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BAB III 

IDENTITAS SOSIAL MASYARAKAT PERANCIS 

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang terbentuknya kelompok 

masyarakat yang pada akhirnya membentuk identitas sosial dalam masyarakat 

Perancis. Pembahasan tersebut akan terhubung antara sejarah masyarakat Perancis 

dan pola pikir yang muncul dari dalam diri masyarakat Perancis yang akhirnya 

mempengaruhi identitas sosial mereka. Berikutnya penjelasan mengenai peristiwa 

tersebut dapat membangkitkan identitas masyarakat Perancis. Kemudian bagaimana 

identitas sosial tersebut pada akhirnya menciptakan jarak antara masyarakat Perancis 

dengan kelompok pengungsi dan migran. 

3.1 Faktor Internal Identitas Sosial Masyarakat Perancis 

Identitas sosial sering disebut sebagai identitas kolektif atau identitas  

kelompok. Namun, konstruk ini juga berhubungan dengan identitas diri, komitmen, 

atau bahkan harga diri kolektif bukan berdasar atas individu atau pribadi.
1
 Selain

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

dan kenangan bersama.
2
 Faktor internal identitas sosial masyarakat Perancis adalah

1
Ashmore, Deaux, & McLaughin-Volpe, 2004 dan Ashforth & Mael, 1989 dalam Jennifer Feitosa dan 

Eduardo Salas, Social Identity: Clarifying its Dimensions across Cultures, Department of Psychology, 

Institute for Simulation and Training, University of Central Florida, USA, diakses dalam: 

http://hrcak.srce.hr/file/140682 (16/5/2017;9:42WIB) 
2
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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konstruk yang berhubungan dengan identitas diri, komitmen, atau bahkan harga diri 

kolektif yang tertuang dalam rasa emosional, rasa saling memiliki, dan kenangan 

bersama. Dalam hal ini peneliti memaparkan faktor internal identitas sosial 

masyarakat Perancis ke dalam dua waktu, periode pertama menjelaskan bagaimana 

identitas sosial tumbuh dalam peristiwa Revolusi Perancis yang memunculkan 

kelompok masyarakat yang nasionalis dan yang kedua pada era modern peristiwa 

Paris Attack memicu kembali munculnya kelompok masyarakat yang nasionalis. 

3.1.1 Terbentuknya Kelompok Masyarakat di Perancis 

Rasa emosional, saling memiliki, dan kenangan bersama merupakan rasa yang 

muncul dari dalam diri setiap individu yang akhirnya menuntun mereka untuk 

menemukan kesamaan pada diri setiap orang, yang kemudian faktor tersebut  

akhirnya membentuk kelompok atas dasar kesamaan. Dalam kasus ini masyarakat 

Perancis telah melalui perjalanan sejarah yang panjang yang dimulai dengan 

kenangan bersama tentang bagaimana pihak gereja menguasai pemerintahan dan 

perekonomian di Perancis dan memonopoli kehidupan di sana. Ketika masyarakat 

pada tahap awal Revolusi Perancis dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama 

merupakan pihak yang memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh 

pihak gereja Katolik Perancis.
3
  Golongan kedua merupakan golongan yang memiliki 

hak istimewa dan dimiliki oleh orang-orang seperti kaum imam dan kaum 

                                                             
3
 Marvin Perry, 2013, Pradaban Barat: Dari Revolusi Perancis Hingga Zaman Global, Terj. Saut 

Pasaribu, Kreasi Wacana, hal.5-7. 
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bangsawan.
4
  Golongan ketiga atau sebagai golongan pekerja dan memiliki posisi 

yang paling lemah di Perancis yang diemban oleh kaum buruh pekerja, petani, dan 

borjuis yang ada di Perancis.
5
  

Ketidakadilan pada masa itu, menuntun masyarakat untuk melakukan 

pemberontakan dan akhirnya terjadilah revolusi Perancis yang diperjuangkan oleh 

masyarakat Perancis sejak Juli 1988 dan menjadi tahap awal dari revolusi Perancis. 

