau islamophobia, terlebih dengan adanya serangan yang dilakukan
oleh ISIS dan pemberitaan media tentang radikalisme. 4
Salah satu negara di Benua Eropa tersebut adalah Jerman. Jerman
merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah imigram Muslim cukup banyak
di Eropa setelah Perancis. Meskipun bukan negara Muslim, namun populasi
Muslim yang merupakan kelompok minoritas terbesar di negara tersebut cukup
terlihat. Menurut lembaga pemerintahan Jerman yang mengurus masalah migrasi
dan pengungsi, pada tahun 2018 diperkirakan ada 4 sampai 5,2 juta Muslim yang
tinggal di Jerman.5 Bersamaan dengan, diperkirakan pula bahwa populasi Muslim

3

Anna Triandafyllidou (ed.), Muslims in 21st Century Europe. Structural and Cultural
Perspectives, London and New York, Routledge, 2010. Hal 23
4
Lathion, Stéphane. 2015. Fight Islamophobia in Europe? Less Islam and Muslims and More
Citizenship! Religion and Social Science Research Centre, University of Western Sydney,
Australia. Hal 13
5
Bayrakli, Enes, and Farid Hafez. 2018. European Islamophobia Report, Country Profile.,
Washington: SETA.

3

akan terus meningkat di Jerman, bahkan diperkirakan tingkat alami kenaikan
populasi Muslim di Jerman berkisar 1,6 persen per tahun atau 77 ribu jiwa. 6
Diantara sekian banyak imigran Muslim yang datang ke Jerman tersebut,
sebagian besar adalah Muslim yang melarikan diri dari konflik di Timur Tengah.
Negara-negara Islam di Timur Tengah sedang mengalami konflik saudara seperti
Suriah. Sehingga warga negara mereka mengungsi untuk mencari wilayah yang
aman, pekerjaan yang layak, pendidikan, dan kehidupan yang lebih memadai serta
status kewarganegaraan.7
Salah satu organisasi kawasan di Eropa yaitu Uni Eropa juga turut serta
dalam isu migran ini. Kebijakan terkait penerimaan dan pengintegrasian migran
ke dalam negara-negara Uni Eropa menuai banyak sorotan dan analisa dari
berbagai pakar sosial maupun ekonomi. Secara logika sederhana, para migran yang
banyak masuk ke dalam Uni Eropa tentu akan memberikan dampak baik secara
sosial maupun ekonomi. Apalagi jika migran yang masuk berasal dari negara
dengan budaya yang jauh berbeda dari Budaya Eropa. Ditambah lagi, muncul
faktor historis yang mengakibatkan kebijakan ini menuai banyak sorotan.
Kebijakan terkait migrasi buruh ternyata bukan merupakan wacana baru bagi
Uni Eropa.8

6

Sasongko, A. 2019, April 28. Islam di Jerman akan Menemukan Keragaman. Diakses pada 8
Oktober 2019: https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/dunia/pp2mw8313/islam-di-jermanakan-menemukan-keragaman
7
Dwinanda, R. 2019, Januari 26. Migrasi Dongkrak Populasi Jerman Hingga 83 Juta Jiwa.
Diakses pada 8 Oktober 2019:
https//www.republika.co.id/berita/internasional/eropa/19/01/26/plwx7d414-migrasi-dongkrakpopulasi-jerman-hingga-83-juta-jiwa
8
Stéphane Lathion (2015): Fight Islamophobia in Europe? Less Islam and Muslims
and More Citizenship!, Islam and Christian–Muslim Relation

