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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Protes pro demokrasi yang terjadi di Suriah pada Maret 2011 mengantarkan 

Suriah ke dalam perang saudara. Perang saudara terjadi karena adanya protes 

nasional yang menuntut pengunduran diri Presiden Bashar Al-Assad yang 

ditanggapi pemerintah dengan kekerasan. Namun perlakuan tersebut 

mengakibatkan perlawanan sehingga para demonstran turun ke jalan dengan 

mengangkat senjata.
1

 Seiring meningkatnya kekerasan terhadap masyarakat

Suriah, mengakibatkan terjadinya perang sipil yang berdampak pada banyaknya 

korban yang berjatuhan. Pada bulan Juni 2013, PBB menyatakan 90.000 orang 

telah tewas dalam konflik tersebut dan pada bulan Agustus 2015, angka tersebut 

naik menjadi 250.000 korban jiwa.
2

Keadaan perang dan situasi tidak aman yang dialami oleh masyarakat Suriah 

memaksa mereka untuk pergi dari kampung halaman dan mengungsi ke negara 

lain guna memperoleh perlindungan dan keamanan. Salah satu tujuan dari para 

pengungsi tersebut adalah wilayah Uni Eropa, yang secara ekonomi cukup maju 

dan dekat secara geografis dari wilayah Suriah, salah satunya wilayah Perancis 

1
 Civil War in Syria, Council on Foreign Relations, diakses dalam: 

http://www.cfr.org/global/global-conflict-tracker/p32137#!/conflict/civil-war-in-syria (20/4/2016 ; 

1:37 WIB) ; Syria: The story of the conflict, BBC News, diakses dalam: 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868 (20/4/2016 ; 1:43 WIB). 
2
 Syria: The story of the conflict, BBC News, diakses dalam: http://www.bbc.com/news/world-

middle-east-26116868 (20/4/2016 ; 1:43 WIB). 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868


2 

 

menerima 24.000 pengungsi Suriah pada 7 September 2015 di bawah skema Uni 

Eropa.
3
 

Sementara itu, terjadinya aksi teror pada 13 November 2015 di Paris, 

Perancis tidak hanya menelan korban jiwa namun juga memberikan dampak yang 

besar pada nasib pengungsi di Eropa. Teror bom terjadi di stadion Stade de 

France dan gedung konser Bataclan Theater di mana pada saat itu tempat tersebut 

sedang ramai oleh pengunjung dari berbagai kalangan yang datang.
4
 Pada stadion 

Stade de France saat itu sedang berlangsung pertandingan persahabatan antara 

Perancis dan Jerman yang disaksikan oleh penonton dari berbagai negara. 

Sementara itu, di dalam gedung konser Bataclan Theater penikmat musik metal 

tengah asik menyaksikan konser band asal Amerika Serikat, Eagles of Death 

Metal. 

Selain menggunakan bom, para pelaku teror juga datang dengan membawa 

senjata api sehingga mengakibatkan baku tembak dengan pihak kepolisian Paris.
5
 

Baku tembak sempat terjadi di sekitar gedung konser Bataclan Theater di mana di 

dalam video yang sempat terekam menunjukan aksi baku tembak antara polisi 

                                                             
3
 France accepts 24,000 refugees, prepares for airstrikes over Syria, euronews, diakses dalam: 

http://www.euronews.com/2015/09/07/france-accepts-24000-migrants-prepares-for-airstrikes-

over-syria/  (20/4/2016 ; 2:12 WIB) ; France to take 24,000 migrants under EU scheme, Financial 

Times, diakses dalam: http://www.ft.com/cms/s/0/77289938-5552-11e5-b029-

b9d50a74fd14.html#axzz46IjiRVni (20/4/2016 ; 2:18 WIB). 
4

Jumat Horor di Kota Paris, news.liputan6.com, diakses dalam  

http://news.liputan6.com/read/2365853/jumat-horor-di-kota-paris (4/4/2016;16:45 WIB) ;  Is this 

the ISIS killer stalking the Bataclan venue before his murderous rampage begins? Video shows 

mysterious figure clad in black moments before the massacre, DailyMail.co.uk, diakses dalam: 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3317960/They-cutting-one-one-Terrifying-Facebook-

posts-man-trapped-INSIDE-theatre-Paris-terrorists-taken-100-hostages.html (4/4/2016;16:56 

WIB). 
5
 Shootout at the Bataclan hall: Dramatic video emerges of terrifying firefight between French 

police and terrorist gunmen outside concert where more than 80 people were massacred in cold 

blood, Dailymail.co.uk, diakses dalam: http://www.dailymail.co.uk/news/article-

3318903/Terrifying-firefight-police-terrorist-gunman-outside-Bataclan-concert-hall-80-people-

died-caught-video.html (4/4/2016;17:04 WIB). 

http://www.euronews.com/2015/09/07/france-accepts-24000-migrants-prepares-for-airstrikes-over-syria/
http://www.euronews.com/2015/09/07/france-accepts-24000-migrants-prepares-for-airstrikes-over-syria/
http://www.ft.com/cms/s/0/77289938-5552-11e5-b029-b9d50a74fd14.html#axzz46IjiRVni
http://www.ft.com/cms/s/0/77289938-5552-11e5-b029-b9d50a74fd14.html#axzz46IjiRVni
http://news.liputan6.com/read/2365853/jumat-horor-di-kota-paris
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3317960/They-cutting-one-one-Terrifying-Facebook-posts-man-trapped-INSIDE-theatre-Paris-terrorists-taken-100-hostages.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3317960/They-cutting-one-one-Terrifying-Facebook-posts-man-trapped-INSIDE-theatre-Paris-terrorists-taken-100-hostages.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3318903/Terrifying-firefight-police-terrorist-gunman-outside-Bataclan-concert-hall-80-people-died-caught-video.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3318903/Terrifying-firefight-police-terrorist-gunman-outside-Bataclan-concert-hall-80-people-died-caught-video.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3318903/Terrifying-firefight-police-terrorist-gunman-outside-Bataclan-concert-hall-80-people-died-caught-video.html
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Paris dengan pelaku bom Paris.
6

 Selain itu, polisi Paris juga membantu 

mengamankan warga sipil dari area baku tembak tersebut. Akibat dari aksi teror 

tersebut, masyarakat Paris dilanda kepanikan. Jumlah korban tewas dalam tragedi 

tersebut setidaknya mencapai 120 orang, termasuk 78 sandera di Bataclan Theater, 

dan lebih dari 300 orang terluka oleh senjata api dan bom bunuh diri tersebut.
7
 

Pihak Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) telah mengaku bertanggung 

jawab atas tragedi tersebut dalam sebuah video yang diunggah di internet dan 

pesan yang dibagikan dalam beberapa bahasa.
8
 Dalam merespons tragedi teror 

Paris Attack tersebut, Presiden Perancis François Hollande menyatakan Perancis 

dalam keadaan darurat negara pada 14 November 2015 dan menutup perbatasan 

Perancis hingga menyiagakan pihak militer untuk menjamin agar tidak akan ada 

serangan susulan.
9
 Sama halnya dengan Perancis, pihak pemerintah Uni Eropa 

                                                             
6
 Shootout at the Bataclan hall: Dramatic video emerges of terrifying firefight between French 

police and terrorist gunmen outside concert where more than 80 people were massacred in cold 

blood, Dailymail.co.uk, diakses dalam: 

http://video.dailymail.co.uk/video/mol/2015/11/15/6168412331866541081/960x540_6168412331

866541081.mp4 (29/4/2016 ; 18:38 WIB) 
7
Paris terror attack, mirror.co.uk, diakses dalam http://www.mirror.co.uk/news/world-news/paris-

terror-attacks-suicide-bomber-6833551 (4/4/2016;20:14 WIB) ; Paris shootings: many dead in 

multiple attacks, the sydney morning herald, diakses dalam: http://www.smh.com.au/world/paris-

shooting-several-dead-as-gunman-opens-fire-in-city-20151113-gkyvu5.html (4/4/2016;20:32 