Pada 17 Juni 1789 ketika golongan ketiga memproklamasikan diri sebagai majelis 

nasional menjadi awal dari tahap moderat dari revolusi Perancis. Revolusi tahap 

radikal diakhiri dengan Maximilien François Marie Isidore de Robespierre sebagai 

tokoh dalam revolusi tersebut dipenggal pada 27 Juli 1794 dan kekuasaan jatuh ke 

tangan para jendral seperti Napoleon.
6
 Robespierre

 
 percaya untuk mempertahankan 

revolusi maka dia harus beraliansi dengan masyarakat.
7
 Karena menurutnya musuh 

terbesar Perancis pada masa itu adalah golongan menengah, dan untuk 

mengalahkannya kita perlu mengumpulkan masyarakat.
8
 

Munculnya rasa emosi, marah, dan rasa dibedakan terhadap kerajaan dan 

golongan yang mempunyai hak istimewa sebagai golongan-golongan penguasa 

memupuk rasa kebersamaan atas masalah yang mereka hadapi. Rasa emosional itulah  

akhirnya menyatukan masyarakat Perancis untuk melakukan revolusi terhadap sistem 

pemerintahannya. Rasa emosional yang dialami oleh masyarakat Perancis pada masa 

                                                             
4
 Ibid. hal. 6. 

5
 Ibid. hal. 7. 

6
 Ibid. hal. 6. 

7
 Dylan Rees dan Duncan Townson, 2008, access to history: France in Revolution, edisi ke-4, Hodder 

Education, London, Hodder Education hal.112. 
8
 Ibid. 
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itu menuntun mereka untuk membentuk kelompok perjuangan dalam memperoleh 

revolusi. 

Perancis juga pernah menghadapi serangan penyerbu asing pada tahap radikal, 

ketika kaum Jacobin sebagai kelompok dominan di Perancis menggantikan kaum 

Girondin dalam konvensi nasional pada Juni 1793.
9
  Dalam pertempuran melawan 

para penyerbu asing, mereka mewajibkan pria yang belum menikah dan berusia 

antara 18 hingga 25 tahun mengikuti wajib militer.
10

 Pada masa itu pula ditumbuhkan 

rasa cinta tanah air (la patrie) dan diilhami oleh cita-cita kebebasan, kesamaan, dan 

persaudaraan. Pada akhir Juli 1794 Perancis berhasil menaklukkan pasukan musuh.
11

  

Kaum Jacobin juga menggembar-gemborkan kebangkitan nasionalisme 

modern. Dalam usaha menuntut kesetiaan yang menyeluruh mereka menyebarkan 

berita kemenangan dan cerita-cerita nasionalisme para tentara yang berjuang dan 

diingatkan akan kewajiban mereka terhadap la patrie di sekolah-sekolah, koran 

harian, melalui puisi dan pidato, dan rapat umum.
12

  Mereka juga menyebarkan kata-

kata semangat seperti “warga negara lahir, hidup, dan mati untuk tanah air” di 

tempat-tempat umum agar dibaca oleh masyarakat.
13

  Mereka juga menyatakan 

serdadu revolusi berjuang bukan demi uang atau demi raja, tapi demi bangsa. 

Rasa cinta tanah air tersebut menuntun masyarakat Perancis pada rasa saling 

memiliki terhadap negara yang mereka cintai untuk memenangkan pertempuran dan 

                                                             
9
 Marvin Perry, Op.Cit. hal. 23.; Dylan Rees dan Duncan Townson,Op.Cit. Hal.106.  

10
 Marvin Perry, Op.Cit. hal 25.  

11
 Ibid. 

12
 Ibid. 

13
 Ibid. 
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mengusir militer asing yang mencoba mengambil alih negara mereka. Bahkan 

perasaan itu juga mengantarkan Perancis menjadi negara yang berjaya. Nilai-nilai 

tersebut tumbuh dalam masyarakat Perancis dan membentuk karakter dari masyarakat 

Perancis itu sendiri. Rasa saling memiliki tersebut tidak hanya ada di kalangan 

militer, namun juga ada pada setiap masyarakat Perancis. Rasa cinta tanah air ini 

merupakan bentuk dari rasa saling memiliki atas negara demi kebebasan dan cita-cita 

bersama. 

