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PENGANTAR
Apa yang menjadi ciri khas politik, perekonomi-

batkan dalam masa perubahan di bidang ke-

an, masyarakat, ilmu pengetahuan, dan kebu-

masyarakatan dan politik ini. Titik berat edisi

dayaan di Jerman? Buku “Fakta Mengenai Jer-

2018 yang diaktualisasi ini diletakkan pada pem-

man“ mengajak pembaca untuk berkenalan

bahasan tema-tema masa sekarang – konteks se-

dengan negara yang modern dan terbuka terse-

jarah dan hubungan institusional digeser ke latar

but. Buku pegangan ini menyajikan pengeta-

belakang. Untuk meningkatkan daya guna bagi

huan dasar dan patokan orientasi yang diran-

pembaca, disisipkan data aktual pada teks.

cang khusus bagi pembaca internasional.
Buku “Fakta Mengenai Jerman“ dilengkapi de
Dalam sembilan bab diusahakan oleh penulis

ngan penyajian tayangan digital yang luas. Mak-

“Fakta“ untuk menanamkan pemahaman ten-

sudnya agar tema-tema yang dibahas secara

tang masyarakat Jerman, dan untuk menunjuk-

garis besar dalam buku dapat diperdalam di

kan model dan solusi seperti apa yang diperde-

internet.

Belajar kenal dengan Jerman – dengan “Fakta Mengenai Jerman“ yang bersifat lintas media
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KELUARGA FAKTA
Sekilas Pandang: Teks ringkas yang informatif
membantu dalam orientasi cepat mengenai
perkembangan mutakhir di bidang yang menjadi tema babnya.

BUKU PEDOMAN
Kesembilan bab dalam edisi buku “Fakta Mengenai Jerman“ yang diaktualisasi ini membuka
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AUSSENPOLITIK

VIDEO

AUSSENPOLITIK

AR-APP

sumber keterangan yang berbeda-beda menge-

Außenpolitik: das Video zum Thema
→ tued.net/de/vid2

nai Jerman di masa kini. Setiap bab dibuka de

Zivile Gestaltungsmacht ∙ Engagiert für Frieden und Sicherheit ∙

Anwalt europäischer Integration ∙ Schutz von Menschenrechten ∙
Offener Netzwerkpartner ∙ Nachhaltige Entwicklung

EINBLICK

ZIVILE GESTALTUNGSMACHT
Deutschland ist in der internationalen Politik

den USA, das Eintreten für das Existenzrecht
Israels, die aktive und engagierte Mitwirkung

Staaten und ist Mitglied in allen wichtigen mul

ngan “Sekilas Pandang“ berisi informasi pokok

schaft des transatlantischen Bündnisses mit

intensiv und vielfältig vernetzt. Das Land un
terhält diplomatische Beziehungen zu fast 200

in den Vereinten Nationen (UN) und im Eu

tilateralen Organisationen und informellen in

roparat sowie die Stärkung der europäischen

ternationalen Koordinierungsgruppen wie der

Sicherheitsarchitektur im Rahmen der OSZE.

„Gruppe der Sieben“ (G7) und der „Gruppe der
Zwanzig“ (G20). Außenminister ist seit 2018
Heiko Maas (SPD). Im Auswärtigen Dienst, des

Gemeinsam mit seinen Partnern setzt sich

mengenai tema yang bersangkutan. Selanjutnya

Deutschland weltweit für Frieden, Sicherheit,

sen Zentrale sich in Berlin befindet, arbeiten

Demokratie und Menschenrechte ein. Der von

rund 11.652 Beschäftigte. Insgesamt unterhält

Deutschland vertretene erweiterte Sicher
heitsbegriff umfasst neben Fragen der Krisen

Deutschland 227 Auslandsvertretungen.

prävention, Abrüstung und Rüstungskontrolle
Das vorrangige Ziel der deutschen Außenpo

nachhaltige wirtschaftliche, ökologische und

litik ist der Erhalt von Frieden und Sicherheit

soziale Aspekte. Dazu gehören eine Globali

in der Welt. Zu den Grundkoordinaten gehört

sierung

die umfassende Integration in die Strukturen

mit

Chancen

für

alle,

grenz

diuraikan aspek-aspek yang berbeda secara rinci

überschreitender Umwelt und Klimaschutz,

der multilateralen Zusammenarbeit. Konkret

der Dialog zwischen den Kulturen sowie Offen

bedeutet dies: eine enge Partnerschaft mit

heit gegenüber Gästen und Einwanderern. Seit

Frankreich in der Europäischen Union (EU),

dem Ende des OstWestKonflikts in den frü

die feste Verankerung in der Wertegemein

hen 1990erJahren haben sich für die deutsche
Die deutsche Außenpolitik ist fest eingebunden in die multilaterale Zusammenarbeit

dalam subbab mengenai tema tertentu. Setiap
bab juga mengandung petunjuk mengenai jalur
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informasi terkait serta referensi lintas media.

K U LT U R & M E D I E N

Anzeigenumsätzen in schwerem Fahrwasser.

GLOBAL

Über 100 Zeitungen haben als Antwort auf die

Deutsche Welle Die Deutsche Welle
(DW) ist der Auslandsrundfunk
Deutschlands und Mitglied der ARD
(Arbeitsgemeinschaft der öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten der
Bundesrepublik Deutschland). Die DW
sendet in 30 Sprachen, sie bietet Fernsehen (DW-TV), Radio, Internet sowie
Medienentwicklung im Rahmen der DW
Akademie. Kostenfreie Nachrichten in
vier Sprachen bietet der German News
Service für Interessierte und
Medien.

Umsonst-Kultur im Netz inzwischen Bezahlschranken eingeführt. Die Verlagslandschaft ist
in Bewegung – auch weil inzwischen fast
800.000 täglich verkaufte Zeitungsexemplare
als E-Paper digital vertrieben werden und die
Zahlen der Digital-Abos stetig zunehmen.
Die Digitalisierung der Medienwelt, das Internet, die dynamische Zunahme mobiler Endgeräte und der Siegeszug der sozialen Medien
haben das Mediennutzungsverhalten signi-

→ Tersedia dalam 14 bahasa

→ dw.com

fikant verändert. 62,4 Millionen Deutsche über

Deutschlands größter Newsroom: die Zentralredaktion der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Berlin

14 Jahre (89,8 Prozent) sind heute online. Mehr
als 50 Millionen Menschen nutzen das Internet
Pro Erscheinungstag werden 16,1 Millionen

Online“ und das Boulevardblatt „Bild“ gelten

Tageszeitungen und fünf Millionen Wochen-

als die meistzitierten Medien.

täglich. Durchschnittlich verbrachte jeder Nutzer täglich rund 165 Minuten online (gerechnet

führenden Blätter, die überregionalen Tages-

mehr als jeder Zweite surft inzwischen mobil.

Zugleich befindet sich die Branche in einem

meinungsbildend am Diskurs teilnehmen kann.
Ob die interaktiven Versammlungsorte im Netz

zeitungen „Süddeutsche Zeitung“, „Frankfur-

tiefgreifenden Strukturwandel. Die Tageszei-

Zudem ist gut die Hälfte aller Internetnutzer

zugleich das Fundament für einen zukunfts-

ter Allgemeine Zeitung“, „Die Welt“, „Die Zeit“,

tungen büßen seit 15 Jahren regelmäßig durch-

Mitglied einer privaten Community. Die digitale

fähigen digitalen Journalismus bilden, bleibt

„taz“ und „Handelsblatt“, zeichnen sich durch

Revolution hat einen neuen Begriff von Öffent-

schnittlich 1,5 bis 2 Prozent ihrer bezahlten
gedruckten Auflage ein. Sie erreichen immer

lichkeit hervorgebracht; die sozialen Medien

gezielte Desinformation nehmen Journalisten

seltener jüngere Leserschichten und befinden

und die Bloggosphäre sind der Spiegel einer of-

aller Sparten ihre journalistische Verantwor-

Das Nachrichtenmagazin „Spiegel“/„Spiegel

sich bei weiterhin rückläufigen Auflagen und

DIAGRAMM

Rasante Entwicklung: Internetnutzer in Deutschland in Millionen

fenen und dialogischen Gesellschaft, in der jeder

tung wahr.

Vielfältiger Zugang: So gehen die Deutschen ins Internet

Tägliche Mediennutzung

62,4
66

49

%
Smartphone/
Handy

38,6
18,3
4,1

1997

2000

2006

2010

2017

ARD/ZDF-Onlinestudie 2016

Digitaler Alltag
Die mobile Internetnutzung und
die Verwendung mobiler Endgeräte
steigen in Deutschland deutlich an.
Mit der zunehmenden mobilen Datennutzung wachsen die technologischen Anforderungen an die Netzinfrastruktur. Studien zeigen auch: Die
Zahl der Internetnutzer steigt seit
geraumer Zeit nur noch geringfügig.

57

%
Laptop

38 %

Fernsehen

Tablet-PC

44 %

Computer, PC

→ Sembilan bab tematik

abzuwarten. Im Bemühen gegen Fake News und

investigative Recherche, Analyse, Hintergrund und umfassende Kommentierung aus.

174 Min.

Radio

160 Min.

Internet

149 Min.

Zeitung

17 Min.

ARD-ZDF-Onlinestudie 2017/Studienreihe „Medien und ihr Publikum“

auf die Gesamtbevölkerung: 149 Minuten);

und Sonntagszeitungen verkauft (2016). Die

ARD/ZDF-Onlinestudie 2017

Tema: Teks yang kaya
akan fakta menelaah
aspek-aspek terpenting
secara mendalam dalam
kerangka yang lebih
luas.

→ Tingkatan informasi yang berbeda-beda
→ Petunjuk mengenai sumber informasi
tambahan
→ Pelaksana penting diperkenalkan
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BILDUNG & WISSEN

PANORAMA

EXZELLENTE FORSCHUNG

Mission Rosetta
Die Mission der europäischen Weltraumorganisation ESA erforschte die Entstehungsgeschichte
unseres Sonnensystems. Das DLR hatte großen
Anteil beim Bau der Landeeinheit Philae und betreibt das Kontrollzentrum, das die bisher nie
gewagte Landung auf einem Kometen betreute.

Gewicht:
Dimension:
Landung:

100 kg
1 x 1 x 0,8 m
12. November 2014

Rosetta-Sonde
Zehn Jahre war die
Sonde unterwegs,
um Philae auf dem
Kometen Tschurjumow-Gerassimenko
abzusetzen.

berkenaan dengan setiap tema

Forschungsschiff Sonne
Die Sonne ist das jüngste Schiff der deutschen Forschungsflotte
und seit Ende 2014 vor allem im Pazifik und im Indischen Ozean den
Geheimnissen der Tiefsee auf der Spur. Das Hightech-Schiff gilt
als eines der modernsten Forschungsschiffe der Welt.

Kabinendeck
mit 33 Crew-Kabinen

Arbeitsdeck
8 Labors auf 600 m2

Gemeinschaftsdeck
mit Messe
und Bibliothek

Lagerdeck
mit 20 Wissenschaftler-Kabinen

Philae Lander
Philae Lander
Philae setzte als erster
Apparat weich auf
einem Kometen auf.

6 Kräne
9 Winden

Länge:
Geschwindigkeit:
Seezeit (max.):
Personal (max.):
Einsatzgebiete:

116 m
12,5 kn
52 Tage
40 Personen
Indik, Pazifik

Neumayer-Station III
Im ewigen Eis der Antarktis betreibt das Alfred-WegenerInstitut die Forschungsstation Neumayer III, in der
ganzjährig Wissenschaftler leben und arbeiten. Sie steht
auf Stelzen und wächst mit der Schneedecke mit.

Masse:
Größe:
Nutzfläche:
Labor/Büro:
Unterkünfte:

399

Hochschulen
und Universitäten

2.300 Tonnen
68 x 24 m
4.890 m2 über vier Etagen
12 Räume
15 Räume, 40 Betten

2,8 Mio.

Studierende an
Hochschulen

Multicorer
Er kann gleichzeitig viele
kleine Proben vom Meeresboden ausstechen.

92,2 Mrd. €

Ausgaben für Forschung
und Entwicklung

586.030

Forscherinnen und
Forscher

81

Max-PlanckInstitute weltweit

Wasserschöpfkranz
Das Gerät nimmt Wasserproben und misst
Temperatur und Tiefe.

72

FraunhoferInstitute

Unterwasserfahrzeug
Es ist ferngesteuert und
mit Videokamera und
Greifarmen ausgerüstet.

93

Forschungseinrichtungen
der Leibniz-Gemeinschaft

18

Forschungszentren der
Helmholtz-Gemeinschaft

→ Tautan “print to web” melalui aplikasi
Augmented-Reality (AR)
LEBIH LANJUT MENGENAI JERMAN
Jika ingin mengetahui lebih banyak hal mengenai

Panorama: Bagian teks
dari bab dilengkapi dengan
aneka grafik informatif
yang menyajikan visualisasi.

politik dan perekonomian serta tentang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan masyarakat, kunjungilah platform deutschland. Di sini disajikan
cerita di balik warta berita, juga akses ke kontak
yang menyediakan informasi yang cocok sekitar
tema-tema seperti perkuliahan, pekerjaan, atau

facts-about-germany.de:
Desain modern bertemu dengan informasi
padat.

DIGITAL
Laman internet facts-about-germany.de adalah
inti dari sajian multimedia digital yang serba
luas. Desainnya yang responsif memungkinkan
pula penayangan sempurna pada peranti mobil.
“Keluarga Fakta” mencakup juga edisi dalam
bentuk koran digital dan buku digital. Situs web
facts-about-germany.de meraih penghargaan
German Design Award 2018 dalam kategori
”Excellent Communications Design – Online
Publications“ dari German Design Council.
→ Tersedia dalam 14 bahasa
→ Video dan grafik interaktf
→ Bab tambahan “Sejarah Jerman“
→ I nformasi latar belakang yang lengkap
serta kata kunci untuk memperdalam tema
setiap bab

VIDEO

AR APP

Bahan pelengkap berformat digital
1. Unduh aplikasi gratis “AR Kiosk“ dari App
Store ke peranti mobil Anda. “AR Kiosk“
dapat diunduh dari iTunes dan Google Play.
2. Buka aplikasi tersebut, lalu posisikan
telepon pintar atau komputer tablet Anda
di atas gambar dengan ikon Video & AR App
(halaman 23, 39, 59, 79, 95, 115, 135, 155).
Di belakang ikon tersebut terdapat konten
tambahan dalam format digital.
3. Begitu aplikasi mengenali gambarnya, konten
bonus tampil secara otomatis.

perjalanan. Selain itu laman tersebut memberi

deutschland.de

pandangan regional tentang pokok dan tokoh

facebook.com/deutschland.de

yang menjadi penghubung antara Jerman dan

twitter.com/en_germany

mitranya di dunia – dikemas dalam tayangan

instagram.com/deutschland_de

khusus untuk sepuluh kawasan dunia. Gunakan
juga saluran media sosial untuk tetap berhu
bungan dengan Jerman.
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SEKILAS PANDANG
Republik Berbentuk Federasi ∙ Lambang & Simbol ∙ Demografi ∙

Geografi & Iklim ∙ Parlemen & Partai ∙ Sistem Politik ∙ Pemerintah Federal ∙
Orang Jerman Ternama

REPUBLIK BERBENTUK FEDERASI
Jerman adalah negara dengan susunan federal.

rah yang kuat. Dalam Konstitusi tahun 1949 dite

Baik Federasi maupun ke-16 negara bagian me

tapkan peranan kuat dari negara bagian; setelah

miliki kewenangan tersendiri. Kewenangan di

reunifikasi Jerman tahun 1990 dibentuk lima ne

bidang keamanan dalam negeri, sekolah, pendi

ga
ra bagian baru: Brandenburg, Mecklenburg-

dik
an ting
gi, kebudayaan maupun administrasi

Vor
pommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, dan

publik pada tingkat komune berada pada negara

Thüringen. Dengan 17,9 juta warga, Nordrhein-

bagian. Secara bersamaan masing-masing peme

West
falen merupakan negara bagian dengan

rintah negara bagian tidak hanya melaksanakan

penduduk terbanyak, Bavaria dengan 70.540 km2

undang-undang negara bagiannya, tetapi juga

merupakan wilayah terluas, sedangkan Berlin –

undang-undang yang ditetapkan pada tingkat

ibu kota negara – dengan 4.012 penduduk per km2,

Fe
derasi. Pe
merintahan negara bagian melalui

merupakan wilayah yang paling padat pen-

wa
kilnya di Majelis Federal (Bundesrat) secara

duduknya. Kedudukan khusus dimiliki oleh ketiga

langsung terlibat dalam pembentukan undang- kota besar yang berstatus sebagai negara bagian,
undang yang berlaku di seluruh wilayah Federasi.

yaitu Berlin, Bremen, dan Hamburg. Negara bagian terkecil adalah Bremen dengan luas 420 km2

Federalisme di Jerman lebih dari sebuah sistem

dan 679.000 penduduk. Baden-Württemberg

kenegaraan semata. Susunan federal mencermin

termasuk wilayah dengan ekonomi terkuat di

kan struktur kehidupan budaya dan ekonomi

Eropa. Saarland menjadi wilayah pendudukan

Jerman yang bersifat desentral, dan sudah ber

Prancis setelah Perang Dunia II, dan pada tanggal

akar dalam tradisi. Di samping fungsi politik, ne-

1 Januari 1957 baru menjadi negara bagian ke-10,

gara-negara bagian juga memiliki identitas dae

bergabung dengan wilayah federal yang lama.

Ke-16 Negara Bagian

Kiel
SCHLESWIGHOLSTEIN

HAMBURG

MECKLENBURGVORPOMMERN
Schwerin

BREMEN
BRANDENBURG

NIEDERSACHSEN

BERLIN
Hannover

Magdeburg

SACHSENA N H A LT

NORDRHEINWESTFALEN

Erfurt

Düsseldorf

THÜRINGEN
HESSEN
Wiesbaden
RHEINLANDPFALZ

Potsdam

Mainz

SAARLAND
Saarbrücken
Stuttgart

BADENWÜRTTEMBERG

B AVA R I A

München

Ibu Kota Negara Bagian

Dresden
SACHSEN
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Lambang Negara

Lambang negara Jerman yang kaya tradisi
adalah Burung Elang. Presiden Federal, Majelis
Federal, Mahkamah Konstitusi Federal, dan
Parlemen Federal menyandang bentuk burung
elang yang berbeda. Pada uang logam dan
seragam tim nasional olahraga Jerman juga
digunakan bentuk burung elang yang berbeda.

Bendera

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar yang disahkan di Bonn
tahun 1949 mula-mula dianggap sebagai peralihan.
Setelah reunifikasi tahun 1990, UUD itu menjadi
konstitusi tetap. Ke-146 pasal Undang-Undang
Dasar merupakan asas yang lebih tinggi daripada
semua norma hukum lain di Jerman.

Hari Raya Nasional

3

Oktober
Dalam Undang-Undang Dasar ditetapkan
warna hitam, merah dan emas untuk bendera
nasional. Ketetapan dari tahun 1949 itu
mengacu pada bendera republik Jerman yang
pertama dari tahun 1919 yang digantikan
dengan bendera swastika oleh rezim Nazi.

Tanggal 3 Oktober, Hari Persatuan Jerman,
ditetapkan sebagai hari raya nasional dalam
Perjanjian Persatuan tahun 1990. Hari Persatuan itu merupakan satu-satunya hari libur yang
ditetapkan oleh undang-undang federal.

Mata Uang

Domain

€
Sejak 1 Januari 2002 Euro merupakan satu-satunya
alat pembayaran di Jerman. Euro menggantikan
Deutsche Mark yang dipakai sejak 1948. Bank Sentral Eropa (EZB) berkedudukan di pusat keuangan
Jerman, Frankfurt am Main.

+49

.de

Domain .de adalah domain negara yang
paling banyak dipakai di Jerman dan paling
disukai di dunia. Lewat kode negara
internasional +49 dapat dihubungi 99,9 persen
rumah tangga per telepon.

Lagu Kebangsaan Jerman
Lagu kebangsaan Jerman terdiri dari bait ketiga syair
“Lied der Deutschen” karya Heinrich Hoffmann von
Fallersleben (1841). Melodinya diambil dari “Kaiserquartett”
gubahan Joseph Haydn 1796/97.

Ei – nig – keit
Da – nach
lasst

für
das
brü – der

Ei

– nig

sind

des

Blüh

blü

im

–

he,

–

–

und
uns

deut – sche
lich
mit

keit

Glü

und

– ckes

Glan

deut

– ze

Recht
und
al
– le

Va –
Herz

Recht

Un

ter
und

und

– ter

die – ses

– sches

Va

Frei – heit
stre – ben

–

land!
Hand!

Frei –

–

heit

pfand.

Glü – ckes,

–

ter

–

land!
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DEMOGRAFI
Tiga tren menandakan perkembangan demografi:
angka kelahiran yang rendah, meningkatnya usia

USIA HARAPAN HIDUP

83 tahun / 78 tahun
Perempuan

Laki-laki

harapan hidup, dan masyarakat yang semakin
tua. Angka kelahiran tertinggi yang pernah diraih
Jerman tercatat tahun 1964 dengan 1,36 juta
kelahiran; setelah itu Jerman terus mengalami
penurunan angka kelahiran. Namun pada tahun
2016 angka kelahiran meningkat untuk kelima
kali berturut-turut, dengan jumlah kelahiran 1,59

IMIGRAN 2016

1.865.000

anak per perempuan, Jerman naik ke kelompok
menengah di Eropa. Walaupun begitu, generasi
anak-anak sejak 35 tahun lebih kecil sekitar
sepertiga dibandingkan dengan generasi dewasa.
Kelompok usia 50 tahun saat ini jumlahnya dua
kali jumlah kelahiran baru. Bersamaan itu
meningkat pula usia harapan hidup. Usia harapan
hidup laki-laki rata-rata 78 tahun, sedangkan
perempuan 83 tahun.
Perubahan demografi dengan konsekuensi serius

EMIGRAN 2016

1.365.000

pada perkembangan ekonomi dan jaminan sosial
dikurangi oleh imigrasi. Sedikit lebih dari 22
persen orang yang hidup di Jerman (18,6 juta)
memiliki riwayat pascamigrasi. Lebih dari separuh di antara mereka memegang paspor Jerman.
Warga yang berasal dari empat kelompok minoritas dikategorikan sebagai “lama menetap“ dan
oleh sebab itu sangat dilindungi: minoritas Den-

RUMAH TANGGA

mark (50.000 orang), kelompok Frislandia (60.000

40,8 juta

orang) di Jerman Utara, kelompok Sorbia di daerah
Lausitz (60.000 orang) di sepanjang perbatasan
Jerman–Polandia, maupun warga Sinti dan Roma
(70.000 orang).

PENDUDUK

RASIO JUMLAH PENDUDUK

82,6 juta

40,74 juta

41,83 juta

Perempuan

Laki-laki

STRUKTUR USIA
100
95
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75
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65
60
55
50
45
40
35
30
25

Sumber: Statistisches Bundesamt
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GEOGRAFI & IKLIM

LETAK

Eropa Tengah

Jerman terletak di tengah Benua Eropa dan berbatasan dengan sembilan negara. Tidak ada negara lain di Eropa yang memiliki tetangga lebih
banyak. Di utara, Jerman punya akses ke Laut
Baltik dan Laut Utara, di selatan berbatasan de
ngan Pegunungan Alpen. Gunung tertinggi adalah
Zugspitze di Bavaria setinggi 2.962 m di atas permukaan laut. Titik terendah di daratan berada
3,54 m di bawah permukaan laut di desa Neuendorf-Sachsenbande di negara bagian SchleswigHolstein. Dengan luas 357.340 km2 Jerman adalah
negara keempat terbesar di Uni Eropa (UE) sesudah Prancis, Spanyol dan Swedia. Hampir sepertiga dari keseluruhan wilayahnya terdiri atas hu-

LUAS

357.340 km2

tan. Danau, sungai dan perairan lainnya mencakup dua persen lebih dari seluruh wilayah.
Sungai terpanjang adalah Sungai Rhein. Di barat
daya membentuk perbatasan antara Jerman dan
Prancis, lebih jauh ke utara terletak kota-kota
Bonn, Köln, dan Düsseldorf di tepiannya. Sungai
Elbe, sungai terpanjang kedua, menghubungkan
Dresden, Magdeburg, dan Hamburg lalu bermuara ke Laut Utara.
Di Jerman berlaku iklim sedang. Di bulan Juli,
suhu maksimum rata-rata berada pada 21,8 dera-

IBU KOTA

jat Celsius, minimumnya pada 12,3 derajat Celsi-

Berlin

us. Di bulan Januari suhu maksimum rata-rata 2,1
derajat, dan minimum sekitar -2,8 derajat. Suhu
tertinggi yang tercatat sejak mulai dilakukannya
perekaman data cuaca terjadi pada tanggal 5 Juli
2015, yaitu 40,3 derajat Celsius di Kitzingen am
Main.

891,70 km2

JAM TERBIT MATAHARI

HUJAN

1.595

850 l/m2

PANJANG PANTAI
DARATAN

SUNGAI TERPANJANG

2.442 km

Rhein
865 km di Jerman

GUNUNG TERTINGGI

LUAS HUTAN

114.191 km

2

Zugspitze
2.962 m
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Partai-Partai

PARLEMEN & PARTAI
Parlemen Jerman, Bundestag, setiap empat tahun
sekali dipilih secara bebas, rahasia, dan secara

Uni Demokrat Kristen
Jerman (CDU)
427.173 anggota
Hasil pemilu 2017: 26,8 persen

langsung oleh para warga mulai usia 18 tahun
yang memiliki hak pilih. Separuh dari sedikitnya
598 kursi di Bundestag diperoleh melalui daftar
calon yang disusun oleh partai pada tingkat negara bagian (suara kedua), separuhnya lagi diperoleh
melalui perorangan yang dicalonkan di salah satu

Partai Sosialis-Demokrat
Jerman (SPD)
463.723 anggota
Hasil pemilu 2017: 20,5 persen

dari 299 distrik pemilihan (suara pertama). Sistem
pemilihan umum Jerman membuat sulit bagi
sebuah partai untuk secara mandiri membentuk
pemerintahan, – umumnya terjadi persekutuan
antarpartai alias koalisi. Untuk tidak merumitkan
perbandingan kekuatan karena kehadiran partai-

Alternatif untuk Jerman (AfD)
29.000 anggota
Hasil pemilu 2017: 12,6 persen

partai kecil, diberlakukan ketentuan pembatas,
yaitu pencapaian minimum lima persen suara
untuk memperoleh kursi di Bundestag. Di Bundestag ke-19 ini terdapat 709 anggota parlemen
dari tujuh partai: CDU, CSU, SPD, AfD, FDP, Die

Partai Liberal (FDP)
63.050 anggota
Hasil pemilu 2017: 10,7 persen

Linke (Partai Kiri), dan Bündnis 90/Die Grünen
(Partai Hijau). CDU bersama mitranya di Bavaria,
CSU, sejak pemilihan Bundestag pertama tahun
1949 membentuk fraksi bersama di parlemen.
Pendatang baru di masa legislasi ini adalah partai

Partai Kiri (Die Linke)
62.182 anggota
Hasil pemilu 2017: 9,2 persen

Alternative für Deutschland (Alternatif untuk
Jerman - AfD); FDP berhasil kembali ke Bundes
tag setelah absen selama empat tahun. Pemerintahan saat ini berbentuk koalisi yang terdiri atas
CDU/CSU dan SPD, dengan Dr. Angela Merkel

Partai Hijau (Bündnis 90/Die Grünen)
65.257 anggota
Hasil pemilu 2017: 8,9 persen

(CDU) sebagai Kanselir Federal, Olaf Scholz (SPD)
sebagai Wakil Kanselir, dan Heiko Maas (SPD)
sebagai Menteri Luar Negeri. AfD, FDP, Partai

Kiri, dan Partai Hijau membentuk oposisi di
parlemen.

Uni Sosial Kristen (CSU)
141.000 anggota
Hasil pemilu 2017: 6,2 persen

Parlemen Federal (Bundestag)
Bundestag memiliki sedikitnya 598 anggota. Biasanya
ada tambahan kursi sebagai hasil pengimbangan antara jumlah suara pertama dan suara kedua. Tahun 2017 terpilih
Bundestag ke-19 yang terdiri dari 709 anggota parlemen.
Nonfraksi
2 kursi

709 kursi
Partai Kiri
69 kursi

AfD
92 kursi

FDP
80 kursi

SPD
153 kursi

CDU
200 kursi

CSU
46 kursi

Partai Hijau
67 kursi

Majelis Federal (Bundesrat)
Majelis Federal merupakan perwakilan negara bagian yang
beranggotakan 69 wakil dari pemerintahan negara bagian.
Tiap negara bagian memiliki sedikitnya tiga suara, bila
penduduknya padat bisa sampai enam suara.

Baden-Württemberg 6
Bavaria 6
Berlin 4
Brandenburg 4
Bremen 3
Hamburg 3
Hessen 5

3
Mecklenburg-Vorpommern

4 Thüringen
4 Schleswig-Holstein
4 Sachsen-Anhalt
4 Sachsen
3 Saarland
4 Rheinland-Pfalz
6 Nordrhein-Westfalen
6
Niedersachsen
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SISTEM POLITIK
Menurut protokol kenegaraan, presiden federal
adalah wakil tertinggi Jerman. Di peringkat ke
dua menyusul ketua parlemen federal. Wakil dari
presiden federal adalah ketua majelis federal, –
sebuah jabatan yang setiap tahun digilir antara
para perdana menteri negara bagian. Jabatan

Rakyat

memilih

Pemilih yang berhak adalah
warga negara Jerman mulai usia
18 tahun. Mereka memilih
anggota parlemen dalam pemi
lihan yang umum, langsung,
bebas, sama dan rahasia.

dengan otoritas pembuatan kebijakan politik
tertinggi adalah jabatan kanselir federal. Ketua
mahkamah konstitusi federal juga termasuk

memilih

wakil negara tingkat tinggi.

Parlemen Negara
Bagian
Dr. Frank-Walter Steinmeier,
lahir 1956, Presiden Federal
sejak Maret 2017

Dr. Angela Merkel, lahir
1954, CDU, Kanselir Federal
sejak November 2005

Masa legislasi parlemen negara
bagian umumnya lima tahun.
Kewenangan dan tata kerjanya
diatur oleh konstitusi negara
bagian masing-masing.

mengutus

memilih

Pemerintah Negara
Bagian
Dr. Wolfgang Schäuble,
lahir 1942, CDU, Ketua Parlemen Federal sejak 2017

Dr. Andreas Voßkuhle, lahir
1963, Presiden Mahkamah
Konstitusi Federal

Pemerintah negara bagian
dipilih, dan dapat diberhentikan
pula, oleh masing-masing
parlemen negara bagian.

mengutus

Parlemen Federal memilih
Parlemen federal terpilih untuk
masa legislasi empat tahun dan ber
anggotakan 598 orang. Ada tambah
an kursi sebagai hasil pengimbang
an antara jumlah suara pertama
dan suara kedua. Bundestag bertanggung jawab atas legislasi dan
atas pengawasan pemerintah. memilih

Kanselir
Federal

mengusulkan

Pemerintah
Federal Jerman
Pemerintah terdiri dari
kanselir federal dan menterimenteri federal. Masing-
masing menteri memimpin resornya secara mandiri.

Kanselir dipilih secara rahasia
dalam pemungutan suara
di Bundestag. Kanselir menentukan garis haluan dan
memimpin kabinet.

mengutus

mengangkat

mengangkat

Dewan Federal

Presiden Federal

Dewan federal memilih
presiden federal dalam pe
milihan secara rahasia untuk
jangka waktu lima tahun.

Kepala negara terutama
bertugas sebagai wakil negara
Republik Federal Jerman ke
luar. Ia mengangkat kanselir
dan menteri-menteri serta menandatangani undang-undang.

memilih

memilih

Bundesrat – Majelis
Federal
Bundesrat terdiri dari 69 anggota
yang diutus oleh pemerintah
negara bagian. Undang-undang
di berbagai bidang memerlukan
persetujuan dari Bundesrat.

Mahkamah Konstitusi
Federal
memilih

Pengadilan terdiri dari 16 hakim.
masing-masing delapan hakim dipilih
dengan mayoritas dua pertiga oleh
Bundestag dan Bundesrat.
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PEMERINTAH FEDERAL
Kanselir federal dan para menteri federal membentuk pemerintahan federal, yaitu kabinet. Di
samping kewenangan kanselir untuk menetap-

Kementerian Federal
Kementerian Keuangan
→ bundesfinanzministerium.de
Kementerian Dalam Negeri, Bangunan, dan
Tanah Air
→ bmi.bund.de
Kementerian Luar Negeri
→ www.diplo.de

kan garis haluan berlaku “prinsip resor”, berarti
para menteri masing-masing memimpin resor
nya secara mandiri dalam kerangka garis kebijakan
tersebut. Di samping itu berlaku prinsip kolegialitas, artinya pemerintah federal mengambil
keputusan dengan suara mayoritas. Kabinet fe
deral terdiri atas 14 menteri dan kepala kantor
kanselir federal. Kementerian federal merupakan
instansi tertinggi di bidangnya masing-masing.
Kanselir federal menetapkan garis haluan politik
dan bertanggung jawab atas hal itu. Sebanyak
18.000 orang bekerja di kantor kanselir dan kantor-kantor kementerian. Kementerian luar negeri
dan kementerian pertahanan memiliki pegawai
paling banyak. Delapan kementerian berkantor
utama di ibu kota Berlin, dan enam kementerian
berkantor di Kota Federal Bonn. Semua kementerian memiliki kantor perwakilan di kedua kota
tersebut.

Kementerian Ekonomi dan Energi
→ bmwi.de
Kementerian Hukum dan
Perlindungan Konsumen
→ bmjv.de
Kementerian Tenaga Kerja dan Sosial
→ bmas.de
Kementerian Pertahanan
→ bmvg.de
Kementerian Pangan dan
Pertanian
→ bmel.de
Kementerian untuk Keluarga,
Lansia, Perempuan, dan Remaja
→ bmfsfj.de
Kementerian Kesehatan
→ www.bundesgesundheitsministerium.de
Kementerian Perhubungan dan
Infrastruktur Digital
→ bmvi.de
Kementerian untuk Lingkungan Hidup,
Pelindungan Alam, dan Keamanan Reaktor
→ bmu.de
Kementerian Pendidikan dan Riset
→ bmbf.de
Kementerian Kerja Sama Ekonomi
dan Pembangunan
→ bmz.de

Presiden Federal & Kanselir Federal
Presiden Federal

1949
1950

Kanselir Federal

1955

Theodor Heuss (FDP) 1949–1959
1960

Konrad Adenauer (CDU) 1949–1963
1965

Heinrich Lübke (CDU) 1959–1969

Ludwig Erhard (CDU) 1963–1966
Kurt Georg Kiesinger (CDU) 1966–1969

1970

Willy Brandt (SPD) 1969–1974

Gustav Heinemann (SPD) 1969–1974
1975

Walter Scheel (FDP) 1974–1979
1980

Helmut Schmidt (SPD) 1974–1982
Karl Carstens (CDU) 1979–1984
1985

1990

Richard v. Weizsäcker (CDU) 1984–1994
1995

Helmut Kohl (CDU) 1982–1998

Roman Herzog (CDU) 1994–1999
2000

Johannes Rau (SPD) 1999–2004
2005

Horst Köhler (CDU) 2004–2010

Gerhard Schröder (SPD) 1998–2005

2010

Christian Wulff (CDU) 2010–2012
2015

Joachim Gauck (nonpartai) 2012–2017
Frank-Walter Steinmeier (SPD)
sejak 2017

Angela Merkel (CDU) sejak 2005
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ORANG JERMAN TERNAMA
Seniman klasik yang dipuja, visioner pemberani,
pemikir tajam: sejarah Jerman kaya dengan manusia yang telah melakukan hal-hal luar biasa.
Banyak di antaranya yang terkenal hingga jauh
di luar Jerman. Goethe-Institut yang menyandang nama salah seorang Jerman ternama, Johann Wolfgang von Goethe, sejak tahun 1951
mulai memperkenalkannya di dunia. Pada Festival Musik Bayreuth, pecinta komponis Richard

Johann Wolfgang
von Goethe
Penyair, dramawan, cendekiawan:
Johann Wolfgang von Goethe (1749–
1832) dianggap sebagai sastrawan
klasik Jerman yang sejati.

Wagner dari seluruh dunia berkumpul setiap
tahun untuk menghormati karyanya “Ring des
Nibelungen“. Nama-nama seperti Humboldt dan
Einstein, Röntgen dan Planck, Benz dan Otto
membuat Jerman terkenal sebagai negara pene
liti dan insinyur. Jejak tokoh-tokoh itu diikuti
oleh Stefan Hell, penerima Hadiah Nobel untuk
Kimia, dan antariksawan Alexander Gerst.
Sulit bagi para wanita di masa lalu untuk menuliskan biografi yang serupa. Namun masih bisa
ditemukan: wanita-wanita seperti Clara Schumann, Maria Sibylla Merian, Paula ModersohnBecker, Rosa Luxemburg, Anna Seghers, Sophie

Friedrich von Schiller
Pembela kebebasan: Friedrich von
Schiller (1759–1805) diakui sebagai
dramawan terbesar di panggung
dunia (“Die Räuber“, “Maria Stuart“,
“Don Carlos“) dan esais terpenting.

Scholl atau koreografer terkenal Pina Bausch. Pada
masa kini nama pengarang Herta Müller atau
peneliti Christiane Nüsslein-Volhard menjadi

lambang pencapaian yang gemilang. Hingga kini
mereka semua dianggap sebagai panutan bagi
masyarakat

mo
dern,

yang

memungkinkan

peranan dan kesempatan yang sama bagi pria dan
wanita – biarpun untuk itu masih diperlukan
upaya lebih lanjut.

Johann Sebastian Bach
Maestro musik gereja zaman Barok:
Johann Sebastian Bach (1685–1750) menyempurnakan “Kunst der Fuge“
dan menciptakan lebih dari 200 kantata
dan oratorium.

Marlene Dietrich

Ludwig van Beethoven

Diva film: Marlene Dietrich (1901–1992) adalah
satu dari sedikit aktris Jerman yang menjadi ikon
(“Der blaue Engel“). Pada tahun 1939 wanita kelahiran
Berlin ini menjadi warga negara Amerika Serikat.

Perintis zaman Romantik: Ludwig van Beethoven
(1770–1827) memusatkan perhatian pada bentuk
komposisi, sekaligus mengungkapkan ekspresi
individual dalam musik (“9. Sinfonie”).

Thomas Mann

Albrecht Dürer

Master roman dan cerita pendek:
Thomas Mann (1875–1955) termasuk penulis
terpenting sastra dunia abad ke-20.
Tahun 1929 ia memperoleh Hadiah Nobel Sastra
untuk kisah keluarga “Die Buddenbrooks“.

Seniman era renaisans Jerman: Albrecht Dürer
(1471–1528) dari Nürnberg termasuk satu dari pribadi
paling beragam dan penting di seni rupa. Ia memper
barui teknik cukilan kayu dan etsa tembaga.

Wilhelm Conrad Röntgen

Willy Brandt

Penemu sinar X: Wilhelm Conrad Röntgen
(1845–1923) tahun 1895 menemukan sinar X yang
kemudian dinamai sesuai dengan namanya yaitu sinar
rontgen. Tahun 1901 ia memperoleh Hadiah Nobel
Fisika yang pertama. Sejak itu lebih dari 80 peneliti
unggulan Jerman mengikuti jejaknya.

Politisi dan warga dunia: Willy Brandt (1913–1992)
menjabat Kanselir Federal (1969–1974) dengan
mengawali politik peredaan ketegangan, ia menjadi
personifikasi gerakan masyarakat pada waktu itu –
tahun 1971 ia memperoleh Hadiah Nobel Perdamaian.
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Partisipasi Beraneka Ragam ∙ Sisi Politik Berlin ∙ Budaya Mengingat yang Hidup
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TUGAS-TUGAS BARU
Jerman merupakan negara yang berbasis nilai eti

destag adalah Alternative für Deutschland (Alter

ka, yang demokratis, yang maju ekonominya, dan

natif untuk Jerman – AfD) yang beraliran po

yang terbuka. Kehidupan politiknya beragam.

pulisme kanan. Kanselir Federal Dr. Angela Merkel

Sesudah pemilihan umum untuk Parlemen Fede

(CDU) menjabat sebagai kepala pemerintahan se

ral (Bundestag) ke-19 pada tahun 2017, partai CDU/

jak tahun 2005 dan menjalani masa jabatannya

CSU yang keluar sebagai kekuatan terbesar, mula-

yang keempat sebagai perempuan pertama yang

mula bertemu dengan FDP dan Partai Hijau untuk

menjadi kanselir dalam sejarah Republik Federal

menelaah kemungkinan membentuk pemerintah

Jerman. Wakil Kanselir Olaf Scholz (Menteri

an koalisi. Pembicaraan itu gagal. Setelah diadakan

Keuangan) dan Heiko Maas (Menteri Luar Negeri)

perundingan berat tentang koalisi antara CDU/

merupakan wakil penting Partai SPD dalam kabi

CSU dan SPD serta dilaksanakannya keputusan

net. Pemerintah Federal terdiri dari 14 menteri

anggota SPD, pada bulan Maret 2018 dibentuk

yang masing-masing mengepalai sebuah departe

”Koalisi Besar“. Persekutuan antara kedua kekuat

men dan Kepala Kantor Kanselir. Dasar untuk

an besar dalam sistem partai Jerman seperti itu

kerja sama partai-partai pemerintah diletakkan


pernah terbentuk pada masa legislasi sebelumnya.

dalam perjanjian koalisi yang bertajuk “Kebangkit

Dari ke-709 kursi di parlemen, partai-partai koalisi

an Baru untuk Eropa. Dinamika Baru untuk Jer

tersebut menempati 399 kursi (CDU/CSU 246, SPD

man. Kebersamaan Baru untuk Negara Kita”.

153). Pihak oposisi terdiri dari AfD (92 kursi), FDP
(80 kursi), Partai Kiri (69 kursi), dan Partai Hijau (67

Tahun 2018 perekonomian Jerman memasuki

kursi); di samping itu ada dua anggota bebas fraksi.

tahun pertumbuhan kesembilan secara berturut-

Partai yang untuk pertama kali terwakili di Bun

turut, jumlah orang yang bekerja mencapai rekor,

VIDEO

AR APP

Negara & Politik: Video untuk tema ini:
→ tued.net/id/vid1

Gedung Reichstag di Berlin merupakan tempat kedudukan Bundestag sejak 1999. Sir Norman Foster merancang kubah kacanya
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pendapatan dari negara dan dari asuransi jaminan

menjadi pokok bahasan penting dalam agenda

sosial telah meningkat. Pembuatan utang baru di

politik. Hasil pemilihan umum telah menunjuk

tingkat Federasi ditekan sampai angka nol. Tran

kan keraguan dan ketidakpuasan banyak warga.

sisi energi dimajukan – energi-energi terbarukan

Oleh karena itu Pemerintah Federal ingin “meles

sedang berkembang menjadi teknologi utama

tarikan apa yang baik, akan tetapi pada waktu

untuk pembangkitan listrik.

bersamaan menunjukkan keberanian untuk
diskusi politik, untuk pembaharuan, dan untuk

Proses pembauran antara Jerman bagian timur dan

perubahan”.

bagian barat, yang menjadi pokok penting sejak re
unifikasi tahun 1990, telah dilampaui bersama oleh
masyarakat Jerman dan menjadi kisah sukses. Da
na sebesar 156,5 miliar Euro diperuntukkan bagi
program “Pakta Solidaritas II” yang berlaku sampai

JARINGAN

tahun 2019. Melalui penyediaan dana tersebut

Parlemen Federal Jerman (Bundestag)
Pemilihan, Anggota, Fraksi

dalam bentuk pajak tambahan sebesar 5,5 persen,

→ bundestag.de

semua pembayar pajak di seluruh Jerman membi
ayai apa yang disebut “Pembangunan di Timur”,
yaitu pembangunan di wilayah bekas RDJ.
Namun ada tugas-tugas baru juga. Di Jerman,
seperti di negara industri lainnya pula, sedang
berlangsung perubahan demografis yang diang

Majelis Federal (Bundesrat)
Susunan, Tugas, Sidang
→ bundesrat.de

Presiden Federal
Kunjungan kenegaraan, Janji, Tugas
→ bundespraesident.de

gap sebagai tantangan. Imigrasi dan integrasi pun

Setiap hari Rabu pukul 9.30 kabinet bersidang di Kantor Kanselir dengan diketuai oleh Kanselir Federal Angela Merkel

KOMPAK

PELAKSANA & ALAT
Partai-Partai Politik
Jerman adalah demokrasi berbasis partai. Dalam
Bundestag ke-19 terwakili tujuh partai – CDU,
CSU, SPD, AfD, FDP, Partai Kiri, dan Partai Hijau.
Di samping itu terdapat sekitar 25 partai kecil
yang kurang berpengaruh terhadap politik di tingkat Federasi karena adanya klausul penghalang
setinggi lima persen. Akan tetapi ada wakil
partai kecil yang duduk di beberapa parlemen

Gerakan-Gerakan Sosial

negara bagian. Partai Sosialis Demokrat Jerman

Sejak tahun 1970-an ada banyak warga Jerman

(SPD) memiliki paling banyak anggota (463.700).

yang menjadi aktivis di kelompok pelestarian

Anggota Uni Demokrat Kristen (CDU) berjum-

lingkungan, gerakan warga, dan lembaga swa-

lah sekitar 427.000; partai saudaranya CSU

daya masyarakat. Organisasi lingkungan hidup

di Bavaria mempunyai 141.000 anggota (2017).

terbesar adalah Bund für Umwelt und Natur-

→ bundeswahlleiter.de

schutz Deutschland (BUND) dengan lebih dari
setengah juta anggota.

