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Ta juk  Ren ca na

Jangan Terprovokasi Kasus Prancis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir pekan lalu telah me-
nyampaikan kecaman keras pemerintah Indonesia terhadap 
pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dini-

lai menghina umat Islam. Kecaman yang disampaikan Presiden 
Jokowi tersebut merupakan kritik seorang kepala negara kepada 
sejawatnya, agar lebih bijak dan berhati-hati dalam mengeluarkan 
pernyataan. 

Pernyataan Macron yang kontroversial dan dianggap melukai 
perasaan umat Islam, berpangkal dari pembelaannya terhadap 
seorang guru, Samuel Paty, yang membahas kartun Nabi 
Muhammad SAW di ruang kelasnya. Samuel Paty sendiri akhir-
nya tewas dibunuh akibat perbuatannya itu. 

Pernyataan Macron yang membela sang guru, dianggap me-
rupakan manifestasi sekularisme yang begitu kuat yang dianut 
negara itu, di mana kebebasan berpendapat mendapat tempat 
dan sangat dilindungi negara. Namun, kondisi itulah yang mem-
buat Prancis berada dalam cengkeraman teror setidaknya dalam 
lima tahun terakhir. 

Masih ingat dalam  
ingatan publik kasus       
pemuatan kartun Nabi 
Muhammad SAW oleh 
majalah Charlie Hebdo 
p a d a  a w a l  2 0 1 5 . 
Pemuatan kartun itu ber-
buntu t  penembakan 
yang menewaskan 20 
awak redaksi. Tak ber-
henti di situ, terjadi aksi 
teror  d i  Par is pada 
November 2015, dan 
menewaskan 153 warga. 
Teror berlanjut saat ber-
langsung perayaan Hari 
Bastille di Kota Nice, pa-
da Juli 2016, dan sedikit-
nya 80 orang tewas.

Kasus Samuel Paty 
sendiri juga berbuntut 
panjang. Sejumlah orang 

dibunuh di dalam gereja di Prancis. Kita tentu juga tidak membe-
narkan aksi pembalasan hingga menghilangkan nyawa orang 
yang tak berdosa. 

Bercermin dari kasus di Prancis tersebut, ada hal penting 
yang bisa kita petik sebagai pelajaran di dalam menjalani kehi-
dupan berbangsa dan bernegara, juga dalam hidup berdamping-
an dengan negara lain di dunia. Pelajaran dimaksud adalah bah-
wa tidak ada ruang kebebasan yang tanpa batas atau absolut. 
Bahwa setiap insan di dunia tidak hidup di dalam ruang kosong, 
dan tidak hidup dalam lingkungan yang homogen. 

Kebebasan yang merupakan anugerah kodrati setiap manusia 
disertai dengan tanggung jawab untuk membangun kehidupan 
yang penuh harmoni berdasarkan prinsip-prinsip universalitas. 
Sungguh berbahaya apabila setiap orang menggunakan kebe-
basannya seolah tanpa batas, yang hanya mementingkan prinsip 
hidupnya sendiri tanpa memedulikan sekitarnya.

Demikian pula prinsip kebebasan yang dianut suatu negara 
jangan sampai menabrak prinsip universal, yakni saling menghor-
mati dan menjaga perasaan seluruh warga dunia, apapun agama, 
suku, serta latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, 
kita sangat memahami perasaan umat Islam di Tanah Air yang 
tersinggung oleh pernyataan Presiden Macron tersebut. Apa yang 
dirasakan saudara-saudara Muslim di Indonesia, sama dengan 
perasaan umat Muslim di seluruh dunia yang juga tersinggung. 
Ketersinggungan itu diwujudkan mulai kecaman, desakan memin-
ta maaf, hingga seruan untuk memboikot produk-produk Prancis.

Kita mengingatkan, agar reaksi yang ditunjukkan, terutama di 
dalam negeri, diwujudkan dengan cara-cara yang terukur dan ju-
ga bertanggung jawab, menghindari reaksi yang berlebihan yang 
justru merugikan kehidupan kita sebagai bangsa. Pernyataan dan 
kecaman Presiden Jokowi tentu telah mewakili isi hati umat 
Muslim di Tanah Air. Di balik kecaman tersebut tersirat harapan 
yang menghendaki adanya penghormatan sebagai sesama umat 
beragama, serta penghargaan terhadap prinsip-prinsip yang dipe-
gang teguh oleh masing-masing agama. 