4

Selain Uni Eropa organisasi yang turut serta dalam isu migran ini yaitu
Dewan Eropa. Uni Eropa merupakan organisasi regional yang lebih fokus dalam
bidang ekonomi dan sosial, sedangkan Dewan Eropa merupakan organisasi
regional yang lebih fokus kepada hak asasi manusia dan demokrasi. Oleh sebab itu,
Dewan Eropa membuat konvensi atau hukum yang bernama European Convention
on Human Rights yang bertujuan untuk menjunjung hak-hak universal. Selain itu
juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hak asas manusia di seluruh negara
anggota Dewan Eropa. 9
Masyarakat internasional termasuk Eropa melihat dari Islamophobia
hanyalah kebencian dan ketakutan terhadap Islam dan Muslim tanpa
memperhatikan ras dan suku bangsa. Sehingga Islam dan Muslim di seluruh dunia
menjadi sebuah ancaman internasional yang ambigu dan tercipta dari pemikiran
masyarakat internasional itu sendiri. Mulai dari ranah politik, sosial, pendidikan
bahkan sampai lapangan pekerjaan pun merasakan Islamophobia dari level yang
elit sampai level paling bawah. Segala aspek kehidupan dari manusia terkena
dampak dari Islamophobia.10
Adanya kasus dari koran yang paling terbesar di Austria, Kronenzeitung,
menerbitkan sebuah artikel yang melaporkan bahwa terdapat sebuah Taman KanakKanak resmi yang memiliki murid TK dengan “niqab” atau disebut juga cadar
wajah. Dalam artikel tersebut, terdapat kutipan kalimat salah seorang penulis

9

Amnesty International UK. (2018). What is the European Convention on Human Rights?
Retrieved September 21, 2019, from Amnesty International UK:
https://www.amnesty.org.uk/what-is-the-european-convention-on-human-rights
10
John L. Esposito and Ibrahim Kalin, Islamophobia: The Challenge of Pluralism in the 21st
Century, Oxford University Press, 2011, hlm.8.

5

dengan pandangan ekstremis seperti bahwa Eropa sedang berlatih melihat
perbedaan menyangkut masyarakat Muslim yang berada di Eropa. Bahkan,
masyarakat Eropa dikatakan melakukan serangan terhadap wanita Muslim di jalanjalan, pelanggaran pada perspektif agama Islam seperti meletakkan bangkai babi
pada pegangan pintu masjid.
Fenomena tersebut merupakan salah satu contoh pelanggaran hak asasi
manusia yang terjadi di Jerman. Oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian
tentang Analisis Kebijakan European Convention on Human Rights Dari
Dewan Eropa Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Islamophobia di
Jerman Terhadap Migran Muslim. Dengan tujuan untuk melihat implementasi
dari European Convention on Human Rights di Negara Jerman.

1.2

Identifikasi Masalah
Pada Mei 1948 setelah perang berakhir, Dewan Eropa mengadakan

Congress of Europe yang dilaksanakan di Den Haag, pertemuan lebih dari 750
delegasi yang mencakup para pemimpin dari kelompok masyarakat sipil,
akademisi, kelompok bisnis dan agama, serikat pekerja, dan politisi terkemuka dari
berbagai penjuru Eropa seperti Winston Churchill, François Mitterand dan Konrad
Adenauer. Dari pertemuan inilah ECHR mulai terbentuk. Majelis mengusulkan
daftar hak yang harus dilindungi, dan juga menarik sejumlah artikel langsung dari
Universal Declaration of Human Rights PBB. 11

11

Amnesty International UK. (2018). What is the European Convention on Human Rights?
Retrieved September 21, 2019, from Amnesty International UK: https://www.amnesty.org.uk/whatis-the-european-convention-on-human-rights

6

Konvensi ini mulai berlaku mulai tanggal 3 September 1953, yang bertujuan
untuk menjadi pertemuan sederhana dan fleksibel hak-hak universal, yang
maknanya dapat tumbuh dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang
berubah dari waktu ke waktu. Tidak hanya orang-orang biasa yang dilindungi dari
pelecehan oleh negara, tetapi tugas harus ditempatkan pada negara-negara tersebut
untuk melindungi individu. Hal ini dinilai sangat penting untuk meningkatkan
standar dan meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia di seluruh negara
anggota CoE, dan seterusnya. 12
Keberadaan Muslim di Jerman, sebagai kaum minoritas khususnya tidak
terlepas dari adanya perlakuan yang tidak baik salah satunya adalah fenomena
pelangaran hak asasi manusia yang kemudian menjadi Xenofobia. Xenofobia
diartikan sebagai perasaan benci, takut, khawatir terhadap orang asing atau sesuatu
yang belum dikenal, atau dapat disebut juga sebagai kebencian pada yang asing. 13
Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu ketidaksukaan atau ketakutan terhadap
orang-orang dari negara lain, atau yang dianggap asing. Salah satu contoh bentuk
adanya Xenofobia adalah islamophobia atau ketakutan akan warga keberadaan
warga Muslim. Fenomena yang demikian ini juga terjadi di Jerman, dimana pada
fenomena ini warga Jerman justru menyerang Migran Muslim.
Fenomena ini meningkat secara signifikan dan mulai tersebar luas di
Jerman, khususnya berkaitan dengan mulai banyaknya jumlah migran dan para