Hal tersebut terjadi karena masyarakat Perancis kecewa terhadap pihak kerajaan 

karena tidak mampu memakmurkan rakyatnya. Selain itu munculnya pemikiran 

pembaruan dan kebebasan agar tidak ada kesenjangan yang jauh antara yang kaya 

dan miskin serta kemakmuran bersama. Bahwa perjuangan yang dilakukan oleh 

masyarakat Perancis bukanlah untuk raja atau uang, melainkan berpusat pada 

kepentingan khusus rakyat Perancis.
14

 

Memori kolektif atau kenangan bersama yang masyarakat Perancis alami pada 

masa itu juga menjadi dasar identitas sosial masyarakat Perancis. Perjuangan 

masyarakat Perancis dalam mencapai revolusi dan kemerdekaan dari penindasan yang 

dilakukan pihak gereja dan para bangsawan hingga perjuangan melawan serbuan 

militer asing terus diceritakan dari generasi ke generasi. Secara tidak langsung 

masyarakat Perancis membangun memori kolektif dalam kelompok masyarakatnya 

yang akhirnya menciptakan identitas kelompok masyarakat Perancis. 

 

                                                             
14

 Marvin Perry, Op.Cit. hal 25.  
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3.1.2 Identitas Sosial Masyarakat Perancis Modern 

Pada saat ini rasa emosional, saling memiliki, dan kenangan bersama muncul 

dengan bentuk yang berbeda namun membawa dampak yang sama. Seiring 

banyaknya terjadi serangan teror di Perancis dengan mengatasnamakan Islam 

memunculkan rasa emosional terhadap agama Islam yang dianggap radikal dan pro 

kekerasan. Banyaknya aksi teror yang terjadi di Perancis dengan mengatasnamakan 

Islam memang bukan hal yang baru. Pada tanggal 18 Maret 2012 pernah terjadi 

penembakan  di depan sekolah Yahudi di Perancis yang menewaskan satu orang Rabi 

dan 3 orang siswa dan 6 orang siswa lainnya terluka.
15

 Tersangka dari penembakan 

tersebut adalah Mohammed Merah yang merupakan ekstremis Muslim dari kelompok 

Jihadist Muslim.
16

 Mohammed Merah juga melakukan dua serangan lain sebelum 

akhirnya melakukan penembakan di sekolah Yahudi, hingga akhirnya tewas ditembak 

setelah menolak untuk menyerahkan diri kepada pihak berwenang Perancis.
17

  

Selain itu, masyarakat Perancis juga pernah di hantui dengan teror pembunuhan 

dan penyerangan di jalan. Dari banyaknya penyerangan terpisah tersebut, diketahui 

salah satu pelaku yang melakukan penyerangan  di stasiun polisi di pusat kota Paris 

                                                             
15

 Rabbi, three children shot dead outside Jewish school in France, Washington Post, diakses dalam: 

https://www.washingtonpost.com/world/europe/father-two-children-shot-dead-outside-jewish-school-

in-france/2012/03/19/gIQAclfUMS_story.html?utm_term=.c51ceaff38a5 (14/8/2017; 9.14 WIB). 
16

 Who was French gunman Mohammed Merah?, CNN, diakses dalam: 

http://edition.cnn.com/2012/03/21/world/europe/france-shooting-suspect-profile/index.html 

(14/8/2017; 9.20 WIB). 
17

 Ibid. 

