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Seputar 

Diskusi
PIDATO Presiden Macron pada 2 dan 21 

Oktober 2020 melahirkan gelombang protes 

di sejumlah negara, termasuk Indonesia. 

Selain protes dan kecaman, aksi protes 

di Indonesia menyerukan gerakan boikot 

produk-produk Prancis. 

Di antara isi pidato pendiri 

gerakan En Marche! (Maju!) itu adalah 

pembelaannya terhadap prinsip Laïcité 

atau sekularisme Prancis, menyebut Islam 

tengah mengalami krisis, dan menyatakan 

“separatisme Islamis” sebagai aktor dari 

aksi-aksi kekerasan di Prancis seperti 

pembunuhan Samuel Paty, seorang guru 

Sejarah dan Geografi yang dianggap 

menghina Nabi Muhammad. Pernyataan itu 

dinilai menghina Islam. 

Diskusi bertajuk “Peristiwa Prancis dan 

Ko-Radikalisasi” pada Sabtu, 14 November 

2020 pukul 15.00- 17.00 WIB lewat aplikasi 

dalam jaringan (online) mendapat informasi 

dan analisis lebih dalam tentang Pidato 

Macron dan konteks sosial-politik Prancis. 

Informasi dan analisis ini akan membantu 

publik di Indonesia dalam memahami dan 

sikap yang tepat dalam merespons kasus 

internasional ini. Tulisan ini disusun dan 

dikembangkan dari hasil dan diskusi yang 

berkembang dalam Diskusi tersebut.

Peserta diskusi yang hadir dalam 

diskusi lebih dari 130 orang berasal dari 

perwakilan organisasi masyarakat sipil 

di Indonesia, mahasiswa di beberapa 

perguruan tinggi, dan masyarakat umum.
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Narasumber Kunci

Moderator

Yenny Wahid. Pendiri sekaligus Direktur Wahid Foundation. 
Penerima penghargaan Young Global Leaders dari World 
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Serikat. Ia pernah menjadi wartawan pada surat kabar 
Australia, The Sydney Morning Herald dan The Age.

Mujtaba Hamdi. Direktur Eksekutif Wahid Foundation. Peraih gelar 
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Irine Hiraswari Gayatri. Kandidat doktor untuk isu Gender, Perdamaian, 
dan Keamanan pada Universitas Monash, Australia. Pendidikan master 
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Universitet, Swedia. Irine juga tercatat sebagai peneliti di Pusat Kajian 
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Muhammad Syauqillah. Doktor Ilmu Politik Universitas Marmara Istanbul 
Turki. Tulisan-tulisannya mengenai isu Timur Tengah dan terorisme 
tersebar di ber bagai media massa. Saat ini ia menjabat Ketua Program 
Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas 
Indonesia dan dosen tetap ka jian terorisme di Universitas yang sama.

Samhah Rozan. Master bidang Sastra Arab Modern pada LLCE Etudes 
Sémitiques Arabes, Universitas Sorbonne Paris, Prancis. Sebelumnya, ia 
menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Mesir. Selama menempuh 
studi di Mesir, Samhah aktif di Wihdah Kairo, asosiasi mahasiswa 
perempuan Indonesia di Kairo. Samhah memiliki pengalaman sebagai 
guru Bahasa Arab, Inggris dan Prancis di Indonesia maupun Prancis. 
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Pidato Macron dan
Isu-Isu Pokok

SEMINGGU setelah serangan pemuda yang 
diduga berusia 18 tahun kelahiran Pakistan 
terhadap dua orang di luar bekas kantor 
mingguan satir Charlie Hebdo, Presiden 
Immanuel Macron memberi pidato di sebuah 
pertemuan dengan para pejabat. Pidato 
berlangsung di Lex Mureaux, kota di utara 
Paris, Jumat 2 Oktober 2020 (Aljazeera, 
2020b).

Dalam pidato, Macron menyatakan 
pertemuan tersebut memiliki dua tujuan. 
Pertama, mendefinisikan masalah yang 
tengah dihadapi Prancis, tanpa menghindari 
tabu, tetapi juga tanpa harus bersikap 
menyederhanakan masalah. Kedua, berbagi 
informasi tentang keputusan yang diambil 
pemerintah dalam menghadapi masalah yang 
disebutnya sebagai “separatisme Islamis” 
(Islamist separatism) (Ministry for Europe and 
Foreign Affairs, 2020a).

Macron menilai apa yang dihadapi 
Prancis di tahun-tahun belakangan bukan 
disebabkan karena nilai dan prinsip Laïcité 
atau sekularisme. Menurutnya, Laïcité 
di Republik Prancis berarti kebebasan 
untuk percaya atau tidak, kemungkinan 
menjalankan agama selama hukum dan 
ketertiban terjamin. Laïcité adalah prinsip 
netralitas negara dan tidak berarti sama 
sekali penghapusan agama dari masyarakat 
dan arena publik (Ministry for Europe and 
Foreign Affairs, 2020a). 