12

Amnesty International UK. (2018). What is the European Convention on Human Rights?
Retrieved September 21, 2019, from Amnesty International UK: https://www.amnesty.org.uk/whatis-the-european-convention-on-human-rights
13
KBBI. (2012-2019). Xenofobia. Diakses pada 8 Oktober 2019, from KBBI Online:
https://kbbi.web.id/xenofobia

7

pencari suaka yang tiba di Jerman. Dari hasil suatu penelitian yang dilakukan oleh
Universitas Leipzig beberapa saat lalu, diketahui bahwa hampir 55 persen orang
Jerman mengklaim merasa seperti orang asing di negaranya sendiri karena ada
banyaknya jumlah Muslim di negara tersebut. Padahal pada tahun 2010, sebelum
krisis pengungsi, persentase warga Jerman yang merasakan ini 33 persen. Lebih
jauh, dari 55 persen itu, 36 persennya menganggap Jerman akan dibanjiri orang
asing. Sedangkan, lebih dari seperempat mengatakan orang asing harus
dipulangkan kembali ke negara asalnya jika tidak ada pekerjaan untuk mereka. 14

1.2.2

Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya pada pelanggaran hak asasi

manusia dalam kasus islamophobia pada masyarakat Jerman kepada Migran
Muslim. Dengan aktor hanya sebatas kebijakan dari Dewan Eropa, Jerman, dan
migran Muslim. Fenomena pelanggaran HAM dari islamophobia akan dibahas dari
tahun 2016 hingga 2018. Penelitian ini juga akan menjelaskan lebih lanjut
implementasi European Convention on Human Rights dari Dewan Eropa akan
menjadi pemicu atau pemberantas pelanggaran hak asasi manusia di Jerman.
Setelah itu dibahas tentang tindakan negara Jerman dalam meminimalisir
perkembangan islamophobia di Jerman berkaitan dengan ECHR sebagai hukum
yang berlaku di Jerman.

14

Mukhtar, U., & Nursalikah, A. 8 November 2018. Xenofobia Terhadap Muslim Jerman
Meningkat. Diakses pada 8 Oktober 2019: https://www.republika.co.id/berita/duniaislam/dunia/18/11/08/phuzst366-xenofobia-terhadap-muslim-di-jerman-meningkat
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1.2.3

Perumusan Masalah
Bagaimana implementasi European Convention on Human Rights terhadap

perkembangan pelanggaran hak asasi manusia di Jerman terkait migran pada tahun
2018?

1.3

Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan implementasi

European Convention on Human Rights terhadap perkembangan pelanggaran hak
asasi manusia di Jerrman terkait migran pada tahun 2018.

1.3.2

Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti lain yang

tertarik untuk membahas tentang salah satu kasus di Benua Eropa ini. Khususnya
kasus islamophobia yang berujung kepada pelanggaran hak asasi manusia.
Penelitian ini dapat membantu peneliti lain dan pembaca yang tertarik dan hendak
meneliti tentang hak asasi manusia. Selain itu, peneliti lain dapat menggunakan
penelitian ini sebagai referensi apabila hendak melakukan penelitian terkait
islamophobia khususnya di negara-negara Benua Eropa.

9

1.4

Tinjauan Pustaka
Dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber yang menjadi acuan.