WIB). 
8
 Paris terror attack: ISIS claims responsibility saying 'eight brothers wearing explosive belts' 

carried out atrocity, mirror.co.uk, diakses dalam: http://www.mirror.co.uk/news/world-news/paris-

terror-attack-isis-claims-6831369 (29/4/2016 ; 18:53 WIB) ; ISIS claims responsibility for Paris 

terror attacks, the Jerusalem Post, diakses dalam: http://www.jpost.com/International/ISIS-claims-

responsibility-for-Paris-terror-attacks-433023, video: http://besttv9.cdn.it.best-

tv.com/jpost/media/590066524001/201511/248/590066524001_4612465175001_4612332999001.

mp4 (29/4/2016 ; 19:01 WIB); ISIS Claims Responsibility, Calling Paris Attacks „First of the 

Storm‟, Newyork Times, diakses dalam: https://www.nytimes.com/2015/11/15/world/europe/isis-

claims-responsibility-for-paris-attacks-calling-them-miracles.html?_r=0 (27/4/2017;17:11WIB). 
9
 Paris attacks: France declares state of emergency after over 100 people killed in the capital, 

independent.co.uk, diakses dalam: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/paris-

attacks-france-declares-state-of-emergency-after-dozens-killed-in-french-capital-a6734321.html 

(21/4/2016;21:15). 

http://video.dailymail.co.uk/video/mol/2015/11/15/6168412331866541081/960x540_6168412331866541081.mp4
http://video.dailymail.co.uk/video/mol/2015/11/15/6168412331866541081/960x540_6168412331866541081.mp4
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/paris-terror-attacks-suicide-bomber-6833551
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/paris-terror-attacks-suicide-bomber-6833551
http://www.smh.com.au/world/paris-shooting-several-dead-as-gunman-opens-fire-in-city-20151113-gkyvu5.html
http://www.smh.com.au/world/paris-shooting-several-dead-as-gunman-opens-fire-in-city-20151113-gkyvu5.html
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/paris-terror-attack-isis-claims-6831369
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/paris-terror-attack-isis-claims-6831369
http://besttv9.cdn.it.best-tv.com/jpost/media/590066524001/201511/248/590066524001_4612465175001_4612332999001.mp4
http://besttv9.cdn.it.best-tv.com/jpost/media/590066524001/201511/248/590066524001_4612465175001_4612332999001.mp4
http://besttv9.cdn.it.best-tv.com/jpost/media/590066524001/201511/248/590066524001_4612465175001_4612332999001.mp4
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/paris-attacks-france-declares-state-of-emergency-after-dozens-killed-in-french-capital-a6734321.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/paris-attacks-france-declares-state-of-emergency-after-dozens-killed-in-french-capital-a6734321.html
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meminta agar setiap negara anggotanya untuk memperketat pemeriksaan 

perbatasan di wilayahnya sebagai respons dari serangan tersebut.
10

 

Lebih lanjut, aksi teror tersebut juga memberikan dampak yang besar pada 

nasib pengungsi di Eropa. Setelah peristiwa Paris Attack, pihak pemerintah 

Perancis menutup akses terhadap pengungsi yang ingin masuk ke negaranya dan 

disusul oleh negara Eropa lainnya seperti Hungaria, Austria, dan Belanda yang 

juga tidak mau membuka negaranya untuk menerima para pengungsi karena takut 

masuknya teroris melalui jalur pengungsi Suriah.
11

 Hal ini berdampak pada 

sulitnya para pengungsi Suriah untuk meminta bantuan, hingga akhirnya  

pengungsi berkumpul di wilayah perbatasan untuk menunggu diperbolehkannya 

menyeberang perbatasan.
12

 

Rasa khawatir dan ketakutan ini tidak hanya dirasakan oleh pengungsi yang 

belum memasuki kawasan Eropa, namun juga para pengungsi yang telah masuk 

ke wilayah Eropa tersebut. Pengungsi takut dan khawatir akan keadaan di mana 

mereka akan dicurigai sebagai teroris atau membantu para teroris masuk ke 

wilayah Eropa, sehingga keadaan tersebut mengakibatkan kepanikan di kalangan 

pengungsi Suriah di Eropa. Selain itu, para pengungsi juga khawatir akan 

                                                             
10

 Europe to tighten up border policy in response to Paris attacks, pressherald.com, diakses dalam: 

http://www.pressherald.com/2015/11/20/europe-to-tighten-up-border-policy/ (21/4/2016;21:25) ; 

EU ministers order tighter border checks in response to Paris attacks, theguardian.com, diakses 

dalam: http://www.theguardian.com/world/2015/nov/20/eu-ministers-order-tighter-border-checks-

in-response-to-paris-attacks (21/4/2016;21:28). 
11

 Europe slams migrant door: Hungary, Austria and Holland shut borders as Germany imposes 

controls - saying it can't cope, dailymail.co.uk, diakses dalam: 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3234524/Europe-slams-migrant-door-Hungary-Austria-

Slovakia-Holland-shut-borders-Germany-imposes-controls-saying-t-cope.html (22/4/2016;9:26 

WIB) ; European Countries’ Closing Their Borders to Refugees Is Collective Punishment, 

thenation.com , diakses dalam: http://www.thenation.com/article/european-countries-closing-their-

borders-to-refugees-is-collective-punishment/ (22/4/2016;9:43 WIB) ; France’s Hollande Orders 

Borders Closed, Paris Under First Mandatory Curfew Since 1944, huffingtonpost.com, diakses 

dalam: http://www.huffingtonpost.com/entry/hollande-attacks-borders-

curfew_us_56467d29e4b045bf3def3699 (22/4/2016;9:56 WIB). 
12

 Ibid. 

http://www.pressherald.com/2015/11/20/europe-to-tighten-up-border-policy/
http://www.theguardian.com/world/2015/nov/20/eu-ministers-order-tighter-border-checks-in-response-to-paris-attacks
http://www.theguardian.com/world/2015/nov/20/eu-ministers-order-tighter-border-checks-in-response-to-paris-attacks
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3234524/Europe-slams-migrant-door-Hungary-Austria-Slovakia-Holland-shut-borders-Germany-imposes-controls-saying-t-cope.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3234524/Europe-slams-migrant-door-Hungary-Austria-Slovakia-Holland-shut-borders-Germany-imposes-controls-saying-t-cope.html
http://www.thenation.com/article/european-countries-closing-their-borders-to-refugees-is-collective-punishment/
http://www.thenation.com/article/european-countries-closing-their-borders-to-refugees-is-collective-punishment/
http://www.huffingtonpost.com/entry/hollande-attacks-borders-curfew_us_56467d29e4b045bf3def3699
http://www.huffingtonpost.com/entry/hollande-attacks-borders-curfew_us_56467d29e4b045bf3def3699
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pandangan masyarakat lokal terhadap para pengungsi Suriah sehingga 

memperkuat Islamophobia di wilayah Eropa yang pada awalnya mulai hilang.
13

 

Keadaan tersebut menyudutkan posisi para pengungsi baik dalam hubungan sosial 

masyarakat maupun dengan pemerintah negara setempat. Pengungsi Suriah di 

Perancis dijadikan “kambing hitam” atas kejadian pengeboman tersebut.
14

 Selain 

itu, kelompok nasionalis Perancis juga melakukan perusakan terhadap rumah 

ibadah di pulau Corsica dan membakar kitab suci Al-Quran.
15

 Dampak dari 

pengeboman tersebut tidak hanya dirasakan oleh pengungsi Suriah yang ada di 

Perancis namun juga para penduduk Muslim yang ada di Perancis. 