https://www.washingtonpost.com/world/europe/father-two-children-shot-dead-outside-jewish-school-in-france/2012/03/19/gIQAclfUMS_story.html?utm_term=.c51ceaff38a5
https://www.washingtonpost.com/world/europe/father-two-children-shot-dead-outside-jewish-school-in-france/2012/03/19/gIQAclfUMS_story.html?utm_term=.c51ceaff38a5
http://edition.cnn.com/2012/03/21/world/europe/france-shooting-suspect-profile/index.html
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Perancis meneriakkan “Allahu akbar”.
18

 Aksi teror yang terus terjadi hingga peristiwa 

penembakan Charlie Hebdo 2015
19

 menumbuhkan rasa emosi, marah, dan takut 

terhadap agama Islam yang dianggap sebagai alasan yang mendasari peristiwa 

tersebut. Agama Islam dianggap sebagai agama yang radikal dan menyukai kekerasan 

sehingga tidak pantas untuk ada dan berkembang di Perancis.
20

 

Tabel 3.1 Serangan Mengatas Namakan Islam Sebelum Paris Attack 2015 

No. Peristiwa Waktu 

1 Penembakan  di depan sekolah Yahudi di Perancis Maret 2012 

2 Penyerangan di jalan selama 3 hari Desember 2014 

3 Penembakan di gedung majalah Charlie Hebdo Januari 2015 

4 
Perampokan oleh pelaku penembakan di gedung 

majalah Charlie Hebdo 
Januari 2015 

5 
Perampokan supermarket oleh pelaku 

penembakan di gedung majalah Charlie Hebdo 
Januari 2015 

6 
Penembakan dua polisi wanita oleh pelaku 

penembakan di gedung majalah Charlie Hebdo 
Januari 2015 

 

Rasa takut, marah dan khawatir yang dialami oleh masyarakat Perancis 

akhirnya mempengaruhi sifat dan perilaku masyarakat Perancis terhadap orang-orang 

Muslim yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainya. Rasa emosional ini 

akhirnya membentuk pola pikir dalam masyarakat bahwa Muslim adalah golongan 

masyarakat yang berbahaya dan menyukai kekerasan, sehingga perilaku diskriminatif 

                                                             
18

 France gripped by fear at Christmas after third street attack in three days, Independent, diakises 

dalam: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/france-gripped-by-fear-at-christmas-after-

third-street-attack-in-three-days-9943109.html (14/8/2017; 9.33 WIB). 
19

Charlie Hebdo attack: Three days of terror, BBC News, diakses dalam: 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30708237 (17/7/2017; 10:22 WIB). 
20

 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.107. 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/france-gripped-by-fear-at-christmas-after-third-street-attack-in-three-days-9943109.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/france-gripped-by-fear-at-christmas-after-third-street-attack-in-three-days-9943109.html
http://www.bbc.com/news/world-europe-30708237
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dan rasa tidak aman berada di dekat orang Islam merupakan sesuatu yang dianggap 

wajar dan lumrah. 

Rasa saling memiliki di antara masyarakat Perancis juga semakin kuat karena 

banyaknya peristiwa teror yang terjadi. Masyarakat berkumpul di bekas tempat 

kejadian perkara untuk menaruh bunga dan berdoa kepada para korban dalam 

peristiwa-peristiwa tersebut. Selain itu, rasa nasionalisme juga semakin berkembang 

dengan banyaknya pengungsi yang datang ke Perancis. Para pengungsi yang datang 

dari timur tengah yang notabene sebagai pusat peradaban Islam dianggap hanya 

menambah beban negara mereka.
21

 

Para pengungsi dianggap memperbesar pengeluaran negara dan memperbesar 

peluang masuknya terorisme ke Perancis.
22

 Selain itu masyarakat Perancis juga 

mengkhawatirkan para pengungsi nantinya akan membawa budaya kekerasan yang 

dimiliki Islam.
23

 Pengungsi yang datang ke Perancis belum tentu akan kembali ke 

wilayah mereka dalam waktu dekat, serta banyak kemungkinan mereka akan 

menetap. Hal tersebut dianggap berdampak akan memperbesar persaingan kerja di 

Perancis karena banyak di antara pengungsi yang telah berpendidikan.  