Pertama adalah artikel yang berjudul European Islamophobia Report 2016 yang
menuliskan bahwa koran yang paling terbesar di Austria, Kronenzeitung,
menerbitkan sebuah artikel yang melaporkan bahwa terdapat sebuah TK resmi yang
memiliki murid TK dengan niqab, atau cadar wajah. Dalam artikel mereka, mereka
mengutip kalimat salah seorang penulis dengan pandangan ekstremis seperti bahwa
Eropa sedang berlatih secara naif "perbedaan politik menyangkut militan
Islamisme". Karena munculnya serangan terhadap wanita Muslim di jalan-jalan,
pelanggaran pada ruang agama Islam seperti meletakkan bangkai babi pada
pegangan pintu masjid.15
Artikel pertama membantu penulis dalam melihat suatu fenomena yang
disebabkan oleh sentimen islamophobia. Fenomena tersebut membuktikan bahwa
masyarakat Jerman memang melakukan tindakan radikal dari sentimen negatif
terhadap masyarakat Muslim yang berasal dari Turki. Artikel tersebut mengatakan
bahwa masyarakat Jerman tidak menginginkan adanya Kaum Muslim di Jerman.
Keberadaan Kaum Muslim membuat mereka merasa terancam. Tetapi, masyarakat
Jerman melakukan hal radikal yang bertujuan untuk mengusir keberadaan Kaum
Muslim. Usaha mereka dinilai sia-sia karena populasi Kaum Muslim yang kian
meningkat.

15

Bayrakli, Enes, and Farid Hafez. 2016. European Islamophobia Report. Washington: SETA.
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Jurnal kedua berjudul Fight Islamophobia in Europe? Less Islam and
Muslims and More Citizenship! menjelaskan bagaimana agar kondisi Islamophobia
ini dapat berhenti. Gerakan Radikal ISIS juga merupakan salah satu faktor
penyebab meningkatnya islamophobia di Eropa. Dengan demikian perasaan takut,
cemas, dan khawatir yang dialami oleh penduduk di barat cukup logis dan dapat
dimengerti. Media serta politisi harus dikritik bahkan dikecam, ketika mereka
membiarkan diri mereka untuk terlibat dalam isu-isu sensitif secara politik, meski
para pemimpin agama

khususnya Muslim, dan masyarakat juga, sebagian,

bertanggung jawab atas kesalahpahaman yang bertahan16.
Artikel kedua membantu penulis untuk menganalisis faktor lain yang
menyebabkan islamophobia berkembang di Jerman. Terdapat organisasi-organisasi
radikal yang menjadi pemicu ketakutan dan sentimen negatif dari masyarakat
Jerman. Faktor yang menguatkan meningkatnya sentimen islamophobia di Jerman.
Karena sebagai masyarakat asli masyarakat Jerman ingin merasa aman tinggal di
negaranya sendiri. Tetapi, kehadiran migran dari Turki meningkatkan rasa cemas
dari masyarakat Jerman. Rasa cemas tersebut dapat menumbuhkan sikap radikal
dari masyarakat Jerman.
Artikel ketiga berjudul Racism Is Not An Opinion jurnal ini menjelaskan
tentang Kanselir Jerman bernama Angela Merkel yang menjelaskan tentang
meningkatnya perpektif islamophobia di Jerman. Seorang ahli budaya dan
antropologi bernama Schiffauer mengatakan bahwa masyarakat Jerman harus

16

Lathion, Stéphane. 29 Januari 2015. Fight Islamophobia in Europe? Less Islam and Muslims and
More Citizenship! Religion and Social Science Research Centre, University of Western Sydney,
Australia
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memikirkan kembali tentang identitasnya. Beliau juga mengatakan bahwa
masyarakat Jerman seharusnya dapat berpikiran seperti negara republik yang
menerima pendatang baru. Bahkan Dewan Migrasi dari Jerman berencana untuk
membuat komisi yang khusus mengatur dan mendorong masyarakat Jerman untuk
berpikir ke arah yang lebih baik dengan menerima pendatang-pendatang migran
dari Turki. 17
Selanjutnya, dalam artikel keempat yang berjudul European Muslims:
Caught Between Local Integration Challenges and Global Terrorism Discourses
(Triandafyllidou, 2015) menunjukkan fakta bahwa beberapa ribu orang berusia
muda atau usia produktif mayoritas adalah laki-laki tetapi juga perempuan sedikit,
meskipun secara dramatis terlihat merupakan bagian dari beberapa komunitas
Muslim Eropa yang di antaranya adalah generasi kedua pemuda migran Muslim. 18
Perkembangan penting lainnya adalah penjelasan dari pengungsi kritis. Isu
yang diprakarsai melalui perdebatan tentang "berapa banyak umat Islam yang bisa
kita biarkan tetap tinggal" di seluruh Eropa dan yang diambil sebagai titik awal
untuk banyak kegiatan Islamophobia. Masyarakat yang berdemonstrasi merupakan
tindakan masyarakat yang anti-Muslim, tindakan yang mendesak pemerintah untuk
membatasi masuknya migran dari Turki.19
Media disebut menjadi alat penting bagi munculnya radikalisasi orang
Finlandia terhadap golongan Muslim. Beberapa responden membandingkan