Kita tidak ingin masyarakat terprovokasi oleh sentimen yang 
muncul di sejumlah negara, hingga melahirkan reaksi yang di luar 
batas. Bagaimana pun, kepentingan kita sebagai sebuah bangsa 
yang telah hidup dalam kerukunan dan persatuan, di tengah begi-
tu banyak perbedaan, harus diutamakan. Jangan sampai reaksi 
yang berlebihan justru ditunggangi oleh pihak-pihak yang ingin 
bangsa kita terpecah belah.
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Video keberingasan remaja 
yang viral beberapa waktu 
yang lalu itu cukup mengeri-

kan. Sarat dengan adegan kekerasan 
sadis dan kata-kata yang tak pantas. 
Betapa mudahnya remaja masa kini 
membawa-bawa senjata tajam dan sa-
ling bacok di tempat terbuka. Entah 
bagaimana caranya mencegah para re-
maja pemarah itu andaikan mereka 
masuk ke kompleks permukiman kita.

Dapat dipastikan, siapa pun akan 
merasa ngeri menyaksikan video ter-
sebut. Namun, tidak hanya sebatas itu. 
Dari perbincangan saya dengan bebe-
rapa warga masyarakat, banyak warga 
yang sudah merasa bosan bahkan mu-
ak berulang kali berhadapan dengan 
kelakuan onar remaja semacam demi-
kian. Tidak sedikit pula masyarakat 
yang menganggap bahwa anak-anak 
muda yang berkelahi secara ganas itu 
tak perlu lagi dikasih hati. 

Tanggapan sedemikian rupa juga 
tertuju pada sanksi berupa memulang-
kan anak ke orang tua (keluarga) yang 
dirasa jauh dari efektif. Anak dipu-
langkan ke orang tua, namun orang tua 
tidak diberikan edukasi apa pun. 
Padahal, kelakuan jahat anak-anak  
boleh jadi merupakan buah dari pola 
pengasuhan yang bermasalah. 
Akhirnya, anak kembali ke tengah-      
tengah keluarga yang kompetensi 
pengasuhannya sesungguhnya tidak 
mengalami pembenahan apa pun. 
Status quo sedemikian itu niscaya ti-
dak berdampak positif bagi anak.

Karena itulah, perlahan namun 
pasti, semakin banyak masyarakat 
yang merasa perlu menyamakan per-
sepsi secara lebih menyengat tentang 
fenomena tersebut. Aparat penegak 
hukum kemudian diharapkan bekerja 
satu tarikan napas dengan persepsi se-
kaligus aspirasi publik tersebut.

Di ruang publik, berlalu lalang 
analisis yang mengaitkan kelakuan 
brutal remaja dengan musim wabah 
Covid-19. Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) sejak berbulan-bulan 
lalu memang sudah mengirim sinyal 
waspada bahwa di tengah-tengah pan-
demi corona, gangguan jiwa bakal 
marak. Perkelahian massal di musim 
corona disinyalir sebagai salah satu 

manifestasinya.
Saya pribadi memilih untuk berha-

ti-berhati (selektif) menjadikan peri-
ngatan WHO itu sebagai rujukan. 
Apalagi, mengambinghitamkan segala 
masalah ke pandemi akan dapat me-
munculkan pemakluman terhadap ke-
lakuan para remaja tadi. Karena fakta-
nya, sebelum Covid-19 mewabah pun, 
perbuatan onar serupa juga sudah ma-
rak terjadi dari waktu ke waktu, dari 
angkatan ke angkatan, dan dari satu 
daerah ke daerah lain.

Pidana
Bagi masyarakat yang marah, me-

reka ingin kelakuan onar sesama re-
maja dicap juga sebagai kekerasan 
terhadap anak. Pelakunya adalah juga 
anak-anak. Betapa pun korban dan pe-
laku masih sama-sama berusia remaja, 
bila kekerasan antarmereka dinilai te-
lah mencapai titik yang tidak lagi da-
pat ditoleransi, maka ruang mediasi 
sebagai langkah penyelesaian patut 
ditutup rapat-rapat. 

Sebagai gantinya, masalah pidana 
yang menakutkan itu dapat langsung 
dibawa ke pengadilan. Pelakunya—
bila bersalah—dihukum, korbannya 
diberikan perlindungan khusus, di ma-
na semuanya tetap mengacu pada UU 
Perlindungan Anak.

Karena persoalan kekerasan antar-
remaja merupakan masalah pidana, 
maka kepada pelakunya patut pula di-
kenakan UU Sistem Peradilan Pidana 

Anak (UU SPPA). Berbicara tentang 
undang-undang, pada sisi makro inilah 
saya ingin mengulangi pandangan       
saya tentang pentingnya revisi UU 
SPPA. 