Para pengungsi Suriah yang ada di kamp pengungsian di kota pelabuhan 

Calais merasa ketakutan akan adanya serangan balik dari masyarakat Perancis.
16

 

Selain kondisi pengungsian yang kumuh dan kotor, para pengungsi juga harus 

menghadapi musim dingin di dalam tenda pengungsian. Mereka juga merasa 

khawatir mendapat serangan karena jalur menuju tempat pengungsian yang sepi 

dan jauh dari perkotaan. 

                                                             
13

 New wave of Islamophobia in wake of Paris attacks, daily news, diakses dalam: 

http://www.dailynewsegypt.com/2015/11/17/new-wave-of-islamophobia-in-wake-of-paris-attacks/ 

(29/4/2016 ; 19:11 WIB) ; After Paris, Europe must lead the fight against Islamophobia, 

theconversation, http://theconversation.com/after-paris-europe-must-lead-the-fight-against-

islamophobia-50808 (29/4/2016 ; 19:15 WIB). 
14

Syrian refugees now scapegoats, the Guardian, diakses dalam: 

http://www.theguardian.pe.ca/Opinion/Editorials/2015-11-19/article-4349034/Syrian-refugees-

now-scapegoats/1 (26/4/2016 ; 7.56 WIB). 
15

 French extremists ransack Muslim prayer hall, burn copies of Qur’an on Corsica, pressTV, 

diakses dalam: http://www.presstv.ir/Detail/2015/12/26/443232/France-Muslim-Quran-Corsica-

Paris--/ (26/4/2016 ; 20:31WIB) ; Corsica attack: Nationalist leader blames 'imported' racism, 

BBC News, diakses dalam: http://www.bbc.com/news/world-europe-35188634 (26/4/2016 ; 

20:34WIB). 
16

 Paris Attacks: Syria Refugees in France's 'Jungle' Fear Backlash, NBC News, diakses dalam:  

http://www.nbcnews.com/storyline/paris-terror-attacks/paris-attacks-syria-refugees-frances-jungle-

fear-backlash-n466076 (26/4/2016 ; 22:01 WIB) ; After Paris terror, 'Jungle' refugees fear yet 

more hatred, suspicion, CNN , diakses dalam: http://edition.cnn.com/2015/11/20/europe/paris-

terror-jungle-calais/ (26/4/2016 ; 22:05 WIB). 

http://www.dailynewsegypt.com/2015/11/17/new-wave-of-islamophobia-in-wake-of-paris-attacks/
http://theconversation.com/after-paris-europe-must-lead-the-fight-against-islamophobia-50808
http://theconversation.com/after-paris-europe-must-lead-the-fight-against-islamophobia-50808
http://www.theguardian.pe.ca/Opinion/Editorials/2015-11-19/article-4349034/Syrian-refugees-now-scapegoats/1
http://www.theguardian.pe.ca/Opinion/Editorials/2015-11-19/article-4349034/Syrian-refugees-now-scapegoats/1
http://www.presstv.ir/Detail/2015/12/26/443232/France-Muslim-Quran-Corsica-Paris--/
http://www.presstv.ir/Detail/2015/12/26/443232/France-Muslim-Quran-Corsica-Paris--/
http://www.bbc.com/news/world-europe-35188634
http://www.nbcnews.com/storyline/paris-terror-attacks/paris-attacks-syria-refugees-frances-jungle-fear-backlash-n466076
http://www.nbcnews.com/storyline/paris-terror-attacks/paris-attacks-syria-refugees-frances-jungle-fear-backlash-n466076
http://edition.cnn.com/2015/11/20/europe/paris-terror-jungle-calais/
http://edition.cnn.com/2015/11/20/europe/paris-terror-jungle-calais/
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Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, peneliti ingin meneliti 

tentang mengapa teror bom di Paris yang juga dikenal dengan Paris Attack 

berdampak terhadap pengungsi Suriah di Perancis, khususnya di Paris. Perancis 

dipilih karena meskipun bukan negara yang paling banyak menerima pengungsi 

Suriah di Eropa seperti Jerman dengan total pengugsi Suriah sebanyak 39.987 

pada Desember 2015
17

, namun di negara ini pengungsi Suriah menjadi isu yang 

kompleks. Sedangkan pengungsi Suriah yang ada di Prancis berjumlah 2.520 dan 

merupakan 46.4% dari 9 negara asal pengungsi lainya yang datang ke Prancis.
18

  

Terjadi peningkatan terhadap permintaan suaka di Eropa selama tahun 2015 

sampai dengan 2016, di Perancis tercatat ada 85.244 permintaan, disusul dengan 

Italia dengan 123.482 dan paling banyak ditempati Jerman dengan 745.545 

permintaan permohonan suaka.
19

 Selain itu Perancis merupakan penyumbang 

dana bantuan terbesar kedelapan di Eropa untuk kemanusiaan pada 2014.
20

 

Namun masih banyak dari masyarakat Perancis yang melakukan tindakan 

diskriminatif dan penyerangan terhadap para pengungsi, mereka adalah 

kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok rasis, bahkan 

melakukan penyerangan di kamp pengungsi.
21

  

                                                             
17

 Resettlement and Other Forms of Legal Admission for Syrian Refugees, UNHCR, diakses 

dalam:  http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10016 (27/10/2017;20:00 WIB). 
18

 Applications and granting of protection status at first instance: 2016, Asylum Information 

Database (AIDA), diakses dalam: http://www.asylumineurope.org/reports/country/france/statistics 

(27/10/2017;20:19 WIB). 
19

 ASYLUM STATISTICS 2016: SHARPER INEQUALITIES AND PERSISTING ASYLUM 

LOTTERY, Asylum, Information Database (AIDA), diakses dalam: 

http://www.asylumineurope.org/news/23-05-2017/asylum-statistics-2016-sharper-inequalities-and-

persisting-asylum-lottery (27/8/2017;3:25 WIB) 
20

 A snapshot of the crisis – in the middle east and Europe, Syrian refugees, diakses dalam: 

http://syrianrefugees.eu/?page_id=10 (26/4/2016 ; 21:23WIB). 
21

 Calais Jungle refugees targeted by armed far-right militia in brutal campaign of violence, 

diakses dalam: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/calais-jungle-refugees-targeted-

by-armed-far-right-militia-in-brutal-campaign-of-violence-a6870816.html (8/12/2016:10;55 WIB) . 

Rising danger of French National Front fascists, diakses dalam: 

https://www.liberationnews.org/rising-danger-french-national-front-fascists/(8/12/2016;9:23 WIB). 

http://syrianrefugees.eu/?page_id=10
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/calais-jungle-refugees-targeted-by-armed-far-right-militia-in-brutal-campaign-of-violence-a6870816.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/calais-jungle-refugees-targeted-by-armed-far-right-militia-in-brutal-campaign-of-violence-a6870816.html
https://www.liberationnews.org/rising-danger-french-national-front-fascists/
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Hal lain yang paling menarik terhadap pemilihan negara Perancis sebagai 

objek penelitian ini karena Perancis adalah negara di mana tragedi penyerangan 

oleh terorisme berlangsung. Peristiwa Paris Attack merupakan aksi terror terbesar 

yang terjadi pada abad ke-21 dengan korban tewas sebanyak 134 orang setelah 

peristiwa Charlie Hebdo pada 7 Januari 2015 sampai 9 Januari 2015 yang 

menewaskan 17 orang di Paris, serangan Saint-Quentin-Fallavier pada 2015 yang 

menewaskan 1 orang di Saint Quentin Fallavier, dan Penembakan di Toulouse dan 

Montauban yang menewaskan 7 orang di wilayah Midi-Pyrénées di Perancis.
22

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat ditarik rumusan masalah 

mengapa Paris Attack berdampak terhadap pengungsi Suriah di Perancis. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa aksi 

pengeboman yang terjadi pada 13 November 2015 di Paris dapat berdampak 

terhadap pengungsi Suriah di Perancis. Selain itu juga dapat mengetahui dampak 

tragedi tersebut terhadap perilaku masyarakat Perancis mengenai pengungsi 

Suriah yang ada di Perancis.  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan 

masukan-masukan yang bermanfaat kepada semua pihak yakni: 