17

Machtans, Karolin. 2016. "“Racism Is Not An Opinion”: Muslim Responses To Pegida And
Islamophobia In Germany". German Politics And Society
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Triandafyllidou, Anna. European Muslims: Caught Between Local Integrtion Challenges and
Global Terrorism Discourses.15 Mei 2015. Istituto Affari Internazionali
19
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suasana tahun 1990-an dengan situasi saat ini dan menjelaskan bagaimana
sebelumnya seluruh prasangka dan ide-ide xenophobia tidak secara eksplisit
ditujukan terhadap Muslim, berbeda dengan yang terjadi saat ini, yaitu mereka
sudah semakin jelas menunjukkan kebenciannya kepada umat Muslim. Dengan
demikian, umat Islam saat ini dipandang sebagai 'musuh' dan tanpa martabat
manusia, bukan 'orang Finlandia’.
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, semakin banyak penduduk
Eropa dengan meningkatnya kritik terhadap penduduk Muslim, di mana kritikan
tidak berdasar tersebut yang memicu meningkatnya Islamophobia di Benua Eropa.
Agama Islam dan umat Muslim menjadi kurang disambut oleh masyarakat Barat.
Kondisi ini juga telah meninggalkan masyarakat Barat dengan bukti palsu bahwa
Islam adalah agama yang mendorong kekerasan sementara dibenarkan melalui ide
xenophobia bahwa Islam tidak kompatibel dengan nilai-nilai liberal.
Artikel yang terakhir untuk memperkuat kasus adalah artikel jurnal yang
berjudul Pegida as a European Far-Right Populist Movement. Di dalam artikel
jurnal tersebut dikatakan bahwa Pegida sebagai partai sayap kanan Jerman yang
dikenal radikal memiliki paham anti-intelektualisme kepada migran Muslim. Pada
bulan Maret 2016, AfD atau partai sayap kanan Jerman melakukan tindakan seperti
sekuritisasi perbatasan, mengadvokasi untuk melakukan penutupan pada
perbatasan timur Jerman dan menembaki perempuan dan anak-anak pengungsi atau
migran yang datang. Tindakan tersebut merupakan tindakan nyata radikal dari
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masyarakat Jerman terhadap migran dari Turki. 20
Artikel jurnal Pegida as a Europen Far-Right Populist Movement
memperkuat argumen penulis bahwa adanya krisis kemanusiaan yang terjadi di
Jerman. Kelompok partai sayap kanan Jerman tersebut melakukan tindakan radikal
yang dapat meningkatkan krisis kemanusiaan dan sentimen negatif islamophobia.
Pegida adalah masyarakat Jerman, mereka menginginkan ketidakhadiran migranmigran dari Turki tetapi melalui cara kekerasan. Cara kekerasan tersebut tidak
hanya mengancam hak asasi manusia dari migran-migran tetapi dapat mengancam
keamanan masyarakat Jerman itu sendiri.