Pokok-pokok revisinya adalah, 
pertama, hukuman diperberat. 
Hukuman diperberat berarti pelaku 
berada di dalam lembaga pemasyara-
katan (atau apa pun sebutannya) lebih 
lama. Sepintas, perlakuan ini seolah 
akan menyengsarakan anak. Namun 
apabila seluruh pihak, utamanya 
Kementerian Hukum dan Hak Azasi 
Manusia, konsekuen dengan berbagai 
regulasi terkait penanganan anak didik 
pemasyarakatan (anak berkonflik de-
ngan hukum), boleh jadi kehidupan di 
balik tembok lapas justru akan lebih 
konstruktif dibanding kehidupan di 
luar lapas. 

Serba-serbi program telah didesain 
semaksimal mungkin agar ramah 
anak. Tinggal kini bagaimana desain 
tersebut dapat diterapkan sesuai atau 
bahkan melampaui standar tertulis.

Kedua, senada dengan pokok per-
tama, adalah batas hukuman minimal 
diturunkan. Juga, ketiga, batas usia 
pelaku yang dipidana juga diturunkan. 

Penurunan batas hukuman mini-
mal dan usia pidana memang sementa-
ra akan membuat lebih banyak lagi 
anak-anak yang masuk ke dalam la-
pas, yakni anak-anak yang melakukan 
perbuatan pidana “lebih ringan”. 
Dengan asumsi bahwa program pema-
syarakatan berlangsung sesuai keten-
tuan, maka masuknya lebih banyak 
anak-anak ke dalam lapas justru akan 
mempercepat datangnya intervensi 
kepada anak-anak bermasalah terse-
but. Hitung-hitungan di atas kertas, 
semakin dini mereka menerima pro-
gram pemasyarakatan, semakin baik 
pula prognosis atau ramalan tentang 
perubahan kepribadian dan perilaku 
mereka menjadi lebih positif.

Keempat, revisi terhadap ketentu-
an UU SPPA yang mengharuskan per-
sidangan atas anak dilangsungkan se-
cara tertutup. Proses persidangan pada 
pidana-pidana tertentu, termasuk per-
kelahian brutal dengan menggunakan 
senjata tajam, sebaiknya diadakan se-
perti halnya pada persidangan orang 

dewasa. Persidangan diselenggarakan 
secara terbuka. 

Hakim pun tidak tunggal, melain-
kan majelis. Begitu pula busana yang 
dikenakan adalah toga sebagaimana 
hakim-hakim pada umumnya. Format 
persidangan sedemikian itu diharap-
kan akan lebih dapat memunculkan 
efek jera. Baik efek jera langsung, yai-
tu terhadap anak-pelaku agar tidak 
mengulangi perbuatan jahatnya, dan 
efek jera tidak langsung yang dituju-
kan agar anak-anak lain tidak meniru 
kelakuan jahat serupa.

Pandangan saya tersebut mungkin 
terbaca sangat keras. Tidak keliru jika 
disimpulkan demikian. Pentingnya 
merevisi UU SPPA menjadi lebih ga-
lak dibutuhkan dalam rangka melin-
dungi anak-anak yang berniat sungguh
-sungguh ingin menuntut ilmu dan 
mematangkan diri di jalan yang lurus. 
Anak-anak yang mengganggu, apa 
boleh buat, perlu disikapi lebih tegas 
dan menyengat, tetapi tetap terukur. 

Bahwa tetap ada kalangan yang 
berempati, meski generasi masa kini 
bertindak-tanduk jauh lebih sadis, saya 
tidak keberatan. Kalangan itu adalah 
laksana good cop. Namun anak-anak 
juga perlu tahu bahwa, selain good 
cop, juga ada pihak yang sudah tidak 
lagi dapat bertoleransi terhadap kela-
kuan mereka. Para bad cop inilah yang 
mendorong perubahan UU SPPA 
menjadi lebih tegas lagi.

Semoga. 
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Merevisi UU Peradilan 
Anak Menjadi Lebih Galak

Seto Mulyadi

”Anak-anak 
yang mengganggu, 

apa boleh buat, 
perlu disikapi lebih 

tegas dan menyengat, 
namun tetap terukur. 

“Prinsip kebebasan 
yang dianut suatu 
negara jangan 
sampai menabrak 
prinsip universal, 
yakni saling 
menghormati dan 
menjaga perasaan 
seluruh warga dunia, 
apapun agama, suku, 
serta latar belakang 
sosial, budaya, 
dan ekonomi.