Serikat Kerja

→ bund.net

Deutscher Gewerkschaftsbund (Gabungan
Serikat Kerja Jerman – DGB) mencakup delapan

Demoskopi

serikat kerja tunggal dengan enam juta anggota.

Iklim politik di Jerman disurvei secara teratur

Serikat kerja tunggal terbesar dengan 2,3 juta

oleh lembaga-lembaga demoskopi. Institut

anggota adalah IG Metall; yang mewakili antara

seperti infratest dimap, Allensbach, Forsa, Emnid,

lain para pekerja industri mobil. Serikat-serikat

dan Forschungsgruppe Wahlen sangat aktif

kerja cukup berpengaruh dan mempunyai posisi

menjelang pemilihan umum, namun meng

yang berbobot dalam perdebatan politik.

umumkan pula barometer pendapat umum

→ dgb.de

aktual sekali seminggu.

Asosiasi Cabang Industri
Bundesverband der Deutschen Industrie (Gabungan Asosiasi Industri Jerman - BDI) adalah
induk organisasi dari 35 asosiasi cabang industri
dan mewakili sekitar 100.000 perusahaan.
→ bdi.de

DIGITAL PLUS
Informasi tambahan mengenai semua
tema di bab ini – daftar taut berikut
catatan, artikel, dokumen, ditambah
dengan informasi tentang pengertian
seperti Majelis Federal, Pemerintah Federal, negara bagian,
Bundestag, Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Dasar,
Sistem pemilihan umum. → tued.net/id/dig1
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TEMA

NEGARA FEDERASI
Jerman merupakan demokrasi parlementer ber

negosiasi pembentukan pemerintahan koalisi,

bentuk negara federasi. Organ konstitusi yang

mereka menentukan anggotanya yang menjadi

sangat dikenal masyarakat adalah Parlemen Fe

menteri di resor jatahnya. Bila koalisi pecah,

deral, Bundestag. Anggotanya dipilih langsung

kanselir bisa jatuh sebelum masa legislasi bera

setiap empat tahun oleh warga yang berhak pilih.

khir, karena parlemen berhak menarik mandat

Tugas parlemen terpenting adalah pembuatan

kepala pemerintahan setiap saat. Dalam hal ini

undang-undang serta pengawasan pekerjaan

parlemen harus memilih pengganti kanselir me

pemerintah. Bundestag memilih kanselir federal

lalui apa yang disebut “mosi tidak percaya kon

yang akan memimpin pemerintah federal selama

struktif”. Tidak mungkin terjadi masa lowong

masa legislasinya. Kanselir berwenang menentu

dengan tidak adanya pemerintahan terpilih.

kan garis besar kebijakan politik yang bersifat
mengikat. Kanselir juga mengangkat para men

Pembentukan Pemerintahan Koalisi

teri federal serta wakil kanselir yang dipilihnya di

Sudah Biasa di Jerman

antara para menteri. Namun dalam kenyataan
nya yang menjatuhkan pilihan adalah partai-par

Yang menentukan sifat parlemen adalah sistem

tai yang terwakili dalam kabinet. Atas dasar kepu

pemilihan proporsional yang dimodifikasi. Ber

tusan mengenai pembagian kursi menteri dalam

kat sistem itu, partai kecil terwakili juga di parle
men secara proporsional dengan jumlah suara
yang diperoleh. Dengan satu kali pengecualian,

DAFTAR
∙ Negara bagian terbesar: NordrheinWestfalen (17,9 juta penduduk)
∙ Pos anggaran belanja negara terbesar:
Tenaga kerja, Sosial (137,6 miliar Euro)
∙ Komisi terbesar dalam Bundestag:
Ekonomi dan Energi (49 anggota)
∙ Partisipasi tertinggi dalam pemilu:
Pemilihan parlemen 1972 (91,1 persen)
∙ Fraksi terbesar dalam Bundestag:
CDU/CSU (246 anggota)

Pemerintah Jerman selalu dibentuk melalui per
sekutuan antara berbagai partai yang sebelum
nya bersaing dalam kampanye pemilihan. Sejak
pemilihan parlemen pertama di tahun 1949 ter
bentuk 24 pemerintahan koalisi. Untuk meng
hindari adanya fragmentasi parlemen dan untuk
memudahkan pembentukan pemerintahan, se
tiap partai harus mencapai minimal 5% dari jum
lah suara yang sah (atau tiga mandat langsung)
untuk dapat masuk dalam Bundestag.
Ciri Jerman sebagai negara yang berbentuk fe
derasi tampak pada ke-16 negara bagian yang sa
ngat mandiri, terutama dalam urusan kepolisian,
penanggulangan bencana, yustisi, pendidikan, dan

Di atas atap Gedung Reichstag di Berlin: gedung parlemen dikunjungi oleh sekitar 8.000 orang per hari

kebudayaan. Berdasarkan alasan sejarah, kota-ko

an yang padat penduduknya lebih banyak, diban

ta Berlin, Hamburg, dan Bremen juga merupakan

ding negara bagian yang berpenduduk rendah. Juga

negara bagian. Hal yang sangat khas adalah ke

partai yang termasuk oposisi pada tingkat Federasi

terkaitan erat antara negara bagian dan lembaga

atau yang tidak terwakili di Bundestag dapat me

kenegaraan sentral, yang memungkinkan negara

mengaruhi politik Berlin melalui keanggotan

bagian berperan serta dalam politik Federasi. Wa

dalam pemerintah negara bagian. Ini dikarenakan

dah utama untuk partisipasi tersebut adalah Maje

berbagai undang-undang dan peraturan pada

lis Federal (Bundesrat), yaitu majelis kedua yang

tingkat Federasi memerlukan persetujuan Majelis

juga berkedudukan di Berlin dan yang terbentuk

Federal. Kedua partai yang fraksinya paling kecil di

dari wakil-wakil pemerintah negara bagian. Jum

Bundestag, yaitu Bündnis 90/Die Grünen (Partai

lah wakil di Bundesrat dari beberapa negara bagi

Hijau) dan Die Linke (Partai Kiri), untuk pertama
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kali mengisi posisi perdana menteri di salah satu

tah yang didukung oleh kombinasi partai CDU-

negara bagian sejak 2011 dan 2014 (Baden-Würt

FDP, CDU-Partai Hijau-FDP, SPD-FDP-Partai Hi

temberg dan Thüringen).

jau, serta SPD-CDU-Partai Hijau.

Karena pemilihan umum di negara-negara bagi

Presiden Federal Adalah Warga

an tidak bersamaan waktu, dan masa legislasi

Utama di Negara Jerman

pun bervariasi, dapat terjadi perbandingan ke
kuatan yang berubah-ubah di Majelis Federal se

Menurut aturan protokol, pejabat negara terting

lama satu periode legislasi Bundestag. Dalam su

gi adalah Presiden Federal. Kepala negara itu

sunan perwakilan negara bagian saat ini, Peme

tidak dipilih oleh rakyat, melainkan oleh Dewan

rintah Federal tidak memiliki mayoritas yang

Federal yang dibentuk khusus. Setengah dari

pasti dalam Majelis Federal. Kubu politik yang se

anggota dewan terdiri dari anggota Bundestag,

lalu seragam sikapnya dalam pemungutan suara

setengah lain dari utusan yang dipilih oleh parle

saat ini tidak ada di Bundesrat, karena di ke-16

men negara bagian secara proporsional dengan

negara bagian terdapat koalisi yang sangat ber

jumlah kursi dari masing-masing fraksi di parle

aneka ragam. Sejak terbentuknya Republik Fe

men yang bersangkutan. Presiden dipilih untuk

deral Jerman tidak pernah terjadi begitu banyak

periode lima tahun, dan dapat dipilih kembali

kombinasi mitra koalisi. Hanya di Bavaria semata

untuk masa jabatan kedua saja.

pemerintahan CSU terbentuk tanpa mitra koalisi.
Selain itu pada triwulan pertama 2018 di samping

Sejak tahun 2017 Dr. Frank-Walter Steinmeier

empat pemerintah negara bagian yang terbentuk

menjabat sebagai Presiden Federal. Sebagai tokoh

oleh CDU dan SPD, terdapat masing-masing dua

politik dari partai SPD, Steinmeier bertugas seba

koalisi antara SPD dan Partai Hijau serta antara

gai Menteri Luar Negeri Jerman dari tahun 2005

CDU dan Partai Hijau, satu koalisi antara SPD dan

hingga 2009, dan dari 2013 hingga 2017. Steinmei

Partai Kiri, dua koalisi antara Partai Kiri, SPD dan

er adalah Presiden Jerman ke-12 sejak tahun 1949.

Partai Hijau, serta masing-masing satu pemerin

Meskipun tugas presiden federal pada pokoknya

TITIK TOLAK

1949

Tanggal 23 Mei di Bonn disahkan
Undang-Undang Dasar Jerman
oleh Dewan Parlementer yang
beranggotakan wakil dari negaranegara di zona pendudukan Barat.
Tanggal 14 Agustus dipilih Bundestag yang pertama.

1953

Tanggal 17 Juni 1953 sekitar satu
juta orang di Berlin Timur dan di
RDJ berdemonstrasi sebagai
protes terhadap situasi politik
dan ekonomi. Pemberontakan itu
ditumpaskan dengan kekuatan
militer yang dahsyat.

1961

Pimpinan RDJ menutup lintasan
dari timur ke barat di Berlin de
ngan mendirikan tembok dan pagar kawat berduri. Pelintas batas
itu ditembak. Penyatuan negara
Jerman tampaknya tidak bakal
tercapai dalam waktu dekat.

bersifat representatif, dia dapat menolak mem

GLOBAL

bubuhkan tanda tangannya pada undang-un

Office for Democratic Institutions and
Human Rights, Elections of the Federal
Parliament (Bundestag) Atas undangan
Jerman, Organisasi untuk Keamanan
dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) mengamati pemilihan parlemen tanggal 24
September 2017. Menurut laporan para
ahli OSCE itu, Jerman menyelenggarakan pemilu secara bersih, dan pemilihan
umum itu tidak dipengaruhi oleh
manipulasi – misalnya oleh
pihak hacker.

dang, apabila persesuaian undang-undang itu
dengan konstitusi disangsikannya. Para peme
gang jabatan presiden berpengaruh paling kuat
lewat pidato di muka umum yang selalu menda
pat perhatian besar. Mereka tidak mengambil si
kap dalam politik kepartaian, akan tetapi memba
has tema-tema aktual, sambil kadang-kadang
menyerukan kepada pemerintah, parlemen atau
penduduk untuk bertindak. Selama proses pem
bentukan pemerintahan yang berlangsung cukup

→ osce.org

lama setelah pemilihan umum untuk Bundestag
tahun 2017, – hal yang tidak biasa bagi Jerman –
hal terpenting bagi Steinmeier adalah mencegah
dilakukannya pemilihan ulang. Kiranya tanpa in
tervensinya, SPD pada waktu itu tidak akan ber
gabung dalam Koalisi Besar.

dang-Undang Dasar” yang menyediakan tafsir ba
ku terhadap teks konstitusi melalui putusannya.

Mahkamah Konstitusi Federal di Karlsruhe

Kedua dewan hakimnya memutuskan per
kara

Menjaga Undang-Undang Dasar

perselisihan kompetensi antara organ-organ konsti
tusi, dan dapat membatalkan undang-undang yang

Lembaga yang memiliki pengaruh besar adalah

tidak sesuai dengan konstitusi. Setiap warga negara

Mahkamah Konstitusi Federal di Karlsruhe. Re

Jerman dapat mengajukan perkara ke Mahkamah

putasinya tinggi di kalangan masyarakat. Mah

Konstitusi apabila dia merasa bahwa salah satu

kamah Konstitusi dianggap sebagai “Penjaga Un

undang-undang melanggar hak asasinya.

1969

Dengan Kanselir Willy Brandt untuk pertama kali ada kepala pe
merintahan yang bukan anggota
CDU. “Ostpolitik” pemerintah ko
alisi SPD-FDP menciptakan kerangka untuk rekonsiliasi Jerman
dengan tetangganya di timur.

1989/90

Rezim Jerman Timur dijatuhkan
oleh gerakan protes damai. Tanggal 9 November dibuka perbatas
an ke Barat. Setelah pemilihan
umum bebas yang pertama tanggal 18 Maret, RDJ bergabung de
ngan RFJ tanggal 3 Oktober 1990.

1999

Bundestag dan Pemerintah Fede
ral pindah ke Berlin. Gedung-gedung parlemen terletak di kedua
belah sisi bekas Tembok Berlin.
Bonn tetap menjadi tempat ke
dudukan beberapa kementerian
dan badan Pemerintah Federal.
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POLITIK YANG AKTIF
”Pelangkahan Baru Bagi Eropa. Dinamika Baru Ba

krisis global. Targetnya bagi Jerman, agar semua

gi Jerman. Perpaduan Baru Bagi Negara Kita” be

warga memperoleh manfaat dari keadaan ekono

gitulah judul yang dipilih oleh Koalisi Besar untuk

mi yang baik. Hal itu diharapkan akan meningkat

program pemerintah yang akan berlaku hingga ta

kan keadilan sosial dan mengukuhkan kembali

hun 2021. Pemerintah Federal berniat untuk

kepercayaan warga akan kemampuan bertindak

memberdayakan Uni Eropa sebagai penjamin per

dari pelaku politik.

damaian, keamanan, dan kesejahteraan. Dengan
tetap berpegang pada target membuat anggaran

Pada pemilihan umum untuk Bundestag tahun

belanja negara yang seimbang, seperti yang sudah

2017, partai-partai besar yang membentuk

dicapai sejak tahun 2014, Pemerintah Federal me

pemerintahan dalam masa legislasi sebelumnya

menuhi tanggung jawabnya dalam menstabilkan

kehilangan suara dalam jumlah besar. Sebaliknya

mata uang, sekaligus ingin memberi contoh baik

jumlah suara untuk partai AfD yang beraliran

bagi negara mitranya di kawasan Euro. Bersamaan

kanan populis meningkat tajam, sehingga partai

dengan itu ditunjukkan kesediaannya untuk me

tersebut untuk pertama kali masuk Bundestag

naikkan sumbangan bagi anggaran UE. Dalam ko

dan menjadi partai oposisi terbesar di parlemen

operasi dengan Prancis, Pemerintah Federal ingin

itu. Walaupun keadaan ekonomi tetap baik, ba

memperkuat dan memperbarui kawasan Euro, su

nyak orang yang khawatir akan masa depan. Dari

paya Euro dapat bertahan lebih baik dalam krisis-

kekhawatiran tersebut Pemerintah Federal me
narik kesimpulan, bahwa solidaritas di masyarakat
harus dibina dan perpecahan harus diatasi oleh
nya. Maka dirancang tindakan untuk memberda

ANGKA

yakan keluarga, memperbaiki jaminan hari tua

0,0 Euro

dan tunjangan pengangguran, serta untuk men

defisit anggaran belanja negara Jerman
2017 pada tingkat Federasi. Jumlah
pengeluaran sebanyak 325,4 miliar Euro
berbanding dengan pendapatan sebesar
330,4 miliar Euro. Federasi tidak membuat
utang baru untuk keempat kali secara
berturut-turut. Hal itu dimungkinkan
terutama oleh pendapatan pajak yang
meningkat karena konyungtur yang baik.

grasi yang lebih terarah serta pengintegrasian le

→ bundeshaushalt-info.de

dukung pendidikan, inovasi, dan digitalisasi.
Pokok-pokok penting adalah pengendalian imi
bih baik dari para pendatang. Konstitusi Jerman
menjamin hak asasi atas suaka dari korban
persekusi politik. Di masa depan pun Jerman akan
menolong orang dalam kesusahan yang memiliki
hak suaka. Bersamaan dengan itu Pemerintah
Federal mengintensifkan usahanya agar orang
yang tidak mempunyai perspektif untuk mem
peroleh suaka di Jerman meninggalkan negara ini.

Parlemen Federal Jerman di Berlin merupakan panggung politik. Bundestag ke-19 mempunyai 709 anggota

Pemerintah Federal berharap agar pembaruan

“kuota perempuan” di perusahaan besar berbentuk

Sistem Bersama Eropa untuk Pemberian Suaka

PT Terbuka ditetapkan pada tahun 2016. Sejak akhir

dapat dirampungkan dalam tahun 2018.

tahun 2017 perusahaan tersebut memenuhi keten
tuan bahwa minmal 30 persen kursi dewan komisa

Melanjutkan Hal yang Sukses

ris harus diisi oleh perempuan. Akhir tahun 2017
jumlah perempuan yang duduk di dewan komisaris

Di masa legislasi sebelumnya, Bundestag telah

di 200 perusahaan terbesar mencapai 25 persen.

menetapkan upah minimum yang untuk pertama

Terus dipentingkan juga pelanjutan dari transisi

kali berlaku bagi semua sektor industri. Jumlahnya,

energi dan dari pembangunan prasarana digital.

yang pada tahun 2018 sebesar 8,84 Euro per jam,

Transisi energi sudah membawa kenaikan signifi

akan terus direvisi secara teratur. Pemberlakuan

kan dari pasokan sumber terbarukan di Jerman.
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PARTISIPASI BERANEKA RAGAM
Kepada partai-partai politik diberikan peran pen

dapat satu juta anggota partai – dibanding dengan

ting dan hak istimewa dalam sistem politik Repub

61,5 juta warga yang berhak memilih, angka itu

lik Federal Jerman. “Partai-partai ikut serta dalam

hanya mewakili 1,7 persen. Juga jumlah warga

pembentukan kemauan politik rakyat”, begitu bu

yang memberikan suaranya dalam pemilihan

nyi Pasal 21 Undang-Undang Dasar Jerman. De

umum cenderung menurun. Pemilu pada tahun

ngan demikian setiap partai juga berwajib men

1970-an dan 1980-an menunjukkan persentase

jalankan demokrasi di dalam organisasinya:

tertinggi jumlah warga yang menggunakan hak

pimpinan partai, komisi kerja, dan calon penyan

pilihnya (91,1 persen 1972), sedangkan partisipasi

dang fungsi politik dipilih dalam kongres partai

dalam pemilihan umum tahun 2013 dan 2017

oleh para wakil basis partai melalui pemungutan

hanya sebesar 71,5 dan 76,2 persen.

suara rahasia. Untuk memperkuat demokrasi in
ternal, beberapa partai belakangan ini secara lang

Generasi muda sering lebih suka berperan serta

sung menarik angket pendapat dari anggota ber

di lembaga inisiatif masyarakat madani atau lem

kenaan dengan keputusan penting. Votum ang

baga swadaya masyarakat. Bersamaan dengan

gota partai SPD pada tahun 2018 untuk memboleh

itu, peran media sosial sebagai platform untuk

kan pimpinan partai mengikat perjanjian koalisi

mengutarakan pendapat serta untuk aksi politik

merupakan faktor penentu bagi pembentukan

semakin meningkat. Partisipasi warga masyara

pemerintahan bersama CDU/CSU pada tingkat

kat juga digiatkan melalui proses pengambilan

Federal. Partai pada intinya tetap merupakan

keputusan politik secara langsung, seperti mela-

pencetusan pendapat masyarakat. Namun bersa

lui referendum. Pengadaan angket semacam ini

maan juga mereka kehilangan kekuatan pemersa

meningkat di berbagai negara bagian dan ko

tu pendapat. Di belakang CDU/CSU dan SPD ter

mune, dan dimanfaatkan oleh penduduk.

Suara Rakyat
Jerman menganut sistem pemilu pro
porsional yang dimodifikasi dan diarahkan pada person calon legislator. Setiap
pemilih mempunyai dua suara. Suara
pertama untuk calon salah satu partai di
distrik pemilihan, suara kedua untuk
daftar calon partai di tingkat negara bagian. Dasar untuk penentuan jumlah
kursi di Bundestag adalah suara kedua.

Berkecenderungan Menurun: Partisipasi pada Pemilihan Bundestag (%)

78,5

1949

91,1

1972

89,1

1983

77,8

77,7

76,2

1990

2005

2017

Sumber Statistisches Bundesamt

DIAGRAM

Instrumen demokrasi langsung seperti referendum lebih sering digunakan pada tingkat komune

Sumber: Statistisches Bundesamt, Wahlleiter Volksentscheide

Struktur Usia Warga yang Berhak Memilih

20,7

3,6

Partisipasi pada Referendum

%
70 tahun ke atas

%
18–21 tahun

Baden-Württemberg (2011)

48,3 %

15,4 %

%
21–30 tahun

11,8

Berlin (2014)

46,1 %

%
30–40 tahun

13,9

Hamburg (2010)

39,3 %

14,7

Bavaria (2010)

37,7 %

60–70 tahun

20

%
50–60 tahun

%
40–50 tahun
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PANORAMA

SISI POLITIK BERLIN

1 Istana Bellevue
Istana dari akhir abad ke-18 sejak tahun 1994 berfungsi sebagai tempat kedudukan resmi
utama Presiden. Letaknya di
pinggir Taman Tiergarten.

709

anggota parlemen duduk dalam
Bundestag ke-19

31 %

anggota Bundestag
adalah perempuan

2 Kantor Kanselir
Bangunan baru Kantor Kanselir
mulai dipakai tahun 2001 Bagian terbesar dinding luar gedung
bergaya posmodern itu terbuat
dari kaca. Pelataran depan dihiasi dengan patung baja “Berlin“
ciptaan seniman Eduardo Chillida asal Baskia.

61.500.000

orang mempunyai hak
pilih dalam pemilihan
Bundestag

3.000.000

pengunjung per tahun
meninjau Bundestag di
Berlin

1
2

e

re
i Sp

2

a

g
Sun

1

3

7

6
3

4

5

5
6

Juni
raße des 17.

7

St

Berlin

Istana Bellevue
Kantor Kanselir
Deutscher Bundestag
Bundesrat
Jakob-Kaiser-Haus
Paul-Löbe-Haus
Marie-Elisabeth-Lüders-Haus

Taman Tiergarten

Distrik
Mitte

4

3 Deutscher Bundestag
Kubah dari kaca di atas
Gedung Reichstag melam
bangkan transparansi.

Gedung Reichstag
Parlemen Jerman berdomi
sili di gedung historis dari
abad ke-19 yang dirombak
dengan gaya modern ini.

14

menteri kepala resor
menjadi anggota kabinet

24

pemerintahan koalisi
terbentuk sejak 1949

12

Presiden Federal
menjabat sejak 1949

8

Kanselir Federal
menjabat sejak 1949
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TEMA

BUDAYA MENGINGAT YANG HIDUP
Peranan penting dalam “budaya mengingat” di

gai tempat peringatan akan para korban Yahudi

Republik Federal Jerman dipegang oleh telaah

dari holocaust yang jumlahnya mencapai hampir

kritis mengenai perang dan diktatur, mengenai

enam juta jiwa.

kejahatan yang bermotivasi ideologi, serta me
ngenai pelanggaran hukum oleh pelaku politik di

Peringatan akan Perang, Perlawanan

abad ke-20. Upaya melestarikan laporan dan ce

dan Kediktatoran

rita para saksi sejarah menjadi inti budaya meng
ingat tersebut, yang bertujuan memelihara kesa

Pada bulan November 2018 Jerman memper

daran akan kejahatan nasionalsosialisme, juga di

ingati akhir Perang Dunia II 100 tahun lalu; tahun

kalangan generasi mendatang. Perwujudan bu

2019 dirayakan ulang tahun ke-100 dari sidang

daya mengingat yang hidup itu antara lain dalam

perdana dewan konstituante Republik Weimar,

bentuk sejumlah besar tugu peringatan dan me

negara demokrasi Jerman pertama. Dalam acara-

morial untuk kelompok-kelompok korban yang

acara peringatan di tahun 2014 dan 2015 berke

terdapat di seluruh Jerman. Di tengah kota Berlin

naan dengan meletusnya Perang Dunia II 100 ta

misalnya dibangun sebuah monumen untuk

hun lalu dan runtuhnya Tembok Berlin 25 tahun

orang-orang Yahudi Eropa yang terbunuh, seba

lalu telah diungkapkan rasa syukur dan terima
kasih. Terima kasih itu ditujukan kepada NegaraNegara Sekutu anti-Hitler atas pembebasan pada
tahun 1945, tetapi juga atas kesempatan yang

INFO
Di banyak kota di Jerman dan di negara
Eropa lainnya terdapat “batu sandung
an” yang terpasang di trotoar. Batu ter
sebut mengingatkan pada warga Yahudi
yang pernah tinggal atau bekerja di
tempat yang bersangkutan dan yang dianiaya, dibunuh, dideportasi atau diusir
oleh rezim Nazi. Batu berbentuk kubus
berukuran 10 kali 10 sentimeter itu dilapisi kuningan di bagian atas yang diberi
tulisan nama dan data kehidupan dari
korban yang bersangkutan.
→ stolpersteine.eu

diberikan kepada Jerman untuk membangun

negaranya kembali, dan atas reunifikasi pada ta
hun 1990. Terima kasih ditujukan pula kepada
mereka yang dapat bertahan hidup dalam holocaust dan yang memberi kesaksian mengenai
kejahatan rezim Nazi, namun yang mengulurkan
tangan kepada Jerman yang demokratis setelah
Perang Dunia II.
Ada niat juga untuk memelihara ingatan akan
diktatur komunis selama Jerman Timur berstatus
zona pendudukan Uni Soviet (1945–1949) dan
selama berdirinya Republik Demokrasi Jerman
(RDJ, 1949–1990) bagi generasi-generasi yang
tidak mengalami pembelahan Jerman dan sistem

PETA

Tempat Peringatan dan Memorial di Jerman
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Tempat Peringatan unruk
Korban Nasionalsosialisme

kekuasaan RDJ. Peranan penting dalam hubung

Tempat peringatan akan diktatur rezim Nazi dan

an ini dipegang oleh Pejabat Pemerintah Federal

perlawanan terhadapnya adalah “Gedenkstätte

untuk Dokumen-Dokumen Dinas Rahasia RDJ

Deutscher Widerstand” di kompleks Bendler

(Stasi). Kantornya masih tetap memeriksa doku

block di Berlin. Letaknya di tempat terjadinya ku

men dan memberi kesempatan kepada pihak

deta gagal yang dilakukan oleh kelompok di seki

yang berkepentingan dan kepada ilmuwan untuk

tar Graf Stauffenberg pada tanggal 20 Juli 1944.

melihatnya. Dalam pameran tetap di gedung

Memorial itu memperlihatkan, bagaimana ke-

bekas kantor pusat Stasi di Berlin-Hohenschön

lompok dan perorangan berani melawan kedik

hausen diperlihatkan alat dan metode yang

tatoran Nazi dalam periode 1933-1945 dengan

dipakai oleh Stasi untuk mengontrol dan mene

bertindak dalam batas kemungkinan yang ada

kan rakyat.

pada mereka masing-masing.
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Perwujudan Hubungan Madani ∙ Komitmen untuk Perdamaian dan Keamanan ∙
Pembela Integrasi Eropa ∙ Pelindungan Hak Asasi Manusia ∙
Mitra dalam Jaringan Terbuka ∙ Pembangunan yang Berkelanjutan

SEKILAS PANDANG

PERWUJUDAN HUBUNGAN MADANI
Dalam politik internasional, Jerman terjaring

trans-Atlantik dengan Amerika Serikat, pem

secara intensif dengan berbagai mitra. Jerman

belaan hak eksistensi negara Israel, peran serta

memelihara hubungan diplomatik dengan

aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan

hampir 200 negara dan merupakan anggota se-

di Dewan Eropa, serta pengukuhan keamanan

mua organisasi multilateral penting dan kelom-

Eropa dalam rangka OSCE.

pok koordinasi internasional yang informal,
seperti “Kelompok Tujuh“ (G-7) dan “Kelompok

Bersama dengan mitra-mitranya, Jerman mem

Dua Puluh“ (G-20). Jabatan menteri luar negeri

bela perdamaian, keamanan, demokrasi, dan

dipegang Heiko Maas (SPD) sejak tahun 2018.

hak asasi manusia di dunia. Jerman menganut

Kementerian Luar Negeri, yang berkantor pusat

pengertian keamanan yang mencakup pen

di ibu kota Berlin, mempekerjakan 11.652 pega-

cegahan krisis, perlucutan senjata, pengawasan

wai. Secara keseluruhan Jerman memiliki 227

produksi senjata, dan aspek kelestarian di bidang

perwakilan diplomatik.

ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Termasuk
di antaranya globalisasi dengan persamaan

Tujuan utama politik luar negeri Jerman adalah

peluang untuk semua pihak, pelindungan


pemeliharaan perdamaian dan keamanan du-

lingkungan hidup, dan pelindungan iklim yang

nia. Asas utama mencakup antara lain integrasi

bersifat lintas batas, dialog antarbudaya, serta

menyeluruh ke dalam struktur kerja sama mul-

keterbukaan terhadap pengunjung dan imigran.

tilateral. Secara konkret hal itu berarti kemit
raan erat dengan Prancis di dalam Uni Eropa

Sejak berakhirnya konflik Timur-Barat di awal

(UE), kerja sama erat dalam rangka persekutuan

tahun 1990-an, politik luar negeri Jerman

VIDEO

AR APP

Politik Luar Negeri: Video untuk tema ini
→ tued.net/id/vid2

Politik luar negeri Jerman merupakan bagian integral kerja sama multilateral
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menghadapi peluang dan tantangan baru. Jer-

Di era globalisasi dan digitalisasi yang dilatarbe-

man yang tergabung secara multilateral mene

lakangi oleh perubahan cepat yang terjadi di du-

rima tanggung jawab lebih besar yang diper-

nia, agenda semakin sering diisi oleh tema-tema

olehnya sejak reunifikasi tahun 1990. Melalui

baru, di samping politik luar negeri klasik. Ter-

berbagai usaha, Jerman berkontribusi pada pe-

masuk umpamanya ”operasi siber tak bersa-

nyelesaian konflik politik, serta pengembangan

habat“ atau usaha memengaruhi pendapat

kelembagaan yang memelihara perdamaian

umum melalui propaganda.

dan yang turut mencegah krisis dalam rangka
mandat perdamaian PBB. Dengan maksud mendukung PBB lebih lanjut dalam upaya pencegah
an krisis, andil Jerman di bidang itu telah di
tingkatkan tiga kali lipat, seperti disampaikan

JARINGAN

Menteri Luar Negeri Maas dalam pidato di

Kementerian Luar Negeri
Termin, Tokoh, Tema, Kontak

hadap
a n PBB pada triwulan kedua 2018.

→ diplo.de

Karena pemeliharaan keamanan tidak terbatas
pada pertahanan militer saja, Jerman juga
meningkatkan upayanya di bidang bantuan

humaniter dan politik kebudayaan luar negeri.

Uni Eropa
Portal komunitas negara berisi
informasi dalam 24 bahasa
→ europa.eu

Niat untuk berperan serta dalam urusan
internasional ditekankan oleh Jerman dengan
mencalonkan diri untuk kursi tidak tetap
dalam Dewan Keamanan Perserikatan BangsaBangsa 2019/2020.

OSCE
Perwakilan tetap Republik Federal
Jerman di OSCE
→ osze.diplo.de

Menteri Luar Negeri Maas dalam pembicaraan dengan Komisaris Hubungan Eksternal UE, Federica Mogherini

KOMPAK

PELAKSANA & ALAT
Perwakilan Diplomatik
Jerman memelihara hubungan diplomatik
dengan 195 negara dan hadir di seluruh dunia
melalui 227 perwakilan, di antaranya 153 kedutaan besar. Jerman juga memiliki perwakilan
tetap di dua belas organisasi internasional.
→ diplo.de
Organisasi Multilateral

Thinktank Politik Luar Negeri

Jerman berperan serta di organisasi multilateral

Lembaga riset penting untuk politik luar negeri

seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),

dan keamanan adalah Deutsche Gesellschaft für

Uni Eropa (UE), Pakta Pertahanan Atlantik Utara

Auswärtige Politik (DGAP), German Institute of

(NATO), Organisasi Keamanan dan Kerja Sama

Global and Area Studies (GIGA), yayasan Hessi

di Eropa (OSCE), Dewan Eropa, Organisasi Kerja

sche Stiftung Friedens- und Konfliktforschung

Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD),

(HSFK), Institut für Friedensforschung und

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), atau

Sicherheitspolitik (IFSH), dan Stiftung Wissen-

Dana Moneter Internasional (IMF).

schaft und Politik (SWP).

Angkatan Bersenjata Jerman (Bundeswehr)

Yayasan-Yayasan Politik

Setelah mengalami reformasi internal, Bundes

Yayasan terkait partai-partai CDU, CSU, SPD,

wehr mencakup 180.000 tentara aktif, di

Partai Kiri, Partai Hijau, dan FDP memiliki kan-

antaranya 21.000 perempuan. 3.700 anggota

tor perwakilan masing-masing di dunia. Dengan

Bundeswehr ditempatkan pada tahun 2018

didanai dari anggaran belanja negara, mereka

di 14 misi penanggulangan krisis.

mendukung pendidikan politik, pembangunan

→ bundeswehr.de

ekonomi, dan dialog demokrasi di negaranegara mitra.

Ahli Pencegahan Konflik
Pusat Misi Perdamaian Internasional (ZIF)
melatih tenaga ahli sipil untuk ditugaskan
di kawasan krisis dan menyediakan tenaga
ahli pencegahan konflik untuk pihak lain.
→ zif-berlin.org

DIGITAL PLUS
Informasi tambahan tentang semua
tema bab ini – daftar taut dengan ca
tatan, artikel, dokumen, pidato; dilengkapi dengan informasi rinci mengenai
Uni Eropa serta gambaran singkat organisasi multilateral.
→ tued.net/id/dig2
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TEMA

KOMITMEN UNTUK PERDAMAIAN DAN KEAMANAN
Diplomasi, pencegahan krisis, dan penyelesaian

ta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Misi

konflik secara damai merupakan alat utama

Bundeswehr didasarkan atas pendekatan poli-

politik luar negeri Jerman: Pengutusan pegawai

tik yang luas, disertai berbagai komponen sipil,

negeri, hakim, jaksa, petugas polisi, tenaga

seperti tindakan di bidang politik, pembangun

teknik, dan tenaga sipil lain merupakan bagian

an, dan sosioekonomi. Pemerintah Federal

dari politik keamanan komprehensif, seperti

telah menetapkan garis haluan untuk komit-

juga peran serta Angkatan Bersenjata Jerman,

men internasionalnya dalam konteks krisis.

Bundeswehr, dalam misi perdamaian multina-

Pengerahan tentara bersenjata bersyaratkan

sional. Ciri khas politik luar negeri Jerman, yai-

pemberian mandat serta kontrol oleh parle-

tu kerja sama multilateral yang erat, berlaku ju-

men. Mandat dan pengawasan tersebut harus

ga khususnya dalam penggunaan sarana mili

disetujui oleh mayoritas anggota Bundestag.

ter. Pengerahan Bundeswehr dalam rangka

Oleh karena itu Bundeswehr juga disebut ang-

pengendalian krisis selalu dilakukan sebagai

katan bersenjata parlemen.

bagian dari sistem keamanan dan sistem pertahanan bersama. Sistem seperti itu dapat berupa

Sejak didirikan pada tahun 1955, Bundeswehr

organisasi internasional seperti Perserikatan

merupakan bagian dari NATO, baik di bidang

Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa (UE), atau Pak-

politik maupun militer. Kerja sama erat dalam
persekutuan pertahanan Atlantik Utara tersebut merupakan bagian “DNA“ kebijakan luar

DAFTAR
∙ Perwakilan diplomatik Jerman terbesar: Kedutaan Besar di Moskwa, sekitar
300 pegawai

negeri Jerman. Di antara negara pengirim pasuk
an untuk NATO, Jerman menempati urutan
kedua. Jerman juga berpartisipasi secara berarti
dalam misi-misi yang dipimpin NATO, dari
Resolute Support Mission (RSM) di Afganistan
hingga KFOR di Kosovo. Sejak tahun 1992 Bun-

∙ Kelompok anggota parlemen terbesar
dalam Bundestag: Kelompok Amerika
Serikat, 80 anggota parlemen

deswehr telah berperan serta di 40 misi luar

∙ Organ Uni Eropa terbesar di Jerman:
Bank Sentral Eropa (EZB) di Frankfurt
am Main, 3.380 pegawai

misi. Setelah terjadinya krisis di Ukraina, NA-

∙ Institusi PBB di Jerman:
total 30, 19 di antaranya di Bonn

negeri. Dalam semester pertama 2018 sekitar
3.500 tentara Bundeswehr ditugaskan dalam 14
TO berpaling kembali pada tugas intinya, yaitu
pertahanan

aliansi.

Disepakati

beberapa

tindaka n penyesuaian dan pemastian kembali.
Jerman turut ambil bagian penting: pada tahun
2015, Jerman bersama Belanda dan Norwegia

ikut berperan dalam pembentukan pasukan

antara lain di Mali dan di Libanon. Di antara

gerak cepat baru dari NATO (VJTF), yang dapat

negara-negara industri Barat yang menyediakan

dipindahkan sangat cepat. Satuan baru tersebut

pasukan untuk misi perdamaian PBB, Jerman

meningkatkan kemampuan aliansi untuk be-

termasuk pengirim pasukan terbesar. PBB juga

reaksi cepat. Pada tahun 2019, peran pimpinan

hadir di Jerman, terutama melalui kampus

dalam VJTF yang dirotasikan antara negara

PBB di Bonn, yang menjadi domisili 19 dari 30

kerangka, kembali dipegang oleh Bundeswehr.

lembaga PBB yang ada di Jerman.

Selain itu Jerman ikut melindungi wilayah
udara negara-negara Baltik (Air Policing) dan

Untuk meningkatkan dukungan bagi organisa-

sejak tahun 2017 berfungsi di Lituania sebagai

si-organisasi internasional dalam misi pemeli-

negara kerangka untuk meningkatkan keha

haraan perdamaian, Jerman terus mengatur

diran NATO di negara-negara Baltik dan Polan-

pelatihan dan pengiriman tenaga sipil untuk

dia (enhanced Forward Presence – eFP).

penanganan krisis secara lebih profesional. Pusat Misi Perdamaian Internasional (ZIF) yang

Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa

didirikan tahun 2002 memiliki ‘pool’ sebanyak

yang Andal dan Terpercaya

1.500 tenaga yang siap ditempatkan. Jumlah ini
akan terus dikembangkan. ZIF menyeleksi para

Sejak diterima dalam Perserikatan Bangsa-

ahli sipil ini, menyiapkan mereka melalui pro-

Bangsa di tahun 1973, Republik Federal Jerman

gram pelatihan untuk siap diutus menjadi pe-

menjadi anggota yang aktif, andal, dan terper-

mantau dan pendamai di kawasan konflik mau-

caya di organisasi dunia ini. Pada tahun 2018 Jer-

pun di daerah pascakonflik. Kemudian ZIF meng

man dipilih untuk keenam kalinya menjadi ang-

evaluasi pengalaman para tenaga sipil tersebut.

gota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB. Kon-

Atas kerja sama dengan Kementerian Luar Ne

tribusi Jerman untuk anggaran belanja rutin

geri, sejak pendiriannya ZIF telah mengutus

PBB berjumlah sekitar 161 juta dolar AS per ta-

3.000 relawan sebagai pengamat jangka pendek

hun, dan sekitar 466 juta dolar AS pada anggaran

dan jangka panjang ke misi pemantauan pemilu

luar biasa untuk pelaksanaan misi perdamaian

serta mengelola berbagai proyek di 65 negara.

PBB. Jumlah kontribusi ini mencapai 6,4 persen
dari keseluruhan anggaran PBB. Dengan de-

Jerman juga mendukung Organisasi untuk

mikian Jerman merupakan penyandang dana

Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) se-

terbesar keempat di PBB pada tahun anggaran

bagai pilar utama lain dari perdamaian dan

2017/2018. Selain itu dari tahun 2013 hingga

keamanan di Eropa. Organisasi ini berawal di

2017 Jerman memberi sumbangan tiga kali lipat

tahun 1995 dari Konferensi untuk Keamanan

bagi Komisariat Pengungsi PBB (UNHCR). De

dan Kerja Sama di Eropa (KSCE), lalu berkem-

ngan kontribusi sebesar 387 juta Euro per tahun,

bang. Dokumen yang menjadi landasan kerja

Jerman merupakan donor terbesar kedua setelah

OSCE adalah akta penutup Konferensi Helsinki

AS. Dalam semester pertama tahun 2018, Jerman

di tahun 1975. Di dalamnya disepakati antara

ikut serta dalam lima misi perdamaian PBB,

lain, batas negara yang tidak dapat diganggu

44 | 45

POLITIK LUAR NEGERI

Bundeswehr bertugas di berbagai misi di luar negeri, seperti di EUTM (European Training Mission in Mali)

gugat, serta pencapaian solusi damai atas segala

tau Khusus yang beranggotakan sekitar 650 pe-

pertikaian. Kedua hal ini dinyatakan sebagai

mantau sipil. Misi tersebut bertugas mengawasi

prinsip tatanan perdamaian di Eropa.

ditaatinya Perjanjian Minsk dan mengadakan
verifikasi tentang penarikan pasukan dan per-

OSCE sebagai Forum Utama untuk

senjataan. Tahun 2016, saat Jerman menjadi Ke

Perdamaian dan Keamanan di Eropa

tua OSCE, beberapa format perundingan yang sudah ada dihidupkan kembali untuk daerah krisis

Organisasi ini mencakup 57 negara anggota di

lain (Transnistria, Gunung Karabakh). Untuk

Eropa, Amerika Utara, dan Asia Tengah, dan

memulihkan kepercayaan dan untuk menguat-

dengan demikian merupakan organisasi regio

kan OSCE sebagai platform dialog tentang poli-

nal terbesar di dunia untuk keamanan kolektif.

tik keamanan, konferensi menteri OSCE yang

Untuk mencegah konflik dan untuk mendukung

berlangsung di Hamburg akhir 2016 memutus-

proses demokratisasi, OSCE memelihara kantor

kan untuk memberi mandat agar dilembagakan

perwakilan tetap di berbagai negara. Dengan

dialog berstruktur mengenai tantangan di bi-

dibantu oleh Jerman juga, secara teratur dikirim

dang politik keamanan di Eropa serta implikasi

pemantau pemilihan umum ke negara-negara

nya untuk kebijakan pembatasan senjata (”From

anggotanya. Dalam penanganan krisis di Ukrai-

Lisbon to Hamburg“).

na, kembali terlihat peran organisasi ini sebagai
forum utama untuk dialog dan untuk pengem-

Dukungan Terhadap Perlucutan Senjata

bangan rasa saling percaya. OSCE mendukung

dan Pengawasan Produksi Senjata

usaha mencari solusi dalam konflik di Ukraina
bagian timur antara lain dengan memoderatori

Andil penting demi keamanan global diberikan

perundingan politik serta melalui Misi Peman-

melalui komitmen Jerman di bidang perlucutan

senjata, pengawasan produksi senjata, serta

cara aman persediaan yang terancam juga ter-

nonproliferasi. Tujuan Jerman adalah mewu-

masuk titik berat politik Jerman.

judkan dunia tanpa senjata nuklir. Sebagai contoh Jerman berinisiatif agar perjanjian pelarang

Hal yang berarti penting di kawasan OSCE ada-

an uji coba nuklir segera diberlakukan. Bersa-

lah pengawasan produksi senjata konvensional

ma de
ngan lima anggota tetap Dewan Kea-

serta tindakan yang membangkitkan keper-

manan PBB dan bersama dengan UE, Jerman

cayaan dan rasa aman. Jerman mendukung

berperan serta secara aktif sehingga pada bulan

modernisasi persenjataan konvensional serta

Juli 2015 dapat dicapai Kesepakatan Wina de

penyesuaiannya dengan tantangan masa kini.

ngan Iran mengenai program nuklir Iran. Jer-

Pada tahun 2016 diprakarsainya permulaan ba-

man tetap mendukung sifat universal dan

ru dari pengawasan produksi senjata konven-

mengikat dari semua perjanjian dan kesepakat

sional di Eropa. ”Dialog Berstruktur“ yang di

an internasional yang bersangkutan, termasuk

ciptakan akhir tahun 2016 oleh konferensi

di antaranya persetujuan mengenai senjata

menteri OSCE di Hamburg, pada tahun 2017 di

kimia yang menetapkan norma larangan bagi

bawah pimpinan Jerman menjadi forum yang

penggunaan senjata kimia.

sangat penting bagi arsitektur keamanan dalam
kerangka OSCE. Diharapkan dialog tersebut

Jerman juga mengambil posisi yang jelas ber

memberi

kenaan dengan tema-tema politik persenjataan

persepsi ancaman, untuk revitalisasi kerja sama

sumbangan

untuk

pembahasan

yang menyangkut teknologi baru, misalnya sis-

keamanan, serta untuk menguatkan peng

tem senjata otonom. Sistem persenjataan yang

awasan produksi senjata konvensional.

bersifat otonom sepenuhnya, artinya yang
menempatkan keputusan akhir di luar ranah
kontrol manusia, ditolak oleh Pemerintah Fe
deral yang ingin berusaha ke arah pelarangan
sistem senjata tersebut di seluruh dunia. Tujuan
lain yang ingin dicapai oleh politik luar negeri
Jerman adalah pelaksanaan ”Perjanjian Ottawa“ oleh semua negara di dunia. Konvensi tersebut adalah perjanjian pokok mengenai pelarang
an ranjau antipersonel.
Dengan menyediakan sekitar 75,7 juta Euro untuk membiayai berbagai proyek penyingkiran
ranjau darat dan perawatan korban ranjau, Jerman termasuk donor terbesar di bidang itu pada tahun 2017. Pemusnahan senjata dan amunisi yang tidak terpakai, serta penyimpanan se-

GLOBAL
Armed Conflict Survey 2017 Selama
beberapa tahun terakhir, jumlah korban
perang turun sedikit (Laporan Institut
Internasional untuk Studi Strategis IISS, London). Kurang lebih 157.000
orang meninggal tahun 2016 akibat
36 konflik bersenjata (2015: sekitar
167.000 korban). Perang di Suriah
adalah konflik paling kejam di dunia.
Sebanyak 90 persen pengungsi dari
Suriah menjadi penduduk
di negara-negara tetangga.
Akhir 2016 total 65,6 juta
orang menjadi pengungsi.
→ iiss.org
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TEMA

PEMBELA INTEGRASI EROPA
Tidak ada negara lain di Eropa yang jumlah te-

menjadi pemeran yang berkecimpung secara ak-

tangganya lebih banyak daripada Jerman yang

tif dalam proses pendekatan antara negara-nega-

berbatasan dengan sembilan negara lain. De-

ra Eropa setelah berakhirnya kon
flik Timur-

lapan di antara negara tetangga itu merupakan

Barat. Dalam rangka integrasi Eropa telah dicip-

anggota Uni Eropa (UE). Integrasi Eropa, salah sa-

takan pasaran bersama terbesar di dunia, yang

tu kisah sukses politik paling mengesankan, me

mewujudkan keempat asas kebebasan yang diru-

rupakan dasar perdamaian, keamanan, dan

muskan dalam Perjanjian Roma (1957), yaitu: lalu

kesejahteraan bagi Jerman. Pengembangan dan

lintas barang bebas antara negara anggota UE, ke-

pengu
kuhannya lebih lanjut tetap merupakan

bebasan bepergian di dalam wilayah UE bagi

tugas pokok politik luar negeri Jerman, lebih-le

warganya, kebebasan pemberian jasa di dalam

bih dalam kondisi yang rumit dan yang banyak

wilayah UE, serta lalu lintas modal yang bebas.

ditandai oleh krisis. Uni Eropa, proyek bersejarah
yang dimulai pada awal tahun 1950-an, kini

Berkat besar dan daya ekonomi dari pasar bersama

mencakup lebih dari setengah miliar warga di 28

Eropa, UE memegang peranan penting dalam

negara anggota UE. Politik Eropa dari pihak Jer-

perekonomian dunia. Untuk tahun 2018 IMF

man telah terbukti sebagai kekuatan pendorong

memproyeksikan pertumbuhan sebesar 2,2 per

pada semua tahap penyatuan Eropa, begitu juga

sen di kawasan Euro yang mencakup 19 negara.
Sebagai perekonomian nasional terkuat dalam UE,
Jerman memikul tanggung jawab khusus, lebih-

ANGKA

lebih dalam fase perubahan di bidang ekonomi

512 juta

dan sosial. Hal itu terlihat jelas saat terjadinya kri-

penduduk tinggal di ke-28 negara anggota
Uni Eropa. Dengan demikian UE memiliki
jumlah penduduk terbesar ketiga setelah
Tiongkok dan India. Warga UE berbicara
24 bahasa dan menghuni wilayah seluas
empat juta kilometer persegi. Produk
domestik bruto berjumlah 15,33 triliun
Euro. Dengan bagian sebesar 15,6 persen
dari ekspor dan 14,8 persen dari impor,
UE memegang posisi kedua dalam perdagangan dunia, masing-masing setelah
Tiongkok dan AS. → europa.eu

Stabilisasi Eropa (ESM). Dalam kooperasi erat de

sis keuangan dan krisis utang. Negara-negara Euro
membentuk dana penyelamat, yaitu Mekanisme
ngan Prancis dan negara-negara mitra lain,
Pemerintah Federal ingin memberdayakan dan
membaharui kawasan Euro lebih lanjut, sehingga
Euro lebih mampu bertahan dalam krisis.
Persahabatan Jerman-Prancis Sebagai
Pendorong Persatuan Eropa
Sejalan dengan integrasi Eropa seusai Perang
Dunia II dikembangkan kemitraan erat antara

PETA

Ke-28 Negara Anggota Uni Eropa Selayang Pandang

Finlandia

Swedia
Inggris *
Irlandia

Estonia
Latvia

Denmark

Lituania

Belanda
Belgia

Polandia

Jerman

Republik
Ceko

Luksemburg
Prancis

Austria
Slovenia

Portugal
Spanyol

Italia

Slovakia

Hungaria
Rumania

Kroasia
Bulgaria

Yunani

* Keluar bulan Maret 2019

Malta

Siprus

Dengan perluasan sebanyak tujuh kali sejak 1957, UE berhasil menambah anggota dari enam menjadi 28

Prancis dan Jerman, yang kini sering dijadikan

jukan politik Eropa secara konstruktif melalui

contoh bagi rekonsiliasi antara dua bangsa.

inisiatif-inisiatif bersama.