1.5

Kerangka Pemikiran
Penelitian ini yang pertama menggunakan teori hubungan internasional,

yaitu isu yang dikaji merupakan isu yang lintas batas negara. Selain itu kini terjadi
perkembangan dari aktor hubungan internasional. Awal mulanya aktor hanya
negara tetapi pada masa kini aktor semakin beragam, mulai dari organisasi
internasional, kelompok radikal, hingga individu ikut memiliki peran yang
signifikan dalam hubungan internasional ini. Semua aktor dapat menjadi faktor
pemicu dari isu hubungan internasional.
Penelitian

ini

menggunakan

teori

liberalisme

institusional

yang

menekankan keberadaan lembaga atau organisasi internasional mendorong negara-

20
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negara untuk melakukan kerja sama yang dapat membantu mengurangi
ketidakpercayaan dan ketakutan antar negara dengan saling memberikan informasi
diantara negara anggota organisasi internasional terkait. Selain itu, lembaga atau
organisasi internasional juga memilki peran penting sebagai wadah atau forum
untuk bernegosiasi antar negara. Berdasarkan liberalisme institusional, peran
lembaga internasional adalah memberikan informasi dan peluang untuk melakukan
negosisasi, tempat untuk melihat apakah negara anggota telah melakukan
komitmen yang telah disepakati, memperkuat kepercayaan akan soliditas perjanjian
internasional. 21
Konsep dalam Liberalisme Institusional adalah organisasi internasional
menjadi salah satu aktor dalam Hubungan Internasional. Archer menjelaskan
bahwa organisasi internasional merupakan struktur formal dan berkelanjutan yang
dibentuk oleh negara anggota baik pemerintah maupun non-pemerintah yang terdiri
dari dua negara atau lebih negara berdaulat, untuk membahas suatu isu tertentu atau
supaya kepentingan bersama dapat tercapai. Tujuan dibentuknya organisasi
internasional adalah untuk menjaga agar kebijakan yang telah dibuat bersama dapat
berjalan dengan baik dan agar tujuan bersama dapat tercapai sekaligus dapat
menjadi tempat untuk negara anggota dalam melakukan negosiasi untuk mencapai
kepentingan masing-masing negara, dan juga untuk mengkoordinasikan kegiatankegiatan dalam negara ataupun antar negara. 22
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Liberalisme Institusional menyatakan bahwa institusi dan aturan dapat
memfasilitasi kerja sama yang saling menguntungkan baik di dalam maupun antar
negara. Tujuan sosial dari liberalisme institusional adalah untuk mendorong efek
menguntungkan pada keamanan manusia, kesejahteraan manusia dan kebebasan
manusia sebagai hasil dari dunia yang lebih damai, makmur dan bebas. Liberalisme
Institusional membenarkan penggunaan kekuasaan dalam membangun institusi
berdasarkan konsepsi tujuan sosial.23
Islamophobia merupakan sebuah konsep yang memiliki definisi yang
berbeda-beda. Setiap orang bahkan ahli dapat menginterpretasikan konsep dari
islamophobia. Seorang ahli dapat mengatakan bahwa definisi islamophobia dari
ahli yang lain memiliki makna yang terlalu luas atau terlalu sempit. 24
Tetapi, seorang ahli bernama Stolz memiliki definisi tersendiri terhadap
islamophobia yaitu penolakan terhadap Islam, kelompok Muslim, dan individu
Muslim berdasarkan prasangka dan stereotipe, serta memungkinkan adanya emosi,
kognitif, evaluatif, serta elemen yang berorientasi pada tindakan seperti
diskriminasi dan kekerasan.25 Konsep Islamophobia juga menjelaskan bahwa
islamophobia merupakan respon terhadap ancaman, persepsi terhadap ancaman,
dan menghasilkan radikalisasi kepada kelompok signifikan yaitu Muslim. 26
Islamophobia merupakan konsep yang dapat dibagi ke dalam beberapa
kategori. Pertama, perwujudan islamophobia melalui penyerangan yang ditujukan
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kepada Muslim. Seperti contoh pemukulan, pendorongan, cemoohan, bahkan
menarik hijab dari wanita Muslim dan berujung kepada pembunuhan. Kategori
kedua yaitu islamophobia yang ditujukan kepada serangan kepada benda atau
properti Islam seperti contoh masjid, pemakaman, dll. Penyerangan tersebut dapat
berupa vandalism atau perusakan, graffiti, dan segala yang berhubungan dengan
properti Islam. 27
Kategori