                                                             
21

  Richard Wike, Bruce Stokes dan Katie Simmons, Europeans Fear Wave of Refugees Will Mean 

More Terrorism, Fewer Jobs, Pew Research Center, diakses dalam: 

http://www.pewglobal.org/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorism-

fewer-jobs/ (17/7/2017; 10:48 WIB). 
22

 Ibid. 
23

 Christian Aditya Pradipta, Op.Cit. Hal.107. 

http://www.pewglobal.org/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/
http://www.pewglobal.org/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/


59 

 

Gambar 3.1. Grafik Pengangguran di Eropa Desember 2015
24 

Perancis menempati urutan ke-21 dari 28 negara di Uni Eropa setelah 

Finlandia dalam hal pengangguran terbanyak, yaitu di kisaran 10% pada akhir 2015.
25

 

Jumlah tersebut bertahan hingga akhir 2016. Hal tersebut membuktikan masih banyak 

masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah Perancis untuk 

menyejahterakan masyarakatnya. 

Pengalaman-pengalaman yang di alami oleh masyarakat Perancis mengenai 

aksi teror yang terjadi di sekitar mereka menjadi memori kolektif atau kenangan 

bersama yang membekas. Peristiwa-peristiwa tersebut terus membayangi masyarakat 

Perancis dalam kehidupan sehari-hari mereka dan memunculkan rasa waspada 

terhadap lingkungan sekitar mereka. 

 

 

                                                             
24

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7149413/3-02022016-AP-EN.pdf/545157bf-6284-

498f-a984-e031a89719c9(17/7/2017; 10:48 WIB). 
25

 Euro area unemployment rate Desember 2015, Eurstat, diakses dalam: 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7149413/3-02022016-AP-EN.pdf/545157bf-6284-

498f-a984-e031a89719c9 (18/7/2017; 01:19 WIB). 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7149413/3-02022016-AP-EN.pdf/545157bf-6284-498f-a984-e031a89719c9
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7149413/3-02022016-AP-EN.pdf/545157bf-6284-498f-a984-e031a89719c9
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3.2 Pengaruh Peristiwa Paris Attack terhadap Identitas Sosial Masyarakat 

Perancis 

Peristiwa Paris Attack begitu memukul masyarakat Perancis dan pada 27 

November 2015 dilaksanakan peringatan nasional mengenai peristiwa ini dalam 

rangka mengenang para korbannya. Peringatan tersebut dihadiri oleh para korban 

yang selamat, keluarga korban, masyarakat Perancis, dan para petinggi negara 

Perancis di Les Invalides, Paris.  Dalam acara peringatan tersebut Presiden Hollande 

juga menyampaikan pidato dan berjanji untuk memberikan keadilan dengan 

menghancurkan kelompok fanatik seperti di kutip dalam pidatonya: “To all of you, I 

solemnly promise that France will do everything to destroy the army of fanatics who 

committed these crimes,”.
26

  

Selain itu Presiden Hollande juga menyampaikan kalimat yang menggugah 

untuk menyatukan identitas sosial masyarakat Perancis. Peristiwa Paris Attack 

merupaaan cobaan yang membuat masyarakat Perancis terluka karena banyaknya 

pemuda yang gugur, namun peristiwa ini juga menuntun masyarakat Perancis untuk 

membentuk komitmen yang baru. Seperti yang di katakan Presiden Hollande: 