Tahun 1957 kedua negara ikut mendirikan
Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), inti UE yang

Unsur lebih baru dalam proses persatuan Eropa

ada sekarang. Persahabatan Jerman-Prancis,

adalah kerja sama Jerman-Polandia. Hasil-hasil

yang dasarnya diletakkan 1963 dalam Perjanji-

pertama dalam proses rekonsiliasi dengan Po-

an Elysée, didukung oleh hubungan erat antara

landia telah dicapai pada tahun 1970-an lewat

masyarakat umum, serta oleh sejumlah besar

”Ostpolitik” dari Kanselir Federal Willy Brandt.

institusi Jerman-Prancis. Kedua negara me-

Kebijakan tersebut dilanjutkan dengan penge-

nyelaraskan posisinya dalam masalah politik

sahan perbatasan bersama oleh Perjanjian Dua-

Eropa dan politik luar negeri, dan turut mema-

Plus-Empat Mengenai Aspek Luar Persatuan
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Jerman (1990) serta Perjanjian Perbatasan yang

Melalui politik keamanan dan pertahanan

diikat pada tahun yang sama. Pelembagaannya

bersama yang sudah ditetapkan, UE memper-

tertuang dalam Perjanjian Negara Tetangga Jer-

oleh kemampuan operatif yang diperlukan

man-Polandia tahun 1991. Forum tiga pihak

untuk mengendalikan krisis secara efektif.

untuk kemitraan dengan Prancis dan Polandia

Sarana yang digunakan dalam penanganan

adalah ”Segitiga Weimar“.

krisis bersifat sipil maupun militer. Rencana
jangka panjang adalah pembentukan Uni

Bobot Lebih Besar di Dunia Melalui

Keamanan dan Pertahanan Eropa.

Tindakan Bersama Eropa
Arus kedatangan pengungsi dan migran ke
Dengan disepakatinya Perjanjian Lisboa ta-

Eropa yang terutama terjadi tahun 2015 dan

hun 2009 tercapai pelembagaan dari kebi

2016 merupakan masalah yang menyangkut se-

jakan luar negeri dan politik keamanan ber

mua negara di benua ini. Jerman bersama mit-

sama. Wakil Tinggi Uni Eropa untuk Politik

ranya berusaha menanggapi masalah tersebut

Luar Negeri dan Politik Keamanan yang

secara bersinambung. ”Agenda Migrasi Eropa“

mengetuai Dewan Menteri Luar Negeri, me

yang dicetuskan oleh Komisi UE telah menca-

rangkap jabatan wakil ketua Komisi Eropa.

pai hasil konkret dengan sejumlah tindakan

Sejak 2014 Federica Mogherini dari Italia me-

seperti Pernyataan UE-Turki bulan Maret 2016,

megang jabatan ganda tersebut. Berkenaan

kemitraan migrasi dengan berbagai negara asal

dengan masalah di bidang kewenangannya,

dan negara transit di Afrika, ataupun dengan

Wakil Tinggi juga mewakili UE ke luar.

usaha memberantas penyelundup imigran:

Dukungan dalam pelaksanaan tugas tersebut

Jumlah penyeberangan perbatasan secara ilegal

diberikan kepadanya oleh Dinas Eksternal

di rute-rute migrasi penting pada tahun 2017

Eropa (EEAS). Berkat pembaruan institusional

menurun sebanyak 63 persen dibandingkan

tersebut, UE telah meningkatkan tampilan

dengan tahun 2016. Namun masalah pembagi-

dan efektivitasnya di dunia internasional.

an para pemohon suaka secara lebih merata di

TITIK TOLAK

1957

Proses persatuan Eropa dimulai.
Dengan mengikat Perjanjian-Perjanjian Roma, Belanda, Belgia,
Italia, Jerman, Luksemburg, dan
Prancis mendirikan Masyarakat
Ekonomi Eropa (MEE).

1979

Warga Eropa berbareng dalam pemilihan umum. Anggota Parlemen
Eropa yang bersidang di Strasburg
dan di Brussel untuk pertama kali
dipilih secara langsung. Sebe
lumnya mereka diutus oleh parlemen nasional masing-masing.

1993

Persatuan Eropa dapat dialami
oleh warganya. Di kota Schengen,
Luksemburg, disepakati penghentian kontrol perbatasan internal
oleh negara-negara Beneluks,
Jerman, dan Prancis. Beberapa
negara lain menyusul.

Mitra di Eropa: Kanselir Federal Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron

antara negara anggota UE masih tetap memer-

nyebarkan informasi mengenai bahaya yang di

lukan pemecahan berkesinambungan dalam

timbulkan oleh pengungsian dan migrasi tidak

semangat solidaritas.

reguler. Dengan demikian informasi palsu yang
disebarkan secara terarah oleh para oknum pe-

Dalam rangka pencegahan krisis dan pemberian

nyelundup migran dibantah dengan fakta.

bantuan humaniter, Jerman melakukan usaha
intensif untuk mengatasi penyebab yang me-

Pada pertengahan kedua 2020 Jerman menda-

maksa orang untuk mengungsi. Penerangan

pat giliran menjadi Ketua Dewan Eropa.

dalam hal ini memegang peranan penting. Oleh

Kedudukan itu akan digunakan untuk mem-

karena itu Kementerian Luar Negeri beserta per-

beri aksentuasi di beberapa bidang politik

wakilan diplomatik di daerah-daerah krisis me-

yang penting.

2002

Eropa memakai mata uang sendiri.
Euro mulai dipakai sebagai alat
pembayaran tunai di 12 negara
UE; sebagai uang giral Euro sudah
berlaku sejak 1999. Bank Sentral
Eropa (EZB) yang baru didirikan
berdomisili di Frankfurt.

2004

Pada tanggal 1 Mei Ceko, Estonia,
Hungaria, Latvia, Lituania, Polandia,
Slovakia, Slovenia, serta Malta
dan Siprus bergabung dengan UE.
Bulgaria dan Rumania menyusul
tiga tahun kemudian; tahun
2013 Kroasia.

2009

UE tampil bersama di dunia.
Lewat Perjanjian Lisboa, UE menciptakan jabatan Wakil Tinggi
Uni Eropa untuk Politik Luar
Negeri dan Politik Keamanan.
Dinas Eksternal Eropa (EES)
didirikan pula.
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TEMA

PELINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
“Martabat manusia tidak dapat diganggu gugat.

Komitmen di Institusi Internasional

Semua organ kuasa negara wajib menghargai
dan melindunginya.“ Inilah pesan yang jelas dari

Jerman adalah pihak dalam semua perjanjian

Pasal 1 Undang-Undang Dasar, yang mengikat

hak asasi manusia PBB yang penting serta

Jerman pada hak asasi manusia sebagai “dasar

dalam protokol tambahannya (Pakta Sipil, Pak

bagi perdamaian dan keadilan di dunia“. Keteri-

ta Sosial, Konvensi Antirasime, Konvensi Hak

katan tersebut diperhatikan juga oleh Jerman

Perempuan, Konvensi Antipenganiayaan, Kon-

dalam hubungan luar negerinya. Pelindungan

vensi Hak Anak-Anak, Konvensi Hak Penyan-

hak asasi memegang peranan khusus dalam

dang Disabilitas, Konvensi Antipenghilangan).

hubungan antarnegara, sebab pelanggaran hak

Terakhir Jerman menandatangani Protokol

asasi manusia secara sistematis sering kali meru-

Tambahan untuk Kesepakatan Melawan Peng

pakan langkah pertama ke arah konflik dan

aniayaan serta Konvensi Hak Penyandang

krisis. Bersama mitranya di UE dan dalam kerja

Disabilitas. Kedua perjanjian tersebut berlaku

sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),

sejak tahun 2009. Sebagai negara pertama di

Jerman berupaya di seluruh dunia untuk

Eropa, Jerman juga meratifikasi Protokol Tam-

melindungi dan mengembangkan standar hak

bahan untuk Konvensi Hak Anak-Anak, yang

asasi manusia.

memungkinkan gugatan secara individual.
Pemerintah Federal Jerman mendukung perlin

INFO
Masyarakat Madani Banyak lembaga
swadaya masyarakat di Jerman juga
memperjuangkan hak asasi manusia,
kemajuan dalam kerja sama pembangun
an, dan bantuan humaniter. Mereka
mendesak para pelaku politik untuk
bertindak, dan menggelitik kesadaran
masyarakat. Mereka juga aktif sendiri
dengan mengumpulkan sumbangan dan
mengoordinasi proyek sendiri di tempat.
Himpunan LSM Bidang Pembangunan
dan Humaniter (VENRO) mencakup
sekitar 120 organisasi.
→ venro.org

dungan terhadap diskriminasi dan rasisme, serta
aktif di seluruh dunia untuk menentang hukum
an mati dan untuk mendukung partisipasi
politik dan kepastian hukum. Pemerintah Jerman
juga membela kebebasan beragama dan kebe
basan berpendapat, berjuang melawan perdagang
an manusia, serta mendesak supaya diwujudkannya hak atas tempat tinggal serta hak atas air bersih dan perlengkapan saniter. Sebanyak 2,1 miliar
penduduk dunia tidak mempunyai akses pada air
bersih. Dana sebesar 400 juta Euro per tahun diberikan oleh Jerman sebagai salah satu donor terbesar di bidang itu untuk membantu sejumlah
besar proyek yang memperbaiki situasi tersebut.
Akses pada air, tema yang masih baru dalam

Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa adalah lembaga hak asasi terpenting dari PBB

agenda politik hak asasi, merupakan titik berat

mengajukan laporan tentang pelaksanaan tugasnya

yang penting dalam kerja sama pembangunan

di bidang hak asasi, dan siap menghadapi perta

Jerman. Hasil yang dicapai di Afrika saja sampai

nyaan kritis. Jerman telah melewati prosedur terse-

tahun 2017, sebanyak 25 juta orang mendapatkan

but pada tahun 2018 untuk ketiga kalinya.

akses ke sistem pengadaan air bersih.
Jerman termasuk negara yang paling aktif di
Dalam periode 2013-2015 dan 2016-2018, Jerman

antara ke-47 anggota Dewan Eropa, badan yang

menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB di

mendukung pelindungan dan pemajuan hak

Jenewa, Swiss. Instrumen terpenting yang dipegang

asasi manusia, pengukuhan negara hukum,

oleh Dewan Hak Asasi adalah ”Pemeriksaan Umum

dan demokrasi di seluruh Eropa. Melalui kese-

Secara Berkala“. Setiap negara anggota PBB wajib

pakatan yang bersifat memelopori, khususnya
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melalui Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, De-

Wakil Pemerintah Federal untuk Kebijakan

wan Eropa turut mengembangkan kawasan hu-

Hak Asasi Manusia dan Bantuan Humaniter,

kum bersama di Eropa, sekaligus mengawasi

Bärbel Kofler, berkantor di Kementerian Luar

penegakan standar dan nilai-nilai bersama

Negeri. Pejabat itu mengamati perkembangan

yang mengikat di Benua Eropa.

internasional di bidangnya, mengoordinasi aktivitas di bidang hak asasi dengan institusi res-

Alat-Alat Politik Hak Asasi

mi lain, dan memberi konsultasi kepada men-

Manusia Internasional

teri luar negeri federal. Tugas menyertai dan
mengawasi politik hak asasi manusia Jerman

Institusi sentral yang dimiliki Dewan Eropa untuk

oleh lembaga parlemen dilaksanakan sejak ta-

menegakkan hak asasi di Eropa adalah Mahkamah

hun 1998 oleh Komisi Hak Asasi Manusia dan

Hak Asasi Manusia Eropa di Strasburg, Prancis.

Bantuan Humaniter dari Bundestag. Sebagai

Setiap warga negara dari salah satu di antara ke-47

instansi yang dibiayai oleh negara, tetapi yang

negara anggota Dewan Eropa dapat langsung

bersifat tidak terikat, didirikan Deutsches Insti-

mengajukan gugatan pada mahkamah tersebut,

tut für Menschenrechte di Berlin pada tahun

apabila ia merasa bahwa haknya yang dilindungi

2000. Lembaga tersebut berfungsi sebagai insti-

oleh Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa dilanggar.

tusi hak asasi manusia nasional menurut prin-

Jerman mendukung tuntutan, agar semua ne

sip-prinsip Paris yang dinyatakan oleh PBB. Tu-

gara anggota Dewan Eropa menaati putusan

gasnya mengambil bagian dalam upaya Jerman

Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa. Mahkamah

untuk memajukan dan melindungi hak asasi

Pidana Internasional di Den Haag, Belanda, ber-

manusia di dalam negeri dan di luar Jerman.

wenang menghukum kejahatan berat yang me
langgar hukum antarnegara, seperti kejahatan

Perlindungan hak asasi manusia juga termasuk

perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau

kegiatan penting dari apa yang disebut politik

genosida. Jerman mendukung pengakuan semesta

luar negeri via internet. Pada tahun 2013 dan

terhadap Mahkamah Pidana Internasional.

2014, Sidang Paripurna PBB telah mengesahkan

Kerja Sama Pembangunan
Jerman tidak hanya termasuk
negara donor besar dan penting
di bidang kerja sama pemba
ngunan antarnegara, melainkan
merupakan juga penyumbang
penting dan mitra aktif di
bidang bantuan humaniter.

Pengeluaran untuk Kerja Sama Pembangunan Antarnegara
dalam Miliar Dolar AS (2017)
Amerika Serikat

35,26

Jerman

24,68

Inggris

17,94

Jepang

11,48

Prancis

11,36

Sumber: Nilai sementara, status April 2018, OECD/DAC

DIAGRAM

resolusi-resolusi mengenai hak atas privasi dalam

kebutuhan penerimanya, dan didasarkan atas

era digital. Resolusi tersebut didasarkan atas ini-

prinsip-prinsip perikemanusiaan, netralitas,

siatif bersama oleh Jerman dan Brasil. Menurut

ketidakberpihakan, dan ketidaktergantungan.

pendapat Jerman, berlakunya hak asasi manusia
dalam komunikasi daring tidak berbeda dengan

Jerman bertindak penuh tanggung jawab untuk

berlakunya dalam komunikasi biasa atau luring.

orang di seluruh dunia yang membutuhkan

Pada tahun 2018, Jerman menekankan komit-

bantuan darurat, serta aktif mendukung pengu

mennya untuk penjagaan privasi dalam era digi-

kuhan dan pengembangan sistem humaniter

tal dengan bertugas sebagai ketua Freedom On-

internasional. Mengingat kebutuhan yang se

line Coalition yang memperjuangkan penegak

nantiasa meningkat, Pemerintah Federal tahun

an hak asasi manusia di era digital.

2017 menyediakan dana anggaran sebesar 1,75
miliar Euro untuk bantuan humaniter. Dengan

Bantuan Humaniter bagi Orang yang

demikian Jerman menjadi negara donor terbe-

Mengalami Penderitaan Akut

sar kedua secara global. Pemerintah Jerman
tidak memberikan bantuan humaniter secara

Melalui bantuan humaniternya, Pemerintah

langsung, melainkan melalui tunjangan untuk

Federal Jerman membantu orang di seluruh

proyek-proyek organisasi bantuan dari Perseri-

dunia, yang menderita sengsara secara tiba-

katan Bangsa-Bangsa, dari organisasi Palang

tiba akibat bencana alam, pertikaian bersen-

Merah/Bulan Sabit Merah, dan dari lembaga-

jata, atau krisis dan konflik lain, ataupun yang

lembaga swadaya masyarakat di Jerman. Bantuan

menghadapi risiko terkena musibah semacam

Jerman

itu. Yang penting dalam hubungan itu

humaniter di Timur Tengah dan Afrika. Selain

bu
k anlah penyebab dari keadaan darurat.

itu, Jerman sudah lama menjadi pendukung dan

Bantuan humaniter adalah ungkapan dari

penyumbang kedua terbesar bagi Dana Bantuan

tanggung jawab etis dan solidaritas dengan

Darurat PBB, CERF, serta dari dana humaniter

sesama manusia. Bantuan itu berorientasi pada

kolektif kelompok negara di PBB.

Anggaran untuk Bantuan Humaniter Sedunia 2016

Pelindungan satwa

3,1 %
77,7 %
Bantuan
humaniter

Sumber: Statista

Miliar Dolar AS
Bantuan humaniter
dari pihak
pemerintahan

krisis-krisis

5,4 %

20,3

Bantuan humaniter
asal sumbangan
pribadi

pada

Peruntukan Sumbangan di Jerman pada Tahun 2017

Miliar Dolar AS

6,9

dititikberatkan

Budaya, Bangunan bersejarah

2,7 %

Pelestarian alam/lingkungan

1,9 %

Olahraga

9,2 %

Lain-lain/Tanpa keterangan
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PANORAMA

MITRA DALAM JARINGAN TERBUKA
New York
• Markas Besar
Perserikatan
Bangsa-Bangsa

Washington, D.C.
• Dana Moneter
Internasional
(IMF)
• Bank Dunia

Brussel
• NATO
• UE

La Malbaie
• Kanada Ketua G-7,
2018

Luksemburg
• UE

Wina
• PBB
• OSCE

Strasburg
•Uni Eropa

Jenewa
•P
 BB
•O
 rganisasi Perdagangan
Sedunia (WTO)

Paris
• European Space Agency
(ESA)
• Organisasi untuk
Kerja Sama Ekonomi dan
Pembangunan (OECD)

Buenos Aires
• Argentina Ketua G-20,
2018

New York
Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa

IMF

Sejak tahun 1952 Jerman
menjadi anggota Dana
Moneter Internasional

Stockholm
• Dewan Laut
Baltik (CBSS)

NATO

Sejak tahun 1955 Jerman
menjadi anggota Pakta
Pertahanan Atlantik Utara

Nairobi
• PBB

Jenewa
Domisili Organisasi Perdagangan Dunia

UE

Sejak pendiriannya
tahun 1957, Jerman
menjadi anggota UE
yang sekarang

PBB

Tahun 1973 Jerman
menjadi anggota
Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jerman

Hamburg
Berlin
Dresden
Bonn
Frankfurt
Nürnberg
München

Hamburg
Mahkamah Kelautan
Internasional

Berlin
• Organisasi Tenaga Kerja Internasional (ILO) –
Perwakilan di Jerman
• Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) – Jerman
• Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) –
Perwakilan Regional untuk Jerman dan Austria
• Program Pangan Sedunia (WFP) – Kantor
Penghubung di Jerman
• Kantor Bank Dunia di Berlin
• Kantor UNICEF di Berlin
Kampus PBB di Bonn
• Sekretariat Kesepakatan PBB untuk Penanggulangan
Degradasi Lahan (UNCCD)
• Sekretariat Kesepakatan Kerangka PBB Mengenai
Perubahan Iklim (UNFCCC)
• Program Volunter PBB (UNV)
• Kampanye Pendukung Target PBB Menyangkut
Pembangunan yang Berkelanjutan
• Pusat Pengetahuan Tentang Pembangunan
yang Berkelanjutan dalam Akademi Pelatihan
dari Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa
• Strategi Internasional untuk Pencegahan Musibah/Platform Pengembangan Sistem Peringatan Dini (UNISDR)
• Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa –
Kantor Wakil Rektor di Eropa (UNU-ViE)
• serta 12 institusi PBB lainnya
Dresden
• Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa –
Institute for Integrated Management of
Material Fluxes and of Resources (UNU-FLORES)
Frankfurt am Main
• Korporasi Keuangan Internasional (IFC) –
Grup Bank Dunia
Hamburg
• Mahkamah Kelautan Internasional (ISGH)
• UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL)

Strasburg
Parlemen
Eropa

München
• Program Pangan Sedunia PBB (WFP) –
Innovation Accelerator
Bonn
Gedung “Der Lange Eugen“
di Kampus PBB

OSCE

Sejak pendiriannya
tahun 1975, Jerman
menjadi anggota OSCE
yang sekarang

G-7

Sejak pendiriannya
tahun 1975, Jerman
bergabung dalam
kelompok informal ini

Nürnberg
• UNHCR Kantor Cabang Nürnberg

WTO

Sejak tahun 1995 Jerman
menjadi anggota Organisasi
Perdagangan Sedunia

G-20

Sejak pendiriannya
tahun 1999 di Berlin,
Jerman menjadi
anggota Kelompok 20
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TEMA

PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN
Politik kerja sama pembangunan Jerman, yang

Agenda 2030 untuk Pembangunan

merupakan unsur dalam kebijakan semesta di bi-

yang Berkelanjutan

dang struktur dan pemeliharaan perdamaian,
berniat untuk berperan serta dalam perbaikan

Sebagai tolok ukur untuk pembangunan global

syarat hidup di negara-negara mitra. Tujuan uta-

di tahun-tahun mendatang digunakan Agenda

ma politik kerja sama pembangunan Jerman

Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang diputus-

adalah, mengatasi kelaparan dan kemiskinan di

kan dalam Rapat Paripurna Perserikatan Bangsa-

dunia, serta memperkukuh demokrasi dan

Bangsa tahun 2015. Inti Agenda 2030 tersebut

struktur negara hukum. Garis haluan dan kon-

adalah 17 target ambisius yang disebut Tujuan

sep-konsep dikembangkan oleh Kementerian

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Devel-

Federal Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan

opment Goals/SDGs). Dengan merealisasi Agen-

(BMZ). Dalam rangka kerja sama pembangunan

da 2030 di seluruh dunia dapat diletakkan dasar

antarnegara, Jerman bekerja sama dengan 85 ne-

untuk mengembangkan kemajuan ekonomi

gara mitra. Kooperasi tersebut dituangkan dalam

global yang selaras dengan keadilan sosial, serta

program untuk negara tertentu yang disepakati

sesuai kerangka batas kelestarian alam di bumi.

bersama dan dapat mencakup semua instrumen

Upaya mencapai Tujuan Pembangunan Mileni-

kerja sama pembangunan resmi. Kawasan yang

um (MDGs) dari PBB, yang berlaku tahun 2000

dititikberatkan adalah Afrika, namun ada kerja

hingga 2015, telah berhasil mengurangi separuh

sama intensif juga dengan sejumlah negara di

kemiskinan global, dan antara lain memperbaiki

Asia, Eropa Tenggara, dan Amerika Latin.

akses pada air bersih serta pada pendidikan.
Dalam kurun waktu 2012-2016 jumlah orang

Pada tahun 2016 Jerman untuk pertama kali men-

paling miskin di dunia menurun dari 12,8 persen

capai target yang dipatok oleh Perserikatan Bang-

menjadi 9,6 persen penduduk dunia. Melihat

sa-Bangsa dengan menginvestasikan 0,7 persen

keberhasilan ini masih terbuka kemungkinan

dari penghasilan nasional kotor untuk kerja sama

untuk mencapai target utama, yaitu penghapus

pembangunan. Dilihat dalam kerangka interna-

an kemiskinan ekstrem hingga tahun 2030. Na-

sional, Jerman dengan pengeluaran sebesar 24,68

mun tetap ada masalah yang mendesak, seperti

miliar dolar AS per tahun merupakan negara do-

pemakaian sumber daya alam yang berlebihan,

nor untuk kerja sama pembangunan publik terbe-

perubahan iklim, dan pencemaran lingkungan

sar kedua setelah Amerika Serikat. Pengelolaan

hidup yang berlangsung terus, tingkat pengang-

proyek diserahkan kepada organisasi pelaksana, bi-

guran yang tinggi, serta perbedaan sosial. Agenda

asanya kepada Lembaga Kerja Sama Internasional

2030 diharapkan akan mendorong gerakan balik

Jerman (GIZ) dan Grup Bank KfW, tetapi juga ke-

arah menuju pelestarian di seluruh dunia – baik

pada organisasi lain, di negara yang bersangkutan.

dalam ranah ekonomi, pelestarian alam, dan

Agenda 2030 Perserikatan Bangsa-Bangsa bertujuan mendukung pembangunan lestari di bidang-bidang penting

kemasyarakatan, serta dengan memerhatikan

lebih lestari, dan lebih efektif; diskriminasi akan

hubungan yang sudah terjalin. Agenda 2030

ditentang, antara lain dengan menyokong

dirancang sebagai ”perjanjian yang menyangkut

institusi terpadu yang efektif dan demokratis,

masa depan dunia“, yang mengikat semua negara

pemerintahan yang bertanggung jawab, serta

dan menjadi pegangan untuk berbagai bidang

penegakan negara hukum. Agar dapat dilestari-

politik yang melampaui kerja sama pembangun

kan, Agenda 2030 memerlukan pendekatan

an: di samping upaya untuk menanggulangi

“pelaksana multipel“ dalam realisasinya: di

kelaparan dan kemiskinan, ada juga upaya untuk

samping pelaksana di lingkungan pemerintahan

melindungi bumi kita sebagai dasar kehidupan

sangat diperlukan peran serta dari kelompok

bagi generasi mendatang; sistem perekonomian

masyarakat dan dari kalangan ekonomi dan ilmu

dan gaya hidup diusahakan menjadi lebih adil,

pengetahuan.
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PEREKONOMIAN &
INOVASI
Ekonomi Nasional yang Kuat ∙ Negara yang Berkegiatan Global ∙

Pasar Unggulan dan Inovasi ∙ Ekonomi Berkelanjutan ∙ Perubahan Digital ∙
Mitra Dagang yang Terpercaya ∙ Pasar Kerja yang Menarik

SEKILAS PANDANG

EKONOMI NASIONAL YANG KUAT
Jerman merupakan ekonomi nasional terbesar di

kerja paling tinggi di UE, sekaligus merupakan ne-

Uni Eropa (UE) dan yang terbesar keempat di du-

gara dengan persentase pengangguran remaja pa-

nia setelah Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang.

ling rendah. Fakta itu menggarisbawahi manfaat

Dunia usaha Jerman mempunyai daya saing besar

pendidikan kerja sistem ganda yang telah menjadi

dan keterkaitan global yang bersumber pada daya

barang ekspor dan yang diadaptasi oleh banyak

inovasi serta orientasinya yang kuat pada ekspor.

negara. Faktor-faktor seperti ketersediaan tenaga

Sektor-sektor industri yang besar omzetnya, yaitu

ahli, prasarana baik, dan kepastian hukum meru-

industri mobil, konstruksi mesin dan instalasi, in-

pakan ciri selanjutnya Jerman sebagai tempat

dustri kimia serta peralatan teknik kedokteran,

kedudukan usaha, yang mendapat peringkat baik

menghasilkan lebih dari separuh omzetnya de-

dalam banyak ranking internasional. Kementerian

ngan ekspor. Pada tahun 2016 hanya Tiongkok

Federal untuk Ekonomi dan Energi dipimpin oleh

dan AS yang mengekspor lebih banyak barang. In-

Peter Altmaier (CDU).

vestasi Jerman untuk riset dan pengembangan
mencapai sekitar 92 miliar Euro per tahun. Banyak

Landasan untuk politik ekonomi Jerman yang

perusahaan sedang menuju ke Industri 4.0, indus-

berlaku sejak tahun 1949 adalah model Ekonomi

tri yang memajukan khususnya digitalisasi dari

Pasar Berorientasi Sosial. Asas kebijakan ekonomi

teknologi produksi dan dari bidang logistik.

tersebut menjamin kebebasan berusaha, sekaligus
berupaya menciptakan keseimbangan sosial. Kon-

Dengan adanya dinamika ekonomi yang positif,

sep yang dikembangkan di masa pascaperang oleh

pasar kerja mengalami perkembangan baik. Jer-

Ludwig Erhard, yang kemudian menjadi Kanselir

man termasuk negara dengan angka angkatan

Federal, telah membuka jalan ke arah perkem-

VIDEO

AR APP

Perekonomian & Inovasi: Video mengenai
tema ini → tued.net/id/vid3

Industri 4.0: Dunia usaha di Jerman menuju masa digitalisasi
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bangan baik bagi Jerman. Tantangan untuk ber-

DAX pada Bursa Frankfurt, tempat transaksi ke-

peran aktif dalam pengaturan globalisasi telah di-

uangan terpenting di Eropa kontinental. Frankfurt

terima oleh Jerman yang menjadi pendukung

am Main juga merupakan tempat kedudukan

pembentukan sistem ekonomi global dengan pe-

Bank Sentral Eropa (EZB). Sebagai institusi UE,

luang layak bagi semua pihak.

EZB antara lain mengawasi stabilitas harga Euro.

Jerman termasuk 12 negara yang pada tahun 2002
beralih ke mata uang Euro. Krisis pasar keuangan
(2008) serta krisis utang yang mengikutinya mengena seluruh Kawasan Euro – termasuk Jerman.
Untuk mengatasinya, Pemerintah Federal meng-

JARINGAN

pengambilan utang baru sambil mengambil tin-

Kementerian Ekonomi dan Energi
(BMWi)
Titik berat dan inisiatif

dakan untuk menguatkan daya inovasi. Untuk

→ bmwi.de

gunakan strategi ganda dengan menghentikan

pertama kali sejak tahun 1969 dapat diajukan
anggaran belanja negara yang seimbang sejak tahun 2014.
Fondasi ekonomi terbentuk oleh perusahaan
madya yang mencakup lebih dari 99 persen dari
badan usaha seluruhnya. Perusahaan-perusahaan
kecil dan menengah tersebut melengkapi perusahaan raksasa, yang umumnya terdaftar di indeks

Arbeitsagentur
Data pasar kerja dan bursa lowongan
→ arbeitsagentur.de

Pusat Penyambutan Virtual
Situs web dengan info tentang
kesempatan kerja di Jerman, tempat
kontak untuk pencari kerja internasional
→ arbeitsagentur.de

Tempat tradisional untuk transaksi: Bursa Jerman terpenting berkedudukan di Frankfurt am Main

KOMPAK

PELAKSANA & ALAT
Bundesverband der Deutschen Industrie
Asosiasi Federal Industri Jerman (BDI) me
wakili kepentingan dari 100.000 lebih perusahaan
industri. Asosiasi tersebut memiliki jaringan
yang mencakup semua pasar penting serta or
ganisasi-organisasi internasional.
→ bdi.eu
Deutsche Auslandshandelskammern

Germany Trade and Invest

Kamar Dagang Luar Negeri Jerman (AHK)

Germany Trade and Invest (GTAI) merupakan

serta delegasi dan perwakilan dari dunia usaha

badan promosi industri dan perdagangan

Jerman membentuk jaringan dengan 130 tem

Jerman dengan lebih dari 50 perwakilan di se

pat kedudukan di 90 negara.

luruh dunia. GTAI mendukung perusahaan

→ ahk.de

Jerman dalam proses investasi di luar negeri,
mempromosikan Jerman dan membantu

Deutsche Auslandsvertretungen

perusahaan asing yang akan membuka cabang

Ke-227 kedutaan besar dan konsulat bersama

di Jerman.

AHK dan GTAI merupakan tiga penopang pro

→ gtai.de

mosi perdagangan luar negeri Jerman.
→ auswaertiges-amt.de

Rat für nachhaltige Entwicklung
Dewan untuk Pembangunan Berkesinambungan

Deutscher Industrie- und Handelskammertag

dibentuk oleh Pemerintah Federal. Tugasnya

Asosiasi Kamar Dagang dan Industri Jerman

antara lain, memberi kontribusi untuk perwu

(DIHK) merupakan induk organisasi dari 80

judan strategi kelestarian nasional.

kamar dagang dan industri yang ada di Jerman.

→ nachhaltigkeitsrat.de

Sebanyak 3,6 juta perusahaan menjadi anggota.
→ dihk.de
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
DIW di Berlin adalah institut terbesar di
antara sejumlah besar lembaga riset ekonomi
di Jerman.
→ diw.de

DIGITAL PLUS
Informasi tambahan tentang semua te
ma di bab ini – daftar taut berikut catatan, artikel, dokumen, pidato; plus
uraian tentang pengertian seperti
Ekonomi Pasar Berorientasi Sosial, Pendidikan kerja sistem
ganda, Politik ekonomi, Krisis ekonomi dan keuangan
Eropa. → tued.net/id/dig3

62 | 63

PEREKONOMIAN & INOVASI

TEMA

NEGARA YANG BERKEGIATAN GLOBAL
Jerman merupakan negara industri yang mem-

hampir setiap tempat kerja keempat bergantung

punyai hubungan dagang internasional yang

dari ekspor, di sektor industri bahkan setiap peker-

erat dan sektor ekspor yang kuat. Dalam daftar

jaan kedua. Lebih dari satu juta perusahaan berke

peringkat yang diumumkan setiap tahun oleh

cimpung dalam perdagangan luar negeri. Pada ta-

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Jerman

hun 2015 sebanyak 720.000 perusahaan mengim-

selalu termasuk ketiga negara pengekspor terbe-

por barang dari negara lain, sedangkan sekitar

sar di dunia setelah Tiongkok dan Amerika Seri-

360.000 perusahaan melakukan ekspor. Peranan

kat. Neraca perdagangan luar negeri 2017 me

penting dalam perdagangan luar negeri Jerman

nunjukkan surplus sebesar 245 miliar Euro. Nilai

dipegang oleh sekitar 10.700 perusahaan yang

ekspor (barang dan jasa) oleh perusahaan Jerman

berdomisili di luar negeri; menurut estimasi

mencapai 1.279 miliar Euro, nilai impor 1.034

Asosiasi Kamar Dagang dan Industri Jerman

miliar Euro. Jerman, yang terpadu erat dengan

(DIHK), ada lebih dari tujuh juta pegawai yang

perekonomian dunia, mendapat keuntungan

bekerja untuk perusahaan Jerman di luar negeri.

dari perdagangan bebas dan dari pasar terbuka.
Dalam “Global Competitiveness Index 2017-

Sektor dominan di bidang ekspor adalah mobil

2018“ terbitan World Economic Forum, Jerman

dan bagian mobil, mesin, produk kimia, peranti

tercantum pada peringkat lima di antara negara

pengolahan data, dan produk elektronik. Hampir

yang paling kuat daya saingnya. Sebanyak 137

separuh volume ekspor Jerman menyangkut

ekonomi nasional telah diteliti untuk itu.

keempat kelompok produk tersebut. Kuota
ekspor telah meningkat hampir dua kali lipat

Setiap Euro kedua yang dihasilkan di Jerman diper-

dari 23,7 persen tahun 1991 menjadi 47,3 persen.

oleh dari perdagangan dan investasi luar negeri;

Kuota perdagangan luar negeri, yang mencakup

Daya Ekonomi
Perusahaan Jerman bereputasi
sangat baik di kalangan in
ternasional. Mereka mewakili
label “Made in Germany”
yang lazim dianggap sebagai
jaminan mutu. Sebagai negara
terkuat keempat di bidang
ekonomi, Jerman berorientasi
pada ekspor.

Produk Domestik Bruto (PDB) 2016 (dalam miliar $ AS)

18.569,1
11.218,3
4.938,6
USA

Tiongkok

Jepang

3.466,6 2.629,2
Jerman

Inggris

Sumber: Statistisches Bundesamt

DIAGRAM

Peti kemas sebagai lambang globalisasi: Pelabuhan Hamburg termasuk tempat bongkar muat yang besar

Negara Perdagangan Terbesar 2015
(Bagian pada ekspor sedunia)

13,8

%
Republik Rakyat Tiongkok

9,1 %

USA

8,1 %

Sumber: F.A.Z., WTO

Jerman

3,8

%
Jepang

3,4 %

Belanda

Perusahaan Jerman Terbesar 2017 (Omzet, juta €)
Volkswagen
Daimler AG
Allianz
BMW Group
Siemens AG
Deutsche Telekom
Uniper

240.480
169.630
118.710
104.220
88.490
80.900
74.470
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jumlah impor dan ekspor dalam perbandingan
dengan produk domestik bruto (BIP), mencapai
86,9 persen tahun 2017. Dengan demikian Jerman
memiliki ekonomi nasional “paling terbuka” di
antara negara-negara G-7. Sebagai perbandingan:
kuota perdagangan luar negeri AS tahun 2015
mencapai 28 persen.
Negara-negara mitra di Uni Eropa (UE) menerima 56 persen dari total ekspor sehingga merupakan pasar ekspor terpenting. Secara tradisi
pasar ekspor terpenting Jerman adalah Prancis.
Namun sejak tahun 2015 peringkat teratas
dipegang oleh AS. Republik Rakyat Tiongkok,
Belanda, dan Inggris menempati peringkat selan-

GLOBAL
Prognosis Ekonomi OECD
Dua kali setahun Organisasi Kerja Sama
Ekonomi dan Pembangunan (OECD)
mengeluarkan Prognosis Ekonomi yang
menganalisis tren dan prospek ekonomi
terpenting di ke-34 negara anggota
OECD dan negara transisi untuk dua ta
hun mendatang. Menurut penilaian
komprehensif, pertumbuhan ekonomi
dunia akan mencapai 3,5 persen pada
tahun 2018, kenaikan terting
gi sejak tahun 2010. Pertum
buhan diperkirakan menurun
kembali pada tahun 2019.
→ oecd.org

jutnya. Bidang impor menunjukkan gambaran
sebaliknya: Tahun 2017 bagian terbesar barang
impor berasal dari Tiongkok, diikuti oleh Belanda,
Prancis, Amerika Serikat, dan Italia. Arti penting
hubungan ekonomi dan perdagangan dengan
negara-negara Asia juga terus meningkat – biar-

negara penyelenggara pekan raya internasional

pun laju pertumbuhan menurun di sebagian ne-

nomor satu di dunia. Dua pertiga di antara pekan

gara. Di Tiongkok saja terdapat 5.000 perusahaan

raya yang berarti penting untuk bidang usaha

Jerman yang menanamkan modal.

yang bersangkutan di seluruh dunia diselenggarakan di Jerman. Sekitar 150 pekan raya dan pa

Keterpaduan dengan perekonomian dunia di-

meran internasional menarik 10 juta pengunjung

tunjukkan pula oleh investasi langsung Jerman di

setiap tahun.

luar negeri yang meningkat lima kali lipat sejak
tahun 1990 menjadi seribu miliar Euro lebih

Jerman juga merupakan tempat bongkar muat

(2015). Seperlima di antaranya diinvestasikan di

untuk arus barang dagangan dari Eropa dan dari

Kawasan Euro. Sebaliknya terdapat sekitar 80.000

bagian dunia lain. Tidak ada negara anggota UE

perusahaan asing yang menyediakan lapangan

lain yang menjadi tempat transit untuk begitu

kerja untuk lebih dari 3,7 juta orang di Jerman.

banyak barang. Kira-kira sepertiga dari omzet

Nilai investasi langsung oleh perusahaan asing

kesepuluh pasar logistik terpenting di UE dihasil-

mencapai 466 miliar Euro.

kan di Jerman. Tiga juta orang bekerja di bidang
logistik. Pelabuhan Hamburg merupakan ger-

Pekan raya merupakan ajang pertemuan penting

bang menuju dunia, tempat bongkar muat seki-

bagi pelaku perdagangan dunia. Jerman adalah

tar sembilan juta peti kemas standar per tahun.

Mendukung Perdagangan Dunia

ternasional, dalam pengaturan pasar keuang

yang Pantas dan Bebas

an, dan dalam pengelolaan uang dan mata
uang. Karena gagalnya perundingan multila

Jerman mendukung pasaran terbuka serta per-

teral (Meja Bundar Doha), fokus diletakkan

dagangan yang pantas dan bebas berdasarkan

pada perjanjian perdagangan bebas Uni Eropa

peraturan yang jelas dan pasti. Tujuan tersebut

yang bersifat bilateral. Perjanjian ekonomi dan

diikuti Jerman antara lain melalui “tiga penopang

perdagangan Eropa-Kanada, Comprehensive

promosi perdagangan luar negeri”, yaitu ke-227

Economic and Trade Agreement (CETA), ber-

perwakilan diplomatik Jerman, ke-130 kamar da-

laku sejak tahun 2017, perundingan dengan

gang luar negeri (AHK), delegasi dan perwakilan

Jepang tentang perjanjian perdagangan bebas

dari dunia usaha Jerman di 90 negara, serta badan

telah rampung; tinggal dicapai kesepakatan

promosi perdagangan luar negeri dan investasi

mengenai perlindungan investasi. Sejak tahun

yang bernama Germany Trade and Invest (GTAI).

2011 telah berlaku perjanjian perdagangan be-

Institusi-institusi tersebut membantu perusa-

bas antara UE dan Korea Selatan, yang meru-

haan madya dalam usaha membuka pasar di luar

pakan perjanjian pertama sejenis itu yang di

negeri serta berupaya untuk memperbaiki pra-

ikat dengan sebuah negara Asia. Sejak itu eks

syarat umum.

por ke Korea Selatan naik sebesar sepuluh
persen setiap tahun. Pada tahun 2015 UE dan

Jerman melibatkan diri dalam penyempur-

Vietnam mengikat perjanjian perdagangan

naan globalisasi dengan berperan serta dalam

bebas, – perjanjian pertama sejenis itu antara

formulasi peraturan untuk perdagangan in-

UE dan negara berkembang.

Ajang pertemuan pasar global: Pekan raya yang besar dihadiri oleh sekitar 10 juta orang per tahun
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PASAR UNGGULAN DAN INOVASI
Kekuatan ekonomi Jerman berlandaskan kinerja

diciptakan oleh cabang-cabang industri tersebut

dan daya inovasi industrinya. Khususnya industri

– dari mobilitas hingga instalasi energi terbaru-

mobil dengan 775.000 pegawai dianggap sebagai

kan –, bersifat sangat inovatif. Pentingnya pasar

contoh untuk makna label “Made in Germany”.

global bagi cabang industri besar tersebut ditun-

Industri mobil dengan keenam merek kuatnya

jukkan oleh kuota ekspor sebesar 60 persen atau

Volkswagen, BMW, Daimler, merek-merek milik

lebih yang dihasilkannya.