                                                             
22

 Al Qaeda branch claims Charlie Hebdo attack was years in the making, CNN, diakses dalam: 

http://edition.cnn.com/2015/01/14/europe/charlie-hebdo-france-attacks/ (28/10/2017;1:40 WIB), 

France attack suspect admits killing, police make link to Syria, reuters.com, diakses dalam: 

https://www.reuters.com/article/us-france-blast-investigation/france-attack-suspect-admits-killing-

police-make-link-to-syria-idUSKCN0P80EB20150628 (28/10/2017;1:45 WIB), France shooting: 

Toulouse Jewish school attack kills four, BBC News, diakses dalam: 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-17426313 (28/10/2017;1:52 WIB). 
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a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran serta memperkaya konsep-konsep atau memperkuat teori terhadap ilmu 

pengetahuan yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian. Secara 

akademis, melalui  tulisan  ini diharapkan pembaca memperoleh pengetahuan 

secara umum tentang pengungsi dan dampak dari serangan teroris yang terjadi 

pada 13 November 2015 di Paris yang berakibat pada ketidakpercayaan 

masyarakat Eropa, khususnya Perancis terhadap pengungsi yang datang dari 

Suriah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan kepada 

pembaca mengenai penggunaan konsep dan pendekatan dalam kajian Ilmu 

Hubungan Internasional yang berkaitan mengenai dampak pengungsi Suriah di 

Eropa terkait isu Islamophobia dan Islam di dunia internasional. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

gambaran tentang fenomena mengenai pengungsi untuk bahan pembelajaran dan 

untuk menambah informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan 

penelitian ini sebagai referensi yang berhubungan dengan pengungsi, identitas 

sosial, dan Islamphobia. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Rujukan penelitian pertama yaitu Jurnal Christian Aditya Pradipta
23

 dengan 

judul Pengaruh Islamophobia terhadap Peningkatan Kekerasan Muslim di 

Perancis.
24

 Dalam penelitiannya Christian Aditya Pradipta menjelaskan bahwa 

                                                             
23

 Alumni Program Studi Sarjana Hubungan Internasional UPN “Vetran” Jawa Timur. 
24

 Christian Aditya Pradipta, Pengaruh Islamophobia Terhadap Peningkatan Kekerasan Muslim di 

Perancis, Global & Policy: Journal of International Relations, Human Security and Transnational 

Crime, vol.4, no.2, Juli-Desember 2016, hal.101-118. 
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ketakutan terhadap Islam mendorong munculnya sikap Islamophobia yang 

mendorong tindak kekerasan terhadap Muslim. Ditambah sikap masyarakat 

Perancis yang sekuler mendorong munculnya kecurigaan terhadap Muslim, 

sehingga mereka cenderung untuk melakukan tindak kekerasan terhadap Muslim 

di Perancis. Masyarakat Perancis menganggap simbol-simbol agama seperti Islam 

dirasa akan menggangu keseimbangan multi kulturalisme masyarakat Perancis 

yang menjunjung tinggi sekularisme. Keberadaan Muslim dianggap mengganggu 

eksistensi masyarakat Perancis yang ada sebelumnya menurut pandangan konsep 

existentionalism. Peningkatan terhadap rasa ancaman inilah yang mendorong 

terhadap kekerasan fisik masyarakat Muslim di Perancis. Peningkatan 

pertumbuhan Muslim di Eropa, khususnya Perancis setiap tahunnya mendorong 

kekhawatiran masyarakat akan ancaman bom demografis Muslim. 

Persamaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah di mana 

perkembangan Islamophobia dalam masyarakat Perancis dapat memicu tindak 

kekerasan terhadap Muslim yang ada di Perancis. Kondisi masyarakat Perancis 

yang merasa terancam dan superioritasnya terganggu juga berpotensi 

menghasilkan tindak kekerasan yang ekstrem terhadap Muslim. Hal yang 

membedakan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah peneliti lebih berfokus 

pada pengungsi Suriah yang ada di Perancis yang mayoritasnya adalah Muslim 

dan dianggap datang sebagai ancaman oleh masyarakat Perancis. 

Rujukan penelitian kedua yaitu jurnal yang ditulis oleh Renitha Dwi 

Hapsari
25

 dengan judul Islamophobia dan Tindakan terhadap Minoritas Muslim 

                                                             
25

 Mahasiswa Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya. 
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oleh Pemerintah dan Kelompok 969 di Myanmar Tahun 2012-2016.
26

 Penelitian 

tersebut menjelaskan pengaruh Islamophobia dan munculnya Nasionalis Buddha 

di Myanmar dan rasa tidak aman yang dialami penduduk minoritas Islam di 

negara tersebut. Sejumlah ekstrimis Buddha seperti kelompok 969 melakukan 

kekerasan terhadap minoritas Muslim, terutama Muslim Rohingya. Hubungan 

patron-klien antara pemerintah dan masyarakat Buddhis mengakibatkan kekerasan 

terhadap penduduk Muslim semakin lebih parah. Ketika keberadaan Muslim di 

Myanmar menjadi ancaman bagi kelompok biksu, maka hal tersebut juga menjadi 

ancaman bagi pemerintah karena pemerintah harus mengakomodasi kepentingan 

pemeluk Buddha sebagai kelompok mayoritas. Kekerasan terhdap Muslim di 

Myanmar dilakukan melalui kekerasan fisik, verbal, dan perusakan bangunan atau 

tempat ibadah. Kekerasan tersebut dilakukan oleh para biksu yang tergabung 

dalam Gerakan 969 yang diketuai oleh Ashin Wirathu. Pada awalnya kekerasan 

hanya terjadi di walayah Rakhine namun kemudian menyebar ke wilayah lain 

seperti Meiktila dan Laisho. 

Persamaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah bagaimana 

Islamophobia dalam sebuah masyarakat dapat berubah menjadi tindak kekerasan. 

Ketika Islamophobia di sebuah wilayah dengan dukungan beberapa faktor seperti 

dukungan pemerintah atau identitas sosial seperti kemunculan Nasionalis Buddha 

yang ada di Myanmar dapat memancing tindak kekerasan dalam masyarakat. 

Perbedaannya adalah subjek kekerasan yang peneliti lakukan lebih berfokus pada 

pengungsi Suriah yang ada di Perancis. Pada penelitian yang peneliti lakukan juga 

                                                             
26

 Renitha Dwi Hapsari, Islamophobia dan Tindakan terhadap Minoritas Muslim oleh Pemerintah 

dan Kelompok 969 di Myanmar Tahun 2012-2016, Global & Policy: Journal of International 

Relations, Human Security and Transnational Crime, vol.4, no.2, Juli-Desember 2016, hal.26-38. 
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tidak terlalu tampak peran pemerintah atau hubungan patron-klien antara 

pemerintah dan masyarakat Perancis. 

