
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini, peneliti akan memaparkan kesimpulan dari penelitian yang  

telah dilakukan serta memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. 

5.1 Kesimpulan 

 Setelah melakukan penelitian mengenai faktor-faktor dan dampak dari aksi 

terorisme di Prancis pada masa pemerintahan François Hollande (2012-2017) 

dengan menggunakan teori multikausalitas dan deskriptif kausalitas oleh         

Kartodirjo, maka dapat disimpulkan bahwa serangan teror di Prancis sangat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain, faktor politik, 

ekonomi, dan   sosial-budaya. Bergabungnya Prancis sebagai anggota koalisi anti-

ISIS di bawah pimpinan Amerika Serikat serta serangan-serangan yang dilakukan 

Prancis terhadap ISIS maupun negara seperti Afrika dan Timur Tengah yang 

terindikasi memiliki jaringan teroris menjadi faktor politik dalam serangan teror 

di Prancis pada masa pemerintahan François Hollande. Dari sisi faktor ekonomi, 

pengangguran menjadi masalah perekonomian Prancis yang belum bisa tersele-

saikan. Pengangguran menjadi penyebab timbulnya masalah-masalah sosial di 

Prancis dan menjadi akar dari tindak kriminalitas maupun terorisme. Selanjutnya 
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pada faktor sosial-budaya, diskriminasi-diskriminasi yang terus diberikan oleh 

warga Prancis asli kepada warga Muslim imigran menimbulkan gesekan sosial 

yang memicu timbulnya konflik.  

 Terorisme memberikan dampak terhadap perubahan yang cukup besar    

terhadap berbagai aspek kehidupan di Prancis. Setelah rangkaian aksi teror yang 

telah terjadi di Prancis, Presiden François Hollande dengan sigap mengeluarkan 

tiga rencana darurat, yaitu Plan multi-attentats (global), plan blanc (Île de 

France), dan plan rouge (global) untuk meningkatkan keamanan negara. Selain 

itu, Presiden François Hollande juga mengeluarkan Undang-Undang Surveillance 

yaitu undang-undang yang memberikan hak kepada pemerintah untuk memonitor 

komunikasi warga Prancis dalam upaya untuk menjaga keamanan negara menjadi 

dampak politik dari aksi terorisme di Prancis. Pada faktor ekonomi, serangan teror 

sangat berdampak besar terhadap perekonomian. Transportasi darat dan udara, 

serta hotel-hotel maupun restoran mengalami penurunan pendapatan akibat para 

wisatawan khawatir untuk datang ke Prancis. Hal tersebut berdampak terhadap 

sektor pariwisata yang merupakan sektor yang penting bagi perekonomian     

Prancis. Islamphobia serta diskriminasi terhadap minoritas warga Muslim imigran 

maupun terhadap rumah ibadah seperti masjid semakin masif terjadi pasca aksi 

teror di Prancis yang dilakukan oleh organisasi ekstremis Islam. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rencana_merah_Perancis&action=edit&redlink=1
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5.2 Saran 

 Setelah melakukan penelitian mengenai aksi terorisme di Prancis pada 

masa pemerintahan François Hollande (2012-2017), peneliti menyarankan bagi 

peneliti berikutnya agar meneliti secara mendalam mengenai peran media dalam 

aksi terorisme di Prancis pada masa pemerintahan François Hollande dari rentang 

tahun 2012 sampai 2017. 