VW Audi dan Porsche, serta Opel (Groupe PSA)
dan Ford merupakan barisan depan dari cabang

Pusat perekonomian terbesar di Jerman adalah

industrinya di dunia. Dalam upaya memperta-

Daerah Ruhr, kawasan sekitar kota-kota Mün-

hankan daya bersaing, pabrik-pabrik mobil

chen dan Stuttgart (teknologi tinggi, mobil),

menginvestasikan bermiliar-miliar Euro untuk

kawasan Rhein-Neckar (kimia, TI), Frankfurt am

riset dan pengembangan. Mobil listrik dan mobil

Main (keuangan), Köln (media, mobil, asuransi),

yang dilengkapi sistem digital, dapat dijalankan

dan Hamburg (pelabuhan, pesawat terbang, me-

dengan maupun tanpa pengemudi, merupakan

dia). Di beberapa negara bagian baru telah dikem-

megatren dari kemajuan industri mobil. Pabrik-

bangkan pusat teknologi tinggi yang kecil tetapi

pabrik mobil Jerman banyak memproduksi

produktif, terutama di “daerah-daerah mercusuar”,

kendaraan untuk pangsa pasar kelas menengah

yaitu Dresden, Jena, Leipzig, Leuna, dan Berlin-

atas dan kelas atas. Hasil produksinya pada tahun

Brandenburg.

2017 mencakup 16,45 juta mobil penumpang;
dua dari tiga mobil bermerek pabrik Jerman

Titik Berat pada Barang-Barang Investasi

diproduksi di luar negeri.

yang Kompleks

Secara tradisi, cabang-cabang industri Jerman

Urutan teratas dalam daftar perusahaan Jerman

yang kuat di samping industri mobil adalah kon-

terbesar (menurut omzet 2016) ditempati dan di

struksi mesin dan instalasi, serta industri kimia.

dominasi oleh pabrik mobil: Volkswagen tercan-

Grup perusahaan BASF yang didirikan tahun

tum sebagai nomor 1, disusul oleh Daimler dan

1865 dan berpusat di Ludwigshafen mempekerja-

BMW pada urutan ke-2 dan ke-4. Allianz (asuransi)

kan 115.000 pegawai di 353 tempat produksi di

tercatat di urutan ke-3, Siemens (elektroteknik) di

lebih dari 80 negara. Dengan demikian BASF

urutan ke-5 di depan Deutsche Telekom dan Uni-

merupakan perusahaan industri kimia terbesar

per, sebuah pecahan dari konglomerat energi Eon.

di dunia. Industri elektroteknik dan elektronika
juga termasuk cabang industri terkemuka de-

Industri di Jerman berspesialisasi dalam

ngan perusahaan utama Siemens yang berkegi-

pengembangan dan produksi barang kompleks,

atan di lebih dari 190 negara. Solusi terapan yang

terutama barang investasi dan teknologi

Sukses di mana-mana: Pabrik-pabrik mobil Jerman termasuk pelaku besar dalam industri otomotif sedunia

produksi yang inovatif. Dibandingkan dengan

2007 menunjukkan hasil positif. Baik pihak in-

negara lain, bidang industri memegang pe-

dustri maupun sektor publik mengambil bagi-

ranan lebih penting di Jerman. Jumlah pekerja

an dalam upaya tersebut; impuls yang menen-

di industri dan di sektor pengolahan mencapai

tukan diberikan oleh Strategi Hightech dari

7,27 juta. Hanya di Korea Selatan kontribusi dari

Pemerintah Federal. Tahun 2016 total 92 miliar

sektor pengolahan pada produk domestik bruto

Euro dikeluarkan di Jerman untuk riset dan

lebih besar.

pengembangan, jumlah yang setara dengan
2,93 persen produk domestik bruto (PDB). De

Daya inovasi industri menjadi pendorong bagi

ngan demikian Jerman menempati posisi kelima

kekuatan ekonomi Jerman. Diintensifkannya

di antara negara anggota OECD yang sebanding

upaya riset dan pengembangan sejak tahun

– di depan AS dan jauh di depan Prancis dan
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Inggris. Hanya Korea Selatan dan Jepang yang

Jumlah pegawai mencapai 30 juta orang, 12

mengadakan penelitian dengan lebih intensif

juta di antaranya bekerja di perusahaan jasa

lagi. Jerman dianggap juga sebagai juara Eropa

umum atau swasta, dan hampir 10 juta orang

dalam hal penemuan. Pada tahun 2016 diaju-

bekerja di sektor perdagangan, perhotelan

kan sekitar 32.000 permohonan pendaftaran

dan restoran, serta lalu lintas. Lebih dari lima

paten dari perusahaan Jerman kepada Kantor

juta orang menjadi pegawai perusahaan la

Paten Eropa di München. Pada tahun yang sa-

yanan bisnis.

ma Kantor Paten dan Merek Jerman (DPMA)
menerima 67.898 permohonan untuk mendaf-

Perusahaan Madya Merupakan

tarkan penemuan – sebuah rekor baru. Perusa-

Jantung Perekonomian

haan yang paling aktif adalah pemasok komponen mobil Bosch dengan 3.693 pendaftaran,

Walaupun Jerman memiliki banyak “global

dan Schaeffler-Gruppe yang bergerak di bidang

player” dan perusahaan besar yang andal, struk-

yang sama (2.316 pendaftaran). Tahun 2016 ber-

tur perekonomiannya ditandai oleh 3,6 juta pe-

laku total 129.511 paten Jerman. Jika digabung-

rusahaan kecil dan menengah, serta oleh pekerja

kan dengan paten yang diberikan oleh Kantor

mandiri dan profesional. Kategori perusahaan

Paten Eropa terdapat 615.404 hak paten yang

madya mencakup sekitar 99,6 persen dari semua

berlaku di Jerman pada tahun itu.

perusahaan. Yang tergolong kategori perusahaan madya adalah badan usaha dengan omzet

Gambaran Jerman sebagai negara industri

di bawah 50 juta Euro per tahun dan kurang dari

tidak lengkap tanpa industri jasa. Sebanyak le

500 pegawai. Banyak imigran yang berjiwa

bih dari 80 persen perusahaan berkecimpung di

wirausaha telah berhasil memiliki perusahaan

sektor tersebut, yang menghasilkan hampir 70

sendiri yang terhitung sebagai perusahaan

persen dari produk domestik bruto (PDB) dan

madya. Lebih dari 700.000 orang dengan riwa

menyerap tiga perempat dari angkatan kerja.

yat pascamigrasi adalah pemilik perusahaan.

TITIK TOLAK

1955

Mobil VW kodok kesejuta keluar
dari pabrik di Wolfsburg pada
tanggal 5 Agustus. Tipe mobil itu
kemudian laris manis dan menjadi
lambang “keajaiban ekonomi”.

1969

Di Toulouse (Prancis) didirikan
konsorsium Airbus sebagai peru
sahaan patungan Jerman-Prancis.
Sekarang Airbus S.A.S. merupa
kan pabrik pesawat terbang ter
besar kedua.

1989

Dengan Reformasi Pos I dimulai
privatisasi dari perusahaan
jawatan Deutsche Bundespost
yang termasuk pembaruan ter
besar dalam sejarah perekono
mian Jerman.

Para migran merupakan faktor ekonomi yang

Dunia ekonomi berada di ambang revolusi in-

penting di Jerman.

dustri keempat. Dengan didorong oleh internet,
dunia nyata dan dunia maya melebur dalam

Menurut hasil studi dari Kelompok Bank KfW,

“internet segala hal”. Pemerintah Federal bertu-

jumlah perusahaan inovatif telah menurun –

juan mendukung pihak industri dan ilmu

hanya 22 persen di antara perusahaan kecil dan

dalam realisasi program Industri 4.0, agar Jer-

menengah yang menanamkan modal dalam

man ditempatkan sebagai penyedia utama

produk dan proses inovatif. Upaya inovasi di-

teknologi tersebut dan sebagai tempat produksi

lakukan terutama oleh sejumlah kecil perusa-

di masa mendatang.

haan madya yang besar. Di banyak pangsa pasar
kecil yang spesifik, tidak jarang perusahaan
madya Jerman menjadi “jagoan tersembunyi”
yang menguasai pasar Eropa atau bahkan pasar
global dengan produk mereka yang inovatif.
Kedudukan mandiri dalam dunia ekonomi telah
dicapai oleh industri kreatif yang sering berbentuk perusahaan kecil dengan modal kerja yang
tidak memadai. Meskipun begitu, industri kreatif menjadi pelopor pada jalan menuju perekonomian digital yang berlandaskan pengetahuan
serta menjadi sumber penting untuk gagasan
inovatif. Kawasan Berlin-Brandenburg merupakan salah satu pusat bagi industri kreatif dan
perusahaan-perusahaan “start-up” internasional
yang jumlahnya mencapai 30.000 lebih.

1990

Badan fidusia Treuhandanstalt
menerima tugas mengubah
ekonomi sosialis terpimpin dari
eks RDJ dengan ribuan perusahaan
rakyat menjadi ekonomi pasar
dalam waktu beberapa tahun saja.

2002

INFO
Sejak pertengahan tahun 1990-an
terdapat tren internasional untuk menurunkan pajak badan usaha. Jerman
pun sejak lama tidak lagi tergolong ne
gara yang mengenakan pajak tinggi.
Dibandingkan dengan negara lain, be
ban pajak dan bea bahkan di bawah
taraf rata-rata. Beban pajak total untuk
badan usaha rata-rata kurang dari
30 persen. Di beberapa daerah di Jer
man tarafnya bahkan di bawah 23
persen, karena pajak usaha lokalnya
rendah.
→ gtai.de

D-Mark menjadi mata uang resmi
dari 1948 hingga 1998 sebagai
uang giral, hingga 2001 sebagai
uang tunai. Sejak 1 Januari 2002
Mark Jerman tidak berlaku lagi.
Di Jerman dan 11 negara anggota
UE lain mulai berlaku Euro.

2018

Pada bulan Januari 2018 Indeks
Saham Jerman DAX mencapai
nilai rekor 13.595 titik. Perkem
bangan ke-30 perusahaan Jerman
terbesar tercermin dalam indeks
tersebut.
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TEMA

EKONOMI BERKELANJUTAN
Jerman termasuk negara industri di dunia yang

perekonomian serta pengelolaaan sumber daya

paling memerhatikan pelestarian. Begitu hasil

alam yang berkelanjutan. Karena itu Pemerintah

studi perbandingan internasional mengenai ke-

Federal telah mengembangkan lebih lanjut

34 negara anggota OECD. Untuk pertama kali ne-

Strategi Pelestarian 2017 dan menyelaraskannya

gara-negara tersebut diteliti secara sistematis

dengan ke-17 target yang disebut Sustainable

atas dasar ke-17 target kelestarian yang ditetap-

Development Goals (SDG) Perserikatan Bangsa-

kan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam pe-

Bangsa. Strategi baru tersebut mencakup tiga

nelitian tersebut digunakan 34 indikator, dari

tingkat: tindakan yang akan berdampak di Jerman,

pelestarian alam, pertumbuhan, sampai ke mutu

tindakan oleh Jerman yang berdampak secara

sistem sosial masing-masing. Jerman mencapai

global, serta dukungan langsung untuk negara-

peringkat ke-6, dengan nilai positif yang teruta-

negara lain melalui kerja sama bilateral.

ma ditunjukkannya di bidang pertumbuhan, ang
katan kerja, dan jaminan sosial.

Semakin banyak perusahaan di Jerman telah me
nyadari tanggung jawabnya di bidang ke-

Akan tetapi Jerman pun dalam beberapa bidang

masyarakatan sebagai bagian dari tata kelola

masih jauh dari perwujudan peri kehidupan dan

berkelanjutan. Tanggung Jawab Kemasyarakatan
Perusahaan (CSR) terutama menyangkut usaha
pokok perusahaan yang memengaruhi kondisi
ekonomi, sosial, dan lingkungan karena adanya

DAFTAR
∙ Perusahaan terbesar
Volkswagen, 642.300 pegawai
∙ Bank terbesar
Deutsche Bank, 97.535 pegawai
∙ Indeks saham terpenting
Der Deutsche Aktienindex (DAX)
∙ Area pekan raya paling luas
Hannover
∙ Pabrik pesawat terbang terbesar
Airbus-Hamburg

globalisasi. Kebanyakan perusahaan besar Jerman
yang terdaftar dalam indeks saham DAX telah bergabung dengan Inisiatif “Global Compact” yang
diluncurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1999. Banyak perusahaan kecil dan menengah
serta institut dan lembaga swadaya masyarakat
ikut bergabung pula. Global Compact PBB tersebut,
prinsip-prinsip OECD untuk perusahaan multinasional, dan pernyataan dasar Organisasi Tenaga
Kerja Internasional (ILO) tentang perusahaan
multinasional dan politik sosial merupakan kaidah
untuk penerimaan tanggung jawab kemasyarakat
an oleh perusahaan. Lebih dari 9.500 perusahaan
dari 160 negara di seluruh dunia telah menjadi
anggota Global Compact yang bersifat sukarela.

Bekerja dengan kondisi layak: Perusahaan Jerman semakin mementingkan standar kerja perusahaan pemasok di luar negeri

Tanggung jawab di bidang kemasyarakatan dan

50 persen dari pasar tekstil Jerman; targetnya

tanggung jawab untuk pelestarian alam tidak

75 persen. Sejak terjadinya musibah yang mema-

terpisahkan. Hal itu ternyata pula dalam inisiatif

kan korban jiwa di pabrik-pabrik tekstil di Bang-

“Bündnis für nachhaltige Textilien“ yang bertu-

ladesh dan Pakistan telah diwujudkan perbaikan

juan mencapai perbaikan bagi pekerja di industri

yang berarti bagi semua pihak. Mulai tahun 2018

tekstil dan garmen berkenaan dengan kedua hal

inisiatif tersebut menetapkan ketentuan konkret

tersebut. Sebanyak 150 produsen tekstil Jerman

bagi semua anggota untuk menjamin tercapai

telah bergabung dengan inisiatif tersebut yang

nya target ambisius tersebut. Inisiatif bersama ini

diluncurkan tahun 2014 oleh Kementerian Fe

menunjukkan tekad Jerman untuk memelopori

deral untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pemba

upaya internasional ke arah penerapan standar

ngunan (BMZ). Para anggota mencakup sekitar

yang layak dalam rantai pemasokan global.
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TEMA

PERUBAHAN DIGITAL
Dunia usaha berada di tengah revolusi industri

pemimpin dalam pengembangan teknologi ini.

keempat. Didorong oleh internet, dunia nyata

Pemerintah Jerman mendukung dan menyertai

dan dunia maya melebur melalui proses trans-

proses perubahan digital secara aktif. Dalam

formasi digital. Digitalisasi memberi perubah

Perjanjian Koalisi dirumuskannya tujuh target

an besar kepada industri dan sektor jasa. Di

yang ambisius, terutama pembangunan prasa-

bawah judul besar Industri 4.0 terangkum solu-

rana digital ”taraf dunia“ yang mencakup selu-

si, proses, dan teknologi, yang menggambarkan

ruh wilayah negara.

penggunaan IT secara luas dan keterkaitan
berbagai sistem di pabrik secara intensif. Ba

Jerman bertujuan menjadi penyedia utama In-

nyak perusahaan Jerman mengandalkan Indus-

dustri 4.0 serta menjadi negara pertumbuhan

tri 4.0, yang secara khusus mengembangkan

digital terkuat di Eropa. Skenario positif be-

digitalisasi teknik produksi dan logistik. Secara

berapa studi mengantisipasi bahwa melalui In-

umum dunia usaha mengantisipasi mening-

dustri 4.0 dapat dicapai peningkatan potensi

katnya kompetisi internasional untuk menjadi

pertumbuhan antara 200 dan 425 miliar Euro
hingga tahun 2025. Pemeran utama di sini adalah sektor informasi dan telekomunikasi (IKT)
sebagai sektor lintas teknologi. Tahun 2017 sektor IKT berkembang menjadi pemberi kerja terbesar di bidang industri. Lebih dari satu juta pe-

ANGKA

kerja menghasilkan omzet sebesar 160 miliar

714

Euro. Salah satu pemacunya adalah industri pe-

penyedia jasa internet dan organisasi
lain terhubung pada D
 E-CIX. Menurut
volume transfer data, simpul pertukaran
internet di Frankfurt a. M. itu merupakan
yang terbesar di dunia. Tahun 2017
kapasitas transfer data untuk pertama
kali mencapai 6 terabita per detik.
S elain di kota Frankfurt, DE-CIX
mengoperasikan beberapa simpul
pertukaran internet di Eropa, Timur
Tengah, A
 merika Utara, dan India.

Perluasan sarana digital dianggap termasuk tu-

→ de-cix.net

ranti lunak.

gas terpenting dalam rangka digitalisasi. Ditargetkan pembangunan jaringan gigabita yang
menjangkau seluruh wilayah: Hingga tahun
2025, begitu rencananya, akan dipasang kabel
serat kaca di setiap daerah, setiap komune,
hingga sedapat mungkin di setiap rumah. Untuk itu diperlukan pemusatan tenaga bersama
dari industri telekomunikasi dan pihak negara.
Dalam masa legislasi ini, Pemerintah Federal
menyediakan dana sampai 12 miliar Euro

Selalu dalam jaringan: perluasan prasarana digital termasuk proyek terpenting Pemerintah Jerman

untuk usaha itu. Peran kunci dalam perjalanan

tinggi, terutama pada sambungan yang mobil.

menuju ”negara digital“ dipegang oleh teknolo-

Pemerintah Federal berniat mengembangkan

gi 5G sebagai tahap mendatang dalam teknik

Jerman menjadi pasar utama untuk 5G.

komunikasi mobil. Sampai tahun 2020 di Jer-

Teknologi itu akan diuji di lima daerah untuk

man saja sekitar 770 juta peranti akan ter-

mempercepat pengembangannya dan untuk

hubung – di samping ponsel pintar dan kom-

menjamin pengadaannya di semua tempat.

puter tablet juga kendaraan, alat rumah tangga,

Pemanfaatan 5G secara komersial diharapkan

dan mesin industri. Hal itu berarti ada tuntutan

mulai tahun 2020.
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PANORAMA

MITRA DAGANG YANG TERPERCAYA
Barang Ekspor Terpenting Menurut Kelompok Barang (2017)

18,3 %
Mobil &
Bagian Mobil

14,4 %
Mesin

Ekspor Jerman
Menurut Kawasan Dunia (2017)

9,0 %
Produk
Kimia

8,6 %
Peranti
Pengolahan Data

6,5 %
Instalasi
Listrik

Kawasan Euro
36,9 %

Negara-negara Eropa merupakan pasar
ekspor Jerman terpenting yang menyerap
68 persen dari volume ekspor. Negara tujuan
ekspor terpenting di luar Eropa adalah
Amerika Serikat dengan 8,7 persen dan
Tiongkok dengan 6,7 persen.

UE tanpa
Kawasan Euro
21,7 %

Eropa
tanpa UE
9,6 %
Australia
Oseania
0,9 %

1.279 miliar Euro 1.034 miliar Euro
nilai barang
yang diekspor

nilai barang
yang diimpor

Afrika
2,0 %

50 %

kuota ekspor

25 %

lapangan kerja
yang bergantung
dari ekspor

Ke-25 Pasar Ekspor Terbesar dalam Persen (2017)

Inggris:
6,6

AS:
8,7

Meksiko:
1,0

Belgia:
3,5

Finlandia:
0,9
Swedia:
2,1
Denmark:
1,5

Federasi Rusia:
2,0

Republik
Ceko: 3,3
Jerman

Rumania: 1,2
Austria:
4,9
Spanyol:
3,4

5,7 juta

Amerika
Serikat
8,7 %

Swiss:
4,2

Asia tanpa
Tiongkok
9,9 %

10,0 juta

Jepang:
1,5

Turki: 1,7

Hungaria: 2,0

Prancis:
8,2

mobil penumpang
dari produsen Jerman
(yang dibuat di Jerman)

Republik Rakyat
Tiongkok: 6,7

Slovakia: 1,0

Belanda:
6,7

Amerika
tanpa AS
3,3 %

Republik Korea:
1,4

Polandia: 4,7

India: 0,8
Persatuan Emirat Arab:
0,9

Italia:
5,1

Tiongkok
6,7 %

mobil penumpang
dari produsen Jerman
(yang dibuat di luar Jerman)

150

pekan raya
penting di Jerman

288

partisipasi pada pekan
raya di luar negeri
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TEMA

PASAR KERJA YANG MENARIK
Pasar kerja Jerman mengalami perkembangan

Apa yang disebut minijob dan pekerjaan man-

yang baik selama beberapa tahun terakhir ini.

diri terus menurun jumlahnya.

Menurut nilai rata-rata per tahun, 44,3 juta
penduduk memiliki pekerjaan pada tahun 2017.

Angka pengangguran rendah di antara remaja

Tingginya jumlah orang yang memperoleh ker-

membuat dunia melirik pendidikan kerja sis-

ja mengindikasikan keadaan ekonomi Jerman

tem ganda di Jerman, yang berbeda dengan

yang baik. Jerman termasuk negara UE yang

sistem di kebanyakan negara lain, di mana

tingkat penganggurannya terendah. Di tahun

pendidikan sekolah semata cukup untuk ma-

2017 kuota pengangguran rata-rata 5,7 persen,

suk dunia kerja. Sesudah lulus sekolah, sekitar

ini merupakan angka terendah sejak tahun

setengah dari remaja di Jerman melanjutkan

1990. Perkembangan ini didukung oleh kon-

belajar untuk menjadi tenaga terampil di salah

yungtur yang mantap. Permintaan perusahaan

satu dari 350 bidang profesi terakui. Dalam

yang mencari karyawan baru terus meningkat.

pendidikan kerja sistem ganda, bagian kerja

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun

praktek dijalankan dalam dua sampai tiga hari

2017 jumlah pekerjaan yang tercakup oleh asu

seminggu di perusahaan; sedangkan satu sam-

ransi jaminan sosial secara khusus naik tajam.

pai dua hari sisanya dijalankan di sekolah untuk mempelajari teori di bidang profesi yang
bersangkutan. Banyak negara saat ini mengadaptasi sistem pendidikan kerja rangkap ini.

INFO
Make it in Germany –
Portal daring resmi berisi informasi
bagi tenaga ahli internasional yang ingin
bermigrasi, mulai dari urusan imigrasi
hingga pencarian kerja. Para pakar juga
memberi saran kepada perorangan
mengenai visa, pengakuan ijazah
vokasional, dan tentang kehidupan di
Jerman – melalui surel, saluran siaga,
atau chat. Portal ini juga menjelaskan
dalam bahasa Jerman, Inggris, Prancis,
dan Spanyol tentang keuntungan
mengikuti pendidikan kejuruan atau
pendidikan tinggi di Jerman.
→ make-it-in-germany.com

Untuk mencapai pasar kerja yang modern, adil
dan transparan, Pemerintah Federal merealisasi berbagai program pembangunan ketenagakerjaan. Sejak awal 2015 berlaku peraturan
upah minimum. Penetapan kuota perempuan
diharapkan dapat menyamakan jumlah perempuan dan laki-laki pada tingkat pimpinan perusahaan. Mulai tahun 2016 perusahaan yang
terdaftar di bursa saham dan wajib memiliki
dewan perwakilan pekerja diharuskan menjalankan kuota 30 persen perempuan di dewan
komisaris. Sedangkan undang-undang kese
ragaman tarif upah menjamin bahwa di suatu
perusahaan tidak dibolehkan adanya tarif upah

Pendidikan kerja sistem ganda: Model khas Jerman yang menggabungkan teori dan praktik diadaptasi oleh banyak negara

berbeda untuk pekerjaan yang sama. Hal itu

Germany“, yaitu portal internet untuk tenaga

bisa terjadi akibat kesepakatan tarif upah yang

ahli internasional. Portal tersebut memberi in-

diikat oleh serikat kerja yang berbeda-beda.

formasi kepada tenaga ahli yang tertarik untuk
berimigrasi mengenai peluang karier dan

Pemerintah Federal berusaha supaya lapangan

lowongan kerja di bidang yang kekurangan

kerja terisi penuh. Namun dengan adanya peru-

tenaga kerja (bidang kesehatan, teknik, serta

bahan demografis, menjaga ketersediaan tena-

teknologi informasi). Tenaga kerja dengan

ga kerja ahli termasuk tugas paling penting ju-

ijazah perguruan tinggi dan tenaga ahli yang

ga. Usaha utama menyangkut pembukaan

memegang “Kartu Biru UE” dimudahkan ma

pasar tenaga kerja adalah proyek “Make it in

suk pasar kerja Jerman.
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LINGKUNGAN, IKLIM,
TRANSISI ENERGI
Pelopor dalam Kebijakan Iklim ∙ Pendorong Kerja Sama Pelindungan Iklim ∙

Transisi Energi – Sebuah Proyek Antargenerasi ∙ Maju dengan Teknologi Hijau ∙
Transisi Energi ∙ Keanekaragaman yang Menjamin Kehidupan

SEKILAS PANDANG

PELOPOR DALAM KEBIJAKAN IKLIM
Abad ke-21 dijuluki “Abad Lingkungan Hidup”.

penurunan minimal 70 persen sampai 2040, dan

Artinya: Dalam beberapa dasawarsa mendatang

80-95 persen hingga tahun 2050. Dengan ditetap-

akan ditentukan, seberapa besar syarat-syarat

kannya ”Rencana Pelindungan Iklim 2050“ oleh

hidup alami di bumi bagi generasi penerus kita

Pemerintah Federal bulan November 2016, Jer-

akan mengalami perubahan. Ancaman utama

man termasuk di antara negara pertama di dunia

yang dirasakan adalah perubahan iklim yang le-

yang merumuskan prinsip-prinsip dan target ke-

bih cepat. Pelestarian alam dan pelindungan

bijakan iklim jangka panjang. Hingga tahun 2017

iklim sejak lama sudah dianggap sangat penting

telah dicapai penurunan sebanyak 28 persen.

di Jerman. Di lingkungan internasional, Jerman
menjadi pelopor di bidang pelindungan iklim

Dalam lingkungan global pun Pemerintah Jerman

dan perintis pemanfaatan energi terbarukan.

berperan aktif dalam mendukung pelestarian
lingkungan, kerja sama di bidang energi, dan

Dengan perombakan sektor energi yang dina-

strategi pembangunan yang ramah iklim. Sesuai

makan transisi energi, Jerman meninggalkan era

dengan Kesepakatan Paris tahun 2015 mengenai

energi fosil dan nuklir, lalu memasuki masa

pelindungan iklim, Jerman mendukung upaya un-

depan yang ditandai oleh energi berkesinam-

tuk membatasi pemanasan bumi pada nilai yang

bungan. Dalam hal ini termasuk meninggalkan

jelas di bawah dua derajat Celsius, jika dimungkin-

tenaga nuklir secara bertahap hingga tahun 2022.

kan pada 1,5 derajat. Diharapkan paling lambat

Sampai tahun 2030, Jerman berniat menurunkan

pada paruh kedua abad ini di seluruh dunia akan

emisi karbon dioksida dengan 55 persen diban-

tercapai status netral terkait emisi gas rumah kaca.

dingkan dengan tahun 1990, bahkan ditargetkan

Untuk mencapai target tersebut, negara-negara

VIDEO

AR APP

Lingkungan, Iklim, Transisi Energi: Video
pelengkap bab ini → tued.net/id/vid4

Tidak ada titik balik pada jalan menuju era energi terbarukan
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industri harus mengurangi emisi karbon dioksida

bungan. Alat utama yang dipakai, di samping pe-

dengan 80 hingga 95 persen. Targetnya mencapai

manfaatan energi terbarukan, adalah peningkat-

keadaan “awakarbon“ total sebelum akhir abad ini.

an efisiensi dari energi dan sumber daya alam,

Sekretariat PBB untuk Konvensi Perubahan Iklim

serta pemakaian bijak dari bahan baku yang da-

berkedudukan di kota federal Bonn.

pat tumbuh kembali. Berkat strategi ini, pembe-

Lingkungan hidup yang sehat – udara segar, per-

cipta bidang usaha dan lapangan kerja baru.

banan lingkungan dan iklim menurun, dan terairan bersih, alam yang beragam – merupakan
prasyarat untuk kualitas hidup yang tinggi. Peles
tarian lingkungan hidup sejak tahun 1994 menjadi tujuan negara yang tercantum dalam Konsti-

JARINGAN

udara dan perairan sejak beberapa tahun sudah

UNFCCC
Sekretariat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim

menunjukkan perbaikan nyata. Emisi polutan

→ unfccc.int

tusi Jerman. Indikator mengenai kebersihan

seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida

lebih per orang per hari menjadi sekitar 120 liter

BMU
Kementerian untuk Lingkungan
Hidup, Pelindungan Alam, dan
Keamanan Reaktor

per hari.

→ bmu.de

Jerman menganut strategi menyelaraskan per-

BUND
LSM Pelestarian Lingkungan Hidup

sangat berkurang – walaupun belum cukup.

Pemakaian air bersih juga menurun – dari 140 liter

tumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan
sehingga tercipta perekonomian berkesinam-

→ bund.net

Tenaga angin dan tenaga surya adalah sumber energi terbarukan yang terpenting dan termurah di Jerman

KOMPAK

PELAKSANA & ALAT
Umweltbundesamt
Badan Lingkungan yang ditugaskan oleh
Kementerian Lingkungan Federal membantu
Pemerintah Jerman dengan kajian ilmiah.
Kewenangannya mencakup pelaksanaan undang-undang di bidang lingkungan, misalnya
perizinan untuk zat kimia, obat-obatan, dan
pestisida, serta penerangan tentang pelestarian
alam untuk masyarakat umum.

Deutsche Gesellschaft für Internationale

→ umweltbundesamt.de

Zusammenarbeit
Lembaga Kerja Sama Internasional Jerman adalah

Deutsche Energie-Agentur

badan usaha Pemerintah Federal yang berkegiatan

Deutsche Energie-Agentur (DENA) merupakan

di seluruh dunia. GIZ membantu pemerintah

pusat keahlian di bidang efisiensi energi, energi

mewujudkan tujuannya di bidang kerja sama

terbarukan, dan sistem energi. Perusahaan ini

pembangunan. Kepada negara berkembang dan

membantu pelaksanaan transisi energi dan

negara industri baru, GIZ memberi konsultasi

berupaya agar produksi dan pemakaian energi

sekitar pelindungan iklim dan pola pemakaian

berlangsung seefisien, seaman dan semurah

air yang adil dan berkesinambungan.

mungkin, dan tidak merusak iklim.

→ giz.de

→ dena.de
Bundesamt für Naturschutz
Agora Energiewende

Kewenangan Kantor Federal untuk Perlindungan

Lembaga pengkajian transisi energi ini menye-

Alam (BfN) mencakup pelindungan alam di

diakan forum untuk dialog dengan para pelak-

lingkungan nasional dan internasional. Laman

sana kebijakan energi.

BfN menyediakan peta-peta daerah cagar.

→ agora-energiewende.org

→ bfn.de

Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
Lembaga Potsdam untuk Riset Dampak Perubahan Iklim meneliti soal-soal terkait di bidang
perubahan global, dampak iklim, dan pembangunan berkesinambungan.
→ pik-potsdam.de

DIGITAL PLUS
Informasi tambahan tentang semua tema
di bab ini – daftar taut berikut catatan, artikel, dokumen, pidato; plus uraian tentang
pengertian seperti Konvensi Perubahan
Iklim, Emisi gas rumah kaca, Undang-Undang Energi Terbarukan dan Target pelindungan iklim UE.
→ tued.net/id/dig4
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PENDORONG KERJA SAMA PELINDUNGAN IKLIM
Dalam konteks internasional, Jerman berperan

untuk mencapai sebuah perjanjian pelindungan

aktif dalam upaya memprioritaskan tema pelin

iklim global. Tujuan UE adalah penurunan emisi

dungan iklim dalam agenda. Pemerintah Federal

sebesar minimal 40 persen hingga tahun 2030.

sudah menjadi pendorong pada KTT Bumi di Rio

Sebagai instrumen utama digunakan perdagang

de Janeiro tahun 1992 dan untuk perumusan Pro-

an sertifikat emisi UE, yang mengatur emisi CO2

tokol Kyoto tahun 1997. Namun dobrakan besar

dari sekitar 11.000 perusahaan industri dan energi

baru tercapai dengan Kesepakatan Paris tentang

yang besar. Instrumen ini diperbarui tahun 2018

Iklim tahun 2015, saat 195 negara untuk pertama

supaya lebih efisien. Jerman juga menginten-

kali menyepakati sebuah konvensi pelindungan

sifkan kerja sama dengan negara lain, misalnya

iklim yang mengikat secara hukum dan yang ber-

dengan membantu negara-negara mitra dalam

laku umum di seluruh dunia. Tujuannya adalah

rangka Kemitraan NDC yang didirikan tahun

menghentikan kenaikan suhu rata-rata di bumi

2016 untuk mencapai target nasional masing-

dan membatasinya sedapat mungkin pada 1,5

masing. Target pelindungan iklim tersebut

derajat Celsius. Untuk mencapai target tersebut,

(Nationally Determined Contributions, NDC)

negara-negara sepakat untuk wajib mengurangi

merupakan inti Kesepakatan Paris tentang Iklim.

atau membatasi emisi gas rumah kaca. Masingmasing negara menetapkan target nasional yang

Peranan Jerman sebagai pelopor dalam riset

akan direvisi secara teratur. Bagaimana pelak

iklim didukung oleh kegiatan di berbagai univer-

sanaannya telah menjadi pokok bahasan pada

sitas dan institut, di antaranya Potsdam-Institut

Konferensi Iklim Sedunia tahun 2015 di Bonn.

für Klimafolgenforschung dan Wuppertal Insti-

Uni Eropa (UE) memelopori upaya internasional

tut für Klima, Umwelt, Energie.

TITIK TOLAK

1976

Kementerian Riset Jerman memutuskan pembangunan instalasi
tenaga angin besar (Growian) setinggi 100 meter di Jerman bagian
utara. Namun eksperimen pertama
dengan energi angin itu gagal.
Growian diruntuhkan tahun 1988.

1987

Di Kaiser-Wilhelm-Koog di
pantai barat Schleswig-Holstein,
taman angin Jerman yang pertama
mulai beroperasi. Sebanyak
32 pembangkit tenaga angin
mengubah angin Laut Utara
menjadi arus listrik.

1991

Dengan Undang-Undang
Pemasokan Listrik diatur kewajiban perusahaan listrik untuk
menampung tenaga listrik hasil
proses pengalihan regeneratif dan
untuk membayarnya menurut
tarif yang ditetapkan.

Sekretariat UNFCCC di Bonn mengendalikan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim

2000

Undang-Undang Energi Terbarukan (EEG) mulai berlaku. Ketetapannya antara lain, listrik bersumber dari energi terbarukan
diprioritaskan dalam pemasokan
dan sambungan ke jaringan.
EEG menjadi tonggak sejarah.

2011

Setelah bencana reaktor di Fukushima, kabinet merumuskan
pokok-pokok kebijakan energi,
untuk meninggalkan tenaga nuklir
secara bertahap hingga 2022 dan
untuk menjamin pengadaan
energi yang ramah lingkungan.

2017

Industri mobil Jerman meningkatkan investasinya di bidang mobilitas elektrik. Hingga tahun 2020
dikeluarkan 40 miliar Euro untuk
penelitian dan pengembangan.
Jumlah model mobil listrik akan
naik dari 30 menjadi 100.
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TRANSISI ENERGI – SEBUAH PROYEK ANTARGENERASI
Transisi energi merupakan tugas terpenting yang

berkesinambungan dari sistem energi, yang telah

dihadapi pelaku politik di bidang ekonomi dan

dimulai tahun 2000 dengan keputusan pertama

lingkungan hidup di Jerman. Pengertian transisi

untuk meninggalkan energi nuklir, serta dengan

energi berarti perombakan pengadaan energi

diberlakukannya Undang-Undang Energi Terba

dengan cara semakin m
 eninggalkan minyak,

rukan (UUET). Subsidi untuk energi nonfosil

batu bara, gas dan tenaga nuklir sambil mening

sudah mulai diberikan sejak tahun 1990-an;

katkan pembangkitan energi terbarukan. Tar-

tahun 2000 dikukuhkan dalam undang-undang

getnya, p
 aling lambat pada tahun 2050 minimal 80

“Erneuerbare-Energien-Gesetz” (EEG).

persen pengadaan listrik dan 60 persen penyediaan
seluruh energi di Jerman akan berasal dari sumber

Langkah mengakhiri pembangkitan energi

energi terbarukan. Sebagai langkah penting, semua

nuklir dengan rencana jangka panjang

pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dihentikan secara bertahap hingga tahun 2022. Sejak

Pada tahun 2000 juga, Pemerintah Federal ber-

tahun 2017 hanya tinggal tujuh PLTN yang aktif,

sepakat dengan semua perusahaan energi Jer-

produksinya mencapai sekitar 10 persen dari

man untuk menghentikan pembangkitan ener-

pengadaan listrik total. Dengan langkah itu

gi nuklir dengan tenggat tahun 2022. Dengan

Pemerintah Jerman melanjutkan perombakan

demikian keputusan tentang transisi energi
yang diambil Pemerintah Jerman tahun 2011
melanjutkan tradisi p
 engalihan produksi energi

DAFTAR
∙ Taman angin terbesar di darat:
Stößen-Teuchern di Sachsen-Anhalt
∙ Taman angin lepas pantai terbesar:
alpha ventus di Laut Utara
∙ Generator tenaga bayu berkapasitas
tertinggi: SG 8.0-167 DD dari Siemens
∙ Taman tenaga surya terbesar:
Solarkomplex Senftenberg
∙ Bursa tenaga listrik terbesar: EEX
(European Energy Exchange) di Leipzig

ke sumber energi terbarukan. Percepatan perombakan sistem energi disetujui tahun 2011
oleh semua partai dalam Parlemen Jerman setelah bencana nuklir di Fukushima, Jepang, dan
didukung secara nyata juga oleh mayoritas penduduk. Pemerintah memandang perombakan
itu s ebagai “langkah yang perlu dalam menempuh jalan menuju masyarakat industri yang
menjunjung 
tinggi ide kesinambungan dan
pelestarian alam ciptaan“.
Namun yang diharapkan mendapat pengaruh positif dari transisi energi tidak hanya lingkungan
hidup dan iklim, melainkan juga ekonomi Jerman
– khususnya dengan berkurangnya ketergantung-

Taman tenaga angin di lepas pantai Laut Utara merupakan penopang transisi energi

an pada impor minyak dan gas bumi. Pengeluaran

pemakaian 
energi yang lebih hemat dan lebih

Jerman untuk mengimpor batu bara, minyak dan

efisien. Di bidang industri dan usaha besar telah

gas bumi hingga kini berjumlah sekitar 45 miliar

dicapai penghematan berarti pada standar yang

Euro per tahun. Pada tahun-tahun mendatang,

tinggi. Yang masih ketinggalan adalah usaha me-

jumlah ini akan digantikan secara bertahap mela-

nengah dan juga sektor bangunan publik. Dalam

lui pertambahan nilai hasil dalam negeri di bidang

rangka meningkatkan efisiensi energi, pemugaran

energi terbarukan. Tindakan itu sekaligus akan

bangunan lama terutama mempunyai arti pen-

membawa peluang ekspor tambahan dan tempat

ting. Renovasi yang bertujuan menghemat energi

kerja baru. Tugas pokok selanjutnya adalah, mem-

mendapat tunjangan dari Pemerintah Federal.

perkokoh “pilar kedua“ dari transisi energi – yaitu

Sekitar 40 persen dari emisi CO2 berasal dari
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bangunan. Pemakaian listrik masih tetap harus

Undang-Undang Energi Terbarukan

diturunkan: Masih diperlukan usaha keras sampai

Sebagai Contoh bagi Negara Lain

tercapainya target yang mula-mula dirumuskan
dalam konsep energi, yaitu reduksi sebesar sepu-

Undang-undang Jerman untuk memajukan ener-

luh persen hingga tahun 2020.

gi terbarukan (UUET), yang berhasil dan yang
dinilai sebagai contoh oleh banyak negara lain itu,

Selain usaha meminimalkan risiko, transisi energi

mengalami perubahan tahun 2014. Amendemen

bertujuan menghasilkan tenaga yang ramah iklim

itu bertujuan untuk menjamin pengadaan listrik

dan yang pengadaannya lebih terjamin. Dengan

yang cukup dengan harga terjangkau bagi pen-

ditingkatkannya pembangkitan energi terbarukan

duduk dan industri. Latar belakangnya: Apa yang

secara dinamis, andil energi bebas CO2 dalam

disebut iuran UUET telah meningkat tajam setelah

tenaga listrik dapat dinaikkan secara nyata. Pada

tahun 2009. Pungutan itu membebani semua

tahun 2017, listrik ramah lingkungan mencapai

pengguna listrik dengan biaya tinggi dari pem-

33,1 persen dari volume listrik. Tergantung dari

bangkitan listrik “bersih”. Kenaikan iuran UUET

keadaan cuaca, instalasi konversi fotovoltaik dan

disebabkan oleh pendirian pembangkit listrik

instalasi tenaga bayu yang bekerja dengan kapasi-

tenaga surya secara intensif, dan cara penghitung-

tas maksimum dapat memenuhi hingga 90 persen

an iuran yang berubah. Maka timbul 
diskusi

dari kebutuhan listrik di Jerman. Lebih dari 60

umum mengenai biaya yang harus d
 itanggung

persen rumah tinggal baru memakai energi terba-

untuk tenaga listrik yang ramah lingkungan dan

rukan untuk pemanasan ruangan. Akhir tahun

untuk transisi energi. Tahun 2015 iuran itu turun

2017 telah terpasang 1,6 juta instalasi konversi fo-

untuk pertama kali. Pemerintah Jerman juga

tovoltaik dengan daya nominal sekitar 43 giga-

sibuk mengembangkan struktur pasar listrik baru

watt. Dengan daya terpasang sebesar ini, Jerman

yang menjamin stabilitas penyediaan, walaupun

menempati peringkat ketiga setelah Tiongkok dan

volume pengadaan listrik hasil pembangkit tena-

Jepang.

ga surya dan tenaga angin terus meningkat, tetapi

Pembangkitan listrik
Pada tahun 2017 pembangkitan listrik dari
energi terbarukan
kembali meningkat
dan mencapai 33,1 per
sen dari produksi listrik
bruto di Jerman.

Pembangkitan listrik bruto 2017

22,6

16,1 % Tenaga bayu

%
Batu bara muda

5,2

%
Lain-lain

13,1 %

Gas bumi

11,6 %

Energi nuklir

14,4

%
Batu bara

33,1

%
Energi
terbarukan

7,9 % Biomassa
Proses

6,1 % fotovoltaik
3,0 % Tenaga air

Sumber: Statistisches Bundesamt

DIAGRAM

selalu berfluktuasi. Hal yang perlu dalam hubung

pung listrik hasil tenaga surya yang pembang-

an ini antara lain, menjamin adanya pembangkit

kitnya tersebar.

listrik tenaga gas yang beroperasi fleksibel, apa
lagi emisi CO2-nya jauh lebih kecil daripada pembangkit listrik tenaga batu bara.
Transisi energi tidak hanya menuntut pembangunan pembangkit listrik baru yang “hijau”. Agar
pasokan terjamin, jaringan listrik pun harus
disesuaikan dengan struktur bidang pembangkitan yang telah berubah. Dalam rangka itu direncanakan pembangunan ”jalan bebas hambatan“
alias Autobahn untuk penyaluran listrik sepanjang beberapa ratus kilometer. Listrik tenaga
bayu, yang terutama dihasilkan di Jerman bagian
utara, dapat dihantarkan melaluinya ke sentra
pemakaian di selatan yang kuat ekonominya.
Rencana semula untuk memasang jaringan kabelnya di atas tanah dibatalkan karena protes
warga. Pemerintah Federal memutuskan pada tahun 2015 supaya kabel tersebut ditanam. Tidak
seperti rencana semula, ”Autobahn listrik“ tersebut akan mulai berfungsi paling cepat pada tahun

GLOBAL
Studi perubahan iklim
Delapan ratus ilmuwan dari 80 negara
bekerja untuk IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), panel
PBB mengenai perubahan iklim.
Pada musim semi 2015, kelompok
pakar itu mengumumkan rangkuman
dari Laporan Penilaian Kelima IPCC.
Menurut laporan tersebut, gas rumah
kaca merupakan penyebab utama
perubahan iklim. Untuk membatasi
kenaikan suhu bumi pada
dua derajat, dibutuhkan
langkah drastis.
→ ipcc.ch

2025, bukan pada tahun 2022. Selain itu jaringan
regional perlu diperluas untuk dapat menam-

Jerman
Jepang
Federasi Rusia

Sumber: IEA

India
Amerika Serikat
Tiongkok

2,0 %
4,0 %
5,0 %
6,0 %
15,0 %
28,0 %

Andil listrik di Jerman dari sumber energi
terbarukan (sebagian prognosis)

80 %

14 %
2007

28 %
2014

35 %
2020

2050

Sumber: Fraunhofer ISE/BDEW, BMWI

Emisi karbon dioksida 2015/persentase global
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MAJU DENGAN TEKNOLOGI HIJAU
Peranan Jerman sebagai pelopor teknologi di bi-

jumlah tenaga kerja dalam sektor industri tersebut.

dang pelestarian alam, energi terbarukan serta pe-

Industri energi didominasi oleh perusahaan mene-

manfaatan sumber daya alam secara efisien ber-

ngah, akan tetapi perusahaan besar seperti Siemens

dampak positif terhadap perekonomian dan pasar

juga memegang peranan penting. Dengan me-

tenaga kerja. Cabang industri yang terkait memberi

makai label “Greentech Made in Germany”, perusa-

kontribusi berarti untuk pertumbuhan yang ber-

haan-perusahaan tersebut mencapai hasil ekspor

kesinambungan dan turut serta dalam pengem-

yang baik; dalam pasaran dunia bagiannya kurang

bangan teknologi baru – baik di sektor energi mau-

lebih 15 persen. Melalui apa yang disebut “Inisiatif

pun di bidang teknologi informasi dan komunika-

Ekspor Teknologi Lingkungan”, Jerman berniat

si, begitu juga dalam teknologi bahan dan material.

memperbaiki posisinya lebih lanjut, dan terutama
menempatkan diri sebagai penyedia solusi terpadu.