Rujukan lainnya yaitu jurnal Islamophobia: Burma’s racist fault-line yang 

ditulis oleh Penny Green.
27

 Penny Green menganalisa Islamophobia yang dialami 

masyarakat Burma (Myanmar) terhadap masyarakat Rohingya yang telah hidup 

setidaknya dua abad di Myanmar dan belum diterima kewarganegaraan. Mereka 

dan warga Muslim yang ada di Myanmar sedang mengalami tindak kekerasan 

oleh anti-Muslim dan para politisi, termasuk Aung San Suu Kyi yang tidak 

bersedia untuk mengatasi rasisme. Hal tersebut menekankan bahwa perubahan 

konstitusi harus dilakukan. Menurut Penny Green, penganiayaan terhadap 

masyarakat Rohingya akan terus berlangsung. Sementara pemerintah asing 

banyak yang bersedia untuk membuat penawaran politik dan ekonomi dengan 

tentara junta yang rasis agar kekerasan terhadap masyarakat Rohingya dihentikan. 

Persamaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah bagaimana 

Islamophobia dalam sebuah masyarakat dapat berubah menjadi tindak kekerasan. 

Di mana ketika Islamophobia di sebuah wilayah dengan dukungan beberapa 

faktor seperti dukungan pemerintah atau identitas sosial dapat memancing tindak 

kekerasan dalam masyarakat. Adapun perbedaan dari penelitian yang peneliti 

lakukan adalah subjek dari penelitian tersebut. Penny Green menggunakan objek 

masyarakat Rohingya yang telah lama menetap di Myanmar, sedangkan penulis 

menggunakan pengungsi Suriah yang ada di Perancis. 

Rujukan lainnya yaitu jurnal dengan judul The veil under attack: Gendered 

dimensions of Islamophobic victimization yang ditulis oleh Neil Chakraborti dan 

                                                             
27

 Penny Green, Islamophobia: Burma’s racist fault-line, Institute of Race Relations, Vol. 55(2), 

2013: 93–98, diakses dalam: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0306396813497884 

(29/12/2016; 21:57 WIB). 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0306396813497884
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Irene Zempi.
28

 Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana pandangan publik 

terhadap wanita muslim yang menggunakan kerudung di tempat umum. Negara-

negara non Muslim seperti Inggris, di mana para wanita yang menggunakan 

kerudung di tempat umum diasingkan dan mendapat perlakuan diskriminatif 

bahkan tindak kekerasan, namun banyak dari hal tersebut tidak diberitakan oleh 

media massa. Tindakan tersebut terjadi karena kerudung yang menjadi simbol 

wanita muslim dipandang sebagai simbol Islam dalam masyarakat Barat. 

Multikulturalisme adalah ancaman terhadap nilai-nilai yang ada Inggris, dan 

kerudung berdasarkan pandangan publik di Inggris adalah simbol yang dianggap 

sebagai ancaman. Dalam konteks ini, praktek penggunaan kerudung telah menjadi 

dikotomi palsu “kami” dan “mereka” antara masyarakat Inggris dan Muslim. 

Tindakan diskriminatif dan kekerasan terhadap wanita berkerudung dalam 

masyarakat Eropa dikarenakan rasa takut dan kemarahan terhadap Muslim yang 

disebabkan oleh banyaknya kasus teror dan pengeboman. 

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalah bagaimana Islamophobia yang ada di tengah masyarakat dapat berujung 

pada perlakuan diskriminatif bahkan tindak kekerasan. Terutama pada Muslim 

wanita yang menggunakan kerudung sebagai lambang agama Islam. Hal yang 

membedakan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian tersebut 

lebih kepada gender yang berfokus pada diskriminasi wanita berkerudung sebagai 

lambang Islam. 

                                                             
28

 Neil Chakraborti dan Irene Zempi, The veil under attack: Gendered dimensions of Islamophobic 

victimization, International Review of Victimology, vol. 18, 3: pp. 269-284. First Published June 7, 

2012. Diakses dalam: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0269758012446983 

(30/12/2016; 00:13 WIB) 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0269758012446983
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Rujukan lainya yaitu skripsi yang ditulis oleh Husnul Murtadlo dengan 

judul Kebijakan Pemerintah Perancis terhadap Muslim di Perancis Pasca 11 

September 2001.
29

 Dalam penelitian tersebut peneliti menjelaskan bagaimana 

peristiwa 11 September yang terjadi pada tahun 2001 memunculkan dan 

menguatkan sikap anti Islam, Islamophobia dan intoleransi antar kultur dan agama 

yang berujung pada diskriminasi. Hal tersebut juga menyebar ke benua Eropa di 

mana Islam menjadi minoritas di wilayah tersebut sehingga harus berintegrasi 

dengan masyarakat dan budaya Barat. Tidak seperti negara Inggris dan Jerman 

yang memfasilitasi fenomena tersebut melalui kebijakan multikultur, Perancis 

malah mengeluarkan undang-undang yang dianggap tidak akomondatif karena 

menghalangi kebebasan beragama dan simbol-simbol agama. Kebijakan tersebut 

berupa pelarangan penggunaan simbol agama di tempat umum seperti penggunaan 

kerudung. Kerudung bagi masyarakat Muslim adalah syariat agama sehingga 

peraturan tersebut dianggap memberatkan dan mendiskriminasi masyarakat 

Muslin terutama kaum wanita. 

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalah bagaimana kebijakan pemerintah dapat menjadi pemicu semakin 

berkembangnya Islamophobia dalam masyarakat. Perbedaannya adalah fenomena 

yang menjadi dasar dari kebijakan tersebut terjadi di Amerika pada 11 September 

2001, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terjadi pada 13 November 2015 

di Paris, Perancis. Sedangkan objek yang peneliti gunakan adalah masyarakat 

Perancis terhadap pengungsi Suriah di Perancis. 

 

                                                             
29

 Husnul Murtadlo, 2011, Kebijakan Pemerintah Perancis terhadap Muslim di Perancis Pasca 11 

September 2001, Skripsi Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

UMM. 
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian  

No Judul dan Nama 

Peneliti 

Jenis Penelitian dan 

Alat Analisa 
Hasil 

1 Pengaruh 

Islamophobia 

terhadap 

Peningkatan 

Kekerasan Muslim 

di Perancis. 

 

Oleh: Christian 

Aditya Pradipta 

Kualitatif; 

 

Konsep Benturan 

Peradaban, Konsep 

Existentialism, Konsep 

Cultural Other 

Realistic Group 

Conflict Theory 

 

Ketakutan terhadap Islam 

mendorong munculnya sikap 

Islamophobia yang 

mendorong tidak kekerasan 

terhadap Muslim. Ditambah 

sikap masyarakat Perancis 

yang sekuler mendorong 

munculnya kecurigaan 

terhadap Muslim, sehingga 

mereka cenderung untuk 

melakukan tindak kekerasan 

terhadap Muslim di 

Perancis. 

2 Islamophobia dan 

Tindakan terhadap 

Minoritas Muslim 

oleh Pemerintah 

dan Kelompok 969 

di Myanmar Tahun 

2012-2016. 

 

Oleh: Renitha Dwi 

Hapsari 

Deskriptif; 

 

Islamophobia 

Menjelaskan pengaruh 

Islamophobia dan 

munculnya Nasionalis 

Buddha di Myanmar dan 

rasa tidak aman yang 

dialami penduduk minoritas 

Islam di negara tersebut. 

Sejumlah ekstrimis Buddha 

seperti kelompok 969 

melakuan kekerasan 

terhadap minoritas Muslim, 

terutama Muslim Rohingya. 

Hubungan patron-klien 

antara pemerintah dan 

masyarakat Buddhis 

mengakibatkan kekerasan 

terhadap penduduk Muslim 

semakin lebih parah. 

3 Islamophobia: 

Burma’s racist 

fault-line 

 

Oleh: Penny Green 

Kualitatif; 

 

State crime and 

Islamophobia 

Kekerasan terhadap 

masyarakat Rohingya dan 

penduduk Muslim di 

Myanmar dilakukan oleh 

seluruh masyarakat 

Myanmar yang tidak setuju 

dengan adanya masyarakat 

Muslim di Myanmar. Hal 

tersebut diperparah dengan 

dukungan pemerintah 

terhadap perlakuan 

kekerasan terhadap 

masyarakat Rohingya 
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tersebut. 