“The ordeal has scarred us all, but it will make us stronger. I have confidence in 

the generation to come. Generations before have also had their identity forged in 

the flower of youth. The attack of Nov. 13 will remain in the memory of today’s 

youth as a terrible initiation into the hardness of the world, but also as an 

invitation to combat it by creating a new commitment,”27 
 

                                                             
26

 Paris attack survivors on stretchers join mourners in France’s memorial ceremony, thestar, diakss 

dalam: https://www.thestar.com/news/world/2015/11/27/paris-attack-survivors-on-stretchers-attend-

france-memorial-ceremony.html (27/7/2017; 00:22 WIB). 
27

 Ibid. 

https://www.thestar.com/news/world/2015/11/27/paris-attack-survivors-on-stretchers-attend-france-memorial-ceremony.html
https://www.thestar.com/news/world/2015/11/27/paris-attack-survivors-on-stretchers-attend-france-memorial-ceremony.html
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Gambar 3.2. Upacara Dan Masyarakat Perancis Turun Kejalan Dalam Mengenang Pristiwa 

Paris Attack
28

 

Pada gambar 3.2 menunjukkan bagaimana masyarakat Perancis dan para korban 

selamat beserta keluarga mereka berkumpul dalam upacara penghormatan terhadap 

para korban dari serangan Paris Attack pada 2015. Dalam acara tersebut masyarakat 

Perancis berduka atas tewasnya saudara mereka dalam peristiwa tersebut, meskipun 

mereka tidak saling kenal. Dari gambar tersebut banyak dari masyarakat Perancis 

yang turun ke jalan dan melakukan hal simbolis lainnya untuk mengenang, sekaligus 

berduka serta menyampaikan sikap perlawanan mereka terhadap aksi teror yang 

terjadi pada November 2015. 

Peristiwa Paris Attack yang terjadi pada 2015 membangkitkan kembali 

identitas sosial yang ada di Perancis. Banyak dari masyarakat Perancis yang turun ke 

jalan untuk menyampaikan penolakannya terhadap Islam setelah peristiwa tersebut. 

                                                             
28

https://www.theguardian.com/world/live/2015/nov/27/paris-attacks-victims-families-attend-solemn-

memorial-ceremony-two-weeks-on (27/7/2017; 00:03 WIB). 
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Masyarakat Perancis bersatu untuk menolak Islam karena merusak kedamaian yang 

telah ada di Perancis. Masyarakat Perancis menganggap masyarakat Islam hanya akan 

mendatangkan aksi teror lainya di Perancis. Masyarakat Islam dan pengungsi dinilai 

hanya akan membawa budaya kekerasan ke dalam lingkungan masyarakat Perancis. 

Bahkan pada 7 Februari 2016 terjadi demonstrasi anti migran dan anti Islam 

yang didukung oleh Patriotic Europeans Against the Islamisation of the West 

(PEGIDA) yang merupakan organisasi anti-Islam terbesar di Eropa yang berpusat di 

Jerman. Aksi Protes serupa juga terjadi di Austria, Jerman, Polandia, Slowakia, 

Inggris, Belanda, dan Republik Ceko untuk memprotes apa yang mereka sebut 

dengan Islamisasi Eropa.
29

 Aksi demonstrasi tersebut terjadi di kota Calais, dekat 

dengan kamp pengungsian The Jungle Calais dengan 150 orang yang menuntut 

menghentikan masuknya Islam ke Perancis melalui pengungsi.
30

 Aksi tersebut erat 

kaitannya dengan rasa emosional dan rasa saling memiliki, tidak hanya di Perancis 

namun juga pada tingkatan yang lebih besar yaitu Eropa. Masyarakat di negara 

tersebut percaya bahwa Islam merupakan sebuah ancaman bagi peradaban yang saat 

ini mereka miliki. 