Industri di sektor energi mempekerjakan sekitar
700.000 orang, hampir separuh di antaranya beker

Mobilitas dengan Kendaraan Listrik

ja di bidang energi terbarukan. Dengan demikian

dalam Fokus Industri Hijau

Jerman termasuk enam negara utama, dilihat dari
Upaya pelestarian alam dan pelindungan iklim
akan mendapat dorongan lagi melalui pemajuan
ANGKA

1,79 juta
kilometer panjangnya jaringan listrik di
Jerman. Panjang yang cukup untuk
mengelilingi khatulistiwa 45 kali. Bagian terbesar jaringan listrik sepanjang
1,44 juta kilometer (80 persen) terpasang di bawah tanah. Sekitar 350.000
kilometer berupa kabel udara. Jaringan
jarak jauh mencakup kabel tegangan
tinggi sepanjang 34.810 kilometer.
Dalam rangka transisi energi direncanakan trayek kabel listrik baru yang
panjangnya kira-kira 2.650 kilometer.
→ bundesnetzagentur.de

mobilitas dengan kendaraan listrik. Masa depan
kendaraan bertenaga listrik difokuskan pula di
Tiongkok, Jepang dan Amerika Utara. Pemerintah
Federal dan industri mobil mempunyai target ambisius untuk mengembangkan Jerman menjadi
pasar u
 tama bagi kendaraan listrik, sekaligus berpartisipasi pada potensi pasaran global ini.
Bertambahnya jumlah mobil listrik diharapkan

akan menghasilkan penurunan emisi CO2 lebih
lanjut, emisi yang seperenam bagiannya hingga kini diakibatkan oleh lalu lintas jalan. Produsen mobil Jerman bekerja secara intensif untuk mewujudkan konsep mobilitas elektrik masing-masing.
Hingga tahun 2020 mereka mengeluarkan dana
sebesar 40 miliar Euro bagi penelitian dan pengembangan, serta berniat menambahkan jumlah mo
del mobil listrik menjadi lebih dari seratus.

Pengembangan mobil listrik termasuk tema penting masa depan industri otomotif Jerman

Pemerintah Federal mendukung perkembangan

tersebut akan menghasilkan bahan – baik bahan

itu dengan pemberian premi dan keringanan

baru maupun bahan yang dikembangkan secara

pajak bagi pembeli serta berbagai subsidi untuk

evolusioner – untuk penelitian dan pengembang

perbaikan infrastruktur pengisian baterai, agar

an sistem baterai yang paling efisien.

mobil listrik dapat membuat terobosan. Secara
bersamaan pemerintah menaikkan pengeluaran

Sementara itu pada universitas dan perguruan

untuk riset di bidang energi, dengan mempriori-

tinggi di Jerman dan di Eropa telah dibuka sekitar

taskan riset tentang baterai untuk mobil listrik.

1.000 jurusan kuliah inovatif di bidang energi ter-

Proyek bernama ”Batterie 2020“ dianggap sebagai

barukan dan efisiensi energi, yang banyak diambil

proyek unggulan. Diharapkan bahwa proyek

juga oleh mahasiswa asing.
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PANORAMA

TRANSISI ENERGI
Bagian dalam dari turbine
angin Jerman yang modern
Tipe Enercon E-126 dengan
daya nominal 4.200 kW
1
2
3
4
5
6

6

Alas mesin utama
Mesin pemutar
Generator cakram
Adaptor bilah baling-baling
Naf baling-baling
Bilah baling-baling

4
3
1

5

2

Instalasi listrik tenaga bayu
Angin menggerakkan bilah
baling-baling. Generator
mengubah energi mekanis
menjadi energi listrik.

Stasiun transformator
Transformator me
nyalurkan listrik dalam
bentuk yang sesuai kepada operator jaringan.

Stasiun pengubah voltase
Stasiun pengubah voltase
mentransformasikan
tegangan menengah menjadi tegangan tinggi untuk
transmisi jarak jauh.

110.000 V

10.000 V 30.000 V

690 V

15 %

lebih banyak listrik
dari energi terbarukan
(2016 – 2017)

11 %

lebih sedikit listrik
dari energi nuklir
(2016 – 2017)

338.600

orang yang bekerja di sektor
energi terbarukan

10.000

tempat kerja baru
per tahun berkat transisi
energi (hingga 2017)

Pemakaian tenaga bayu dan tenaga surya menurut negara bagian
dalam daya (MW)
SchleswigTenaga surya
Tenaga angin

1.408Holstein

3.753

MecklenburgVorpommern

2.278

1.099
35

33,1 %

Hamburg

143 36

56

Bremen

Pada tahun 2017,
33,1 % arus listrik yang
terpakai berasal dari
energi terbarukan.

Niedersachsen
7.617

3.258

SachsenAnhalt

1.561

3.921

Tahun 2017 di Jerman
telah terpasang 28.675
instalasi listrik tenaga
bayu.

1,6 Juta

3.430

1.696

Jaringan listrik
Arus listrik didistribu
sikan ke daerah-daerah
melalui jaringan tegang
an tinggi.

1.088

5.099

Sachsen
1.414

Hessen

1.662

1.059

907 Thüringen

2.313

RheinlandPfalz

366

Akhir 2017 di Jerman
telah terpasang 1,6 juta
instalasi konversi fotovoltaik.

1.027

Berlin
Brandenburg

4.102
2.712

NordrheinWestfalen

28.675

2

69

202
4.645

Saarland

1.035

10.437
571

Bavaria
Baden-
Württemberg

Stasiun pengubah voltase
Stasiun pengubah kedua
mentransformasikan
tegangan tinggi ke tegangan
230 volt.

Rumah tangga
Instalasi listrik tenaga
bayu berdaya 5 MW dapat
melayani sekitar 4.900
rumah tangga dengan
14.600 orang per tahun.

hingga 380.000 V

230 V

10,1 miliar Euro
untuk instalasi tenaga
bayu baru (2016)

1,5 miliar Euro
instalasi tenaga
surya baru (2016)

1,79

juta kilometer
jaringan listrik

1.300

kilometer
“Autobahn listrik”
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KEANEKARAGAMAN YANG MENJAMIN KEHIDUPAN
Keanekaragaman hayati di Jerman sangat besar.

tuk perlindungan alam. Dengan meratifikasi Kon-

Terdapat sekitar 48.000 jenis satwa dan 24.000 spe-

vensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati,

sies tumbuh-tumbuhan, lumut, jamur, lumut batu

pemerintahan dari 196 negara telah berjanji untuk

dan ganggang laut. Perlindungan dasar-dasar ala-

mengurangi angka kemusnahan di bidang itu se-

mi untuk kehidupan termasuk tujuan negara yang

cara signifikan. Namun hingga kini belum dapat

resmi, yang pada tahun 1994 dicantumkan dalam

dicapai titik balik dalam hal punahnya spesies.

Konstitusi Jerman. Antara Laut Utara dan Pegu-

Pada konferensi negara-negara peserta konvensi

nungan Alpen telah ditetapkan 16 taman nasional

tersebut yang berlangsung di Nagoya (Jepang)

dan 16 cagar biosfer UNESCO dengan karakter

tahun 2010, disepakati kerangka aturan menurut

yang sangat berbeda-beda. Di samping itu terdapat

hukum internasional perihal akses ke sumber

ribuan cagar alam.

daya genetis serta pengimbangan keuntungan
secara adil. Protokol Nagoya berlaku sejak tahun

Jerman termasuk negara peserta perjanjian inter-

2014.

nasional terpenting mengenai keanekaragaman
hayati, dan di samping itu turut serta dalam kurang

Di Jerman, lebih dari 40 persen jenis binatang ber-

lebih 30 kesepakatan dan program antarnegara un-

tulang belakang dan tumbuhan dianggap terancam. Oleh sebab itu akan ditingkatkan upaya untuk melindungi alam dan spesies tertentu, baik di

INFORMASI
Sejak beberapa tahun terakhir ini Jerman kembali menjadi habitat bagi
satwa liar. Lebih dari 60 kawanan serigala (yang diperkirakan mencakup hingga
600 ekor) berkeliaran di beberapa negara
bagian di sebelah utara dan timur. Semakin sering ditemukan pula kucing liar,
termasuk jenis yang namanya Luchs
(lynx). Jumlah pasangan elang laut yang
mengeram telah meningkat tajam;
munculnya berang-berang sudah hampir dianggap biasa lagi. Di sana-sini
bahkan terlihat rusa elk dan beruang
yang datang ke Jerman dari negara-
negara tetangganya di Eropa Utara.
→ wwf.de

darat dan perairannya, maupun di Laut Utara dan
Laut Baltik. Salah satu tujuan utamanya, mengurangi perusakan ruang hidup alam yang diakibatkan oleh pembangunan permukiman dan jalan,
dan oleh zat beracun, yang antara lain berasal dari
pertanian

intensif

dan

pemupukan

yang

berlebihan. Pemakaian lahan untuk membangun
permukiman dan jalan baru akan diturunkan
dari 70 menjadi 30 hektar per hari. D
 iusahakan
juga agar dua persen dari wilayah negara dibiarkan menjadi “tanah tak tergarap”, dan lima persen dari hutan dikembalikan kepada alam. Pada
tahun 2015, penggunaan beberapa areal bekas militer seluas total 31.000 hektar dialihfungsikan untuk pelindungan alam, di antaranya ada rawa dan
padang tegalan.

PETA

Cagar Biosfer UNESCO dan Taman Nasional di Jerman

Lanskap Teluk Vorpommern
Jasmund

Pantai Kantang Schleswig-Holstein
Pantai Kantang Hamburg

Bagian tenggara Pulau Rügen

Pantai Kantang Niedersachsen

Schaalsee
Müritz
Lembah Hilir Sungai Oder
Lanskap Sungai Elbe

Schorfheide-Chorin
Spreewald

Pegunungan
Harz
Kellerwald-Edersee
Eifel

Hainich
Rhön

Lanskap tegalan dandanau di Oberlausitz

Sächsische Schweiz

VessertalThüringer Wald

Hutan tua di Hunsrück
Bliesgau

Schwarzwald

Pfälzerwald-Nordvogesen

Bayerischer Wald

Schwäbische Alb

Taman Nasional
Cagar Biosfer

Berchtesgadener Land
Berchtesgaden

Hal yang semakin menjadi pusat perhatian adalah

sampah. Pemerintah Federal berniat memanfaat-

pelindungan alam maritim. Lautan kaya akan

kan posisi Jerman sebagai presiden UE tahun

keanekaragaman hayati dan menyediakan bahan

2020 untuk terus giat memajukan pelestarian

mentah, energi dan bahan pangan. Di lain pihak

alam di Eropa. Menurut rencana, dana untuk

ekosistem ini dibebani oleh pengeboran minyak,

pelindungan alam akan ditambahkan, dan akan

pelayaran, penangkapan ikan yang berlebihan,

juga dilembagakan Dana Pelestarian Alam UE

pembuangan substansi nonorganik (sampah plas-

yang mandiri. Perhatian khusus diberikan pada

tik), dan pengasaman yang disebabkan oleh kar-

kematian serangga. Pemerintah Federal ingin

bon dioksida. Pada saat Jerman menjadi Ketua

memperbaiki kondisi hidupnya melalui ”Pro-

G-20 pada tahun 2017, para wakil pemerintahan

gram Aksi Pelindungan Serangga“. Sebuah pusat

dan para ahli menyepakati rencana aksi bersama

ilmiah untuk pemantauan keanekaragaman

untuk menghentikan pencemaran lautan oleh

hayati akan dibangun.
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Negara yang Kuat di Bidang Ilmu ∙ Dunia Perguruan Tinggi Penuh Dinamika ∙
Riset Unggulan yang Berambisi ∙ Ilmu Pengetahuan yang Terjalin ∙
Politik Ilmu Pengetahuan Luar Negeri ∙ Riset Unggulan ∙ Sistem Sekolah yang Atraktif

SEKILAS PANDANG

NEGARA YANG KUAT DI BIDANG ILMU
Jerman mempunyai reputasi sangat baik di dunia

produk domestik bruto. Hingga tahun 2025

karena mutu lembaga riset dan pendidikan ting

pengeluaran ini akan ditingkatkan menjadi pa

ginya. Hal itu dilambangkan oleh peringkat keti

ling sedikit 3,5 persen.

ga di antara negara asal penerima Hadiah Nobel;
ada lebih dari 80 warga Jerman yang telah me

Pelaku politik dan pihak perguruan tinggi telah

nerima penghargaan tersebut. Di era globalisasi

mengambil inisiatif untuk pengembangan dan

ini, posisi Jerman sebagai negara yang memiliki

internasionalisasi dunia ilmu melalui berbagai

tradisi kuat di bidang penelitian dan pengembang

tindakan dan langkah reformasi. Termasuk di

an sangat strategis dalam persaingan interna

antaranya program kualifikasi yang diluncurkan

sional untuk mendapatkan cendekiawan ung

tahun 2008. Program bermoto “Kenaikan Karier

gul. Terdapat tiga penggerak besar dalam dunia

Lewat Pendidikan” itu menawarkan kursus dan

ilmu: jaringan padat dari sekitar 400 perguruan

pelatihan untuk semua kelompok umur. Tindak-

tinggi, empat institusi penelitian ekstrauniversi

an-tindakan sukses lainnya adalah “Inisiatif Ke

ter yang memiliki reputasi internasional, serta

unggulan” yang telah menghasilkan sejumlah se

lembaga riset ternama dari perusahaan industri.

kolah pascasarjana dan gugus keunggulan yang

Prestasi besar di bidang riset itu merupakan dasar

berorientasi internasional dan yang dilanjutkan

untuk fakta bahwa Jerman termasuk kelompok

dengan Strategi Keunggulan, lalu “Pakta Pergu

negara “pelopor inovasi” di Uni Eropa (UE). Jer

ruan Tinggi 2020”, “Strategi Hightech”, “Pakta un

man juga termasuk sekelompok kecil negara di

tuk Riset dan Inovasi”, atau “Strategi Internasio

dunia dengan investasi terbesar untuk riset dan

nalisasi”. Jerman, negara penelitian terbesar di

pengembangan, yaitu sekitar tiga persen dari

Eropa, pada tahun 2014 sebagai negara anggota

VIDEO

AR APP

Pendidikan & Ilmu: Video mengenai
tema ini → tued.net/id/vid5

Jerman termasuk negara studi yang paling banyak dituju oleh mahasiswa internasional
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UE pertama mengajukan strategi untuk pengem

dengan kebutuhan pasar kerja. Sebanyak 87 per

bangan Kawasan Penelitian Eropa (EFR).

sen orang dewasa di Jerman lulus sekolah lanjutan
atas atau memiliki ijazah pendidikan kejuruan

Orientasi internasional sangat dititikberatkan.

sistem ganda. Angka tersebut mencapai rata-rata

Dalam rangka Proses Bologna diubah sistem jen

86 persen di negara anggota OECD.

jang dari kebanyakan program studi sehingga
sesuai dengan jenjang bachelor (sarjana) dan
master (magister), program studi dalam bahasa
asing banyak ditawarkan pula. Jerman termasuk
di antara lima negara tujuan studi di dunia yang
paling banyak diminati oleh mahasiswa asing. Di

JARINGAN

luar negeri juga tinggi, yaitu sekitar 35 persen

Research Explorer
Daftar berisi lebih dari 25.500 lembaga
riset

dari jumlah mahasiswa. Jumlah staf internasional

→ research-explorer.de

pihak lain mobilitas mahasiswa Jerman ke arah

pada perguruan tinggi juga meningkat terus se
lama beberapa tahun terakhir dan kini mencapai
10 persen lebih. Banyak perguruan tinggi Jerman
melibatkan diri dalam proyek “ekspor” program

Research in Germany
Platform informasi sentral mengenai
bidang inovasi dan riset di Jerman
→ research-in-germany.org

studi serta dalam pendirian dan pengembangan
perguruan tinggi menurut model Jerman di pasar
pendidikan internasional. Dibandingkan dengan
negara lain di dunia boleh dikatakan bahwa sis
tem pendidikan Jerman disesuaikan cukup baik

Batu loncatan untuk karier yang sukses: ijazah kesarjanaan

DWIH
Wisma Ilmu dan Inovasi Jerman
di seluruh dunia
→ dwih-netzwerk.de

KOMPAK

PELAKSANA & ALAT
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Himpunan Penelitian Jerman (DFG) merupakan
organisasi pendukung pusat untuk penelitian di
perguruan tinggi dan di lembaga riset yang dibiayai dengan dana publik.
→ dfg.de
Hochschulrektorenkonferenz
Konferensi Rektor Perguruan Tinggi (HRK) meng-

Deutscher Akademischer Austauschdienst

himpun perguruan tinggi negeri dan perguruan

DAAD merupakan organisasi pendukung terbe-

tinggi yang mendapat akreditasi di Jerman. Bank

sar untuk pertukaran mahasiswa dan ilmuwan.

data Hochschulkompass berisi informasi menge-

Jaringan global DAAD mencakup 71 kantor per-

nai program studi dan kerja sama internasional.

wakilan dan pusat informasi.

→ hrk.de, hochschulkompass.de

→ daad.de, studieren-in.de

Leopoldina

Alumniportal Deutschland

Asosiasi ilmuwan yang tertua di dunia, Leopol-

Portal Alumni Jerman merupakan media peng-

dina di Halle, beranggotakan 1.500 orang.

hubung bagi orang di dunia yang pernah

→ leopoldina.org

berkuliah, meneliti atau bekerja di Jerman.
→ alumniportal-deutschland.org

Organisasi Penelitian Ekstrauniversiter
Max-Planck-Gesellschaft, Fraunhofer-Gesell-

Inisiatif “Sekolah: Mitra Menuju Masa Depan”

schaft, Helmholtz-Gemeinschaft dan Leibniz-

Prakarsa PASCH dari Kementerian Luar

Gemeinschaft adalah organisasi ekstrauniversi-

Negeri menghubungkan hampir 2.000 sekolah

ter di bidang ilmu yang mendapat bantuan dari

di dunia yang mengintensifkan pembelajaran

pihak Federasi dan dari negara bagian.

bahasa Jerman. → pasch-net.de

→ mpg.de, fraunhofer.de, helmholtz.de,
leibniz-gemeinschaft.de
Alexander von Humboldt-Stiftung
Yayasan Humboldt mendukung ilmuwan
unggul dan pertukaran ilmiah.
→ humboldt-foundation.de

DIGITAL PLUS
Informasi tambahan tentang semua
tema di bab ini – daftar taut berikut
catatan, artikel, dokumen; plus uraian
tentang kata kunci seperti Proses
Bologna, Internasionalisasi, Jenjang studi, Pembatasan
izin masuk.
→ tued.net/id/dig5
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DUNIA PERGURUAN TINGGI PENUH DINAMIKA
Dunia perguruan tinggi di Jerman sangat be

Menurut data dari Konferensi Rektor Perguru

ragam: terdapat universitas ternama di kota me

an Tinggi, pada tahun 2017 mahasiswa di Jer

tropolitan seperti Berlin, Köln, dan München,

man dapat memilih antara 399 perguruan

tetapi Aachen, Heidelberg, atau Karlsruhe juga

tinggi (120 universitas, 221 perguruan tinggi

memiliki perguruan tinggi terkemuka. Inti

ilmu terapan, 58 perguruan tinggi seni dan

dunia akademis terbentuk oleh universitas

musik) yang menawarkan total 19.011 pro

ukuran sedang yang kuat di bidang riset serta

gram studi. Dalam rangka Proses Bologna un

perguruan tinggi yang relatif kecil tetapi yang

tuk penyeragaman sistem pendidikan tinggi di

sangat menonjol. Dalam pemeringkatan Top

Eropa yang diawali tahun 1999, sistem ijazah

200 internasional oleh Shanghai Ranking, QS

dari hampir semua program studi telah dialih

World University Rankings, atau Times Higher

kan ke jenjang bachelor (sarjana) dan master

Education World University Rankings, selalu

(magister). Sebanyak 240 perguruan tinggi

tercatat 12 sampai 20 universitas Jerman. Pe

dibiayai oleh negara, 39 oleh badan gerejani,

ringkat sangat baik diberikan kepada Univer

dan 120 oleh pihak swasta.

sitas Teknik München, Ludwig-MaximiliansUniversität di München, dan Universitas Hei

Semakin Tenar di Kalangan

delberg.

Mahasiswa Internasional
Menurut struktur dan tugas perguruan tinggi

DAFTAR
∙ Universitas tertua: Ruprecht-KarlsUniversität Heidelberg (didirikan 1386)
∙ Universitas terbaru: Medizinische Hoch
schule Brandenburg (didirikan 2014)
∙ Universitas lengkap terbesar:
Universität zu Köln (53.176 mahasiswa)
∙ Universitas paling atraktif untuk
ilmuwan unggul dan mahasiswa pascasarjana asing: Freie Universität
Berlin (Humboldt-Ranking 2017)

dibedakan antara tiga tipe dasar: universitas, per
guruan tinggi ilmu terapan, serta perguruan tinggi
seni, perfilman, dan musik. Universitas tradisional
menyediakan pilihan mata kuliah yang sangat luas,
sedangkan universitas teknik (TU) mengutamakan
riset dasar dalam disiplin teknik dan ilmu alam. Pa
da tahun 2006 kesembilan TU terkemuka berga
bung dalam “TU9-Initiative”. Universitas melihat
misinya tidak hanya sebagai lembaga pengajaran,
melainkan juga sebagai tempat penelitian. Dengan
demikian universitas tetap mewujudkan cita-cita
Wilhelm von Humboldt mengenai kesatuan antara
penelitian dan pengajaran. Universitas bertujuan
utama untuk membina generasi penerus di bidang
ilmu, untuk menyampaikan pengetahuan luas

2,8 juta mahasiwa terdaftar pada perguruan tinggi di Jerman yang berjumlah sekitar 400

dalam disiplin ilmu, dan untuk mendidik ilmuwan

Jumlah orang yang mengikuti pendidikan tinggi

yang mampu bekerja dan meneliti secara mandiri.

semakin meningkat: Kuota mahasiswa pemula pa

Ke-221 perguruan tinggi ilmu terapan atau Fach

da tahun 2005 masih sebesar 37 persen, kini lebih

hochschule (FH) merupakan institusi khas Jerman

dari separuh di antara orang muda di Jerman me

yang berorientasi praktik dan sering memakai na

neruskan pendidikan ke perguruan tinggi. Dengan

ma tambahan dalam bahasa Inggris yang sudah la

dibantu oleh dana berdasarkan Undang-Undang

zim, yaitu “University of Applied Sciences”. Pemba

Penunjang Pendidikan (BAföG), mereka dapat

ruan yang diadakan oleh negara bagian Hessen

menunaikan studi tanpa tergantung dari situasi

dengan memberikan hak promosi kepada FH ba

keuangan keluarga. Kini hampir setiap mahasiswa

nyak diperdebatkan. Sebelumnya hak promosi me

kedua berasal dari keluarga yang orang tuanya

rupakan privilese universitas.

tidak berpendidikan tinggi. Jumlah mahasiswa
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Mahasiswa Internasional di Jerman

10.204
Rusia

Sudah sejak lama
kelompok terbesar
mahasiswa asing
berasal dari Tiongkok

34.276
Tiongkok

6.577
Ukraina
6.837
Turki
6.826
Prancis

6.994
Iran
7.265
Kamerun

14.878
India
7.717
Italia

9.798
Austria

yang terdaftar di perguruan tinggi pada semester

Pada waktu yang sama perguruan tinggi Jerman

musim dingin 2016/2017 mencapai 2,8 juta orang,

meningkatkan jumlah program studi yang diberi

di antaranya terdapat 265.500 mahasiswa lulusan

kan dalam bahasa asing atau yang bersifat interna

sekolah lanjutan atas di luar negeri – kenaikan

sional: kuliah dalam sekitar 1.400 program studi

sebesar 41 persen dibandingkan dengan semester

diberikan dalam bahasa Inggris; lulusan di lebih

musim dingin 2006/2007.

dari 730 program studi dapat meraih ijazah ganda
yang diakui secara internasional. Calon doktor in

Dibandingkan dengan tahun 1996, jumlah maha

ternasional tertarik oleh fasilitas persiapan pro

siswa asing di universitas Jerman naik lebih dari

mosi yang banyak ditawarkan. Studi yang untuk

dua kali lipat. Jumlah terbesar mahasiswa inter

sebagian besar bebas dari uang kuliah juga meru

nasional datang dari Tiongkok, India, dan Rusia.

pakan keuntungan dari perguruan tinggi Jerman.

Jerman termasuk di antara lima negara tujuan
studi di dunia yang paling banyak diminati oleh

Kenaikan jumlah mahasiswa ditanggapi bersama

mahasiswa asing.

oleh pihak Federasi dan negara bagian: Dalam

rangka “Pakta Perguruan Tinggi 2020“ pada akhir

lebih dari 33.000 kooperasi antara perguruan tinggi

tahun 2014 dicapai kesepakatan untuk membi

Jerman dan mitranya di sekitar 150 negara asing. Di

ayai hingga 760.000 kesempatan studi tambahan

antaranya terdapat banyak program yang meng

pada tahun-tahun berikutnya. Untuk seluruh

hasilkan ijazah ganda. Sejumlah perguruan tinggi

waktu berlakunya pakta tersebut, yaitu dari ta

ikut serta dalam pengembangan program studi Jer

hun 2007 hingga 2023, Federasi menanggung 20,2

man ataupun dalam pendirian perguruan tinggi

miliar Euro dan negara bagian 18,3 miliar Euro.

menurut model Jerman, seperti yang sudah ada di
Hungaria, Kazakhstan, Mesir, Mongolia, Oman,

Berbagai Inisiatif Demi Keunggulan

Singapura, Tiongkok, Turki, Vietnam, dan Yordania.

dan Perluasan Internasionalisasi
Bantuan dana diberikan juga untuk meningkat
Melalui Inisiatif Keunggulan yang berlangsung

kan mobilitas luar negeri dari mahasiswa Jerman.

dari tahun 2005 hingga 2017, pihak Federasi dan

Lebih dari sepertiga di antara mahasiwa kini te

negara bagian memberi bantuan kepada proyek ri

lah mengikuti kuliah di luar negeri selama waktu

set dan lembaga penelitian unggul pada perguruan

terbatas. Diharapkan bahwa di masa depan setiap

tinggi. Pada tahap kedua program ini saja (2012–

alumni Jerman kedua memperoleh pengalaman

2017) diberi bantuan dana sebesar 2,7 miliar Euro

di luar negeri selama masa studinya. Institusi

kepada 45 sekolah pascasarjana, 43 “gugus keung

pemberi beasiswa seperti program Erasmus+

gulan”, dan 11 konsep untuk masa depan yang se

mendukung perkuliahan di luar negeri yang sa

muanya bertempat di 39 universitas. Bagi program

ngat bermanfaat itu.

berikutnya yang bernama Strategi Keunggulan,
untuk sementara tidak ditetapkan batas waktu;
mulai tahun 2018 disediakan dana sebesar 533 juta
Euro per tahun untuknya. Diharapkan agar univer
sitas-universitas Jerman dapat meraih posisi lebih
baik lagi dalam persaingan antarnegara melalui
Strategi Keunggulan ini. Dukungan bagi gugus ke
unggulan terkait dengan proyek dan memberda
yakan ranah penelitian yang berdaya saing interna
sional pada universitas dan pada gabungan univer
sitas. Apabila disetujui bantuan dana untuk paling
sedikit dua gugus keunggulan pada universitas ter
tentu, perguruan tinggi tersebut mempunyai pelu
ang memperoleh bantuan tetap sebagai universitas
unggul alias Exzellenzuniversität.
Internationalisasi tetap menjadi tema penting.
Konferensi Rektor Perguruan Tinggi mencatat

INFO
Program Profesor Wanita Perempuan
di Jerman menulis hampir separuh dari
jumlah disertasi yang ada – tetapi tidak
sampai seperempat dari semua jabatan
profesor dipegang oleh perempuan.
Oleh karena itu Federasi dan negara bagian meluncurkan Program Profesor
Wanita pada tahun 2008. Tahap ketiga
program itu berlangsung dari tahun
2018 hingga 2022 dan mencakup biaya
200 juta Euro. Tujuannya menaikkan
jumlah profesor wanita dan memperkokoh struktur persamaan hak. Dalam
rangka program tersebut telah diangkat
lebih dari 500 profesor wanita.
→ bmbf.de/de/494.php
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RISET UNGGULAN YANG BERAMBISI
Ilmu pengetahuan dan riset sangat dihargai di

aran untuk inovasi dari perusahaan Jerman pa

Jerman. Selama tahun-tahun terakhir ini baik

tut dicontoh di seluruh Eropa. Antara tahun

industri maupun pihak politik senantiasa me-

2006 dan 2016 investasi untuk riset dan

ningkatkan anggaran untuk keperluan ilmu.

pengembangan dari dunia usaha ditingkatkan

Bagian pengeluaran untuk riset dalam produk

sebanyak 50 persen. Keseluruhan pengeluaran

domestik bruto tahun 2016 mencapai 2,93 per-

dari negara, perusahaan, dan perguruan tinggi

sen. Dengan demikian Jerman termasuk kelom

meningkat sebesar 65 persen sejak tahun 2005.

pok negara dengan investasi terbesar untuk ri

Menurut rencana, porsinya dalam produk do

set dan pengembangan, yaitu lebih dari 2,5

mestik bruto akan ditingkatkan lagi, yaitu pada

persen produk domestik bruto. Pengeluaran to

tahun 2025 sudah menjadi 3,5 persen.

tal untuk riset dan pengembangan tahun 2016
berjumlah hampir 92,2 miliar Euro. Pihak in

Hasil kerja ilmuwan Jerman cukup kelihatan:

dustri menanggung hampir 63 miliar pengelu

dalam “Nature Index Global” terbitan tahun

aran untuk riset, perguruan tingggi memikul

2018 yang menilik hasil publikasi dari lembaga

sekitar 16,5 miliar, dan pihak negara sekitar 12

riset dan perguruan tinggi, Jerman mendapat

miliar Euro. Studi berjudul “European Innova

penilaian terbaik di Eropa. Dalam perbanding

tion Scoreboard 2017” Komisi Eropa mencantum

an internasional, Jerman mendapat peringkat

kan Jerman bersama dengan Swedia, Denmark,

ketiga setelah Amerika Serikat dan Tiongkok.

Finlandia, Belanda, dan Britania Raya dalam
kelompok “pelopor inovasi” dari Uni Eropa. Di

Dengan mengembangkan “Strategi Hightech”

garisbawahi oleh studi tersebut bahwa pengelu

yang bersifat lintas disiplin pada tahun 2006,

Hightech di Jerman
657.894 orang di Jerman bekerja di
bidang penelitian dan pengembangan.
Dalam kurun waktu 2005-2017,
pengeluaran dana negara saja untuk
riset dan pengembangan meningkat
sebesar 90 persen lebih. Jerman
termasuk di antara lima negara di
dunia yang paling besar investasinya
di bidang tersebut.

Paten yang Relevan di Pasar Dunia Hasil Negara Anggota UE, per Juta Penduduk

Swedia
Finlandia
Jerman
Denmark

Rata-rata di UE

435
423
372
342
154

Sumber: BMBF/BuFI

DIAGRAM

Penanaman modal di bidang riset dan pengembangan belum pernah setinggi sekarang

Pegawai Riset dan Pengembangan Menurut Sektor

Pengeluaran untuk Penelitian dan Pengembangan
dalam Juta €

15,7 %

Sumber: Statistisches Bundesamt

Negara dan
organisasi swasta
nonprofit

62,8 %

55.879

67.078

79.730

92.174

Industri

21,5

%
Perguruan tinggi

2005

2009

2013

2016
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Jerman memperoleh sebuah sarana inovasi

perusahaan baru. Seluruhnya di Jerman terda

khusus. Sejak waktu itu proyek-proyek riset

pat sekitar 1.000 lembaga riset yang dibiayai

Strategi Hightech telah banyak menghasilkan

dengan dana publik. Fondasi dunia penelitian

produk baru – dari lampu LED yang hemat ener

terbentuk oleh perguruan tinggi dan terutama

gi hingga katup jantung yang mengikuti per

oleh empat organisasi riset ekstrauniversiter

tumbuhan organnya. Mula-mula fokus Strategi

yang besar.

Hightech diletakkan pada potensi pasar dari bi
dang teknologi konkret. Mulai tahun 2010 di

Institusi Penelitian Ekstrauniversiter

fokuskan kebutuhan masyarakat akan solusi

yang Unggul

yang bertahan di masa depan serta realisasinya.
Selaku dasar kebijakan di bidang penelitian dan

Max-Planck-Gesellschaft (MPG) atau Perhim

inovasi, Strategi Hightech memusatkan perha

punan Max Planck yang didirikan 1948 meru

tian pada tantangan besar, yaitu digitalisasi,

pakan pusat terpenting untuk riset dasar di bi

kesehatan, iklim dan energi, mobilitas, kea

dang ilmu alam, biologi, ilmu noneksakta dan

manan, inovasi sosial, serta masa depan lapang

ilmu sosial di luar universitas. Lebih dari 14.000

an kerja.

peneliti, di antaranya 47 persen ilmuwan inter

Dalam rangka Strategi Hightech telah tiga kali

Planck dan institusi riset yang mencakup juga

diadakan lomba ilmiah. Kepada 15 gugus ke

enam lembaga di Belanda, Luksemburg, Italia,

nasional, bekerja pada ke-84 Lembaga Max

unggulan yang keluar sebagai pemenangnya

AS, dan Brazil. Sejak didirikannya, telah di

diberikan bantuan khusus. Evaluasi yang

anugerahkan 18 Hadiah Nobel kepada peneliti

d ilakukan tahun 2014 menunjukkan, bahwa

dari Max-Planck-Gesellschaft. MPG telah meng

gugus keunggulan telah menghasilkan 900

antar lebih dari 4.000 penemuan dalam proses

i novasi, 300 paten, 450 disertasi dan habilitasi,

memasuki pasar, hak paten untuk sekitar 75

1.000 skripsi sarjana dan magister serta 40

penemuannya didaftarkan setiap tahun.

TITIK TOLAK

1995

Sebuah tim di Fraunhofer-Institut
di Erlangen pimpinan ahli elektroteknik dan matematika Karlheinz Brandenburg mengembangkan metode MP3 untuk kompresi
data audio yang sudah menjadi
standar global.

2005

Inisiatif Keunggulan diperlombakan antara perguruan tinggi. Pakta
Penelitian dan Inovasi mendukung
organisasi riset ekstrauniversiter.
Tahun 2007 diikat juga Pakta Perguruan Tinggi pertama antara
Federasi dan negara bagian.

2008

Sembilan tahun setelah penemuan efek GMR yang memungkinkan pembuatan cakram keras
gigabita, dianugerahkan Hadiah
Nobel untuk Fisika kepada Peter
Grünberg dari Jerman dan Albert
Fert dari Prancis.

Helmholtz-Gemeinschaft atau Himpunan Helm

dua negara di Amerika Utara dan Amerika La

holtz mengadakan penelitian unggulan di enam

tin, tujuh negara di Asia, dua negara di Afrika,

bidang, yaitu energi, bumi dan lingkungan

serta di Israel.

hidup, kesehatan, penerbangan, penerbangan
ruang angkasa dan lalu lintas, teknologi-teknolo

Di bawah naungan Leibniz-Gemeinschaft ter

gi kunci dan materi. Risetnya dipusatkan pada

himpun 93 institusi penelitian yang mandiri.

sistem yang sangat kompleks. Dengan keseluruh

Bidang yang digarap mulai dari ilmu alam, ilmu

an hampir 40.000 pegawai yang bekerja di 18 pu

teknik dan lingkungan hidup, ilmu ekonomi

sat riset yang berdiri sendiri, di antaranya pusat

dan ilmu sosial, sampai ke ilmu noneksakta. Ti

riset kedirgantaraan Deutsches Zentrum für

tik berat yang sama-sama menjadi perhatian

Luft- und Raumfahrt (DLR) dengan lembaga di

dari 9.900 peneliti adalah transfer pengetahuan

berbagai negara, di antaranya 20 lembaga di Jer

ke arah pelaku politik dan ekonomi serta ke

man, Helmholtz-Gemeinschaft merupakan or

masyarakat umum.

ganisasi penelitian terbesar di Jerman.
Himpunan yang berwenang untuk memajukan
Fraunhofer-Gesellschaft dengan ke-72 institut

ilmu pengetahuan dan penelitian adalah

dan lembaga risetnya di seluruh Jerman meru

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), or

pakan institusi terbesar di Eropa di bidang pe

ganisasi jenis itu yang terbesar di Eropa. Di

nelitian yang berorientasi penerapan. Bidang ri

samping kantor pusatnya di Bonn, DFG mem

set utamanya menyangkut antara lain kesehat

punyai kantor perwakilan di Tiongkok, Jepang,

an dan lingkungan hidup, mobilitas dan trans

India, Rusia, Amerika Utara dan Amerika Latin.

por, serta energi dan bahan baku. Himpunan

DFG juga mendukung kerja sama peneliti di Jer

Fraunhofer berkegiatan di seluruh dunia de

man dengan rekannya di luar negeri, tetapi

ngan anak perusahaan, kantor perwakilan dan

tidak hanya terbatas di kawasan penelitian

wakil di sepuluh negara Eropa, masing-masing

Eropa.

2012

Jawatan Paten Eropa memberi
penghargaan kepada penemu laser
mata, fisikawan Josef Bille dari
Heidelberg, untuk karya kehidupannya. Melalui hampir 100 paten
Bille merintis jalan untuk teknik
operasi mata modern dengan laser.

2014

Stefan Hell, Direktur Max-PlanckInstitut für biophysikalische
Chemie, bersama dengan dua peneliti AS menerima Hadiah Nobel
untuk Kimia untuk pengembangan teknik mikroskop fluoresens
beresolusi tinggi.

2017

Setelah masa peralihan, hampir
semua program studi kini ber
jenjang sarjana dan magister.
Perkecualian berlaku untuk
program studi di bidang kedokteran dan ilmu hukum yang
diatur oleh negara.
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ILMU PENGETAHUAN YANG TERJALIN
Globalisasi membawa tantangan baru bagi dunia

Banyak ilmuwan di luar negeri tertarik oleh

ilmu di Jerman. Kemampuan untuk menjalinkan

prasarana penelitian baik yang terdapat di Jer

pengetahuan dan ilmuwan memegang peranan

man – termasuk di dalamnya kesempatan be-

penting dalam hubungan ini. Jerman telah me

kerja dengan instrumen penelitian besar yang

raih posisi baik berkenaan dengan persoalan

untuk sebagian tidak ada duanya di dunia.

tersebut. Kini hampir separuh publikasi ilmiah

Helmholtz-Gemeinschaft saja menggunakan

ditulis oleh peneliti dalam rangka kerja sama in

sekitar 50 instrumen besar untuk berbagai bi

ternasional. Data yang diumumkan dalam lapor

dang riset yang berbeda-beda. Sejumlah il

an “Wissenschaft Weltoffen 2018” mengatakan

muwan terkemuka dari luar negeri datang ke

bahwa 45.858 anggota staf ilmiah dan kesenian

universitas Jerman sebagai penyandang Hum

dengan paspor asing bekerja di ke-399 perguruan

boldt-Professur, yaitu penghargaan paling ting

tinggi, di antaranya 3.184 profesor. Jumlah terse

gi bagi penelitian di Jerman. Hadiahnya menca

but sama dengan hampir 12 persen dari jumlah

pai lima juta Euro yang dianugerahkan oleh

pegawai. Kenaikan jumlah anggota staf ilmiah

Humboldt-Stiftung.

yang bukan warga negara Jerman mencapai lebih
dari sepertiga sejak tahun 2010. Dalam hubungan

Ilmuwan Jerman yang mendapat bantuan un

ini ada pengaruh positif dari penyederhanaan

tuk pergi ke luar negeri berjumlah 14.359 orang

prosedur permohonan visa untuk ilmuwan dari

– pendukung utama dalam hal ini adalah

negara bukan anggota UE.

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Pro
gram Marie Curie yang bersifat Eropa, serta ter

Daerah asal utama dari peneliti asing yang

istimewa Deutscher Akademischer Austausch

mendapat bantuan untuk menjalankan tugas di

dienst (Dinas Pertukaran Akademis Jerman -

Jerman adalah Asia, Pasifik, dan Eropa Barat.

DAAD); sekitar tiga perempat dari jumlah il

Masing-masing 18 persen di antara 34.869 pa

muwan yang dibantu mendapat beasiswa dari

kar internasional yang diberi bantuan akhir-

organisasi terbesar di dunia untuk pertukaran

akhir ini berasal dari ketiga kawasan tersebut.

mahasiswa dan tenaga ilmiah itu.

Perguruan tinggi dan lembaga riset sering
mendirikan pusat penyambutan untuk mem

Jerman berniat memperluas dan memperdalam

bantu para ilmuwan internasional dalam fase

kerja sama internasional di bidang ilmu, sekali

penyesuaian. Keberadaan peneliti untuk waktu

gus mengangkatnya ke taraf mutu yang lain.

terbatas pun dianggap sebagai hal positif, sebab

Sebagai dasar dipergunakan antara lain strategi

setelah kembali ke negaranya mereka sering

baru untuk internasionalisasi pendidikan, ilmu

menjadi partner penting untuk menjalin jaring

pengetahuan, dan penelitian yang ditetapkan

an kerja sama lebih lanjut.

oleh Pemerintah Federal pada tahun 2017.

Riset dalam tim internasional adalah hal sehari-hari pada universitas dan lembaga ilmiah di Jerman

Perubahan Haluan dari
Strategi Internasionalisasi

kejuruan di seluruh dunia, kemitraan dengan
negara-negara berkembang dan negara-negara
transisi, serta upaya yang melampaui batas ne

Strategi Internasionalisasi baru tersebut me

gara dalam usaha mengatasi tantangan global

nanggapi globalisasi yang meningkat, digitali

seperti perubahan iklim, kesehatan, dan kea

sasi, pengembangan Kawasan Penelitian Eropa,

manan pangan. Pengembangan Kawasan Pe

dan pertumbuhan pusat-pusat inovasi baru

nelitian Eropa memegang peranan penting

yang global di luar tempat-tempat penelitian

dalam rangka menguatkan posisi Jerman seba

yang sudah mapan. Ada beberapa hal yang

gai negara yang atraktif untuk mahasiswa dan

d iutamakan, yaitu dukungan bagi penjaringan

pakar internasional sebagai tempat studi dan

internasional, kerja sama di bidang pendidikan

tempat penelitian.
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POLITIK ILMU PENGETAHUAN LUAR NEGERI
Pertukaran di bidang ilmu pengetahuan serta

gulan baru yang didirikan di Rusia, Thailand,

antara perguruan tinggi merupakan pilar utama

Cile, dan Kolumbia: Pusat-pusat tersebut meng

kebijakan ilmu dan pendidikan luar negeri. Mitra

hubungkan ratusan ilmuwan internasional

penting dari Kementerian Luar Negeri dalam

dengan dunia riset di Jerman dan mendidik

perwujudannya adalah Dinas Pertukaran Aka

akademisi muda pada taraf tertinggi. Di sam

demis Jerman (Deutscher Akademischer Aus

ping itu sejak tahun 2008 didirikan sepuluh

tauschdienst – DAAD), Yayasan Alexander von

lembaga pusat di kawasan sub-Sahara di Afrika.

Humboldt, Institut Arkeologi Jerman (DAI), serta

Sentra tersebut yang mencakup berbagai disi

yayasan-yayasan yang berafiliasi dengan partai

plin ilmu menyediakan kapasitas riset yang baru

politik dan yang berkegiatan secara internasional.

serta mutu pendidikan tinggi yang lebih baik.