4 The veil under 

attack: Gendered 

dimensions of 

Islamophobic 

victimization  

 

Oleh: Neil 

Chakraborti dan 

Irene Zempi 

Kualitatif, 

 

Islamophobic 

victimization and 

gender 

Pandangan publik tentang 

wanita yang menggunakan 

kerudung di negara-negara 

non Muslim menempatkan 

mereka pada rasa takut dan 

perlakuan diskriminatif. 

Karena kerudung menjadi 

simbol Islam yang paling 

mudah untuk dikenali, 

kemudian ditambah dengan 

Islamophobia yang semakin 

memperparah pandangan 

masyarakat terhadap wanita 

Muslim yang kemudian 

dianggap berbahaya. 

5 Kebijakan 

Pemerintah 

Perancis terhadap 

Muslim di Perancis 

Pasca 11 

September 2001 

 

Oleh: Husnul 

Murtadlo 

Deskriptif, 

 

Konsep Kebijakan 

Sosial, Politik 

Multikulturalisme, 

Konsep Diskriminasi 

Peristiwa 11 September 

yang terjadi pada tahun 2001 

memunculkan dan 

menguatkan sikap anti 

Islam, Islamophobia dan 

intoleransi antar kultur dan 

agama yang berujung pada 

diskriminasi. Hal tersebut 

juga menyebar ke benua 

Eropa di mana agama Islam 

menjadi minoritas di 

wilayah tersebut sehingga 

harus berintegrasi dengan 

masyarakat dan budaya 

barat. 

6 

 

 

 

 

 

 

Dampak Paris 

Attack terhadap 

Pengungsi Suriah 

di Perancis 

 

Oleh: Bambang 

Dwi Waluyo 

 

 

 

Kualitatif, 

 

Islamophobia, Teori 

Identitas Sosial 

 

 

 

 

 

 

Peristiwa Paris Attack 

memberikan dampak 

terhadap pengungsi Suriah 

yang ada di Perancis. Bagi 

para pengungsi yang ada di 

Perancis, peristiwa tersebut 

membawa rasa cemas dan 

ketakutan yang besar karena 

mereka merasa tidak aman 

untuk berada di Perancis. 

Mereka juga mendapat 

perlakuan yang kurang adil 

dan diskriminatif dari 

masyarakat, ditambah 

semakin banyaknya 
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bermuculan kelompok-

kelompok atau geng 

masyarakat Perancis yang 

melakukan tindak kekerasan 

terhadap pengungsi Suriah 

yang ada di Perancis. 

 

1.5 Kerangka Teori dan Konsep 

1.5.1 Islamophobia 

Dalam kamus Oxford Islamophobia artinya adalah rasa tidak suka atau 

prasangka buruk terhadap Islam atau Muslim, terutama sebagai kekuatan politik.
30

  

Sedangkan menurut Ömür Orhun sebagai perwakilan dari Organization for 

Security and Co-operation in Europe (OSCE) yang dipublikasikan oleh 

Organisation of Islamic Cooperation (OIC) pada 2011 adalah di mana 

Islamophobia menjadi bentuk kontemporer dari rasisme dan xenophobia yang 

termotivasi oleh ketakutan yang tidak berdasar, ketidakpercayaan, dan kebencian 

terhadap orang Muslim dan Islam. Dalam hal ini Islamophobia diwujudkan 

melalui intoleransi, diskriminasi, dan wacana publik yang merugikan terhadap 

Muslim dan Islam. Berbeda dari rasisme klasik dan xenophobia, Islamophobia 

umumnya mengarah pada Islam radikal dan pengikutnya.
31

 

Islamophobia berkembang pesat di berbagai kalangan, termasuk dari 

kalangan menengah ke atas. Mulai dari mereka yang mencela maupun yang 

mengkritik Islam. Perilaku Islamophobia ditunjukkan oleh setiap kalangan yang 

                                                             
30

 Oxford dictionary, diakses dalam 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/islamophobia  (21/4/2016;19:11) 
31

   International Civil Liberties Alliance (ICLA), NGO Paper: What Does “Islamophobia” Mean? , 

OSCE Human Dimension Implementation Meeting, Working Session 6 Freedom of religion or 

belief Warsaw, Poland, Thursday September 26th 2013, HDIM.NGO/0537/13, 3 Oktober 2013. 

diakses dalam: http://www.osce.org/odihr/106577?download=true (26/4/2016 ; 23:25 WIB) 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/islamophobia
http://www.osce.org/odihr/106577?download=true
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mendukung kebencian tersebut dengan mengatasnamakan pembenaran ideologi.
32

 

Akibatnya, ekspresi tersebut dianggap oleh mereka sebagai pembenaran dalam 

pemahaman mereka.  

Penyebaran istilah Islamophobia semakin cepat dengan bantuan media 

massa yang semakin mudah dan murah untuk diakses. Ditambah dengan 

munculnya peristiwa besar yang mengguncang dunia seperti peristiwa 

pembajakan pesawat yang menabrak gedung kembar World Trade Center (WTC) 

pada 11 September 2001 dan ketika Freiheitliche Partei Österreichs (FPO) atau 

Partai Kebebasan Austria menjadi pihak oposisi dari pemerintah berkuasa dari 

tahun 2000 hingga 2005 dimana FPO telah menjadikan Islamophobia sebagai 

salah satu strategi utama untuk memobilisasi pemilih, sehingga semakin 

menyebarkan Islamophobia ke seluruh dunia.
33

  

Fenomena 9/11 mengakibatkan ketakutan besar di Eropa, sehingga negara-

negara Eropa dengan cepat menyimpulkan bahwa serangan serupa bisa terjadi di 

wilayah mereka. Menteri Dalam Negeri Inggris David Blunkett pada 15 Oktober 

2001 dalam Hansard (catatan verbatim resmi perdebatan di Inggris)  menyatakan 

bahwa Inggris tidak akan menawarkan keramahan untuk teroris dan 

mengumumkan ketentuan untuk memfasilitasi penahanan dan pemindahan warga 

negara asing yang di duga terlibat dalam jaringan teroris.
34

 Sementara itu negara-

                                                             
32

 Fiqriarifah, 2013, Pengaruh Islam Phobia Eropa Terhadap Perkembangan Agama Islam Di 

Belanda 2005-2010 , Skripsi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Politik Dan Ilmu 

Sosial Universitas Hasanuddin 2013, hal. 25. 
33

 Farid Hafez, European Islamophobia reports 2015, İstanbul 2016, Turkuvaz Haberleşme ve 

Yayıncılık A.Ş hal.26. diakses dalam: 

http://www.islamophobiaeurope.com/reports/2015/en/EIR_2015.pdf (26/4/2016 ; 22:05 WIB) 
34

 Christina Boswell, Migration Control in Europe after 9/11: Explaining the Absence of 

Securitization, Preliminary Draft, 27 February 2006, Hamburg, Hamburg Institute of International 

Economics hal.8. diakses dalam: 

https://liberalarts.utexas.edu/european_studies/_files/PDF/immigration-policy-

conference/boswell.pdf (21/6/2016;19:11). 

https://liberalarts.utexas.edu/european_studies/_files/PDF/immigration-policy-conference/boswell.pdf
https://liberalarts.utexas.edu/european_studies/_files/PDF/immigration-policy-conference/boswell.pdf
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negara anggota Uni Eropa yang lain mengumumkan penguatan kontrol perbatasan 

eksternal dan diberlakukan kembalinya pemeriksaan berkala di perbatasan antar 

negara Schengen.
35

 

Islamophobia juga telah masuk ke dalam masyarakat Eropa. Di Perancis 

terjadi peningkatan kekerasan terhadap Muslim yang didefinisikan sebagai 

kekerasan langsung yang menyebabkan luka fisik dan sosiologis.
36

 Kekerasan 

dalam bentuk verbal seperti ancaman dan intoleransi yang menyebabkan 

psychology harm pada muslim juga terus meningkat dalam masyarakat Eropa. 