Pada survei yang dilakukan oleh Global Attitudes Survey pada musim semi 

2016 mengenai pendapat masyarakat Perancis yang memiliki ideologi sosialis, 

republikan, dan nasionalis mengenai pengungsi, bahwa pengungsi hanya akan 

                                                             
29

 Andrew V. Pestano, French protesters hold anti-migrant, anti-Islam rally; 20 arrested, United Press 

International, diakses dalam: http://www.upi.com/Top_News/World-News/2016/02/07/French-

protesters-hold-anti-migrant-anti-Islam-rally-20-arrested/1161454859702/ (1/6/2017;14:13Wib). 
30

 Ibid. 
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merebut pekerjaan dan keuntungan yang dimiliki masyarakat Perancis selain itu akan 

meningkatkan kemungkinan terorisme. Kelompok nasionalis 90% percaya bahwa 

pengungsi yang datang ke Perancis hanya akan merebut pekerjaan dan keuntungan 

mereka dan 85% yakin mereka akan meningkatkan kemungkinan terorisme, 

sedangkan kelompok republikan 61% dan 58%, sedangkan kelompok sosialis hanya 

36% dan 31%.
31

 Hal tersebut menunjukkan bahwa, berdasarkan ideologi mereka 

lebih dari sebagian masyarakat Perancis khawatir dengan kedatangan pengungsi di 

negara mereka. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat Perancis sangat 

peduli terhadap kemakmuran dan keamanan negaranya. 

 

Gambar 3.3. Persentasi pendapat tentang pengungsi di Perancis
 
berdasarkan ideologi

32
 

Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa peristiwa Paris Attack menjadi pemicu 

menguatnya identitas sosial masyarakat Perancis yang ditunjukkan dengan penolakan 

oleh kelompok nasionalis dari masyarakat Perancis. Begitu besar dan membekasnya 

peristiwa Paris Attack bagi masyarakat Perancis mengakibatkan semakin buruknya 
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pandangan mereka terhadap pengungsi Suriah yang dianggap hanya sebagai beban 

bagi negara mereka dan ancaman untuk masyarakat Perancis. Marine Le Pen  sebagai 

perwakilan kelompok nasionalis dan partai Front Nasional telah menghubungkan 

imigrasi dengan Islamisme dan terorisme, bahkan pada tahun 2011 menyatakan 

bahwa mengenakan cadar wajah penuh merupakan bentuk Islamisasi budaya 

Perancis.
33

 Meskipun tidak memiliki keanggotaan, kelompok nasionalis muncul 

sebagai kelompok yang berani menyampaikan pemikiran dan ideologinnya pada 

masyarakat Perancis. 

Untuk mempermudah memahami Faktor Internal Identitas Sosial Masyarakat 

Perancis, penulis memaparkannya dalam tabel berikut: 

Tabel 3.2 Faktor Internal Identitas Sosial Masyarakat Perancis 

No. Faktor Internal Keterangan 

1 

Rasa Emosi / 

Emotional 

Feelings 

Rasa emosi yang muncul dalam masyarakat seperti marah, 

benci, dan takut yang di alami masyarakat Perancis 

terhadap pengungsi Suriah yang terjadi setelah peristiwa 

Paris Attack 2015. 

2 

Rasa Saling 

Memiliki / 

Belongingness 

Rasa yang tumbuh dalam masyarakat Perancis bahwa 

mereka saling memiliki dan saling melindungi seperti 

halnya sebuah kesatuan. Dalam hal ini diartikan sebagai 

rasa Nasionalisme yang dimiliki masyarakat Perancis, 

ketika mereka merasa saling terkait dan saling terikat. 

3 

Kenangan 

Bersama / 

Collective 

Memories 

Rasa yang muncul pada masyarakat untuk menanggung 

takdir yang sama atas kenangan pahit yang mereka pernah 

alami dan sama-sama mereka rasakan dari waktu ke waktu 

dan terus mereka sampaikan dari generasi ke generasi 

dalam masyarakat Perancis. Perasaan ini menyatukan 

pemikiran masyarakat Perancis berdasarkan pengalaman-

pengalaman yang mereka pernah rasakan. 
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