Sejak tahun 2009 program Inisiatif Politik Ilmu
Pengetahuan Luar Negeri telah menyempur

Kerja Sama Akademis dengan

nakan instrumen yang sudah teruji dan meleng

Daerah-Daerah Krisis dan Konflik

kapinya dengan tindakan baru. Misalnya terda
pat lima Wisma Ilmu dan Inovasi Jerman (DWIH)

Salah satu titik berat kebijakan ilmu dan pendi

di Moskwa, New-Delhi, New York, Sao Paulo, dan

dikan luar negeri diletakkan pada usaha membu

Tokyo, yang mempromosikan kerja sama dengan

ka akses pada pendidikan dan penelitian di dae

Jerman di bidang ilmu pengetahuan.

rah krisis dan di daerah konflik serta di negaranegara transformasi. Tujuannya menciptakan

Sejak tahun 2009 DAAD juga mengemban tugas

perspektif untuk dunia ilmu dan kehidupan

mendukung kegiatan dari empat Pusat Keung

akademis. Keterlibatan yang serba rumit itu di
kaitkan dengan harapan, bahwa kerja sama di bi

ANGKA

183,5 juta
Euro disetor oleh Kementerian Luar
Negeri pada tahun 2017 ke anggaran
Dinas Pertukaran Akademis Jerman
(DAAD). Pos sebesar 34,8 persen ini
merupakan pos pengeluaran terbesar.
Dengan dana itu dilaksanakan beraneka
proyek dan program dalam rangka politik budaya dan pendidikan luar negeri.

dang riset dan pendidikan tinggi dapat mencip
takan landasan yang memungkinkan awal ter
jadinya dialog politik, sehingga ada peluang un
tuk mencegah atau untuk mengatasi krisis.
Upaya Mengukuhkan Kebebasan
Ilmu Pengetahuan
Akibat dari banyaknya krisis dan konflik yang
terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini ada
lah, tertutupnya jalan menuju pendidikan bagi
orang muda, tetapi juga bertambahnya tekanan

Menteri Luar Negeri Maas (tengah) bersama alumni program DAAD ”Tenaga Pimpinan untuk Suriah“

terhadap kebebasan ilmu pengetahuan. Ke

Melalui kegiatan tersebut, institusi-institusi

menterian Luar Negeri menanggapi hal itu de

Jerman di bidang pendidikan dan ilmu penge

ngan membiayai program Philipp-Schwartz-

tahuan menciptakan perspektif dan menjadi

Initiative dari Yayasan Alexander von Hum

pembuka pintu di tempat yang kondisi umum

boldt yang memberi kesempatan kerja di Jer

nya berkenaan dengan kebijakan pendidikan

man kepada peneliti yang mengalami ancaman

tinggi dan riset terasa sulit. Selain itu DAAD

di negaranya. Begitu juga pada tahun 2014 ber

bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan

sama DAAD dibuka program “Tenaga Pim

dan Riset dalam program-program ”Integra –

pinan untuk Suriah” yang memungkinkan 221

Integrasi Pengungsi dalam Perkuliahan Spesi

penerima beasiswa asal Suriah dapat berkuliah

fik“ dan ”Welcome – Mahasiswa Menunjukkan

sampai lulus di Jerman. Bantuan dari Kemente

Komitmen untuk Pengungsi“.

rian Luar Negeri diberikan juga untuk beberapa
program beasiswa “Sur-Place” (di tempat) bagi

Sejak tahun 2011 terjalin kemitraan transformasi

pengungsi yang berada di negara penampung

dengan beberapa negara Arab. Upaya reformasi

pertama. Terkait hal ini ini patut disebut pro

di universitas-universitas Arab didukung oleh

gram Deutsche Akademische Flüchtlingsinitia

proyek kerja sama dengan perguruan tinggi

tive Albert Einstein (DAFI) yang dilaksanakan

Jerman. Kerja sama dalam bidang yang sangat

atas kerja sama Organisasi Bantuan Pengungsi

penting dilakukan melalui sejumlah besar

Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR). Selain

program bertemakan “Good Governance” yang

itu tersedia beberapa beasiwa ”Sur-Place“ lain

melibatkan tenaga pimpinan masa depan dari

dari DAAD.

kawasan krisis di berbagai bagian dunia.
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RISET UNGGULAN

Misi Rosetta
Misi ini telah dilaksanakan oleh Organisasi Ruang
Angkasa Eropa ESA untuk menyelidiki sejarah terjadinya tata surya kita. DLR memberi kontribusi besar
dalam konstruksi pesawat pendaratan Philae, juga
mengelola pusat kontrol yang mengendalikan pendaratan di komet, sebuah peristiwa perdana.

Berat:
Ukuran:
Pendaratan:

100 kg
1 x 1 x 0,8 m
12 November 2014

Pesawat Rosetta
Setelah terbang selama sepuluh tahun,
pesawat tak berawak
ini mendaratkan
Philae di atas Komet
Churyumov-Gerasimenko.

Philae Lander
Philae Lander
Philae merupakan
aparat pertama yang
mendarat lunak di
atas komet.

6 mesin derek
9 katrol

Neumayer-Station III
Stasiun riset Neumayer-Station III dijalankan oleh AlfredWegener-Institut di lingkungan es abadi di Antarktika.
Stasiun yang dihuni sepanjang tahun oleh periset berdiri
di atas tiang dan mengikuti kenaikan lapisan salju.

Bobot:
2.300 ton
Ukuran:
68 x 24 m
Luas:
4.890 m2 di empat lantai
Laboratorium/Kantor:
12 ruangan
Akomodasi:
15 kamar, 40 tempat tidur

399

perguruan tinggi
dan universitas

2,8 juta

mahasiwa pada
perguruan tinggi

92,2 miliar €

pengeluaran untuk riset
dan pengembangan

586.030
peneliti

Kapal Penelitian Sonne
Sonne, kapal terbaru dalam armada riset Jerman, berlayar
sejak akhir tahun 2014 di Lautan Pasifik dan di Lautan India untuk
mengadakan riset di laut dalam. Karena teknologi canggihnya
Sonne dianggap termasuk kapal-kapal termodern di dunia.

Dek kabin
dengan 33 kabin awak kapal

Dek kerja
8 laboratorium pada 600 m2

Dek bersama
dengan ruang rekreasi
dan perpustakaan

Dek gudang
dengan 20 kabin
periset

Panjang:
116 m
Kecepatan:
12,5 kn
Waktu melaut (maks.):
52 hari
Penumpang (maks.):
40 orang
Daerah operasi:
Indik, Pasifik

Multicorer
Dapat mengambil banyak
sampel kecil dari dasar laut
sekaligus.

81

Max-PlanckInstitut sedunia

Penimba
Mengambil contoh air
dan mengukur temperatur dan kedalaman.

72

FraunhoferInstitut

Kendaraan selam
Bergerak dengan pengendalian
jarak jauh, diperlengkapi dengan
kamera video dan pencekau.

93

lembaga penelitian dari
Leibniz-Gemeinschaft

18

pusat penelitian
dari Helmholtz-Gemeinschaft
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SISTEM SEKOLAH YANG ATRAKTIF
Pendidikan sekolah di Jerman pada pokoknya

hatian besar pula pada pendidikan dini untuk

menjadi kewenangan negara bagian. Oleh sebab

anak yang berusia prasekolah dan penjalinan

itu terdapat sistem pendidikan, kurikulum dan

proses itu dengan lingkungan sekolah dasar. Ter

jenis sekolah yang berbeda-beda. Kesesuaian atau

dapat sekitar 20.000 sekolah purnawaktu yang

kesetaraan pendidikan sekolah dan tanda lulus-

sudah menjadi bagian tetap dari dunia pendidik

nya dijamin oleh Konferensi Tetap Para Menteri

an. Diharapkan bahwa pendidikan di jenis se

Kebudayaan Negara Bagian (KMK). Hampir 11 ju

kolah tersebut berpengaruh positif terhadap per

ta murid mengunjungi ke-42.322 sekolah umum

samaan peluang, khususnya bagi anak dari la

dan sekolah kejuruan publik pada tahun ajaran

pisan masyarakat yang berpendidikan rendah.

2016/2017. Mereka dididik oleh 798.180 guru. Di
samping itu ada sekitar 990.402 siswa yang bela

Untuk pendidikan di sekolah publik tidak dipu-

jar di sekolah swasta yang jumlahnya 5.836. Di

ngut biaya. Sistem sekolah tersusun secara vertikal

Jerman berlaku wajib sekolah selama sembilan

dalam tiga tingkatan: tingkat dasar serta tingkat

tahun untuk semua anak mulai usia enam tahun.

lanjutan I dan II. Pada umumnya semua anak

Namun pelaku politik pendidikan memberi per

mengunjungi sekolah dasar yang sama, yang men
cakup kelas 1 sampai kelas 4 (Berlin dan Branden
burg: 1 sampai 6). Setelah itu terdapat tiga jenjang

GLOBAL
Studi PISA
Pada awal tahun 2018 diumumkan eva
luasi khusus tentang studi perbandingan
internasional “Programme for International Student Assessment” (PISA) dari
OECD. Hasilnya: perbedaan prestasi
antara siswa yang situasi sosialnya baik
dan siswa yang kurang beruntung masih
besar di Jerman. Terdapat korelasi
statistik antara prestasi siswa dan
golongan sosial asalnya. Namun ada
tren positif: semakin banyak
orang di Jerman memiliki
kesempatan yang sama.
→ oecd.org/pisa

pendidikan lanjutan standar: sekolah lanjutan
umum (Hauptschule, kelas 5 sampai 9 atau 10), se
kolah menengah berijazah (Realschule, kelas 5
sampai 10) serta gimnasium (kelas 5 sampai 12
atau 13, ijazah: hak masuk perguruan tinggi/Abi
tur). Ada sekolah tersendiri untuk masing-masing
jenjang tersebut, tetapi ada juga sekolah yang
menggabungkan dua atau – seperti halnya sekolah
terpadu – tiga jenjang pendidikan lanjutan terse
but, sehingga siswa dapat pindah sekolah dengan
lebih mudah. Nama untuk jenis sekolah dapat ber
beda di negara bagian, hanya nama gimnasium
yang dipakai secara seragam. Pada tahun 2017 ada
sekitar 440.000 lulusan sekolah yang berhak me
lanjutkan ke universitas atau ke perguruan tinggi
ilmu terapan. Untuk anak yang memerlukan pem
binaan khusus terdapat sekolah luar biasa sesuai

Sekitar sembilan juta siswa dan siswi belajar pada sekolah umum

dengan disabilitas masing-masing. Namun diu

sebuah badan swasta yang mendapat bantuan per

payakan juga supaya semakin banyak penyandang

sonalia dan keuangan dari Jerman lewat kantor

disabilitas belajar bersama dengan anak lainnya di

pusat untuk sekolah di luar negeri (ZfA). Sejak ta

kelas, seperti yang dituntut oleh Konvensi Hak

hun 2008 terwujud inisiatif ”Sekolah: Mitra Masa

Penyandang Disabilitas.

Depan” (PASCH) yang dikoordinasi oleh Kemente
rian Luar Negeri. Dengan bekerja sama dengan ZfA

Sekolah Jerman di luar negeri yang jumlahnya 140

dan Goethe-Institut, program PASCH membentuk

menyediakan pendidikan bermutu di 72 negara.

jaringan pembelajar bahasa Jerman yang men

Sekitar 22.000 siswa Jerman dan 60.000 siswa yang

cakup hampir 2.000 sekolah di seluruh dunia de-

bukan warga negara Jerman belajar bersama di se

ngan lebih dari 500.000 siswa dan siswi yang bela

kolah tersebut. Umumnya pemilik sekolah adalah

jar bahasa Jerman.
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Keanekaragaman yang Mengayakan ∙ Menangani Arus Pendatang ∙
Cara Hidup yang Beragam ∙ Peran Serta Masyarakat Madani ∙ Negara Sosial Kuat ∙
Waktu Luang dan Wisata ∙ Kebebasan Beragama

SEKILAS PANDANG

KEANEKARAGAMAN YANG MENGAYAKAN
Dengan penduduk yang berjumlah sekitar 82,6

dalam “Nation Brands Index 2017”, yaitu angket

juta orang, Jerman merupakan negara anggota

internasional mengenai citra dari 50 negara –

Uni Eropa yang paling banyak penduduknya.

antara lain karena nilai baik Jerman di bidang

Negara yang modern dan terbuka ini telah

kualitas hidup dan keadilan sosial. Menurut

berkembang menjadi negara imigrasi penting.

pengertiannya sendiri, Jerman adalah negara

Lebih dari 18,6 juta orang di Jerman mempu-

sosial yang menganggap usaha menjamin ke-

nyai riwayat pascamigrasi. Jerman kini terma

sejahteraan semua warganya sebagai tugas

suk negara yang peraturan imigrasinya paling

yang sangat penting.

liberal. Menurut hasil studi Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dari

Ciri yang tampak dalam masyarakat adalah

tahun 2017, Jerman merupakan negara yang

pluralisme gaya hidup serta keanekaan dasar

paling banyak dituju oleh migran setelah

etnobudaya. Keadaan sehari-hari masyarakat

Amerika Serikat.

berubah karena pengaruh gaya hidup dan kenyataan hidup yang baru. Para pendatang me-

Dalam perbandingan internasional, kebanyak-

ngayakan negara dengan perspektif dan peng-

an orang di Jerman memiliki standar hidup

alaman baru. Masyarakat bersikap terbuka dan

tinggi serta peluang untuk mewujudkan cara

toleran terhadap cara hidup alternatif serta

hidup yang individual. Dalam “Human Deve-

orientasi yang berbeda di bidang hubungan


lopment Index 2016” Perserikatan Bangsa-

seksual. Realisasi persamaan hak antara perem-

Bangsa, Jerman menempati peringkat 4 antara

puan dan laki-laki semakin maju, pembakuan

188 negara. Peringkat pertama diperolehnya

peranan yang tradisional tidak mutlak lagi.

VIDEO

AR APP

Masyarakat di Jerman: Video tentang
tema ini: → tued.net/id/vid6

Kualitas hidup di Jerman ditandai oleh standar hidup tinggi dan ruang gerak individu yang luas
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Penyandang disabilitas semakin aktif mengam-

t ahun 2017 sama rendah seperti terakhir tercatat

bil bagian dalam kehidupan masyarakat.

pada tahun 1991 – rata-rata 2,5 juta. Meskipun
begitu hampir setiap penduduk kelima mengha-

Kiranya tidak ada perkembangan lain yang

dapi ancaman jatuh miskin, khususnya orang

akan menentukan masa depan Jerman daripa-

muda dan orangtua tunggal yang terancam. Per-

da perubahan demografis: Walaupun angka

bedaan sosial masih terdapat juga antara bagian

kelahiran naik sedikit akhir-akhir ini, tarafnya

timur dan barat di Jerman.

tetap rendah, yaitu 1,5 anak per perempuan.
Di pihak lain usia harapan hidup senantiasa
meningkat. Jumlah penduduk Jerman akan
berkurang hingga tahun 2060 – tergantung dari
faktor imigrasi dapat menjadi maksimal 67,6 juta, begitu perkiraan Badan Statistik Federal.
Tantangan baru bagi sistem jaminan sosial di
timbulkan oleh bagian penduduk lanjut usia
yang terus bertambah.
Selama beberapa tahun terakhir ini di Jerman

JARINGAN
Deutsch plus
Jaringan interdisipliner serta inisiatif
untuk republik yang pluralistis
→ deutsch-plus.de
Make it in Germany
Portal Selamat Datang multibahasa
untuk tenaga ahli internasional
→ make-it-in-germany.com

terjadi perubahan di bidang sosial dan ekonomi
yang mengakibatkan kemunculan risiko sosial
baru. Mulai tampak juga kecenderungan untuk
lebih membedakan masyarakat menurut kekuat
an ekonomi. Memang angka pengangguran

Perubahan demografis merupakan tantangan besar bagi negara

Human-Development-Berichte
Bagaimana kedudukan Jerman dalam
perbandingan semesta?
→ hdr.undp.org

KOMPAK

PELAKSANA & ALAT
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Badan Federal Urusan Migrasi dan Pengungsi
menginformasikan tentang persyaratan tinggal
di Jerman, dan menangani permohonan suaka.
→ bamf.de
Deutsche Islam Konferenz
Sejak berdirinya Konferensi Islam Jerman (DIK)
pada tahun 2006 terwujudlah dialog jangka

termasuk Forschungsgruppe Wahlen, FORSA,

panjang antara pihak negara dan kaum Muslim

EMNID dan Infratest DIMAP, serta Institut für

yang menetap di Jerman.

Demoskopie Allensbach.

→ deutsche-islam-konferenz.de
Bundesagentur für Arbeit
Bundesfreiwilligendienst

Badan Tenaga Kerja Nasional berwenang seba-

Badan Layanan Volunter Federal terbuka untuk

gai perantara untuk pencari kerja dan sebagai

perempuan dan laki-laki yang ingin berkarya un-

pengelola dana bantuan untuk penganggur.

tuk kesejahteraan umum, – baik di bidang sosial,

→ arbeitsagentur.de

lingkungan hidup, budaya, olahraga, integrasi,
ataupun sebagai anggota regu penyelamat.

Yayasan

→ bundesfreiwilligendienst.de

Di Eropa, Jerman termasuk negara yang paling
banyak memiliki yayasan. Rata-rata terdapat

Rancangan Aksi Integrasi Nasional

26,5 yayasan per 100.000 penduduk. Yayasan

Jerman bertujuan mengintegrasikan pendatang,

terkenal adalah Stiftung Warentest, yaitu badan

maka tema ini dititikberatkan oleh Pemerintah

publik yang menguji dan membandingkan

Federal sejak tahun 2005. Setiap tahun diadakan

produk-produk industri.

pertemuan tingkat tinggi mengenainya.

→ stiftungen.org

→bundesregierung.de
Lembaga-Lembaga Demoskopi
Terdapat beberapa lembaga demoskopi ternama yang secara teratur melakukan angket untuk
mengetahui pendapat penduduk Jerman; mereka juga mengumumkan proyeksi hasil pemilihan
umum. Di antara lembaga demoskopi terkenal

DIGITAL PLUS
Informasi tambahan tentang semua
tema di bab ini – daftar taut berikut catatan, artikel, dokumen; plus uraian
tentang pengertian seperti Perubahan
demografis, Jaminan sosial, Perjanjian antargenerasi,
Persamaan hak, Standar hidup.
→ tued.net/id/dig6
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MENANGANI ARUS PENDATANG
Jerman telah masuk ke kelompok negara tujuan

tak teratur dikurangi, begitu juga diusahakannya

migrasi terutama di dunia. Organisasi Kerja Sa-

penanganan dan pengendalian proses-proses

ma Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menya-

migrasi secara aktif. Antara usaha tersebut ter-

takan pada tahun 2017, Jerman tetap menjadi ne-

masuk pemulangan orang yang tidak mempu

gara yang paling banyak dituju oleh migran sete-

nyai perspektif untuk menetap di Jerman, serta

lah Amerika Serikat. Selama tahun-tahun tera-

bantuan bagi reintegrasi di negara-negara asal.

khir ini tidak ada negara lain di antara ke-35 ne-

Secara keseluruhan ada kurang lebih sepuluh ju-

gara anggota OECD yang mencatat kenaikan

ta pemegang paspor asing yang tinggal di Jerman

angka pendatang setinggi di Jerman. Pada tahun

pada tahun 2016. Sebanyak 18,6 juta orang memi-

2015 arus migran dari luar negeri mencapai dua

liki riwayat pascamigrasi. Kelompok ini men-

juta orang, jumlah yang belum pernah tercatat

cakup imigran, warga negara asing yang lahir di

sebelumnya. Banyak di antara pendatang terse-

Jerman, dan penduduk yang orangtuanya adalah

but mencari perlindungan. Terutama adanya

migran atau warga negara asing. Kelompok terse-

peperangan dan konflik, misalnya di Suriah dan

but mencapai 22 persen lebih dari total jumlah

di Irak, menjadi alasan bagi banyak orang untuk

penduduk. Sebanyak 9,6 juta orang dengan ri-

meninggalkan tanah airnya dan untuk mencari

wayat pascamigrasi memegang paspor Jerman, di

perlindungan di tempat lain. Pada tahun 2016

antaranya ada 42 persen yang menjadi warga ne-

Jerman masih didatangi sekitar 1,7 juta imigran.

gara Jerman sejak lahir. Terdapat 33 persen yang

Setelah itu angkanya menurun kembali.

bermigrasi secara mandiri sebagai orang keturunan Jerman, dan akhirnya 25 persen yang di-

Pemerintah Federal ikut memperjuangkan agar

naturalisasi. Pada tahun 2016 saja ada 110.400

penyebab dari pengungsian dan dari migrasi

orang asing yang menjadi warga negara Jerman.

Masyarakat Imigrasi Modern
Jerman adalah negara yang paling banyak
dituju oleh migran setelah Amerika Serikat: Tahun 2016 terdapat sekitar 18,6 penduduk dengan riwayat pascamigrasi. Sekitar empat sampai lima juta orang Muslim
menetap di Jerman – hanya separuh di
antaranya menyebut diri sebagai orang
yang taat beragama, jumlah itu sama dengan 2,5 – 3 persen penduduk.

Penduduk Menurut Status Migrasi 2016

10 juta

warga negara
asing

9,6

juta
dengan riwayat
pascamigrasi
dan paspor
Jerman

63,8

juta
warga Jerman
tanpa riwayat
pascamigrasi

Sumber: Statistisches Bundesamt

DIAGRAM

Di Jerman tinggal 18,6 juta orang dengan riwayat pascamigrasi

Keanggotaan dalam Umat Beragama di Jerman

Imigrasi Neto
Menurut Daerah Asal 2015

36,2

%
Tanpa ikatan pada
umat beragama

Asia
Uni Eropa

28,5

%
Gereja Katolik Roma

Sumber: BAMF

Afrika
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%
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0
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Sumbangan para migran bagi perkembangan di

Integrasi Sebagai Tujuan Penting

bidang kemasyarakatan dan perekonomian di

Kebijakan Migrasi

Jerman cukup besar. Karena kebutuhan akan
tenaga terampil yang terus meningkat, sema

Kebijakan integrasi termasuk bidang inti poli-

kin banyak migran yang terlatih datang ke nega

tik di Jerman dan dianggap sebagai tugas selu-

ra ini. Pemerintah Federal ingin tetap me-

ruh masyarakat. Integrasi merupakan tawaran,

mungkinkan imigrasi, antara lain untuk meng

tetapi juga kewajiban untuk berupaya sendiri.

atasi kekurangan akan tenaga terampil akibat

Suksesnya hanya dapat dicapai melalui proses

perubahan struktur demografis. Sebagai peleng

timbal balik. Undang-Undang Hak Tinggal me-

kap untuk usaha menggiatkan potensi angkatan

netapkan, bahwa orang asing yang tinggal di

kerja di dalam negeri serta untuk imigrasi yang

wilayah Jerman secara sah dan untuk waktu

berasal dari sesama negara anggota UE, imigrasi

tak terbatas berhak menerima bantuan integra-

tenaga terampil dari negara-negara ketiga juga

si dari pihak Federasi. Bantuan tersebut me

dianggap sebagai jalan untuk melawan perkem

nunjang pembelajaran bahasa, integrasi di bi-

bangan demografis serta sebagai sumbangan

dang pendidikan dan latihan kerja, pekerjaaan,

demi tersedianya tenaga terampil.

dan pendidikan umum, serta integrasi ke dalam
masyarakat. Bantuan integrasi bertujuan me-

Bagi tenaga yang berkualifkasi baik tersedia akses

madukan para pendatang ke dalam masyarakat

lebih mudah ke pasar kerja Jerman melalui Kartu

dan membuka kesempatan partisipasi bagi

Biru UE. Tenaga terampil dari negara bukan ang-

mereka. Sebagai sarana sentral disediakan kur-

gota UE juga dapat bekerja di Jerman jika mereka

sus integrasi yang mencakup kursus bahasa Jer-

lulus pendidikan di bidang keahlian tertentu yang

man dan kursus orientasi.

kekurangan pegawai di sini, misalnya bidang ke
sehatan dan perawatan. Agar sumber daya itu dapat

Lebih dari 30 persen di antara orang berusia 20

dimanfaatkan sepenuhnya, dirancang undang-

sampai 34 tahun asal luar Jerman tidak berhasil

undang keimigrasian yang komprehensif.

lulus pendidkan kerja. Meningkatkan peran

TITIK TOLAK

1955

Pertumbuhan ekonomi yang pesat
di pertengahan tahun 1950-an
mengakibatkan kekurangan tenaga kerja di Jerman. Maka diikat
perjanjian perekrutan dengan Italia, Spanyol, Yunani, Turki, Maroko,
Portugal, Tunisia, dan Yugoslavia.

1964

Orang menyambut kedatangan
migran kerja, alias “pekerja tamu”,
kesejuta. Akibat krisis minyak
tahun 1973 perekrutan mulai dihentikan. Pada saat itu sekitar
empat juta warga asing menetap
di Jerman.

1990

Akibat runtuhnya Tirai Besi
serta perang yang berkobar di
“Eks Yugoslavia“, imigrasi me
ningkat secara dahsyat. Di samping itu ada arus 400.000 pendatang keturunan Jerman dari
Eropa Tengah dan Eropa Timur.

serta kelompok ini dalam pendidikan termasuk

jumlahnya sekitar 64.000. Jerman berupaya

tujuan penting Pemerintah Federal. Dengan

mencari pemecahan bersama untuk masalah

pembaruan hukum kewarganegaraan tahun

pengungsi di Eropa dalam semangat solidaritas.

2014 diintroduksi kewarganegaraan ganda.

Selain itu Pemerintah Federal aktif memberi

Dihapuskan ”kewajiban menjatuhkan pilihan“

sumbangan demi perbaikan perlindungan bagi

bagi anak yang orangtuanya warga negara asing

pengungsi, dan untuk bantuan bagi pengungsi

dan yang lahir dan besar di Jerman setelah

di negara-negara penampung.

t ahun 1990. Sebelumnya anak tersebut sebelum
mencapai umur 23 tahun harus menentukan
kewarganegaraan tunggal yang dipilihnya.
GLOBAL
Perlindungan bagi Pengungsi
dan Korban Persekusi Politik
Konstitusi Jerman menjamin hak asasi atas suaka bagi korban persekusi politik. Dengan jamin
an itu Jerman menegaskan tanggung jawab
h istoris dan humaniternya. Pada tahun 2015 –
saat terjadi apa yang disebut ”krisis pengungsi“
– Jerman didatangi oleh 890.000 orang yang
mencari perlindungan. Sekitar 746.000 orang
mengajukan permohonan suaka di sini pada tahun 2016. Sementara ini jumlah pencari perlindungan di Jerman menurun kembali. Pada

Studi OECD Mengenai Integrasi
Para Imigran
Selama beberapa tahun terakhir ini usaha Jerman untuk mengintegrasikan para
imigran dalam pasaran kerja semakin
berhasil. Namun masih ada kekurangan
yang menyangkut anak dari orangtua
yang lahir di luar negeri. Begitu hasil
studi perbandingan dari Organisasi Kerja
Sama Ekonomi dan Pembangunan
(OECD) berjudul “Indikatoren von Zuwanderung
2015“.
→ oecd.org

tahun 2017 diajukan sekitar 223.000 permohon
an suaka, dalam periode Januari – April 2018

1997

Sejak pertengahan tahun 1980-an
semakin banyak pemohon suaka
datang ke Jerman. Kesepakatan
Dublin yang mulai berlaku tahun
1997 mengatur kewenangan negara-negara Eropa dalam proses
permohonan suaka.

2005

Melalui “mikrosensus” untuk
pertama kali terbuka kemungkinan
untuk menggambarkan latar
belakang migrasi penduduk secara
rinci. Menurut hasil mikrosensus
2015, setiap orang kelima di Jerman
memiliki riwayat pascamigrasi.

2014

Lebih dari 200.000 orang meng
ajukan permohonan suaka di Jerman pada tahun 2014. Untuk
pertama kali jumlah pendatang
melebihi jumlah emigran dalam
kurun waktu yang sama dengan
hampir setengah juta.
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CARA HIDUP YANG BERAGAM
Dalam dunia abad ke-21 pun, yang ditandai

kemiskinan, lebih dari separuh di antara mereka

oleh individualisasi dan mobilisasi, keluarga

mendapat tunjangan resmi.

tetap mempunyai arti pokok. Hampir delapan
di antara sepuluh orang Jerman menganggap

Cara hidup yang kian mendapat tempat adalah

keluarga sebagai institusi sosial terpenting dan

hidup berpasangan sejenis. Pada tahun 2015

sebagai kelompok yang mencirikan kehidupan

terdapat 94.000 pasangan homoseksual di Jer-

bersama. Namun persepsi mengenai wujud ke-

man yang tinggal bersama – melampaui sepa-

luarga mengalami perubahan. Hanya hampir

ruh lebih banyak daripada sepuluh tahun sebe-

separuh dari jumlah penduduk Jerman saja

lumnya. Sekitar 43.000 pasangan sejenis terdaf-

yang masih hidup dalam keluarga. Biarpun

tar di catatan sipil sebagai pasangan hidup. Me

bentuk keluarga menurut struktur tradisional

lalui registrasi seperti itu yang dilembagakan

cenderung menurun, pasangan suami-istri

sejak tahun 2001, pasangan sejenis mendapat

dengan anak-anak di bawah umur merupakan

jaminan hukum untuk hubungan mereka. Pada

bentuk keluarga dominan (hampir 70 persen,

tahun 2017 Bundestag mengesahkan undang-

2016). Jumlah perkawinan mulai meningkat lagi,

undang mengenai ”Perkawinan untuk semua

tahun 2016 tercatat 410.000 pernikahan. Hampir

orang“. Pasangan homoseksual kini berhak

lebih dari setiap perkawinan ketiga bercerai.

menikah secara resmi, yang antara lain berarti

Usia perkawinan saat perceraian rata-rata 15

mereka berhak mengadopsi anak.

tahun (2016). Terdapat sekitar 46.000 pernikahan
antara orang Jerman dan warga asing (2015).

Sementara bentuk hidup bersama yang baru te
rus berkembang, jumlah rumah tangga tunggal

Yang jelas meningkat adalah jumlah pasangan

terus meningkat. Anggota 41 persen rumah

dengan anak-anak yang hidup bersama tanpa

tangga mencakup satu orang saja. Perkembang

menikah. Antara tahun 1996 dan 2013 tercatat

an ini diakibatkan di satu pihak oleh perubah

kenaikan dua kali lipat dari bagiannya dalam

an demografis, yang menyebabkan kenaikan

total jumlah keluarga yang sekarang sebesar 11,6

jumlah orang lanjut usia yang tinggal sendirian,

juta. Hampir setiap pasangan orangtua kesepuluh

namun di lain pihak lebih banyak orang berusia

tidak menikah. Keluarga dengan orangtua tunggal

muda juga yang berumah tangga tunggal.

merupakan bentuk keluarga yang juga bertambah.
Orangtua tunggal kini berperan dalam seperlima

Dukungan Terarah bagi Keluarga Melalui

satuan orangtua-anak: Hampir sembilan dari

Masa Cuti Orangtua dan Tunjangan Orangtua

sepuluh orangtua tunggal adalah perempuan,
jumlah total orangtua tunggal mencapai 2,7 juta.

Struktur intern keluarga tidak lepas dari peru-

Orangtua tunggal sering menghadapi risiko

bahan pula. Hubungan antargenerasi antara

Keluarga dinilai tinggi – sekarang banyak ayah juga yang memanfaatkan fasilitas Masa Cuti Orangtua

oangtua dan anak seringkali baik, dan umum-

waktu. Kuota perempuan yang bekerja di Jer-

nya tidak ditentukan oleh pola pendidikan

man tahun 2014 mencapai 74 persen, taraf yang

tradisional atau otoriter, melainkan oleh ke-

jelas di atas nilai rata-rata di UE (68,5 persen).

sempatan turut bicara bagi anak, empati,
dukungan, dan pendidikan ke arah kemandi-

Berkat tunjangan untuk Masa Cuti Orangtua

rian. Jumlah ibu yang bekerja telah meningkat

yang diberikan sejak tahun 2007, pembentukan

menjadi 66 persen lebih (2006: 61 persen). Lebih

keluarga dan pengembangan karier dapat di

dari 70 persen tenaga kerja wanita dengan anak

selaraskan dengan lebih mudah. Masa Cuti

bekerja paruh waktu, terutama ibu yang anak

Orangtua memungkinkan ayah atau ibu untuk

nya masih berusia prasekolah; sedangkan hanya

berhenti bekerja selama maksimal tiga tahun.

lima persen ayah dari anak kecil bekerja paruh

Untuk kurun waktu maksimal 14 bulan selama
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Masa Cuti Orangtua tersebut dibayarkan Tun-

di bawah tiga tahun – jumlahnya 763.000 orang

jangan Orangtua sebesar 67 persen pendapatan

(2017) – mengunjungi salah satu dari 55.000

bersih terakhir kepada ibu ataupun ayah – jum-

tempat asuhan siang, atau dirawat dari pagi

lahnya minimal 300, maksimal 1.800 Euro –

sampai sore oleh ibu asuh (ada 44.000 orang).

untuk menjamin nafkah.

Jumlah tempat asuhan siang untuk anak di
bawah tiga tahun telah bertambah lebih dari

Tunjangan Orangtua dianggap sebagai hal baik

dua kali lipat sejak tahun 2006.

oleh 75 persen penduduk Jerman, hampir semua orangtua menggunakan fasilitas itu. Akan

Dengan adanya Masa Cuti Orangtua, Tunjangan

tetapi empat dari lima ayah hanya bercuti sela-

Orangtua, dan kondisi umum lebih baik bagi

ma dua bulan, yaitu batas minimum. Umum

pengasuhan dini dan prasekolah anak, tercipta-

nya ibu-ibu yang tinggal lebih lama di rumah

lah prasyarat tambahan untuk realisasi persa-

setelah kelahiran anaknya. Mulai tahun 2015

maan hak perempuan yang tercantum dalam

bantuan dilengkapi dengan Tunjangan Orang-

konstitusi Jerman. Di bidang pendidikan tinggi,

tua Plus, ayah atau ibu yang memanfaatkannya

perempuan muda tidak hanya mengejar keting-

dapat lebih cepat kembali ke tempat kerja, sebab

galan terhadap laki-laki, melainkan telah men-

orangtua yang bekerja paruh waktu mendapat

dahului mereka untuk sebagian (2017: 53,1 per

bantuan keuangan selama maksimal 28 bulan.

sen perempuan yang berhak masuk perguruan

Sejak 1 Agustus 2013 berlaku hak bagi anak

tinggi, 50,5 persen perempuan antara maha-

yang sudah berusia satu tahun untuk diterima

siswa baru 2016). Akan tetapi masih tetap ada

di tempat asuhan siang. Kini setiap anak ketiga

perbedaan: Perempuan yang bekerja penuh rata-

rata hanya mendapat gaji sebanyak kira-kira 79

akses ke pasaran kerja. Jerman termasuk negara

persen dari gaji rata-rata laki-laki. Belum banyak

pertama yang menandatangani Konvensi Per-

posisi pimpinan yang dipegang oleh perempuan.

serikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Hak Pe-

Sekarang kurang lebih setiap posisi ketujuh

nyandang Disabilitas pada tahun 2007. Reali-

dalam direksi perusahaan yang masuk indeks

sasinya diatur oleh Rancangan Aksi Nasional.

bursa DAX dipegang oleh perempuan.

Ketetapannya antara lain supaya remaja yang
menyandang cacat berat diberi pelatihan inten-

Sejak 2015 berlaku undang-undang yang meng-

sif sebelum masuk ke dunia kerja. Di samping

atur kesetaraan peran dari perempuan dan la-

Rancangan Aksi dibuat undang-undang parti-

ki-laki dalam pengisian posisi pimpinan, baik

sipasi pada tingkat federal yang disahkan pada

di perusahaan swasta maupun di instansi

tahun 2017.

pemerintah. Undang-undang tersebut menetapkan antara lain, bahwa 30 persen kursi

Orang lanjut usia pun merupakan golongan

komisaris dari perseroan terbuka harus diisi

masyarakat yang kebutuhan dan potensinya

dengan perempuan. Dalam Perjanjian Koalisi

diperhatikan secara khusus oleh Pemerintah

2018, Pemerintah Federal juga menetapkan tar-

Federal. Lebih dari setiap warga kelima di Jerman

get kesetaraan peran dari perempuan dan laki-

berusia 65 tahun ke atas. Pengalaman mereka di-

laki dalam posisi pimpinan di lingkungan ad-

anggap memperkaya kehidupan masyarakat.

ministrasi negara hingga tahun 2025. Yang be-

Cara hidup mereka telah menjadi lebih beragam.

lakangan kembali menurun adalah jumlah per-

Tidak jarang mereka masih bekerja juga. Kesem-

empuan yang menjadi anggota parlemen Jer-

patan untuk dialog antargenerasi intensif terbu-

man, Bundestag, yang kini sebanyak 30,9 per

ka di 540 Rumah Multigenerasi, tempat perte-

sen. Namun perlu diingat, sampai tahun 1983

muan bagi berbagai kelompok umur.

kurang dari 10 persen kursi di Bundestag diisi
oleh perempuan.
Keterpaduan Sebagai Tugas Penting
bagi Masyarakat
Pemerintah Jerman bertekad pula untuk menciptakan persamaan peluang bagi penyandang
disabilitas. Tujuannya ialah masyarakat terpadu, yang memberi kesempatan kepada siapa
saja untuk ikut serta di mana saja: di sekolah, di
tempat kerja, di waktu luang. Prasyarat untuk
itu adalah aksesibilitas yang luas – halangan di
gedung dan di jalan umum akan dihilangkan,
begitu juga hambatan sosial, misalnya dalam

INFO
Studi Shell Tentang Remaja
Bagaimana alam pikiran remaja di Jerman? Apa yang penting untuk mereka,
bagaimana mereka mengisi waktu luang, bagaimana hubungan mereka dengan orangtua dan teman? Sejak tahun
1953 perusahaan minyak Shell menugaskan lembaga riset untuk memberikan gambaran tentang dunia remaja.
Studi Shell ke-17 terbit Oktober 2015.
→ shell.de/aboutshell/our-
commitment/shell-youth-study.html
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PERAN SERTA MASYARAKAT MADANI
Sekitar 31 juta warga Jerman menjadi sukarela-

pengetahuan, serta kebudayaan. Kelima yayasan

wan di waktu luangnya dengan ikut mengam-

menurut hukum perdata terbesar, dilihat dari

bil tanggung jawab kemasyarakatan. Peran ser-

sudut pengeluaran, adalah Volkswagen-Stiftung,

ta itu sering kali bersifat jangka panjang – se

Robert-Bosch-Stiftung, Bertelsmann-Stiftung,

pertiga di antara para volunter sudah aktif sejak

Hans-Böckler-Stiftung, dan WWF Deutschland.

sepuluh tahun. Hampir 60 persen dari res
ponden yang mengikuti Survei ke-14 Tentang

Bentuk yayasan yang semakin bertambah ba

Sukarelawan oleh Pemerintah Federal me-

nyak adalah yayasan warga. Dalam hal ini bebera-

makai sampai dua jam per minggu untuk kerja

pa warga dan perusahaan bersama-sama mendi-

sukarela. Para anggota lebih dari 600.000 per-

rikan yayasan untuk mendukung proyek lokal

kumpulan, bersama dengan organisasi kese-

atau regional. Yayasan-yayasan dari jenis terse-

jahteraan sosial, gereja-gereja, koperasi, orga

but yang pertama didirikan tahun 1996 – pada

nisasi bantuan sosial, perusahaan nonprofit dan

tahun 2016 telah terdapat lebih dari 300 yayasan

kelompok inisiatif warga menjadi penopang

warga yang diakui oleh Asosiasi Yayasan Jerman

dari “Sektor ketiga“. Sebagai masyarakat mada-

(Bundesverband Deutscher Stiftungen). Peran

ni disebut sebagian dalam masyarakat yang

serta kalangan warga agak meningkat selama

tidak bersifat kenegaraan atau partai politik,

beberapa tahun terakhir ini, namun ada per-

melainkan yang melibatkan diri dalam perso

geseran dari organisasi besar ke kelompok

alan kemasyarakatan dan politik secara sukarela

swakelola yang lebih kecil serta ke proyek yang

serta di ranah umum.

berganti-ganti. Dewasa ini banyak penduduk
Jerman menjadi sukarelawan dalam grup inisi-

Arti penting yayasan bagi sektor tersebut terus

atif setempat untuk membantu para pengungsi.

meningkat. Dengan memiliki lebih dari 21.000
yayasan berdasarkan hukum perdata, yaitu ben-

Peran Serta dalam Partai, Serikat Kerja dan

tuk hukum klasik untuk yayasan, Jerman ter-

Lembaga Swadaya Masyarakat

masuk negara yang paling kaya akan yayasan di
Eropa. Sejak pergantian milenium telah didiri-

Keterlibatan yang lebih bersifat strategis dan

kan sekitar 13.500 yayasan berdasarkan hukum

politis dimungkinkan dengan berperan serta

perdata, berarti lebih dari separuh jumlah

dalam partai, serikat kerja, dan lembaga swadaya

yayasan jenis itu yang ada sekarang. Dana milik

masyarakat. Lewat jalan ini terbuka kesempatan

yayasan berjumlah total sekitar 68 miliar Euro.

bagi volunter untuk partisipasi intensif dalam

Kurang lebih 4,3 miliar Euro per tahun dikeluarkan

kehidupan demokrasi. Namun bagi organisasi

oleh yayasan untuk kesejahteraan umum, terutama

besar yang sudah mapan semakin sulit merekrut

untuk bantuan sosial, dan untuk pendidikan, ilmu

sukarelawan yang mau berperan serta.

Pelestarian lingkungan didukung oleh banyak orang melalui aktivitas di waktu luang

Potensi khusus untuk peran serta secara suka-

50 tahun lebih. Pada awal tahun 2018 terdapat

rela terdapat dalam kelompok umur 14 hingga

lebih dari 43.000 volunter yang bertugas di bawah

24 tahun. Fakta bahwa generasi muda bersedia

naungan Bundesfreiwilligendienst. Peluang men-

untuk melibatkan diri dalam masyarakat ter-

jadi volunter di mancanegara terbuka misalnya

bukti oleh minat terhadap badan layanan vo

lewat Badan Layanan Volunter Internasional dari

lunter. Sejak tahun 2011 dilembagakan Badan

Kementerian untuk Keluarga, Warga Senior, Pe

Layanan Volunter Federal (Bundesfreiwilligen-

rempuan, dan Pemuda, lewat program “Welt-

dienst) yang terbuka untuk semua kelompok

wärts“ dari K
 ementerian Kerja Sama Ekonomi dan

umur. Badan tersebut melengkapi model

Pembangunan, atau organisasi “Kulturweit“

“
Tahun Sosial Sukarela” untuk remaja dan

dari Komisi Jerman UNESCO yang bekerja

orang dewasa muda yang telah berfungsi sejak

sama dengan Kementerian Luar Negeri.

128 | 129

MASYARAKAT

TEMA

NEGARA SOSIAL KUAT
Sistem jaminan sosial termasuk yang paling

Undang Dasar Republik Federal Jerman Pasal 20,

lengkap. Seperti halnya di negara demokrasi

Ayat 1, dan Pasal 28. Bagaimana cara perwu-

lain, pengeluaran di bidang sosial merupakan

judan prinsip tersebut selalu harus dirunding-

pos terbesar dalam anggaran belanja negara. Ta-

kan lagi antara pelaku politik dan masyarakat,

hun 2016 dikeluarkan sekitar 918 miliar Euro

sesuai dengan dinamika perkembangan dan

untuk kebutuhan sosial umum, jumlah yang se-

perubahan demografis yang menuntut adaptasi.

banding dengan 29 persen produk domestik
bruto. Sistem sosial dalam negara yang mengu-

Jaminan Sosial terhadap Risiko yang

tamakan

Mengancam Keberadaan

kesejahteraan

warga

mempunyai

tradisi yang berakar pada era industrialisasi Jerman di pertengahan kedua abad ke-19 dan yang

Sekarang ada jaringan rapat yang mencakup

dihubungkan dengan Otto von Bismarck, kanse-

asuransi wajib di bidang kesehatan, jaminan hari

lir kerajaan pada waktu itu. Di bawah pemerin-

tua, kecelakaan, perawatan, dan pengangguran.

tahan Bismarck sebagai langkah pertama tahun

Jaringan sosial itu melindungi para warga terha-

1883 dilembagakan asuransi kesehatan wajib

dap akibat risiko dan ancaman yang membaha-

untuk buruh. Dengan perundang-undangan so-

yakan eksistensi. Dalam jaringan sosial tercakup

sial yang diperluas pada tahun-tahun berikutnya

pula tunjangan pokok untuk pensiunan dan

diletakkan dasar bagi negara berorientasi sosial.

orang yang tidak mampu bekerja, serta privilese

Prinsip negara sosial tercantum dalam Undang-

fiskal, misalnya untuk keluarga (tunjangan anak,
keringanan pajak). Setelah tunjangan anak dinaikkan lagi awal tahun 2018, tunjangan bulan

ANGKA

an yang diterima oleh keluarga berjumlah 194

32,6 juta

Euro untuk anak pertama dan anak kedua, 200

karyawan yang menjadi anggota asuransi
jaminan sosial dicatat oleh Badan Tenaga
Kerja Federal pada bulan Desember
2017. Angka itu sebanding dengan 75
sampai 80 persen pekerja tidak mandiri
di Jerman. Tidak terhitung di dalamnya
pegawai negeri, pekerja dan pengusaha
mandiri, anggota keluarga yang membantu tanpa digaji, dan lain sebagainya.
→ statistik.arbeitsagentur.de

Koalisi Besar yang dibentuk Maret 2018 akan

Euro untuk anak ketiga, dan 225 Euro untuk
anak keempat dan seterusnya. Pemerintahan
menaikkan lagi tunjangan anak tahun 2019
sebesar 25 Euro. Dalam perjanjian koalisi tercantum juga, bahwa hak anak-anak akan dimasukkan dalam undang-undang dasar.
Paket pembaharuan undang-undang pensiun
yang mulai berlaku tahun 2014 telah memperbaiki situasi orang lanjut usia. Amendemen ter

Keluarga mendapat bantuan terarah setiap bulan dalam bentuk tunjangan anak – fasilitas asuhan prasekolah telah ditambah

sebut antara lain mengatur hak penerimaan pen-

buka kesempatan bagi anggota asuransi jaminan

siun penuh mulai usia 63 tahun, dan apa yang

hari tua yang telah membayar iuran selama 45

disebut pensiun ibu. Tunjangan ini berlaku bagi

tahun penuh untuk memasuki masa pensiun pada

ibu yang membesarkan anak yang lahir sebelum

usia 63 tahun dengan menerima uang pensiun

1992. Alasannya, pada waktu itu tidak tersedia

tanpa potongan.

fasilitas asuhan di luar rumah seperti yang ada
sekarang, sehingga peluang mereka di dunia kerja

Di Jerman, keanggotaan dalam asuransi kesehat

juga terbatas. Sejak bulan Juli 2014 sekitar 9,5 juta

an diwajibkan oleh undang-undang. Pelayanan

perempuan (dan sejumlah kecil laki-laki) mene

medis terjamin dengan adanya spektrum luas

rima tambahan uang pensiun sebanyak 300 Euro

yang mencakup rumah sakit, praktek dokter,

lebih per anak/per tahun. Mulai 1 Juli 2014 ter

dan instalasi rehabilitasi medis.
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WAKTU LUANG DAN WISATA
Kegiatan Waktu Luang yang Disukai
Jumlah orang antara 100 peserta angket di Jerman yang
melakukan aktivitas ini paling sedikit satu kali seminggu
di waktu luang mereka:
Menonton
televisi

Mendengarkan
radio

90

97

Menelepon
dari rumah

89
Jelajah di internet

71
72
Membaca
koran/majalah

61

Menelepon dari
perjalanan
Menghabiskan
waktu dengan
teman hidup

68

31 juta

orang Jerman berkegiatan
sebagai sukarelawan di
waktu luang

Mendengarkan
CD/MP3

61

Komputer

Membicarakan
hal penting

Jatah Waktu Luang
Orang Jerman
Waktu yang tersisa
pada hari kerja untuk
berbuat sesukanya:

Tidur lama

65

71

Melamun

64

73

52

54

Minum kopi/
makan kue

Merawat tubuh
dengan santai

Kurang dari
1 jam

3%

43.000

1 hingga
2 jam

18 %

orang berkarya
dalam rangka Badan Layanan
Volunter Federal

2,5 hingga
4 jam

38 %

24 juta

orang di Jerman
menjadi anggota perkumpulan
olahraga

4,5 hingga
6 jam

17 %

Lebih dari
6 jam

23 %

95 %

rumah tangga
memiliki minimal satu
telepon seluler

Lama Waktu Berlibur
Lama perjalanan rata-rata dalam hari:
14,8

2002

13,4

13,0

12,2

12,5

12,3

12,1

13,0

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2017

Negara Favorit untuk Berlibur
Jumlah orang antara 100 wisatawan dari
Jerman yang memilih sebagai tujuan perjalan
an liburan utama 2017 (dalam lingkaran:
perubahan terhadap 2014):

3
+0,6 Skandinavia

13,1
Tujuan jarak jauh
+1,8
+0,3
-0,2
2,2
USA/Kanada

2,8
Negara Beneluks

1,8
Polandia

+0,7
-0,1

3,9
Austria
+0,3

+0,8
2,9
Prancis

+0,8

3,3
Kroasia

7,7
Italia

-0,7
+0,1
13,7
Spanyol

+0,4

-3,1

3,1
Yunani

2,9
Afrika bagian utara

3,6
Turki

Sumber: Stiftung für Zulunftsfragen

258 Euro

dikeluarkan per bulan oleh
setiap rumah tangga untuk waktu
luang, budaya dan hiburan

58 %

orang Jerman setiap
tahun bepergian selama
minimal lima hari

1.193 Euro

dikeluarkan oleh orang
Jerman secara rata-rata untuk
perjalanan liburan utama

34,2 %

orang Jerman menghabiskan
waktu liburan utama dengan
bepergian di Jerman
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KEBEBASAN BERAGAMA
Kehidupan agama di Jerman ditandai oleh plu-

umat Kristen Protestan. Bagian penduduk yang

ralisme dan sekularisasi yang semakin berkem-

tidak bergabung dengan umat beragama ber-

bang. Sebanyak 55 persen penduduk Jerman ber

jumlah sekitar 36 persen.

agama Kristen dan menjadi anggota Gereja Katolik atau Gereja Protestan. Struktur organisasi

Karena semakin banyaknya anggota umat yang

gereja berupa 27 keuskupan Katolik dan Konfe

berusia lanjut, sedangkan angka orang yang ke-

rensi Uskup Jerman, serta gereja-gereja wilayah

luar dari gereja tetap tinggi, jumlah anggota ge

(Landeskirche) Protestan dan Gereja Protestan

reja-gereja Kristen menurun. Tahun 2016 saja

di Jerman (Evangelische Kirche in Deutschland -

tercatat 162.000 orang yang keluar dari Gereja

EKD) sebagai badan persekutuan. Gereja Katolik

Katolik. Sebanyak 190.000 orang keluar dari

dengan sekitar 24,6 juta anggota dalam 11.500

Gereja Protestan. Khususnya di Jerman bagian

paroki merupakan bagian dari Gereja Katolik

timur terasa adanya jarak antara masyarakat

Roma sedunia yang dikepalai oleh Paus. Gereja

umum dan gereja.