yang

ketiga

yaitu

perwujudan

islamophobia

yang

direpresentasikan berupa aksi intimidasi. Aksi dari intimidasi ini dapat berupa
barisan kelompok yang menyuarakan anti-Muslim, seperti kampanye, demonstrasi,
dll. Kategori yang keempat adalah ketika islamophobia dapat merubah sistem
dalam suatu instansi atau institusi. Seperti contoh terdapat perlakuan yang berbeda
di suatu institusi terhadap kaum Muslim.
Kategori yang terakhir adalah islamophobia yang berujung kepada insiden
dimana adanya komentar atau pernyataan yang berkelanjutan dalam ranah publik
yang meremehkan Islam atau Muslim. Kategori yang kelima ini seringkali
dimunculkan di dalam media seperti majalah, koran, internet, dll. Karena media
merupakan sumber informasi yang mudah diakses oleh banyak orang. Kelima
kategori tersebut dapat dilakukan oleh individu atau organisasi atau kelompok. 28
Pelanggaran hak asasi manusia merupakan dua penggalan kata yang
berbeda. Hak asasi manusia itu sendiri adalah hak untuk setiap manusia dapat hidup
dan bebas berekspresi sesuai yang diinginkan. Tetapi, dengan adanya pelanggaran
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maka definisi tersebut memiliki arti yang sebaliknya. Pelanggaran hak asasi
manusia adalah apabila seorang manusia tidak dapat memiliki hak-hak untuk hidup,
bebas berekspresi, dan mengemukakan pendapat. Melainkan manusia tersebut tidak
bebas dikarenakan adanya tekanan dari suatu individu atau kelompok lain di
lingkungan hidupnya. Oleh sebab itu pelanggaran hak asasi manusia adalah
aktivitas berbahaya yang dilakukan oleh suatu oknum atas hak orang lain demi
kepentingan oknum tersebut. 29
Sedangkan, pelanggaran hak asasi manusia menurut European Convention
on Human Rights itu sendiri adalah ketika dampak yang dihasilkan dari kekerasan
suatu oknum atas hak orang lain tersebut tidak hanya berdampak kepada suatu
individu atau kelompok saja tetapi berdampak kepada pemerintahan atau rezim
yang sedang berkuasa pada suatu negara. Konsep pelanggaran hak asasi manusia
menurut European Convention on Human Rights juga dikatakan bahwa ECHR juga
melarang aktifitas kekerasan yang mengancam suatu kelompok masyarakat secara
umum. 30
Konsep lain yang terkait dengan penelitian ini yaitu konsep integrasi
regional dari Ernst B. Haas. Konsep integrasi regional menjelaskan bahwa sebuah
kumpulan negara yang berada di suatu wilayah yang berdekatan dan membuat
sebuah organisasi yang tentunya berupa aktor non-negara. Organisasi tersebut
memiliki kekuatan yang sebanding dengan negara dan memiliki wewenang untuk
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dapat membuat sebuah kebijakan. Kebijakan tersebut pada akhirnya akan dipatuhi
dan dianut oleh tidak hanya satu negara yang berada di wilayah tersebut. 31
Terdapat teori lain yang mendukung yaitu teori international migration atau
migrasi internasional. Teori tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu teori
mikro, teori meso, dan teori makro. Perbedaan antara ketiga bagian tersebut adalah
apabila teori mikro memiliki fokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi
keputusan individu untuk bermigrasi, seperti contoh faktor manfaat migrasi bagi
setiap individu. Teori mikro ini merupakan murni asumsi dan keputusan dari
individu untuk bermigrasi. 32
Teori makro adalah teori yang tepat untuk penelitian ini. Teori makro
memiliki fokus kepada kondisi struktural yang berada di dalam negara asal migran.
Teori makro menjelaskan faktor pendorong seperti migrasi ekonomi yang
disebabkan oleh pengangguran atau gaji yang rendah di negara asal migran. Teori
makro juga dapat tentang adanya pendorong untuk pemindahan paksa terhadap
migran, seperti ketakutan adanya kekerasan umum atau perang saudara di negara
asal. 33
Konsep berikutnya yaitu push-pull factors yaitu konsep yang dapat
menjelaskan faktor-faktor dari migran yang bermigrasi. Sesuai dengan namanya
konsep tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu push factors dan pull factors.
Perbedaan dari keduanya adalah push factors merupakan konsep yang lebih
menekankan kepada reasons to leave atau alasan dari para migran tersebut pergi
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dari negara asal kepada suatu negara tujuan yang baru. Segala bentuk faktor yang
merugikan dari daerah asal merupakan faktor pendorong dimana adanya paksaan
terhadap populasi untuk mencari perlindungan baru di negara lain. Faktor-faktor
tersebut dapat berupa tingkat kehidupan yang tidak memadai, kekurangan
makanan, kekeringan, genosida, penganiayaan politik atau agama, bahkan bencana
alam. 34
Sedangkan pull factors merupakan konsep yang lebih menekankan kepada
reasons to migrate atau alasan untuk bermigrasi. Di mana pull factors menjelaskan
individu atau populasi menentukan apabila pindah ke suatu negara yang baru akan
memberikan dampak dan manfaat yang signifikan, atau menjelaskan negara baru
yang hendak menjadi tujuan bermigrasi apakah dapat memberikan kenyamanan
yang tidak didapatkan di negara asal migran. 35