Kekerasan tersebut terjadi karena adanya peningkatan serangan dari kelompok 

teror yang mengatasnamakan Islam dan mengakibatkan banyak korban. Akibatnya 

Islam dipandang sebagai golongan yang dapat mengancam. 

1.5.2 Social Identity Theory 

Social Identity Theory (teori identitas sosial) pada awalnya dikembangkan 

oleh Henri Tajfel pada tahun 1957 untuk menjelaskan mengenai perubahan sosial, 

prasangka, diskriminasi, dan konflik antar kelompok.
37

 Menurut Tajfel, social 

identity (identitas sosial) adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal 

dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial 

bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut.
38

 

Identitas sosial mendefinisikan dan mengevaluasi seseorang melalui konsep diri 

dan bagaimana seseorang akan diperlakukan dan memperlakukan orang lain.
39

 

                                                             
35

 Ibid. 
36

 Christian Aditya Pradipta Op.Cit. Hal.106. 
37

 McKeown, S., Haji, R., & Ferguson, N. 2016. Understanding Peace and Conflict Through 

Social Identity Theory. Switzerland: Springer International Publishing. hal. 3 
38

 Utami, F. N., & Silalahi, b. y. (2013). Hubungan antar identitas sosial dan konformitas pada 

anggota komunitas virtual kaskus regional depok. Proceeding PESAT volume. 5 oktober, 93-98. 

hal. 94, diakses dalam: http://download.portalgaruda.org/article.php?article=134590&val=1450 

(3/12/2016;15.23 WIB) 
39

 McKeown, S., Haji, R., & Ferguson, N. Op.Cit. hal. 7 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=134590&val=1450
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Dengan alasan ini, ketika seorang anggota dari sebuah kelompok membandingkan  

antara kelompoknya dengan kelompok lain, maka mereka merasa kelompok 

merekalah yang paling benar dan lebih baik daripada kelompok lain. Selain etnik 

dan agama, kelompok terbentuk karena rasa emosional, rasa saling memiliki, da 

kenangan bersama.
40

 

Rasa emosional (emotional feelings) yang sama cenderung mengarahkan 

orang untuk membentuk kelompok agar dapat menyalurkan emosi mereka. Rasa 

emosional dapat berupa rasa marah, kecewa, senang, disisihkan, ataupun sedih, di 

mana emosi tersebut tumbuh dan akhirnya mempertemukan orang-orang yang 

merasakan hal yang sama hingga akhirnya membentuk kelompok. Rasa saling 

memiliki atau belongingness adalah identitas bersama untuk sekelompok orang 

yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan 

bersama. Dalam hal ini rasa saling memiliki dapat digambarkan dalam rasa cinta 

tanah air dan nasionalisme. Sedangkan kenangan bersama ataau collective 

memories adalah kenangan atau memori yang disampaikan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. 

Dalam kasus ini masyarakat Perancis mengidentifikasikan diri mereka 

dalam satu kelompok berdasarkan atas perasaan emosional dan rasa memiliki atas 

kenangan kolektif akibat terjadinya Paris Attack. Di mana rasa nasionalisme yang 

telah ada dalam masyarakat Perancis ditambah dengan semakin berkembangnya 

Islamophobia dalam masyrakat mendorong mereka untuk membentuk kelompok. 

Kemudian konflik muncul ketika mereka mengidentifikasi pengungsi dari Suriah 

                                                             
40

 Byaruhanga, R. A. (1999). Social identity and confl ict: A positive approach. In E. Wamala, 

A. R. Byaruhanga, A. T. Dalfovo, J. K. Kigongo, S. A. Mwanahewa, & G. Tusabe (Eds.), 

Social reconstruction in Africa: Uganda philosophical studies, II. The council for research 

in values and philosophy (pp. 99–117). Washington, DC: Library of Congress 

Cataloging-in-Publishing, Dalam: McKeown, S., Haji, R., & Ferguson, N. Op.Cit. hal. 192 
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sebagai sebuah kelompok yang menyebabkan terjadinya Paris Attack yang 

mengakibatkan banyak dari kelompok mereka dan keluarganya menderita, 

sehingga mereka memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok pengungi 

Suriah tersebut. 

Identifikasi yang kuat mengenai rasa kebersamaan dan kebanggaan adalah 

faktor peyebab inti mengapa sebuah kelompok memilih terlibat dalam 

kekerasan.
41

 Misalkan satu dari anggota golongan tersakiti atau mendapat masalah 

maka anggota dari golongannya akan melakukan pembelaan dan cenderung terjadi 

aksi kekerasan. Secara umum, tindakan kolektif dapat berarti setiap perilaku yang 

terkoordinasi oleh sekelompok orang, tetapi istilah ini biasanya didefinisikan 

dalam psikologi sosial dan bidang terkait sebagai tindakan yang diambil atas nama 

kelompok atau kelompok untuk mempengaruhi status, kondisi, dan/atau identitas 

mereka.
42

 

Perlakuan diskriminasi dan tuduhan atas tidakan terorisme yang mengarah 

terhadap para pengungsi Suriah dilontarkan oleh penduduk Perancis yang 

memiliki rasa nasionalisme, rasa memiliki atas penderitaan dari para korban Paris 

Attack. Penduduk Perancis mengidentifikasi korban dari Paris Attack sebagai 

bagian dari masyarakat Perancis dan bagian dari mereka yang pantas menerima 

keadilan atas kerjasama para terorisme dan para pengungsi Suriah yang masuk ke 

Paris. Pada sisi lain, para pengungsi Suriah yang diidentifikasi sebagai kelompok 

yang jahat dan membawa masalah semakin menutup diri mereka dan saling 

berkelompok demi saling melindungi diri. 

 

                                                             
41

 Ibid. Hal. 220 
42

 Ibid. Hal. 94 
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1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa 

Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan adanya sasaran analisa 

yang tepat agar dapat mempermudah dalam mencari pokok permasalahan yang 

sedang dihadapi oleh para analis. Dalam Ilmu Hubungan Internasional, terdapat 

dua level analisa seperti yang dijelaskan oleh Mochtar Mas‟oed, yaitu unit analisa 

dan unit eksplanasi. Unit analisa merupakan perilaku yang hendak kita 

deskripsikan, jelaskan, dan ramalkan (variabel dependen). Sedangkan unit 

eksplanasi merupakan dampak terhadap unit analisa yang hendak kita amati (bisa 

juga disebut dengan variabel independen).
43

Setelah para analis menentukan unit 

analisa dan unit eksplanasinya, kemudian dikelompokkan ke dalam identifikasi 

tingkat analisa, yang mana memiliki tiga tingkatan yaitu individu dan kelompok, 

negara-bangsa, serta sistem regional dan global. 