Protestan di Jerman (EKD) beranggotakan 20
gereja wilayah Protestan yang berdiri sendiri

Sebagai akibat migrasi, agama Islam menjadi se-

dan yang bermazhab lutheran, reformasi atau

makin berarti bagi kehidupan agama. Penduduk

unitarian. Gereja wilayah tersebut dengan seki-

Muslim di Jerman berasal dari 50 negara; jum-

tar 23 juta anggota mencakup bagian terbesar

lahnya diperkirakan mencapai empat hingga lima juta orang, tetapi tidak ada registrasi sentral.

DAFTAR
∙ Keuskupan Katolik yang terbesar
umatnya: Keuskupan Agung Köln
dengan sekitar dua juta orang Katolik

Di banyak kota telah terbentuk jemaah Islam
yang cukup besar. Deutsche Islamkonferenz
(Konferensi Islam Jerman) yang didirikan tahun
2006 merupakan forum resmi untuk dialog
antara pihak negara dan kaum Muslim.

∙ Gereja Wilayah Protestan yang
terbesar umatnya: Hannover dengan
lebih dari 2,6 juta orang Protestan

Kehidupan Yahudi di Jerman, yang pernah mus-

∙ Masjid yang besar: Masjid Yavuz Sultan
Selim/Mannheim; Masjid Şehitlik/
Berlin, Masjid Fatih/Bremen

nya arus pendatang dari wilayah bekas Uni Soviet

∙ Jemaat Yahudi terbesar: Jüdische
Gemeinde zu Berlin (10.000)

nah akibat pembantaian orang Yahudi oleh rezim Nazi, mulai tumbuh kembali dengan ada
setelah berakhirnya konflik Timur-Barat. Kini
sekitar 200.000 warga Yahudi tinggal di Jerman.
Hampir 100.000 orang di antaranya bergabung
dalam 105 jemaat Yahudi yang menunjukkan
spektrum keagamaan yang luas. Umat Yahudi

Kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi di Jerman, terdapat lebih dari 2.000 masjid

diwakili oleh Majelis Pusat (Zentralrat der Juden

ma atas dasar kemitraan. Pemerintah ikut mem-

in Deutschland) yang didirikan tahun 1950.

biayai taman kanak-kanak dan sekolah yang di
selenggarakan oleh badan keagamaan. Untuk

Di Jerman tidak ada gereja negara. Hubungan

membiayai layanan sosialnya, Gereja memungut

antara negara dan agama didasarkan atas kebe-

iuran yang ditarik oleh kantor pajak. Sekolah di-

basan beragama dan beribadat yang dijamin oleh

haruskan memberi pelajaran agama sebagai ma-

konstitusi, atas prinsip pemisahan antara negara

ta pelajaran reguler (pembatasan berlaku di Ber-

dan gereja yang berarti sikap netral negara dalam

lin dan Bremen). Pelajaran agama Islam masih

hal falsafah hidup, dan atas hak komunitas

diperluas. Agar anak-anak dan remaja Muslim

keagamaan untuk menentukan urusannya

yang bersekolah di Jerman mendapat pelajaran

sendiri. Negara dan umat beragama bekerja sa-

Islam, sedang dididik guru tambahan.
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Negara Penuh Kehidupan Budaya ∙ Industri Kreatif yang Kaya Inovasi ∙

Dialog Antarbudaya ∙ Posisi Kosmopolitan ∙ Perubahan Pesat di Dunia Media ∙
Warisan Budaya Dunia di Jerman ∙ Bahasa yang Menarik

SEKILAS PANDANG

NEGARA PENUH KEHIDUPAN BUDAYA
Tidak ada apa yang dapat disebut sebagai kebu-

berdaulat. Sebagai hasil struktur ini terdapat

dayaan Jerman. Ada beragam kebudayaan yang

antara lain sekitar 300 teater kota dan negara,

hidup berdampingan, tetapi yang terkadang juga

serta 130 orkes profesional yang sebagian ditang-

bertentangan satu sama lain, yang terjalin, yang

gung oleh badan penyiaran. Di samping itu ada

saling menolak dan saling m
 enarik. Kalau mau

540 museum seni dengan koleksi bertaraf inter-

berbicara mengenai Jerman sebagai negara bu-

nasional yang membentuk jaringan yang tak ada

daya di abad ke-21, kita harus bicara tentang se-

duanya. Berkat kebinekaan lembaga budaya ini,

buah organisme hidup yang tumbuh sejak lama

Jerman memegang posisi terkemuka. Pada

dan yang berkembang terus, organisme penuh

dasarnya sistem teater, orkes dan museum yang

keragaman yang menakjubkan, sekaligus mem-

bagian terbesarnya dikelola oleh badan publik

bingungkan, sering melelahkan pula. Keanekaan

diterima dengan baik oleh masyarakat. Walau


ini terutama bersumber pada tradisi federal di

begitu, sistem itu sedang mengalami fase peru

Jerman, yang baru sejak tahun 1871 mulai eksis

bahan dan reorientasi yang dilatarbelakangi oleh

sebagai negara. Republik Federal yang didirikan

menyempitnya ruang gerak finansial dari badan

1949, tetapi juga Jerman yang bersatu kembali se-

publik, 
begitu juga oleh proses perubahan di

jak 1990, sengaja menyambung tradisi federal

bidang sosial, demografis dan media, misalnya

dengan menyerahkan kewenangan budaya kepa-

berupa digitalisasi.

da negara bagian. Baru sejak tahun 1988 ada
pejabat urusan budaya dan media di kantor

Reputasi Jerman sebagai negara budaya p
 enting

kanselir. Jerman tersusun dari sejumlah besar be-

bersumber pada nama-nama besar masa lalu, se

kas negara kecil dan menengah, dan kota-kota

perti Bach, Beethoven dan Brahms di bidang

VIDEO

AR APP

Kebudayaan & Media: Video pelengkap
bab ini → tued.net/id/vid7

Pusat dialog antarbudaya sedunia masa depan: Humboldt-Forum sedang dibangun di Berlin
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musik, Goethe, Schiller dan Thomas Mann di

gian pusat Berlin, diharapkan selesai tahun 2019.

bidang sastra. Di zaman modern pun terdapat

Dengan berlandaskan jiwa kosmopolitan, pusat

nama-nama terkenal di segala cabang kesenian.

tersebut bertujuan memungkinkan pertukaran
pengetahuan internasional serta dialog budaya

Di pihak lain Jerman menjalani sebuah proses

antarnegara.

yang sebelumnya telah dilalui oleh negara lain di
Eropa. Dengan berpijak pada tradisi sendiri, Jerman membuka diri terhadap pengaruh dari luar
dan mengembangkan wacana baru. Seniman-se
niman muda yang berasal dari keluarga migran
menemukan bentuk artikulasi untuk menanggapi
pertemuan dan meleburnya budaya asal yang
berbeda-beda dengan menciptakan karya musik
maupun puisi.

JARINGAN
Portal Kebudayaan Jerman
Info tentang acara pilihan dan
kebijakan bidang budaya
→ kulturserver.de

Dalam kawasan batas antara hiburan dan budaya
daya regional telah berkembang menjadi pusat

Litrix
Portal informasi multibahasa tentang
penyebaran sastra Jerman di dunia

dari budaya Jerman yang baru itu. Oleh sentra itu

→ litrix.de

tinggi yang semakin kabur itu, sentra seni dan bu-

sebagai keseluruhan dibentuk sebuah medan gaya,
sebuah cerminan Jerman yang terfokus. Proyek
pembangunan pusat budaya Humboldt-Forum,
proyek ambisius berupa rekonstruksi istana di ba-

Portal perfilman Jerman
Platform untuk informasi mengenai
perfilman Jerman → filmportal.de

Untuk seni pertunjukan tersedia beragam kesempatan berpentas di Jerman

KOMPAK

PELAKSANA & ALAT
Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien
Pejabat Pemerintah Federal untuk Kebudayaan
dan Media (BKM), Monika Grütters, adalah
Menteri Negara yang langsung bertanggung
jawab kepada Kanselir. Tugasnya antara lain,
mendukung lembaga dan proyek di bidang kebudayaan yang memiliki arti nasional.
→ bundesregierung.de

Haus der Kulturen der Welt
Rumah Budaya-Budaya Dunia di Berlin berfungsi

Goethe-Institut

sebagai pusat pertukaran antarbudaya dan forum

Goethe-Institut e. V. adalah lembaga kebudayaan

diskusi tentang tema aktual.

resmi Jerman yang berkegiatan di seluruh dunia.

→ hkw.de

Lembaga ini bertugas memajukan penguasaan
bahasa Jerman di luar negeri, membina kerja sa-

Deutscher Kulturrat

ma budaya antarnegara, dan menyampaikan

Der Deutsche Kulturrat e. V. atau Dewan Budaya

gambaran lengkap dan aktual tentang Jerman.

Jerman adalah induk organisasi resmi dari him-

→ goethe.de

punan budaya tingkat federal. Sebanyak 258
himpunan dan organisasi menjadi anggotanya.

Institut für Auslandsbeziehungen

→ kulturrat.de

Lembaga untuk Hubungan Luar Negeri (ifa) aktif di seluruh dunia untuk pertukaran di bidang

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen

seni, dialog masyarakat madani, dan penyebaran

Badan Pusat Pendidikan Sekolah Luar Negeri

informasi tentang kebijakan budaya luar negeri.

(ZfA) membina sekitar 1.200 sekolah, di antara-

→ ifa.de

nya sekitar 140 Sekolah Jerman di Luar Negeri.
→ auslandsschulwesen.de

Kulturstiftung des Bundes
Yayasan Budaya Federal Jerman mendukung
seni dan budaya dalam batas kewenangan Fe
derasi. Salah satu titik beratnya adalah dukungan
bagi program dan proyek inovatif dalam konteks internasional.
→ kulturstiftung-des-bundes.de

DIGITAL PLUS
Informasi tambahan tentang semua tema
di bab ini – daftar taut berikut catatan,
artikel, dokumen, pidato; plus informasi
lebih lanjut tentang pengertian seperti
Kewenangan budaya negara bagian, Yayasan Budaya Federal,
Hadiah Film Jerman, documenta.
→ tued.net/id/dig7
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TEMA

INDUSTRI KREATIF YANG KAYA INOVASI
Industri budaya dan kreatif termasuk sektor

besar usaha itu berorientasi penghasilan – jadi

ekonomi paling inovatif. Di Jerman, kontribusi

tidak bergerak di sektor publik (museum, teater,

cabang industri ini pada penghasilan nasional

orkes) ataupun di ranah masyarakat madani (per-

(produk domestik bruto) terus meningkat dan

kumpulan seni rupa, yayasan). Berkat dukungan

kini sudah setingkat dengan penghasilan cabang

yang konsekuen bagi pendirian usaha baru, di

industri besar seperti konstruksi mesin. Pada

banyak kota bermunculan pelaku usaha kreatif,

tahun 2016, omzet sektor usaha berbasis kreativi-

terutama dalam bidang desain, peranti lunak

tas, yang mencakup sekitar 253.000 perusahaan

dan permainan elektronis. Potensi cabang industri

dan 1,6 juta tenaga kerja, mencapai kurang lebih

ini khususnya d
itunjukkan oleh perusahaan

154 miliar Euro. Pemerintah Federal bertekad

pengembang peranti lunak dan permainan elek

untuk mendukung industri budaya dan kreatif

tronis yang menciptakan jejaring antara beberapa

secara terarah. Demi tujuan itu berbagai instru-

bidang seperti film, video, musik, teks dan anima-

men bantuan dan pembiayaan akan dikembang-

si. Omzet yang dihasilkannya tahun 2016 menca-

kan lebih lanjut.

pai 29 miliar Euro. Daerah Berlin-Brandenburg
memimpin perkembangan ini dengan 200 lebih

Inti sari kegiatan dalam industri budaya dan kre-

perusahaan. Juga ketiga kota terbesar lain di

atif ialah penciptaan konten, karya, produk, hasil

Jerman, yaitu Hamburg, Köln, dan München,


rancangan atau jasa di bidang kesenian, sastra,

memiliki prasarana pengembangan permainan

kebudayaan, musik, arsitektur dan seni rupa. Dili-

elektronis yang padat, lengkap dengan perguruan

hat dari strukturnya, sektor usaha kreatif teruta-

tinggi yang sesuai. Akan tetapi kota-kota Frank-

ma digerakkan oleh pekerja mandiri dan oleh pe-

furt am Main dan Leipzig pun memiliki gugus

rusahaan kecil dan mikro (97 persen). Bagian ter-

industri kreatif yang berarti.

Cabang Industri Berpotensi
Industri budaya dan kreatif menggabungkan
bidang perekonomian tradisional, teknologi
baru, serta bentuk informasi dan komunikasi
modern. Di Jerman tercakupnya 12 sektor:
industri musik, industri buku, perniagaan
benda seni, industri perfilman, badan penyiaran, seni pertunjukan, arsitektur, desain,
usaha pers, periklanan, peranti lunak/permainan elektronis (game), lain-lain.

Pertumbuhan Sinambung:
Perusahaan di Bidang Industri Budaya dan Kreatif
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Sumber: BMWI/Statistisches Bundesamt

DIAGRAM

Berlin dianggap sebagai kota utama untuk pendirian usaha, juga di kalangan usahawan muda internasional

Sumber: Börsenverein des Deutschen Buchhandels, 2016
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Pasaran Buku yang Beragam: Banyak Terbitan Baru
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TEMA

DIALOG ANTARBUDAYA
Dalam menjalin hubungan antarnegara, kebijak

gai negara yang kehidupan budayanya sukses

an di bidang budaya dan pendidikan merupa-

dan beragam, serta menampilkan citra Jerman

kan pilar ketiga politik luar negeri Jerman, di

yang sesuai perkembangan zaman di luar negeri.

samping diplomasi klasik dan kebijakan ekono-

Langkah konkret antara lain berupa dukungan

mi. Kebijakan budaya itu bertujuan u
 tama un-

untuk program kebudayaan, seperti pameran,

tuk menciptakan landasan yang baik bagi

pertunjukan teater dari Jerman, subsidi untuk

hubungan dengan negara lain melalui pertu-

karya sastra atau film, tetapi juga berbagai

karan dan kerja sama di bidang kebudayaan,

proyek dalam rangka dialog dengan d
 unia Is-

pendidikan dan ilmu, begitu juga dengan mem-

lam.

buka peluang bagi dialog antarmanusia secara
langsung. Dengan demikian kebijakan luar ne

Pengertian Budaya yang Menyeluruh

geri bidang budaya membuka jalan untuk saling

Menjadi Dasar Program dan Proyek

pengertian – suatu dasar penting bagi politik
yang mengusahakan p
enyeimbangan damai.

Hanya bagian lebih kecil dari kebijakan buda

Tugas lain dari kebijakan bidang budaya dan

yanya dilaksanakan sendiri oleh Kementerian

pendidikan adalah, menyebarluaskan bahasa

Luar Negeri Jerman. Tugas itu terutama dise

Jerman di dunia, memperkenalkan Jerman seba-

rahkan kepada sejumlah organisasi perantara
yang umumnya berupa badan nonprofit dan
yang fokus kerjanya berbeda-beda, seperti

DAFTAR
∙ Museum seni terbesar:
Hamburger Kunsthalle
∙ Orkes terbesar
Gewandhausorchester Leipzig
∙ Bioskop terbesar:
Cinemaxx di Essen
∙ Panggung teater terbesar:
Friedrichstadtpalast (Berlin)
∙ Gedung festival terbesar:
Festspielhaus Baden-Baden

Goethe-Institut, Institut für Auslandsbeziehung
en (ifa), Deutscher Akademischer Austausch
dienst (DAAD), Komisi Jerman UNESCO, atau
Alexander-von-Humboldt-Stiftung (perihal kebijakan di bidang pendidikan lihat bab “Pendi
dikan & Ilmu“). Lingkup kerja organisasi
perantara itu didefinisikan dalam kesepakatan
tujuan, namun mereka bertindak independen
dalam merancang dan melaksanakan program
dan proyek. Goethe-Institut hadir dengan 159
perwakilan di 98 negara. Lembaga kebudayaan
itu mendukung pembelajaran bahasa Jerman
dan memelihara kerja sama kebudayaan internasional. Selaku lembaga untuk hubungan luar
negeri, ifa terutama memajukan dialog budaya

Manuskrip kuno dari kota oasis Timbuktu dikonservasi dan diteliti dengan bantuan dana dari Kementerian Luar Negeri Jerman

melalui pameran dan konferensi. Tren yang

Namun bukan kebudayaan Jerman saja yang di-

muncul dalam dialog tersebut ialah kemung

fokuskan. Program Pelestarian Budaya membantu

kinan menyimak dan menyampaikan isu ke

pelestarian benda budaya bersejarah di luar negeri.

budayaan secara digital, serta peluang untuk

Dari tahun 1981 hingga 2016, Kementerian Luar

partisipasi interaktif. Dalam semua proyeknya

Negeri Jerman mendukung sekitar 2.800 proyek

sejak tahun 1970-an, kebijakan luar negeri

di 144 negara, di antaranya konservasi koleksi

bidang budaya berpegang pada pengertian


manuskrip kuno dari Timbuktu di Mali, atau pem-

kebudayaan holistis dan tidak elitis, artinya


buatan daftar benda budaya secara digital untuk

yang tidak membatasi “kebudayaan“ pada “ke

Suriah, digitalisasi musik tradisional di Kamerun,

senian“.

atau pemugaran Candi Borobudur di Indonesia.
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TEMA

POSISI KOSMOPOLITAN
Dalam masyarakat Jerman yang berdasar plu

terlihat di banyak kota, terutama di Berlin. Jutaan

ralisme tidak mungkin terdapat kecenderung

warga Jerman dengan latar belakang imigrasi

an budaya yang mendominasi semua a liran lain,

tinggal di negara ini sebagai generasi kedua atau

begitu juga mustahil adanya kota metropolitan

ketiga; apa yang mereka c eritakan tentang dirinya

yang mengungguli semua kota lain. Dengan

sendiri dan 
kehidupan orangtua atau kakek-

diperkuat oleh struktur federal, di Jerman ada ge-

nenek mereka berbeda dari c
erita warga yang

jala persamaan waktu dari hal tak serentak, ada

keluarganya menetap di Jerman sejak berabad-

aliran yang jauh berbeda, bahkan kadang-kadang

abad. Hidup para imigran, baik yang lahir di

bertentangan dan saling bersaing di dunia teater,

Jerman maupun yang tidak, b

iasanya tidak

film, musik, seni rupa dan sastra.

dicirikan oleh riwayat 

migrasi yang konkret,
melainkan oleh 

pengalaman kecampuradukan

Tren yang jelas tampak di teater: Jumlah

kultural. 
Eksistensi dalam lingkungan budaya

pertunjukan perdana dari karya pengarang kon-

yang berbeda-beda seperti itu menghasilkan ben-

temporer meningkat dengan tajam. Pementasan

tuk baru dari pembahasan tema kemasyarakatan

itu menunjukkan keragaman b
 entuk pertunjukan,

dalam karya seni. Di dalamnya tercermin konflik-

yang tidak jarang memadukan teater bicara tradi-

konflik aktual, juga upaya berunding tentang hak,

sional dengan pantomim, tarian, video, penam
pilan aktor awam dan musik menjadi peristiwa
panggung mirip pertunjukan spontan dan postdramatis. Keanekaan, seperti yang ditunjukkan
misalnya oleh Pertemuan Teater Berlin pada bulan
Mei setiap tahun, memberi sahutan bersuara ba
nyak atas persoalan yang mengemuka dalam
kerumitan realitas.
Di samping aliran budaya utama yang didukung
oleh golongan menengah itu, berkembang juga
sesuatu

yang

baru.

Lahir

dari

pinggiran

masyarakat, aliran baru itu semakin masuk ke
lingkungan teater bebas, bahkan juga ke teater
yang sudah mapan, sambil membawa ide baru.
Fenomena yang disebut dengan istilah “pascamigrasi“ ini mencerminkan Jerman sebagai negara
yang memiliki masyarakat imigran, seperti yang

INFORMASI
Deutsche Digitale Bibliothek
Perpustakaan Digital Jerman (DDB)
yang bekerja sama erat dengan perpustakaan digital Eropa, europeana.eu,
membuat warisan budaya Jerman dapat
diakses. Khazanah budaya yang sudah
dialihkan ke dalam bentuk digital
mencakup manuskrip, film lama, musik,
dan buku. Dewasa ini perpustakaan
tersebut sudah mencakup lebih dari
18 juta obyek. Menurut target jangka
panjang, hingga 30.000 institusi budaya
dan ilmu dari segala bidang dan disiplin
akan terjaring dalam DDB.
→ deutsche-digitale-bibliothek.de

Sukses gemilang diraih oleh pementasan “Common Ground“ di Maxim Gorki Theater dengan sutradara Yael Ronen

tentang kebersamaan dan peran serta. Terciptalah

Berlin. Selain kalangan penonton teater tradisio

wacana baru yang membantu pembentukan

nal, pementasannya menarik kelompok pengun-

gambaran baru tentang dirinya dalam masyarakat

jung baru yang 
sebagian besar berusia muda.

dan yang menandai pandangan tentang budaya

Karya-karya pentas tersebut mencerminkan se-

Jerman di luar negeri.

buah proses rumit yang senantiasa berkembang
dan bercabang lebih lanjut. Dengan lakon “Com-

Sebagai mercusuar dalam produksi kesenian yang

mon Ground“, yang bertemakan Perang Balkan,

menjunjung alih budaya itu dianggap “Postmi-

dan ”The Situation“ mengenai konflik Timur

grantisches Theater“ (Teater Pascamigrasi) pimpin

Tengah, yang pementasannya masing-masing

an Shermin Langhoff di Maxim Gorki Theater di

dipimpin oleh Yael Ronen, sutradara perem-
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puan dari Israel, Gorki Theater tampil pada

wood asal Jerman Diane Kruger memenangkan

Pertemuan Teater Berlin 2015 dan 2016. Seni

salah satu kategori Piala Golden Globe. Dalam

panggung dalam pada itu mengikuti perkem-

karya-karya filmnya, Akin juga menggarap te-

bangan yang terjadi sebelumnya di dunia musik

ma-tema sensitif yang mengemuka di sekitar

pop dan di dunia sastra. Di sini pun riwayat

kebersamaan dan pertentangan dalam kehidup

hidup seniman mencerminkan keragaman

an bermasyarakat. Lingkungan pergaulan dan

mas
yarakat, dan perspektif baru ditunjukkan

klise-klise dibuatnya saling bertabrakan. Sua-

oleh pemaduan berbagai ragam dan gaya yang

sana di Jerman pascamigrasi tidak selalu hangat,

sangat berbeda. Dalam musik pop dikombinasi-

tetapi menarik dan dinamis.

kan berbagai corak musik internasional (beat
gaya Balkan, sound afroamerika, musik rok

Tema-Tema Pascamigrasi Berperan Penting

Turki, hiphop Amerika) dengan pengaruh atau

dalam Sastra Kontemporer

fenomena elektronis yang dianggap “khas
Jerman“. Seperti halnya di negara lain, rap


Sudah cukup lama menjadi kenyataan yang

menjadi sarana identifikasi bagi remaja dari

tidak dipertanyakan lagi, bahwa di antara penu-

keluarga migran.

lis sastra berbahasa Jerman yang paling sukses
terdapat juga beberapa pengarang penting yang

Seorang putra dari keluarga imigran Turki yang

berasal dari keluarga migran. Termasuk di anta-

berhasil mencapai posisi terkemuka ialah sutra-

ranya Navid Kermani, penerima salah satu

dara Fatih Akin. Pada tahun 2018 film dramanya

penghargaan kebudayaan ternama di Jerman,

”Aus dem Nichts“ yang dibintangi aktris Holly-

yaitu hadiah perdamaian “Friedenspreis des

Film ”Aus dem Nichts“ karya Fatih Akin yang dibintangi Diane Kruger meraih salah satu Piala Golden Globe tahun 2018

PETA

Hadiah Budaya Penting di Jerman
1 Goldener Bär (Beruang Emas)
Festival Film Internasional Berlin (Berlinale)
dianggap sebagai festival film terkemuka, di
samping festival Venesia dan Cannes. Hadiahnya berupa satu Beruang Emas dan beberapa Beruang Perak.
1 3
Berlin
2
Leipzig
Frankfurt a.M.
4
5
Darmstadt

2 Hadiah Pekan Raya Buku Leipzig
“Preis der Leipziger Buchmesse” diberikan
kepada buku terbitan baru berbahasa Jerman.
3 Deutscher Filmpreis
Dengan uang hadiah sebanyak hampir tiga
juta Euro, Hadiah Film Jerman merupakan
hadiah budaya berdana terbesar di Jerman.
4 Deutscher Buchpreis
Sebuah tim juri setiap tahun memilih novel
berbahasa Jerman terbaik sebagai pemenang
Hadiah Buku Jerman.
5 Georg-Büchner-Preis
Hadiah Georg Büchner adalah hadiah sastra
terpenting di kawasan berbahasa Jerman.

Deutschen Buchhandels”, tahun 2015, begitu ju-

Seni rupa di Jerman pun berciri kosmopolitan dan

ga Katja Petrowskaya, Sherko Fatah, Nino

internasional. Hal itu ditunjukkan antara lain oleh

Haratischwili, Saša Stanišić, Feridun Zaimoglu

statistik mahasiswa pemula pada perguruan tinggi

atau Alina Bronsky, untuk menyebut beberapa

seni: Sejak tahun 2013 jumlah mahasiswa baru asal

nama saja, sejak lama termasuk p
 engarang ber-

luar negeri selalu melebihi jumlah rekannya dari

bahasa Jerman yang paling sukses. Buku-buku

Jerman. Berlin yang memiliki sekitar 500 galeri,

mereka yang menggambarkan antara lain latar

di samping banyak peluang untuk menempatkan

belakang 
pengalaman orang Iran, Rusia atau

diri di bidang seni rupa, kini dianggap orang


Turki, banyak dibaca orang. Karya sastra mereka

sebagai ibu kota seni rupa muda kontemporer dan

membawakan tema khas serta pengalaman

sebagai salah satu tempat memproduksi karya

migrasi masing-masing ke tengah masyarakat.

seni kontemporer terbesar di seluruh dunia.
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PERUBAHAN PESAT DI DUNIA MEDIA
Di Jerman, kebebasan pers dan kebebasan ber-

badan yang dibiayai oleh iuran atau sebagai

pendapat terjamin dengan ketat dan menjadi hak

badan hukum publik, pada dasarnya tidak meng

yang dilindungi undang-undang dasar. Pasal 5

alami perubahan sejak berdirinya Republik

Konstitusi Jerman berbunyi, “Setiap orang berhak

Federal Jerman tahun 1949. Mulai tahun 2015

mengutarakan dan menyebarkan pendapatnya

iuran bulanan berjumlah 17,50 Euro. Di samping

dalam kata, tulisan dan gambar, serta berhak

itu sejak tahun 1980-an terdapat sejumlah besar

memperoleh informasi dari sumber-sumber

badan penyiaran swasta, baik radio maupun tele

yang terbuka untuk umum tanpa dihalangi. (. . .)

visi. S
iaran warta berita terpenting di televisi

Tidak ada sensor.“ Dalam “Press Freedom Index“

adalah “Tagesschau“ dan “Tagesthemen“ di ARD,

terbitan lembaga swadaya masyarakat “Reporters

“heute“ dan “heute journal“ di ZDF serta “RTL ak-

without Borders“ tahun 2017, Jerman ditempat-

tuell“. Di Berlin saja, yang termasuk 10 kota

kan pada peringkat 16 di antara 180 negara. Ada

kedudukan media terpenting di dunia, bekerja

keragaman pendapat dan pluralisme informasi

900 koresponden parlemen terakreditasi dan 440

di Jerman. Pers tidak dimiliki badan pemerin

koresponden luar negeri dari 60 negara.

tahan atau partai, melainkan menjadi milik dan
tanggung jawab perusahaan media yang bersifat

Dunia media yang beragam itu mencakup pula

swasta. Ranah penting kedua dalam dunia media

sekitar 300 surat kabar harian yang umumnya

Jerman yang berlandaskan prinsip ganda, yaitu

bersifat regional, 20 koran mingguan dan 1.600

swasta dan publik, diisi oleh badan penyiaran

majalah umum. Setelah Tiongkok, India, Jepang

publik yang kelembagaannya mengikuti contoh

dan Amerika Serikat, Jerman adalah pasar

Inggris. Tatanan badan penyiaran publik (radio

surat kabar terbesar kelima di dunia. Per hari

dan televisi ARD, ZDF, Deutschlandfunk) sebagai

terbitan terjual 16,1 juta harian dan lima juta

TITIK TOLAK

1945

Seusai rezim Nazi, pada mulanya
di Jerman hanya diterbitkan apa
yang disebut surat kabar lisensi.
Di zona pendudukan Amerika
Serikat lisensi pers pertama diberikan pada tanggal 1 Agustus 1945
kepada “Frankfurter Rundschau“.

1950

Keenam badan penyiaran di
Jerman Barat mencapai
kesepakatan di Bremen mengenai
“Pendirian Wadah Kerja Sama
Badan Penyiaran Publik Republik
Federal Jerman“.

1984

Perusahaan televisi lewat kabel
dan satelit, “Programmgesell
schaft für Kabel- und Satellitenrundfunk“, disingkat PKS, memulai
siarannya di Ludwigshafen am
Rhein. Inilah saat lahirnya televisi
swasta di Jerman.

Sistem media, cara berkomunikasi, dan masyarakat umum diubah secara mendasar oleh media sosial

1995

Enam tahun setelah lahirnya World
Wide Web, “taz“ yang beraliran libe
ral kiri, merupakan koran Jerman
pertama yang meluncurkan edisi
daring. Setelah “digitaz“ melewati
tahap pengenalan, jumlah pembacanya meningkat tajam.

1997

Sekitar 4,1 juta warga Jerman berusia 14 tahun ke atas menggunakan
akses baru ke internet, setidaknya
kadang-kadang. Tahun 2014 jumlahnya mencapai 55,6 juta orang,
sama dengan 79,1 persen penduduk Jerman di atas 14 tahun.

2018

Setiap minggu 21 juta orang di
Jerman menggunakan Facebook,
1,8 juta orang aktif di Twitter,
5,6 juta di Instagram. Media
sosial unggulan ialah WhatsApp
dengan 40 juta pengguna per
minggu.
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Ruang redaksi berita terbesar di Jerman: redaksi pusat kantor berita Deutsche Presse-Agentur (dpa) di Berlin

surat kabar mingguan dan koran Minggu (2016).

Secara bersamaan media cetak mengalami pro

Yang terkemuka di antaranya, harian supra

ses perubahan struktur yang mendalam. Sejak

regional “Süddeutsche Zeitung”, “Frankfurter

15 tahun surat kabar harian senantiasa kehilang

Allgemeine Zeitung”, “Die Welt”, “taz”, dan

an rata-rata 1,5 sampai 2 persen dari tiras

“Handelsblatt” serta surat kabar mingguan “Die

terjualnya per tahun. Semakin jarang media


Zeit“, menonjol karena mengutamakan jurna

ini menjangkau lapisan pembaca yang berusia

lisme investigasi yang disertai analisis, latar

muda; sementara tetap menurunnya tiras dan

belakang dan pembahasan secara luas. Majalah

pendapatan dari iklan, mereka harus berjuang

berita “Der Spiegel”/”Spiegel Online” dan harian

untuk bertahan. Sebagai reaksi atas kebiasaan

“Bild“ yang tergolong pers kuning dianggap

mengunduh gratis dari pengguna internet, lebih

sebagai media yang paling banyak dikutip.

dari 100 surat kabar memasang pembatas yang

Keseharian digital
Penggunaan internet secara mobil
dan pemakaian perangkat elektronik
mobil terus meningkat di Jerman.
Dengan naiknya penggunaan data
secara mobil, meningkat pula tuntutan terhadap teknologi infrastruktur.
Hal lain yang dibuktikan oleh studi:
Sejak beberapa waktu lalu kenaikan
jumlah pengguna internet kecil saja.

Perkembangan Pesat: Jumlah Pengguna Internet di Jerman dalam Jutaan

62,4
49
38,6
18,3
4,1

1997

2000

2006

2010

2017

Sumber: ARD/ZDF-Onlinestudie 2017

DIAGRAM

hanya dapat dilewati dengan membayar. Dunia

JANGKAUAN GLOBAL

penerbitan mengalami perubahan – antara lain

Deutsche Welle Badan penyiaran resmi
Jerman untuk luar negeri, Deutsche Welle
(DW), termasuk anggota ARD (Arbeits
gemeinschaft der öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten der Bundesrepublik
Deutschland). DW memancarkan siaran
dalam 30 bahasa melalui televisi (DW-TV),
radio, dan internet, serta terlibat dalam
pengembangan media dalam rangka “DWAkademie”. Warta berita gratis dalam
empat bahasa disediakan oleh ”German
News Service“ untuk media
maupun bagi yang berminat.

karena saat ini hampir 800.000 eksemplar surat
kabar terjual setiap hari yang didistribusikan
sebagai e-paper, dan karena jumlah abonemen
digital terus meningkat.
Telah terjadi perubahan signifikan dalam cara
penggunaan media akibat digitalisasi media,
internet, pertambahan pesat dari jumlah pe
rangkat komunikasi mobil, dan mewabahnya
media sosial. Kini 62,4 juta orang Jerman di atas
14 tahun (89,8 persen) terhubung dalam jaring

→ dw.com

an. Lebih dari 50 juta orang menggunakan
internet setiap hari. Secara rata-rata setiap

pengguna mengakses internet sekitar 165 menit
per hari (dihitung berdasarkan jumlah penduduk total: 149 menit); lebih dari setiap orang
separuh di antara pengguna internet bergabung

Masih harus ditunggu apakah ruang pertemuan

dalam komunitas pribadi. Revolusi digital telah

interaktif di jaring itu sekaligus merupakan

melahirkan pengertian baru tentang publik;

dasar untuk jurnalisme digital yang mempunyai

media sosial dan komunikasi lewat web
log

masa depan. Dalam usaha menentang berita

mencerminkan masyarakat terbuka dan dialo-

palsu dan penyebaran disinformasi yang t erarah,

gis, masyarakat yang memberi kesempatan bagi

para wartawan dari segala jenis media mewu-

setiap orang untuk turut serta dalam diskusi.

judkan tanggung jawab jurnalistik mereka.

Berbagai Jalan: Orang Jerman Mengakses Internet

Penggunaan Media per Hari

Sumber: ARD/ZDF-Onlinestudie 2016

66

%
Smartphone/
Telepon seluler

57

%
Komputer
jinjing

38

%
Komputer
tablet

44 %

Komputer, PC

Televisi

174 menit

Radio

160 menit

Internet

149 menit

Surat kabar

17 menit

Sumber: ARD/ZDF-Onlinestudie 2017/Rangkaian studi ”Medien und ihr Publikum“

kedua memakai gawai. Di samping itu lebih dari
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PANORAMA

WARISAN BUDAYA DUNIA DI JERMAN
21 Puri Wartburg
Tempat pembaharu
gereja Martin Luther
berlindung dan
menerjemahkan
Perjanjian Baru.

17 Katedral Köln
Karya agung corak
gotik murni ciptaan
beberapa generasi –
dari 1248 hingga 1880.

25 Zeche Zollverein
Tambang batu bara di
Essen yang ditutup tahun
1986 menunjukkan
perkembangan industri
berat di Eropa.

157 m

Tinggi Katedral Köln

1 km2

Luas Zeche Zollverein

44 km2

Luas hutan-hutan Buche

18 Bauhaus
Bangunan asal awal
abad XX di Dessau
dan Weimar dahulu
ditempati Perguruan
Tinggi Desain Bauhaus
yang terkenal.

2.300.000
Pengunjung
Pulau Museum

Tempat Warisan Budaya
Tempat Warisan Alam

43

Schleswig-
Holstein

33

Mecklenburg-

8

Bremen 33

40
Hamburg

28

34
26

Niedersachsen

26 Vorpommern
34
SachsenAnhalt

6

34
22 Berlin
9 32

23 Brandenburg
18 19
25 Westfalen
29
19
34
44
34 38
Sachsen
17
21 18 20
1
Hessen
Thüringen
5
27
16
Rheinland-
12 37
3
7 Pfalz
10
35
Nordrhein- 39

Saarland

15

2

11 14

30
13

Bavaria

41

BadenWürttemberg

24

42
36

31

4

30 Limes
Kastel Saalburg di Hessen
direkonstruksi sebagai bagian
dari Limes, tanggul perbatasan
Kerajaan Romawi.

34 Buchenwälder
Lima kawasan hutan
Buche di Jerman termasuk
warisan alam UNESCO.

2.000

Rumah rangka kayu
di Quedlinburg

550 km

Panjang Limes

10.000

1 Katedral Aachen
2 Katedral Speyer
3 Istana Würzburg dan Taman Hofgarten
4 Gereja ziarah “Die Wies“
5	Istana Augustusburg dan Falkenlust
di Brühl
6	Katedral dan Gereja Michaelis di Hildesheim
7	Bangunan dari zaman Romawi,
Katedral, dan Gereja Liebfrauen di Trier
8 Kota Hansa Lübeck
9	Istana-istana dan taman-taman
di Potsdam dan Berlin
10 Biara Lorsch
11	Tambang Rammelsberg, kota tua di
Goslar, dan tata pengairan di daerah
Oberharz
12 Kota tua di Bamberg
13 Kompleks biara di Maulbronn
14	Gereja Stiftskirche, Istana, dan kota
tua di Quedlinburg
15 Pabrik peleburan Völklinger Hütte
16 Tambang Messel
17 Katedral Köln
18	Bauhaus dan jejaknya di Weimar dan
Dessau
19	Tempat peringatan Martin Luther di
Eisleben dan Wittenberg
20 Warisan sastra klasik di Weimar
21 Puri Wartburg
22 Pulau Museum di Berlin
23 Taman Lanskap Dessau-Wörlitz
24 Pulau Reichenau dengan biaranya
25	Kompleks industri Zeche Zollverein
di Essen
26 Kota tua di Stralsund dan Wismar
27	Bagian hulu Lembah Sungai Rhein Tengah
28	Balai Kota dan Patung Roland di Bremen
29 Taman Muskau
30	Perbatasan Kerajaan Romawi:
Limes Germania Hulu-Raetia
31	Kota tua di Regensburg dengan
Gedung Stadtamhof
32	Kompleks perumahan bergaya
arsitektur modern di Berlin
33 Laut kantang
34 Hutan pohon Buche tua di Jerman
35 Pabrik Fagus di Alfeld
36 Rumah panggung prasejarah, Alpen
37 Gedung opera kuno, Bayreuth
38 Taman Bergpark Wilhelmshöhe
39	Bangunan barat gereja biara dari abad
IX di Corvey
40	Kompleks pergudangan dan kantor
tua di pelabuhan Hamburg
41	Karya arsitektur Le Corbusier
(Kompleks perumahan Weissenhof
di Stuttgart)
42	Gua-gua dan karya seni dari zaman
es di daerah Schwäbische Alb
43	Kompleks arkeologis Haithabu dan
Danewerk di perbatasan
44 Katedral Naumburg

Jenis satwa dan tumbuhan
di laut kantang

1.073

Tempat Warisan Budaya
UNESCO di dunia
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TEMA

BAHASA YANG MENARIK
Bahasa Jerman termasuk dalam kelompok 15 ba-

sional. Salah satu penyebab bagi gejala itu terletak

hasa Germania, suatu cabang dari rumpun bahasa

pada kekuatan ekonomi yang memberi daya tarik

Indoeropa (dahulu disebut Indogermania). Hampir

besar kepada bahasa ini. Daya ekonomi itu meru-

130 juta orang di Jerman, Austria, Swiss, Luksem-

pakan dasar bagi politik penyebaran bahasa yang

burg, Belgia, Liechtenstein dan Südtirol (Italia) me-

aktif. Dalam rangka kebijakan itu didukung lemba-

makai bahasa Jerman sebagai bahasa ibu atau seba-

ga pengajaran bahasa di dalam maupun di luar Jer-

gai bahasa kedua yang digunakan secara rutin.

man, juga disediakan beasiswa, atau fasilitas studi

Dengan demikian bahasa Jerman merupakan ba-

untuk mahasiwa yang berkuliah berpindah-pin-

hasa ibu yang paling banyak penuturnya di Uni

dah secara internasional. Berhasilnya kegiatan

Eropa, sekaligus termasuk kesepuluh bahasa yang

tersebut dibuktikan oleh minat terhadap bahasa

paling banyak digunakan. Studi berjudul “Deutsch

Jerman yang meningkat secara berarti, khususnya

als Fremdsprache weltweit“ (Bahasa Jerman Seba-

di negara-negara kuat baru, yaitu Tiongkok, India

gai Bahasa Asing di Dunia) terbitan tahun 2015 me-

dan Brazil, seperti halnya juga di kawasan Asia. Di

nyebutkan 15,4 juta orang yang sedang belajar ba-

negara tertentu jumlah peminatnya tercatat me

hasa Jerman sebagai bahasa asing. Jumlah orang di

ningkat empat kali lipat sejak tahun 2010.

dunia yang aktif menggunakan bahasa Jerman sebagai bahasa asing menurut perkiraan mencapai

Institusi penting untuk pembelajaran bahasa

100 juta lebih.