1.6

Metode Penelitian dan Jenis Penelitian

1.6.1

Metode Penelitian
Dalam mengkaji penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian

kualitatif berupa studi kasus. Karena penelitian ini merupakan penelitian yang akan
memberikan laporan yang rinci sesuai dengan topik yang akan dikaji. Metode
penelitian kualitatif juga memiliki tujuan untuk memberikan sebuah hasil analisis
yang mencakup banyak informasi bagi pembacanya. Penelitian ini menekankan
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pada observasi dan pemahaman secara konteks sosial yaitu perilaku manusia,
politik, dan budaya.
Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif
dan cenderung menggunakan pendekatan analisis yang bersifat induktif. Oleh sebab
itu, penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik seperti penelitian kuantitatif.
Karena, penelitian kualitatif dimulai menggunakan teori dan data dan menghasilkan
penelitian berupa laporan dan temuan baru yang belum ditemukan oleh peneliti lain
sebelumnya.36
Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode analisis data berupa
triangulasi. Metode tersebut adalah metode untuk mencocokan data terkait
penelitian dan mengecek kebenaran informasi yang diperoleh dari sudut pandang
yang berbeda-beda. Tentunya sudut pandang dari ahli dan aktor-aktor terkait.
Metode triangulasi menganalisis data menggunakan kerangka pemikiran yang
berhubungan dengan penelitian. 37

1.6.2

Teknik Pengumpulan Data
Penulis menggunakan studi dokumen atau studi pustaka karena penelitian

ini merupakan penelitian kualitatif. Data tersebut diperoleh dari buku, jurnal,
website, dan sumber lainnya. Penulis juga akan menggunakan sumber dari jurnal
online seperti Researchgate, Proquest, dan SAGE.
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Pengumpulan data diambil dari sumber-sumber yang terpercaya dan
berkaitan dengan topik yang akan dikaji. Penulis mencari data tentang pelanggaran
hak asasi manusia di Jerman. Setelah data sudah terkumpul penulis menggunakan
metode triangulasi untuk menganalisis data-data yang sudah ada yaitu dengan cara
menggunakan lebih dari satu metode untuk mengumpulkan data. Kemudian,
menganalisis data tersebut dengan kebijakan Dewan Eropa dan memberikan
kesimpulan akan efektifitas dari implementasi kebijakan Dewan Eropa terhadap
migran Muslim di Jerman.

1.7

Sistematika Pembahasan
Bab I membahas tentang latar belakang serta identifikasi masalah dari

islamophobia yang berada di Jerman. Di dalam bab I juga terdapat pembatasan
masalah yang berisi periode masalah yang akan dikaji.
Bab II dalam penelitian ini berisi penjelasan tentang peran Dewan Eropa
dalam membuat European Convention on Human Rights (ECHR). Lalu, membahas
lebih dalam Dewan Eropa sebagai organisasi regional dan ECHR sebagai hukum
internasional.
Bab III berisi perkembangan islamophobia di Jerman dan aktivitas
pelanggaran hak asasi manusia dari partai sayap kanan Jerman. Serta analisis
implementasi ECHR terhadap perkembangan pelanggaran HAM di Jerman.
Bab IV berisi kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