Setelah analis dapat membedakan unit analisa dan unit eksplanasi, dan dapat 

mengelompokkan identifikasi tingkat analisa, langkah selanjutnya adalah 

mengelompokkan ke dalam tingkat analisa yang dapat dilihat dari tiga 

kemungkinan, yakni Reduksionis (unit analisa lebih tinggi dibandingkan dengan 

unit eksplanasi), Korelasionis (unit analisa dan unit eksplanasinya pada tingkatan 

yang sama), dan Induksionis (unit analisa lebih rendah dibandingkan dengan unit 

eksplanasi).
44

Untuk lebih jelasnya, penulis mengelompokkan ke dalam bentuk 

tabel seperti di bawah  ini: 

 

 

                                                             
43

 Mohtar Mas‟oed,1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES, 

hal 39. 
44

 Ibid. hal 44. 
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Unit 

Eksplanasi 

Tabel 1.2  Unit Analisa 

 Individu & 

Kelompok 

Negara-

Bangsa 

Sistem 

Regional & 

Global 

Individu & 

Kelompok 

 

2 
 

1 
 

1 

Negara-

Bangsa 

 

3 
 

2 
 

1 

Sistem 

Regional & 

Global 

 

3 

 

3 

 

2 

 Keterangan: 1. Reduksionis 

  2. Korelasionis 

  3. Induksionis 

Penjelasan di atas mengenai level analisa, maka dalam penelitian ini yang 

menggunakan metode penelitian kualitatif ini dengan judul Dampak Paris Attack 

terhadap Pengungsi Suriah di Perancis. Penulis menggunakan jenis penelitian 

Reduksionis karena unit analisa lebih tinggi daripada unit eksplanasinya. Unit 

analisanya adalah Alasan Paris Attack Berdampak terhadap Pengungsi Suriah di 

Perancis (Sistem Regional), sedangkan unit eksplanasinya Tindakan Masyarakat 

Perancis terhadap Pengungsi Suriah (Individu & Kelompok). Kemudian kedua 

variabel tersebut melahirkan sebuah hipotesis dan penulis menguji kebenaran 

hipotesis tersebut. 

1.6.2 Jenis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil oleh penulis, maka penulisan 

dalam penelitian ini menggunakan metode eksplanatif. Metode eksplanatif 

bertujuan untuk menjelaskan dua atau lebih variable.
45

 Dalam penelitian ini 

penulis berupaya untuk menjawab pertanyaan berupa “mengapa” yang 

menjelaskan mengenai sebab suatu gejala atau permasalahan tersebut bisa terjadi.  

                                                             
45

 Ulber silalahi, 2012, Metodologi Penelitian Sosial, Bandung, PT. Refika Aditama hal.30. 
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1.6.3 Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data 

hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan juga 

data yang diperoleh berupa kata-kata dan tidak dapat disusun dalam struktur 

klasifikasi.
46

 Analisis data kualitatif meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
47

 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

telaah pustaka (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan data dari 

literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan 

kemudian menganalisanya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-

jurnal, majalah, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu 

Dalam pembahasan ini penulis akan memfokuskan pada tragedi Paris Attack 

yang terjadi pada tanggal 13 November 2015, di mana tragedi tersebut 

mengakibatkan banyaknya korban berjatuhan dan berdampak pada keadaan di 

mana Paris memasuki masa keadaan darurat negara pada 14 November 2015
48

, 

hingga waktu keadaaan darurat negara berakhir pada  Juli 2017. 
49

 Namun  penulis 

                                                             
46

 Ibid. hal.339. 
47

 Ibid. 
48

 Paris attacks: France declares state of emergency after over 100 people killed in the capital, 

independent.co.uk, diakses dalam: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/paris-

attacks-france-declares-state-of-emergency-after-dozens-killed-in-french-capital-a6734321.html 

(21/4/2016;20:47 WIB). 
49

 France set to extend state of emergency until July 2017, Radio France Internationale, diakses 

dalam: http://en.rfi.fr/france/20161210-france-set-extend-state-emergency-till-july-2017 

(22/12/2016; 22:44 WIB) 
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membatasi waktu dalam penelitian hingga ketika kamp pengungsi Calais 

dibongkar oleh pemerintah Perancis pada 24 Oktober 2016.
50

 Karena kamp Calais 

dianggap sebagai kamp pengungsian ilegal dan banyak menimbulkan masalah. 

b. Batasan Materi 

Penulis juga membatasi pembahasan ini pada dampak dari Paris Attack 

terhadap pengungsi Suriah yang ada di dalam negara Perancis dan bagaimana hal 

tersebut dapat terjadi. Para pengungsi yang berada di Perancis menerima dampak 

apa dari tragedi tersebut dan bagaimana itu terjadi sehingga mengakibatkan reaksi 

oleh penduduk lokal yang ada di Perancis.  

1.7 Hipotesis 

Setelah terjadi peristiwa penembakan dan pengeboman yang terjadi di 

Perancis pada 13 November 2015, sedikit banyaknya memberikan dampak 

terhadap para pengungsi Suriah di sana. Terjadi perubahan sikap dari masyarakat 

Perancis terhadap pengungsi, khususnya pengungsi yang datang dari Suriah. 

Selain itu juga banyak bermunculan bentuk sikap tidak toleran dan perilaku 

diskriminatif terhadap pengungsi Suriah. Tidak hanya terjadi terhadap pengungsi, 

masyarakat musim Perancis yang kebanyakan dari mereka adalah pendatang, juga 

menagalami perlakuan yang sama. 

Peristiwa Paris Attack memicu bangkitnya identitas sosial di masyarakat 

Perancis dan munculnya Islamophobia. Masyarakat Perancis menganggap 

pengungsi sebagai masalah untuk negara mereka dan menjadi kelompok yang 

dianggap berbahaya. Pengungsi yang datang ke Perancis dianggap berbahaya dan 

mereka hanya memanfaatkan keuntungan yang diberikan oleh pemerintah 

                                                             
50

 1 in 3 refugee kids vanished after Calais ‘Jungle’ camp demolition – charity, Rusia Today, 

diakses dalam: https://www.rt.com/news/367995-calais-refugee-children-missing/ (22/12/2016; 

23:04 WIB) 
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Perancis. Pengungsi juga dianggap sebagai jalur masuk teroris dan membawa 

budaya kekerasan sehingga dianggap akan menyebarkan budaya kekerasan 

tersebut di Perancis. Selain itu, pengungsi juga dianggap sebagai acaman untuk 

lingkungan di kalangan masyarakat Perancis. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Bab satu dalam skripsi ini adalah pendahuluan yang membahas mengenai 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Manfaat 

penelitian terdiri dari dua yaitu, manfaat secara akademis dan manfaat secara 

praktis. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu, kemudian kerangka teori yang 

terdiri dari Islamophobia dan teori identitas sosial, setelah itu adalah metodologi 

penelitian, dan terakhir adalah hipotesa.  

Bab ke dua membahas mengenai peristiwa Paris Attack dan dampaknya 

terhadap pengungsi suriah di perancis. Bab ini menjelaskan bagaimana peristiwa 

Paris Attack pada 13 November 2015 terjadi, kemudian bagaimana respon dari 

pemerintah Perancis menanggapi peristiwa tersebut. Selanjutnya adalah  respon 

dari masyarakat Perancis terhadap peristiwa tersebut seperti diskriminasi dan 

penghasutan. Dan yang terakhir adalah seperti apa Islamophobia di Perancis 

Bab tiga daam skripsi ini membahas mengenai identitas sosial masyarakat 

Perancis. Bab ini menjelaskan bagaimana terbentuknya identitas sosial masyarakat 

Perancis melalui faktor internal dari teori identitas sosial. Bab ini juga membahas 

bagaimana identitas masyarakat Perancis modern dan bagaimana peristiwa Paris 

Attack dapat berpengaruh terhadap identitas sosial masyarakat Perancis.  

Pada bab empat membahas mengenai Islamophobia dan pandangan 

masyarakat Perancis terhadap pengungsi suriah. Bab ini membahas mengenai 
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faktor eksternal identitas sosial masyarakat Perancis. Selain itu, bab ini juga 

membahas mengenai pandangan masyarakat Perancis terhadap pengungsi Suriah 

yang mereka pandang sebagai Muslim dan pendatang. Pada bab ini juga 

membahas bagaimana identitas sosial masyarakat Perancis membentuk 

Islamophobia. Sedangkan pada bab lima berisi kesimpulan dan saran. 