Jerman adalah ke-140 sekolah Jerman (Deutsche
Schule) di luar negeri, serta 2.000 sekolah yang

Dibandingkan dengan jumlah penutur aslinya,

mengintensifkan pengajaran bahasa Jerman,

kedudukan penting bahasa Jerman tidak propor-

yaitu sekolah yang menjadi mitra dalam
program Kementerian Luar Negeri Jerman yang

ZAHL

16
golongan dialek regional terdapat di Jerman, termasuk di antaranya misalnya
logat Bairisch, Alemannisch, Westfälisch,
Brandenburgisch dan Sächsisch. Perbedaan dalam bahasa lisan dari daerah
ke daerah cukup besar; pada umumnya
penggunaan dialek semakin menurun.

diberi 
nama “Schulen: Partner der Zukunft
(PASCH)“ atau yang dikenal dengan Sekolah:
Mitra Menuju Masa Depan. Goethe-Institut,

yang tersebar di lebih dari 90 negara, menyelenggarakan kursus dan ujian bahasa Jerman;
terdapat sekitar 278.000 peserta kursus pada
tahun 2016. Kurang lebih 1,3 juta orang belajar
bahasa Jerman di universitas. Deutsche Welle
menyediakan kursus bahasa Jerman daring
untuk tingkat pemula dan lanjutan, dengan

bahan gratis berupa video, audio, dan bahan

yang dapat dicetak.

Bahasa Jerman merupakan bahasa ibu yang paling banyak penuturnya di Uni Eropa

Di lain pihak, arti penting bahasa Jerman sebagai

khususnya di bidang sains. Sebaliknya bahasa Jer-

bahasa ilmu internasional cenderung menurun. Di

man memegang peranan penting di internet. Di

bidang sains, andil publikasinya di dunia menurut

antara bahasa-bahasa yang paling banyak diguna-

catatan bank data bibliografis hanyalah satu per

kan menurut jumlah laman, bahasa Jerman berada

sen. Peran lebih besar sebagai bahasa ilmu pengeta-

di peringkat ketiga, jauh di bawah bahasa Inggris,

huan dipegang oleh bahasa Jerman secara tradisi

namun hanya berselisih sedikit dari bahasa Rusia.

onal dalam disiplin humaniora dan ilmu sosial.
Namun publikasi dalam bahasa Jerman oleh il-

Globalisasi memberi tekanan pada semua bahasa

muwan yang bukan penutur aslinya menjadi keke-

internasional, kecuali bahasa Inggris selaku bahasa

cualian. Di pihak lain ada banyak peneliti Jerman

global yang menguat. Namun bahasa Jerman tetap

yang memakai bahasa Inggris untuk publikasinya,

akan menjadi bahasa internasional yang penting.
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Negara Keanekaragaman ∙ Kualitas Hidup Urban ∙
Pariwisata Berkesinambungan ∙ Tantangan Keolahragaan ∙
Obyek wisata di Berlin ∙ Menikmati dengan Santai

SEKILAS PANDANG

NEGARA KEANEKARAGAMAN
Pencinta alam dan penggemar kehidupan kota,

dari 188 negara. Dengan 82,6 juta penduduk,

pola makan sehat dan restoran adiboga, kesa

Jerman merupakan negara berpenduduk paling

daran akan tradisi dan sikap kosmopolitan – se

banyak di UE, sekaligus tergolong negara de

mua itu ditemukan di Jerman, negara seluas

ngan kepadatan penduduk tertinggi; sekitar 77

357.000 kilometer persegi yang merupakan

persen penduduk tinggal di daerah bertaraf ke

anggota Uni Eropa (UE) keempat terbesar sete

padatan sangat tinggi atau tinggi sedang. Seki

lah Prancis, Spanyol dan Swedia. Struktur geo

tar 30 persen penduduk berdomisili di ke-80

grafis Jerman kaya akan variasi, dari Laut Utara

kota besar di Jerman yang berpenduduk lebih

dan Laut Baltik hingga Pegunungan Alpen di

dari 100.000 jiwa; München dihuni oleh 4.713

selatan, dataran rendah Jerman Utara, barisan

orang per kilometer persegi, di Berlin jumlah

pegunungan rendah, pegunungan rendah ber

nya 4.012 jiwa. Gerakan kembali ke kota itu

tingkat di bagian barat daya, daerah kaki Pegu

dinilai oleh ahli-ahli sebagai perkembangan ke

nungan Alpen di kawasan selatan, dan Pegu

arah pertumbuhan dan inovasi. Menurut prog

nungan Alpen Bavaria. Jarak terpanjang dari

nosis mereka untuk tahun 2030, jumlah pen

utara ke selatan adalah 876 kilometer, dan dari

duduk kota besar meningkat tajam – dengan

barat ke timur 640 kilometer.

dampak nyata bagi pasar perumahan, mobilitas
di dalam kota, dan prasarana. Kelompok umur

Jerman tergolong negara dengan standar hidup

18 sampai 24 tahun khususnya berkecenderung

tertinggi di dunia. Dalam “Human Develop

an pindah ke kota. Dengan adanya urbanisasi

ment Index” (HDI) Perserikatan Bangsa-Bangsa

itu, Jerman mengikuti tren umum di dunia. Ko

edisi 2016, Jerman mendapat peringkat ke-4

ta-kota berdaya tarik besar juga untuk wisata

VIDEO

AR APP

Kesenangan hidup di Jerman: Video
tentang tema ini → tued.net/id/vid8

Sylt, pulau Jerman terbesar keempat, memiliki pantai pasir di Laut Utara yang berkilometer panjangnya
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wan – Berlin khususnya berfungsi seperti mag

sebagai vegetarian; sedangkan 1,3 juta orang


net dan selalu mencetak rekor pengunjung ba

mengatakan memakai produk vegan saja.

ru. Dilihat dari angka penghunian absolut di

Namun kenikmatan tidak dilupakan pula. Segi

Eropa, kota metropolitan berpenduduk 3,7 juta

hidup itu terwakili oleh ke-300 restoran di

jiwa ini menempati peringkat tiga setelah Lon

Jerman yang diberi satu atau beberapa bintang

don dan Paris.

di “Guide Michelin” 2018 – jumlah yang belum
pernah tercapai sebelumnya.

Kerinduan akan kehidupan kota itu diiringi juga
dengan kebutuhan akan hal-hal kedaerahan –
khususnya dalam hal makanan. Industri pangan
organik memiliki tempat tetap dalam dunia usa
ha pertanian dan peternakan di Jerman, omzet
produk organik mencapai sekitar 10 miliar Euro
per tahun. Terdapat 29.174 usaha pertanian
organik, yaitu hampir sepuluh persen usaha per
tanian, menggarap 7,1 persen lahan pertanian.
Produk-produk organik didukung dengan pem
berian sertifikat, – sekitar 75.000 produk teruji
memakai tanda resmi Jerman, “Biosiegel” – lem
baga pelindungan konsumen yang kuat, dan
kewajiban menyer

takan keterangan isi pada
produk. Pada tahun 2016 terdapat sekitar 8 juta

JARINGAN
Destatis
Data, fakta dan studi dari statistik
resmi, disusun oleh Statistisches
Bundesamt di Wiesbaden
→ destatis.de

OECD
Perbandingan kondisi dan kualitas
hidup di 38 negara berdasarkan “Better
Life Index” dari Organisasi Kerja Sama
Ekonomi dan Pembangunan (OECD)
→ oecdbetterlifeindex.org

penduduk Jerman yang menyebutkan diri

Frankfurt am Main, kota kedudukan Bank Sentral Eropa dan satu-satunya kota Jerman dengan panorama pencakar langit

KOMPAKT

PELAKSANA & ALAT
Deutsche Zentrale für Tourismus
Sejak lebih dari 60 tahun Pusat Pariwisata Jerman
(DZT), yang ditugaskan oleh Pemerintah Federal,
mempromosikan Jerman di luar negeri sebagai
tujuan wisata. Tahun 2018 dengan tema “Dunia
Kuliner di Jerman”, DZT memfokuskan keramah
tamahan dan budaya bersantap. Tema yang diangkat tahun 2019 adalah “Seratus Tahun Bauhaus”.
→ germany.travel

Deutsches Weininstitut
Institut Anggur Jerman (DWI) merupakan lemba

Deutscher Olympischer Sportbund

ga komunikasi dan pemasaran dari penghasil

Gabungan Organisasi Olahraga Olimpik Jerman

minuman anggur Jerman. Tugas intinya adalah,

(DOSB) merupakan induk organisasi olahraga yang menjaga mutu anggur Jerman dan melakukan
beranggotakan sekitar 91.000 perkumpulan olah-

promosi untuknya.

raga dengan lebih dari 27 juta anggota.

→ deutscheweine.de

→ dosb.de
Hidup Baik di Jerman
Deutscher Fußball-Bund

Pada tahun 2015 Pemerintah Federal melakukan

Dengan lebih dari 7 juta anggota, Asosiasi Sepak

dialog dengan warga di Jerman perihal penger-

Bola Jerman (DFB) merupakan asosiasi olahraga

tian mereka tentang kualitas hidup. Sebagai

spesifik nasional terbesar di dunia – sekaligus satu- hasilnya diperoleh 46 indikator untuk kualitas
satunya asosiasi sepak bola yang baik tim pria

hidup yang senantiasa diaktualisasi dan yang

maupun tim wanitanya pernah menjadi juara dunia. menjadi tolok ukur bagi “hidup yang baik”.
→ dfb.de

→ gut-leben-in-deutschland.de

Pengembangan Olahraga Internasional
Sejak 1961 program dari Kementerian Luar Negeri
Jerman ini menjadi bagian tetap dari kebijakan di
bidang budaya dan pendidikan luar negeri. Telah
dilaksanakan 1.400 proyek di lebih dari 100 negara.
Untuk memajukan integrasi diutamakan bantuan
kepada kegiatan olahraga perempuan, penyandang
disabilitas, dan remaja.
→ dosb.de/sportentwicklung/internationales

DIGITAL PLUS
Informasi tambahan tentang semua
tema di bab ini – daftar taut berikut
catatan, artikel, dokumen; plus uraian
tentang pengertian seperti Masakan
Jerman, Anggur Jerman, Arsitektur Bauhaus, Liburan yang
menyegarkan di Jerman.
→ tued.net/id/dig8
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KUALITAS HIDUP URBAN
Lapangan kerja baik, lingkungan hidup bersih,

likan tempat tinggal, Jerman berada pada urutan

kriminalitas rendah, banyak hiburan dan acara

kedua terakhir di Eropa. Hanya 45 persen rumah

budaya, hubungan transpor yang baik: semua itu

tangga menempati rumah atau apartemen milik

sering dikatakan tersedia di kota-kota Jerman.

sendiri. Mayoritasnya menjadi penyewa. Biaya

Menurut hasil survei di kalangan ekspatriat me

tempat tinggal dianggap oleh hampir 14 persen

ngenai kualitas hidup di 231 kota besar di dunia

penduduk sebagai “beban berat keuangan”. Rata-

yang diumumkan oleh konsultansi AS Mercer ta

rata 27 persen pendapatan per bulan dikeluarkan

hun 2018, tujuh kota Jerman termasuk kelompok

untuk tempat tinggal. Oleh karena itu Pemerintah

30 teratas. Dengan München di peringkat 3, Düs

Jerman mengeluarkan peraturan yang membatasi

seldorf (6) dan Frankfurt am Main (7) terdapat ti

kenaikan harga sewa. Tujuannya memelihara ke

ga kota di Jerman yang bahkan masuk ke-10 kota

ragaman sosial di daerah yang pasar perumahan

terbaik dunia. Berlin (13), Hamburg (19), Nürn

nya ramai. Dalam hal ganti penyewa, dari penyewa

berg (23), dan Stuttgart (28) juga menduduki po

baru hanya boleh ditarik uang sewa yang maksi

sisi atas. Di Jerman terdapat 80 kota besar (lebih

mal 10 persen di atas harga pasar. – Namun ada

dari 100.000 penduduk) dan 614 kota madya

kekecualian. Melalui ”Inisiatif Pengadaan Tempat

(20.000 hingga 99.999 penduduk); 75,5 persen

Tinggal“ yang dilancarkan tahun 2018, Pemerin

penduduk Jerman sudah tinggal di kota.

tah Federal menargetkan pembangunan 1,5 juta
apartemen dan rumah milik sendiri yang baru,

Permintaan akan tempat tinggal di perkotaan

serta menyediakan dana dua miliar Euro untuk

mengakibatkan kenaikan harga yang tajam, baik

program pembangunan rumah bersubsidi. Di

uang sewa untuk penyewa baru, maupun harga

samping itu diberi tunjangan kepada keluarga un

tanah dan bangunan. Dalam hal kuota kepemi

tuk mendapatkan tempat tinggal milik sendiri.

Tempat Tinggal Orang Jerman
Lebih dari separuh penduduk Jerman menyewa
tempat tinggal, mereka tidak tinggal di rumah
milik sendiri. Sebanyak 66 persen rumah tinggal
merupakan rumah untuk satu keluarga,
hanya 6 persen adalah rumah susun dengan
tujuh apartemen atau lebih. Luas dari 35 persen
di antara apartemen dan rumah mencapai
100 m2 atau lebih, luas hanya 5,5 persen apartemen kurang dari 40 m2.

Pengeluaran Rumah Tangga Privat di Jerman untuk Konsumsi

23 %

Lain-lain

4%

35 %

Tempat tinggal,
Energi, Pemeliharaan
tempat tinggal

Pakaian,
Sepatu

14 %

10 %

14 %

Waktu luang,
Hiburan, Kebudayaan

Lalu lintas
Pangan, Minuman,
Rokok

Sumber: Statistisches Bundesamt 2017

DIAGRAM

Banyak orang mencari kualitas hidup urban, maka uang sewa di kota-kota naik

Sumber: Bank Dunia, Statist. Ämter des Bundes und der Länder 2017

Persentase Penduduk Kota

Tempat Tinggal di Jerman Menurut Jumlah Kamar

Jerman

75,5 %

Amerika Serikat

81,8 %

Kanada

82,0 %

Inggris

82,8 %

Australia

89,6 %

25,4

%
4 kamar

40,3

%
5 kamar
atau lebih

3,3

21,7

%
3 kamar

%
1 kamar

9,2

%
2 kamar
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PARIWISATA BERKESINAMBUNGAN
Orang Jerman gemar bepergian, bahkan di

para ahli pariwisata, sampai tahun 2030 angka

negaranya sendiri. Buktinya, sejak bertahun-

tersebut akan naik menjadi 121,5 juta. Setelah

tahun Pegunungan Alpen, pantai laut, danau-

reunifikasi Jerman tahun 1990 langsung timbul

danau, cagar alam, dan lembah sungai menjadi

kecende
r ungan untuk berwisata di Jerman.

tujuan wisata favorit. Kegemaran orang Jerman

Tren itu membawa kenaikan angka penghuni

menikmati pemandangan alam yang beragam

an wisatawan mancanegara secara kontinu

serta aneka pilihan yang tersedia antara atraksi

yang mencapai sekitar 88 persen. Lebih dari 75

wisata, olahraga dan rekreasi, semakin diikuti

persen tamu asing berasal dari Eropa, terutama

juga oleh pengunjung dan wisatawan man

dari Belanda, Swiss, Inggris, dan Italia. Seba

canegara, yang jumlahnya terus meningkat. Se

nyak 7,5 persen datang dari AS.

jak beberapa tahun terakhir ini, Jerman sema
kin disukai sebagai tujuan wisata.

Pada waktu yang sama jumlah wisatawan dari
Asia dan Afrika meningkat terus. Pangsa

Angka penghunian naik menjadi 459 juta pada

pasarnya naik sekitar delapan persen masing-

tahun 2017; dari jumlah tersebut 83,9 juta (18,2

masing dari tahun 2015 hingga 2016. Sejak ta

persen) merupakan penghunian tamu dari luar

hun 2010 Jerman menempati peringkat kedua

negeri – sebuah angka rekor. Menurut perkiraan

sebagai tujuan wisata terpopuler bagi warga
Eropa, setelah Spanyol dan di depan Prancis.
Dilihat dari pembagian menurut musim, angka

DAFTAR
∙ Bandar udara terbesar: Frankfurt a. M.
∙ Stasiun kereta api terbesar: Leipzig

tertinggi tercatat pada musim wisata utama bu
lan Juni sampai Oktober, sedangkan urutan ter
atas menurut wilayah ditempati oleh Bavaria,
Berlin, dan Baden-Württemberg. Jerman pun
berdaya tarik sebagai tujuan wisata bagi orang
muda berusia 15 hingga 34 tahun: Mereka

∙ Pelabuhan terbesar: Hamburg
∙ Area pekan raya terbesar: Hannover
∙ Tempat tetirah terbesar: Wiesbaden

mempunyai andil besar dalam pertumbuhan
pariwisata.
Lokasi yang Sukses untuk Pekan Raya
dan Kongres

∙ Pesta rakyat terbesar: Oktoberfest
∙ Taman hiburan terbesar:
Europa-Park, Rust

Pada tahun 2017 Jerman berhasil memperta
hankan posisinya sebagai tempat penyelengga
raan pertemuan dan kongres nomor satu di

Panorama Pegunungan Alpen yang menakjubkan: banyak wisatawan mancanegara yang mengunjungi Bavaria menikmatinya

Eropa untuk ketigabelas kalinya berturut-tu

München, Nürnberg, dan Stuttgart – terutama

rut. Di peringkat internasional untuk lokasi

oleh Berlin. Pada tahun 2016 ibu kota Jerman di

kong
res, Jerman berada pada urutan kedua

kunjungi oleh 12,7 juta orang (lebih dari 31 juta

setelah AS. Pada tahun 2016, pekan raya di Jer

penghunian kamar). Dilihat dari angka penghu

man, yang diakui sebagai negara penyelengga

nian absolut, Berlin menempati urutan ketiga di

ra pekan raya terpenting di dunia, dikunjungi

Eropa sesudah London dan Paris.

sekitar 113.000 peserta internasional serta 3,2
juta pengunjung dari mancanegara. Turis asing

Menurut hasil angket yang dilakukan oleh Pusat

khususnya tertarik oleh “Magic Cities”, yaitu

Pariwisata Jerman (DZT) di antara wisatawan

Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am

mancanegara, atraksi wisata klasik seperti Kate

Main, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig,

dral Köln dan Istana Neuschwanstein tetap ung
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gul. Obyek Warisan Budaya Dunia UNESCO yang

total 70.000 kilometer, seperti Europaradweg

tersebar di Jerman juga disukai, di antaranya

(Lintasan Sepeda Eropa) Eiserner Vorhang

Istana Sanssouci di Potsdam, atau Weimar, kota

(1.131 kilometer) atau Deutscher Limes-Radweg

pujangga era klasik. Yang banyak diminati juga

sepanjang 818 kilometer. Pemondokon murah

adalah festival serta acara seperti Oktoberfest,

cukup tersedia, misalnya di 500 hostel remaja,

pesta rakyat terbesar di dunia dengan sekitar 6,2

termasuk 130 hostel keluarga, atau di areal

juta pengunjung. Pada daftar atraksi wisata ter

perkemahan yang jumlahnya 2.919.

cantum pula sebuah stadion sepak bola: AllianzArena milik FC Bayern München, karya unggul

Liburan yang Menyegarkan dan Wisata

biro arsitek Swiss Herzog & de Meuron.

Berwawasan Lingkungan

Jangan lupa gerak badan. Seperti halnya wisata

Kebugaran termasuk topik penting dalam

budaya, fasilitas untuk bergerak pun menarik

pa
riwisata di Jerman. Tercakup di dalamnya

minat wisatawan. Ambil saja jaringan jalan

penawaran tidak lazim seperti sauna di sungai di

kelana alam sepanjang 200.000 kilometer yang

pemandian termal di Bad Ems, tetapi juga se

dilengkapi dengan penunjuk jalan berangkai.

jumlah besar spa yang tersedia di tempat tetirah

Kondisinya ideal untuk melihat pemandangan

dan di kota pemandian untuk kesehatan seperti

luar biasa, misalnya dalam tur keliling taman

Bad Wörishofen atau Bad Oeynhausen dengan

nasional atau tur menyusuri panorama Pegu

arsitektur asli tahun 1870-an. Di Jerman terdapat

nungan Alpen. Selain itu tersedia lebih dari

lebih dari 350 pemandian untuk kesehatan dan

200 jalan sepeda jarak jauh dengan panjang

tempat tetirah dengan predikat yang diakui oleh
asosiasi Deutscher Heilbäderverband. Banyak
tamu juga datang karena mutu layanan kesehat

INFO
Iklim di kebanyakan tempat di Jerman
adalah iklim hujan hangat-sedang de
ngan angin barat. Perubahan suhu udara
yang dahsyat jarang terjadi. Sepanjang
tahun turun hujan atau salju. Biasanya
ada temperatur yang tidak ekstrem di
musim dingin (2 °C sampai –6 °C) dan
di musim panas (18 °C sampai 20 °C).
Angka suhu rata-rata selama tahun
2014 mencetak rekor dengan 10,3 °C,
yang berarti 2,1 derajat di atas angka
rata-rata sebesar 8,2 °C yang dicatat
untuk periode 1961-1990 yang dipakai
sebagai acuan internasional.
→ dwd.de

an dan rehabilitasi medis yang tinggi di Jerman.
Semakin banyak wisatawan tidak hanya me
mentingkan kebugaran sendiri, tetapi memer
hatikan pula lingkungan hidup yang sehat.
Minat terhadap ekoturisme dan wisata berke
sinambungan meningkat di Jerman. Usaha per
tanian organik menyewakan kamar kepada tu
ris, terdapat 104 cagar alam dan 17 cagar biosfer
yang mengutamakan kesinambungan dan
keanekaragaman hayati. Supaya setiap orang
dapat bepergian dengan leluasa di Jerman, ter
dapat banyak kelompok inisiatif yang berusaha
agar perjalanan juga dapat dinikmati para pe
nyandang disabilitas tanpa hambatan.

PETA

Berwisata di Jerman

Hamburg
Miniatur-Wunderland
Berlin

Hannover

Leipzig

Düsseldorf

Dresden

Köln
Frankfurt a.M.
Nürnberg

Bandar Udara Terpenting
Ketiga bandar udara terbesar di Jerman
adalah bandara Frankfurt dengan 64,5 juta
penumpang, München dengan 44,6 juta
penumpang, dan Düsseldorf dengan
24,5 juta penumpang pada tahun 2017.
Obyek Wisata Terpopuler
Menurut angket Pusat Pariwisata Jerman,
taman kereta api mainan Miniatur-Wunderland di Hamburg, taman hiburan EuropaPark di Rust dan Puri Neuschwanstein merupakan ketiga obyek wisata yang paling banyak
dikunjungi oleh turis asing pada tahun 2017.

Stuttgart
Europa-Park

Tujuan Wisata Terpopuler
Pangsa pasar sebelas “Magic Cities”
mencapai sekitar 43 persen dari angka
penghunian tamu dari luar negeri di
Jerman. Berlin berada di urutan pertama,
disusul oleh München, Frankfurt a. M. dan
Hamburg. Sebanyak 56 persen penghunian
tamu asing tercatat di kota-kota yang
berpenghuni lebih dari 100.000 jiwa.

München

Puri Neuschwanstein

Tawaran Wisata yang Menarik di Kelima

bagi wisatawan domestik dan mancanegara.

Negara Bagian Baru

Jumlah penghunian kamar di kawasan tersebut
meningkat lebih dari dua kali lipat sejak tahun

Kelima negara bagian baru di wilayah bekas Jer

1993. Dalam statistik perjalanan liburan di atas

man Timur memegang peranan penting dalam

lima hari, Mecklenburg-Vorpommern di timur

pariwisata. Setelah reunifikasi Jerman, turisme

laut dengan pangsa pasar 5,1 persen pada tahun

membuka peluang bagi banyak daerah di

2017 bahkan mengungguli Bavaria, negara bagi

wilayah

per

an lama di selatan, yang mencapai 4,9 persen.

ekonomiannya. Bentang alam seperti Spree

Terlepas dari banyak sedikitnya jumlah tempat

wald, kota budaya yang bertradisi seperti Dres

yang pernah dikunjungi – selalu ada yang masih

den atau Weimar, dan tempat tetirah di pantai

dapat ditemukan, dialami, dirayakan dan dika

Laut Baltik seperti Binz di Pulau Rügen menarik

gumi di negara wisata Jerman.

tersebut

untuk

memajukan
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TANTANGAN KEOLAHRAGAAN
Jerman adalah negara yang cinta olahraga dan

lebih


bangsa yang berjaya di bidang olahraga. Dalam

perkumpulan olahraga.

1,7

juta

migran

menjadi

anggota

tabel medali abadi Olimpiade, Jerman menem
pati peringkat ketiga dengan 1.757 medali (sta

Program

tus 2018), setelah Amerika Serikat dan Federasi

Deutscher Olympischer Sportbund/DOSB (Ga

“Integrasi

Melalui

Olahraga“

dari

Rusia. Sekitar 28 juta orang di Jerman menjadi

bungan Organisasi Olahraga Olimpik Jerman) ber

anggota dari salah satu perkumpulan olahraga

landaskan anggapan bahwa imigrasi memberi

yang jumlahnya sekitar 91.000. Di samping me

nilai tambah pada dunia olahraga di Jerman.

nangani

perkumpulan

Program tersebut antara lain memberi perhatian

tersebut juga memegang fungsi penting di bi

khusus kepada kelompok tertentu yang masih

dang kemasyarakatan dan partisipasi warga.

kurang terwakili dalam olahraga, misalnya gadis

Terutama dalam olahraga remaja dan dalam

remaja dan perempuan. Bersama dengan yayasan

usaha pengintegrasian, mereka menanamkan

Bundesliga-Stiftung dan Deutscher Fußball-

nilai-nilai seperti sikap sportif, kerja sama

Bund/DFB (Asosiasi Sepak Bola Jerman) Peme

dalam tim, dan toleransi. Dengan adanya

rintah Federal pun meluncurkan inisiatif pengin

i nternasionalisasi


tegrasian. Bantuan diberikan kepada proyek-

aktivitas

olahraga,

masyarakat

yang

terus

meningkat, pencapaian perkumpulan olahraga

proyek untuk mengintegrasikan para pengungsi.

dalam

migran

Sejak tahun 2015, proyek “1:0 untuk Selamat Da

semakin ber

a rti penting. Terdapat sekitar

tang” yang didukung oleh tim nasional sepak bola

60.700 perkumpulan olahraga yang sebagian

Jerman, serta proyek lanjutannya “2:0 untuk Sela

anggotanya berasal dari keluarga migran.

mat Datang” telah memberi bantuan keuangan

Dari data dapat disimpulkan bahwa kurang

kepada para sukarelawan di sekitar 3.400 klub

hal

pengintegrasian

para

TITIK TOLAK

1954

Di Swiss, Jerman untuk pertama
kali menjadi juara dunia sepak
bola (3:2 dalam pertandingan final lawan Hongaria). “Keajaiban
Bern” itu menjadi simbol lestari
untuk Jerman di era pascaperang.

1972

Pertandingan Olympiade Musim
Panas di München diguncangkan
oleh penyanderaan dan pembunuhan atlet-atlet Israel oleh
sekelompok teroris Palestina.

1988

Sebagai pemain tenis putri pertama, Steffi Graf memenangkan
“Golden Slam” dengan menang
dalam keempat turnamen GrandSlam serta meraih medali emas
Olimpiade pada tahun yang sama.

Dua medali emas diraih oleh pemain monoski Anna Schaffelhuber pada pertandingan Paralimpiade 2018 di Pyeongchang

2006

Kejuaraan Dunia Sepak Bola
FIFA-bermoto “Dunia Bertamu di
Rumah Teman” menjadi “do
ngeng musim panas” yang me
nimbulkan simpati bagi Jerman
karena suasananya yang ramah.

2014

Timnas Sepak Bola Jerman
kembali menjadi juara dunia setelah turnamen yang kuat di Brasil
(1:0 dalam pertandingan final
lawan Argentina). Jerman meraih
gelar juara dunia untuk keempat
kalinya sejak 1954.

2018

Pasangan atlet seluncur indah
Aljona Savchenko dan Bruno
Massot meraih medali emas untuk
Jerman pada Olimpiade, serta
gelar juara dunia pada Kejuaraan
Dunia – kedua-duanya dengan
memecahkan rekor dunia.
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sepak bola yang aktif mendukung peran serta

pat. Tahun 2017 hampir 85.000 pria dan wanita

pengungsi.

aktif berolahraga triatlon.

Selaku induk organisasi keolahragaan, DOSB

Pesona terbesar olahraga Jerman berasal dari

mendukung baik olahraga profesional yang

Bundesliga, liga sepak bola tertinggi, yang ter

unggulan maupun jenis olahraga yang diikuti

golong liga atas paling kuat di dunia. Penonton

masyarakat umum. Lebih dari 20.000 di antara

di stadion yang menyaksikan ke-306 pertan

91.000 perkumpulan olahraga yang bernaung

dingan antara 18 tim anggota Bundesliga selama

di bawah DOSB didirikan sejak reunifikasi Jer

musim pertandingan 2016/2017 saja berjumlah

man tahun 1990. DOSB mencakup 98 gabungan

sekitar 12,7 juta orang; artinya rata-rata 41.500

organisasi, di antaranya Deutscher Fußball-

penonton per pertandingan. Klub sepak bola

Bund (DFB) yang didirikan tahun 1900. Dengan

unggul
an

tercatatnya tujuh juta anggota di 25.000 klub

München. Pada bulan April 2017 klub tersebut

sepak bola, DFB mencapai angka keanggotaan

merayakan perolehan gelar Juara Liga Jerman

tertinggi selama sejarahnya sekaligus merupa

untuk ke-27 kalinya. Di samping itu FC Bayern

di

Jerman

adalah

FC

Bayern

kan asosiasi olahraga spesifik nasional terbesar

memenangkan Piala DFB untuk ke-18 kalinya,

di dunia.

serta menjuarai Liga Champions UEFA tahun
2001 dan 2013. FC Bayern München dengan le

Triatlon termasuk jenis olahraga yang mencatat

bih dari 290.000 anggota merupakan klub sepak

kenaikan jumlah anggota paling besar di sam

bola dengan anggota terbanyak di dunia.

ping panjat tebing, dasalomba, dan tinju. Antara
tahun 2001 dan 2015 jumlah anggota di per

Tim yang melambangkan sepak bola Jerman

kumpulan setempat naik lebih dari dua kali li

adalah Kesebelasan Nasional Putra, juara dunia

Lebih dari 63.000 pelari: lomba lari J.P. Morgan Corporate Challenge di Frankfurt adalah lomba terbesar sejenisnya di dunia

empat kali serta juara Eropa sebanyak tiga kali.
Setelah memenangkan Kejuaraan Dunia Sepak
Bola FIFA pada tahun 2014 di Brasil, regu
tersebut menduduki peringkat pertama dalam
daftar juara FIFA. Kesebelasan pimpinan
Joachim Löw itu dinilai memiliki taktik yang
fleksibel serta berpegang pada interpretasi per
mainan yang modern. Kader Kesebelasan Na
sional Jerman mencakup beberapa pemain
yang berasal dari keluarga migran, seperti Jé
rôme Boateng, Sami Khedira atau Mesut Özil.
Prestasi Olahraga yang Dihargai, dan
Sukses dalam Berbagai Disiplin

GLOBAL
Inisiatif Anti-Doping
Dengan didirikannya Lembaga Anti-
Doping Sedunia (WADA) tahun 1999
yang disertai pernyataan tekad semua
pihak terkait untuk memberantas
doping, t imbul kebutuhan akan peraturan
seragam yang dipakai di seluruh dunia.
Hal itu diwujudkan untuk pertama kalinya
pada tahun 2003 dalam bentuk “World
Anti-Doping Code” (WADC)
yang diperbarui tahun 2015.
Versi barunya mulai berlaku
tanggal 1 Januari 2021.
→ wada-ama.org

Jenis olahraga yang sangat digemari selain
sepak bola adalah senam, tenis, menembak,
atletik ringan, bola tangan dan olahraga berku

Pertandingan Paralimpik dengan mendapat

da. Namun acara olahraga lain mencapai sukses

1.871 medali (2018).

juga. Di antaranya lomba lari J. P. Morgan Cor
porate Challenge di Frankfurt am Main. Lomba

Usaha Pengembangan Olahraga Internasional

lari untuk amal yang diikuti oleh lebih dari

dari Kementerian Luar Negeri Jerman merupa

63.000 peserta dari sekitar 2.419 perusahaan di

kan bagian tetap dari kebijakan di bidang bu

anggap sebagai acara sejenis yang terbesar di

daya dan pendidikan luar negeri. Telah direali

dunia.

sasikannya lebih dari 1.400 proyek jangka pen
dek dan jangka panjang dalam berbagai disiplin

Untuk bidang olahraga dapat ditarik neraca

olahraga di 100 negara lebih. Contohnya adalah

positif di berbagai segi. Penghargaan untuk itu

proyek jangka panjang untuk memajukan

patut diberi juga kepada lembaga sponsor Stif

sepak bola wanita di Uruguay yang mencakup

tung Deutsche Sporthilfe. Sekitar 4.000 atlet

pendidikan pelatih dan yang memberi peluang

dari hampir semua disiplin olimpiade, dari jenis

kepada gadis remaja dan perempuan untuk ber

olahraga lain yang bertradisi, serta dari olahra

peran serta dalam olahraga, khususnya olahra

ga kelompok difabel dan tunarungu mendapat

ga sepak bola. Berbagai jalan ditempuh oleh du

dukungannya. Bantuan untuk olahragawan

nia olahraga Jerman untuk memperkenalkan

aktif yang menyandang disabilitas terma
suk

olahraga juga sebagai alat pencegahan krisis

tugas penting pula. Di sektor itu pun olahraga

dan pencipta kemitraan antarbangsa, sebagai

wan dan olahragawati dari Jerman meraih

duta untuk nilai-nilai main bersih, toleransi,

sukses pada lomba-lomba internasional dan

integrasi, perlombaan damai, dan prestasi.
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PANORAMA

OBYEK WISATA DI BERLIN
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B
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2

I
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6
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9
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1

Bagian Kota di Berlin
A. Mitte
B. Friedrichshain-Kreuzberg
C. Pankow
D. Charlottenburg-
Wilmersdorf
E. Spandau
F. Steglitz-Zehlendorf
G. Tempelhof-Schöneberg
H. Neukölln
I. Treptow-Köpenick
J. Marzahn-Hellersdorf
K. Lichtenberg
L. Reinickendorf

FriedrichshainKreuzberg

1 Gereja Gedächtniskirche
Bangunan khas di bagian
barat kota dekat bulevar
Kurfürstendamm merupakan
memorial antiperang.
2 Siegessäule
Setelah melewati 285 anak
tangga di Tugu Kemenangan
ini, kita mendapat peman
dangan hebat dari platform.

3 Reichstag
Parlemen Jerman, Bundes
tag, berkedudukan di sini.
Kubahnya dari kaca merupakan magnet pengunjung.

3.712.000
penduduk

12.970.000
wisatawan

2.300.000

pengunjung Pulau Museum
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museum dan koleksi

4 Brandenburger Tor
Gerbang Brandenburg
dikenal oleh setiap turis
di Berlin sebagai simbol
Jerman Bersatu.

5 Potsdamer Platz
Wajah Berlin yang
modern tampak di sini.
Lapangan Potsdam
dibangun di atas lahan
kosong sesudah run-
tuhnya Tembok Berlin.

6 Gendarmenmarkt
Lapangan yang termasuk
yang paling indah di
Eropa dikelilingi oleh tiga
bangunan monumental
yang bergaya arsitektur
klasisisme.

7 Checkpoint Charlie
Tembok Berlin sudah runtuh, akan
tetapi bekas pos pemeriksaan ini tetap
mengingatkan pada Perang Dingin.

8 Pulau Museum
Kelima museum besar
termasuk koleksi terbaik
di Eropa.

9 Menara televisi
di Alexanderplatz
Menara televisi Berlin
di Lapangan “Alex”
kelihatan dari jauh,
dari ruang berbentuk
bola di bagian atasnya
dapat dilihat seluruh
daerah.

496.471

pengunjung Berlinale

4.500.000

pengunjung kebun binatang

10 East Side Gallery
Sisa Tembok Berlin yang dihiasi
mural kini menjadi galeri terbuka
yang paling panjang di dunia.

4.660
restoran

402

bar dan diskotek

170 | 171

GAYA HIDUP

TEMA

MENIKMATI DENGAN SANTAI
Sejak awal milenium ini anggur Jerman meng

antara negara penghasil anggur; produksi ta

alami renaisans di dunia yang berhubungan

hun 2017 mencapai 8,1 juta hektoliter. Pangsa

erat dengan istilah “keajaiban anggur Riesling“.

pasar anggur organik bergerak antara empat

Pencetus utamanya adalah generasi muda

dan lima persen. Daerah-daerah pertanaman

petani anggur yang lebih mementingkan mutu

anggur Jerman termasuk yang paling utara

prima daripada hasil panen yang besar. Masa

letaknya di seluruh dunia. Kecuali daerah Sach

tumbuh tanaman anggur yang lama dan suhu

sen dan Saale-Unstrut, letaknya terutama di

udara musim panas yang relatif sedang mem

k awasan barat daya dan selatan Jerman. Daerah

buat minuman anggur Jerman terasa halus dan

pertanaman anggur terbesar adalah Rheinhes

kadar alkoholnya tidak terlalu tinggi.

sen, Pfalz dan Baden. Antara hampir 140 varie
tas pohon anggur yang dikultivasi, terdapat

Anggur Jerman tumbuh di 13 daerah perta

sekitar dua lusin yang nilai pasarnya cukup

naman dengan lahan seluas 102.000 hektare lebih,

besar, terutama anggur putih Riesling dan Mül

tempat dihasilkannya beraneka jenis minuman

ler-Thurgau. Sekitar 64 persen produksi anggur

anggur khas daerah. Dengan luas lahan terse

Jerman berupa anggur putih, 36 persen anggur

but dan sekitar 80.000 pengusaha anggur,

merah; jenis pohon anggur merah terpenting

Jerman tergolong dalam segmen menengah di

adalah Spätburgunder dan Dornfelder.
Jerman juga negara penghasil bir. Bir dari Jerman
disukai terutama karena tradisi pembuatannya

ANGKA

300
restoran di Jerman, jumlah yang belum
pernah dicapai sebelumnya, mendapat
penghargaan oleh Guide Michelin dalam
bentuk satu, dua, bahkan tiga bintang
pada tahun 2018. Sebelas restoran ma
suk peringkat utama dengan mendapat
tiga bintang. Dengan demikian Jerman
mempertahankan kedudukannya sebagai
negara Eropa dengan paling banyak
restoran bintang 3 setelah Prancis.
→ bookatable.com/de/guide-michelin

yang telah diturunkan sejak berabad-abad oleh se
jumlah besar pabrik bir kecil milik keluarga atau
biara. Semua jenis bir buatan Jerman harus mengi
kuti apa yang disebut Aturan Kemurnian, yaitu
aturan hukum tertua di dunia di bidang pangan
yang berlaku sejak tahun 1516. Aturan tersebut
menetapkan, pembuatan bir tidak boleh memakai
bahan selain air, tanaman hop, dan malt. Di Jer
man dihasilkan 5.000 sampai 6.000 jenis bir, ke
banyakan mengikuti resep bir pilsener; namun
konsumsi bir secara keseluruhan menurun.
Kebiasaan makan di Jerman sulit diinterpretasi
dengan jelas. Di satu pihak banyak konsumen

Suasana kota besar: di Berlin maupun di kota-kota Jerman lainnya tersedia aneka jenis restoran

semakin peka terhadap kebutuhan tubuhnya

orientasi vegetaris dan nabati. Namun di sam

sendiri dan semakin sadar akan kesehatan, se

ping itu ada juga gejala bahwa jenis sayur yang

hingga mereka menerapkan konsep nutrisi

sudah lama dilupakan tiba-tiba mulai disukai

yang seimbang. Di pihak lain megatren seperti

kembali. Sayuran seperti umbi-umbian parsnip

mobilitas atau gaya hidup individual semakin

dan tupinamba menunjang tren menggunakan

memengaruhi kebiasaan makan dan minum.

bahan yang sehat, yang sesuai dengan musim,
yang berasal dari daerah sekitar, dan yang

Dunia tata boga di Jerman bersifat dinamis dan

memberi rasa seperti di kampung halaman

beragam – dan tergolong yang terbaik di Eropa.

sendiri. Masakan klasik diinterpretasi oleh para

Ada restoran adiboga, ada hidangan gaya

juru masak muda sambil dibumbui dengan

“crossover”, dan seni masak yang semakin ber

unsur global.
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INFORMASI PERJALANAN

BEPERGIAN DI JERMAN
Dari visa sampai tegangan listrik: informasi berguna
dan nomor-nomor telepon penting bagi wisatawan di Jerman

Dokumen identitas dan visa: warga
negara asing pada saat tiba harus
memiliki paspor atau dokumen pengganti paspor yang masih berlaku.
Warga negara kebanyakan negara
Eropa Barat cukup menunjukkan kartu identitas yang masih berlaku.
Anak-anak pada umumnya membutuhkan dokumen perjalanan atas
nama sendiri. Warga negara dari beberapa negara tertentu, termasuk
Indonesia, saat tiba membutuhkan
visa. Untuk informasi lebih lanjut
dapat dihubungi perwakilan diplomatik Jerman (Kedutaan Besar
dan Konsulat).
→ auswaertiges-amt.de
→ jakarta.diplo.de

Dengan bus: dengan bus jarak jauh
pelancong juga dapat menjelajah
Jerman dengan baik. Saat ini terdapat lebih dari 200 lin bus jarak jauh.
Penawaran bus antarkota yang pa
ling banyak: setiap kota besar di Jerman dapat dicapai dengan bus jarak
jauh. Bahkan di kota kecil dengan
penduduk kurang dari 10.000 jiwa
terdapat terminal bus lin jarak jauh.
Informasi tentang lin:
→ busliniensuche.de
→ fernbusse.de

Dengan mobil: Jerman memiliki
jaringan jalan yang sangat modern,
termasuk jaringan jalan raya bebas
hambatan (Autobahn) sepanjang
sekitar 13.000 km. Terdapat lebih dari
Dengan pesawat terbang: Jerman
700 restoran, pompa bensin, motel,
disinggahi lebih dari 100 maskapai
dan kios di pinggir Autobahn yang
penerbangan internasional. Jaringan buka nonstop. Tersedia jenis BBM betrayek global menghubungkan 24
bas timbel: Super (95 oktana), Super
bandara internasional di Jerman
E10 (95 oktana), Super Plus (98 oktana),
dengan destinasi di seluruh dunia.
dan Diesel/Solar. Untuk berkendara di
Bandara-bandara terbesar terdapat
Autobahn sejauh ini tidak ditetapkan
di Frankfurt am Main, München,
batas kecepatan, kecuali kalau ada
dan Düsseldorf. Di semua bandara
rambu, tetapi dianjurkan kecepatan
tersedia akses langsung ke jaringan
maksimum 130 km/jam. Di jalan
angkutan umum setempat.
umum di dalam kota atau desa ber→ frankfurt-airport.de
laku kecepatan maksimum 50 km/jam
→ munich-airport.de
dan di luar wilayah itu 100 km/jam.
→ dus.com
Pengendara dan semua penumpang
wajib memakai sabuk pengaman.
Dengan kereta api: Jerman memiliki Anak-anak hingga tinggi badan 150
jaringan rel sepanjang 38.500 kilome cm harus duduk di kursi pengaman
ter lebih. Jadwal kereta jarak jauh
khusus. Bantuan penyelamat atau
maupun jarak dekat disesuaikan satu bantuan kecelakaan di Autobahn dasama lain sehingga pengguna dapat
pat dipanggil melalui telepon darurat.
pindah kereta tanpa harus menunggu Klub automobil besar (ADAC, AvD)
lama. Setiap harinya berangkat lebih menyediakan informasi bagi turis yang
dari 250 kereta api langsung yang
bepergian dengan mobil.
menghubungkan Jerman dengan
Bantuan ADAC dalam gangguan teknis
sekitar 80 kota di Eropa.
Tel.: +49 18 02 22 22 22, → adac.de
Saluran siaga Deutsche Bahn AG:
Panggilan darurat AvD
Tel.: +49 18 06 99 66 33
Tel.: +49 80 09 90 99 09, → avd.de
→ bahn.com

Penginapan: Tersedia berbagai
pilihan: dari kamar privat atau apartemen liburan hingga hotel mewah.
Untuk penginapan murah pun berlaku standar yang harus dipenuhi.
Organisasi pariwisata dan kantor turisme menyediakan daftar khusus
untuk setiap jenis penginapan.
→ germany.travel
Hostel Muda-Mudi: Sekitar 500
hostel muda-mudi terdapat di Jerman dan terbuka untuk anggota
setiap organisasi di bawah International
Youth Hostel Federation. Dengan
membayar iuran dapat diperoleh kartu anggota internasional.
Deutsches Jugendherbergswerk
Tel.: +49 52 31 74 01-0
→ djh.de
Uang dan mata uang: alat pembayaran resmi adalah Euro (1 Euro = 100
sen). Uang tunai dapat diperoleh selama 24 jam di ATM dengan kartu EC
atau kartu kredit internasional. Semua kartu kredit yang dikenal umum
diterima di Jerman. Harga-harga yang
tercantum sudah termasuk pajak.
Nomor-nomor panggilan darurat:
Tel.: 110 Polisi, bantuan darurat
Tel.: 112 Kecelakaan/dokter darurat,
pemadam kebakaran
Zona waktu: Di Jerman berlaku
Waktu Eropa Tengah (MEZ). Dari
akhir Maret sampai akhir Oktober
waktu dimajukan satu jam (waktu
musim panas).
Listrik:
Tegangan listrik adalah 230 Volt.

Fakta Mengenai
Jerman

Semua hal yang ingin Anda
ketahui tentang Jerman saat
ini terdapat di dalam “Fakta
Mengenai Jerman“. Bagaimana
berfungsinya sistem politik.
Kebijakan apa yang diutamakan
politik luar negeri. Ciri apa yang
menonjol dalam dunia usaha.
Wacana apa yang hangat dalam
masyarakat. Apa yang baru
dalam seni budaya – dan banyak
tema lainnya.
Aktual, terpercaya, berisi padat
dan disertai banyak data, fakta
dan grafik, buku pegangan yang
praktis ini menyajikan pengetahuan dasar dan informasi umum
tentang segala bidang kehidupan
modern di Jerman.
→ facts-about-germany.de
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