Kasus-kasus serangan kekerasan 
yang terjadi di Prancis belakangan ini 
menurut Macron justru akibat dari tindakan 
“separatisme Islamis”. Ia mendefinisikannya 

sebagai sebuah proyek politik-agama yang 
disengaja, diteorisasikan, dan diwujudkan 
melalui penyimpangan berulang terhadap 
nilai-nilai Republik. Gerakan itu sering 
tercermin dengan pembentukan masyarakat 
tandingan seperti yang ditunjukkan oleh 
anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah, 
pengembangan kegiatan olahraga dan 
budaya komunitas yang terpisah berfungsi 
sebagai dalih untuk mengajarkan prinsip-
prinsip yang tidak sesuai dengan hukum 
Republik (Ministry for Europe and Foreign 
Affairs, 2020a). 

Selain separatisme Islamis, Pidato 
Macron 2 Oktober 2020, menyebut juga 
istilah “Islamisme radikal” (radical Islamism) 
dengan maksud serupa. Islamisme radikal 
dimaksudkan sebagai gerakan yang berusaha 
menyatakan dan mempublikasikan keinginan 
mereka dengan cara sistematis untuk 
mengatur hal-hal yang melanggar hukum 
Republik dan membuat tatanan yang sejalan 
dengan keinginan mereka, menetapkan nilai 
dan cara-cara lain dengan nilai-nilai Prancis, 
dan akhirnya mengambil alih sepenuhnya 
Prancis (Ministry for Europe and Foreign 
Affairs, 2020a). Tidak cukup jelas, apakah 
yang dimaksud dengan mengambil alih 
sepenuhnya itu bukan hanya nilai-nilai 
budaya Prancis tapi juga menguasai struktur 
negara Prancis.

Untuk memperjelas pihak yang dituju, 
Macron menyebut para pelaku yang terkait 
Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS). Ia 
menyatakan pemerintah sudah memantau 
170 orang warga Prancis atas dugaan 

Separatisme Islamis dan Islamisme Radikal
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Pro-Kontra dan Kekerasan Lanjutan

Krisis Islam

radikalisasi kekerasan. Terdapat 70 anak muda 
dari 170 orang itu berangkat ke Suriah. Jalan 
kekerasan yang diambil mereka itu juga cara 
yang menurut Macron ditempuh para pelaku 
kekerasan di dekat kantor Charlie Hebdo 
(Ministry for Europe and Foreign Affairs, 2020a).

Namun demikian, Macron juga 

mewanti-wanti agar pembicaraan tentang 
isu radikalisme Islam itu tidak jatuh dalam 
perangkap isu-isu yang saling bertentangan 
yang dibuat para polemisis dan ekstremis 
dan berusaha menyalahkan seluruh muslim 
(Ministry for Europe and Foreign Affairs, 
2020a). 

DALAM pidato yang sama, Macron 
menegaskan bukan hanya di Prancis, Islam 
di seluruh dunia tengah mengalami krisis. 
Krisis itu terkait dengan berbagai ketegangan 
dalam bentuk-bentuk fundamentalisme, 
khususnya proyek politik dan keagamaan. Di 
banyak negara, Islam mengalami pengerasan 
amat kuat, termasuk di negara-negara dengan 
mayoritas Islam. Macron memberi contoh 
negara Tunisia. Menurutnya, cara agama 
diterapkan dan dihayati tiga puluh tahun 
lalu sangat berbeda dengan apa yang terjadi 
sekarang ini di negeri tersebut (Ministry for 
Europe and Foreign Affairs, 2020a). 

Krisis itu pada akhirnya mewujud 
dalam bentuk dorongan radikal dan 
keinginan untuk menemukan kembali makna 
jihad yang diartikan sebagai penghancuran 
terhadap yang lain. Manifestasi itu juga 
dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan 
organisasi sistematis dari kekuatan-kekuatan 
politik dan organisasi privat (Ministry for 
Europe and Foreign Affairs, 2020a).

Macron menyebut Wahabisme, 
Salafisme, dan Ikhwanul Muslimin sebagai 
contoh dari organisasi-organisasi yang 
awalnya berjalan damai. Namun, secara 
bertahap, wacana mereka semakin memburuk 
dan menjadi radikal. Mereka mempromosikan 
pesan pemisahan, proyek politik, dan 
radikalisme, dalam bentuk penolakan 
kesetaraan gender, misalnya, dan melalui 
pendanaan eksternal, indoktrinasi dari luar. 
Gerakan ini kata Macron telah mencapai 
jantung negara Prancis (Ministry for Europe 
and Foreign Affairs, 2020a).

Untuk mengatasi masalah utama 
tersebut, Macron mengumumkan mengajukan 
rancangan undang-undang pada Desember 
untuk memperkuat undang-undang 1905 
yang secara resmi memisahkan gereja 
dan negara di Prancis. Langkah itu diambil 
untuk mengatasi “radikalisasi” di Prancis dan 
meningkatkan “kemampuan kami untuk hidup 
bersama” (Ministry for Europe and Foreign 
Affairs, 2020a).

AL JAZEERA mempublikasi pidato Macron 
ini dan menuai pro-kontra. Sejumlah 
kalangan muslim bereaksi negatif. Yasser 
Louati, seorang aktivis Muslim Prancis, 
berkicau di akun twitternya jika pidato 
itu bentuk represi terhadap Muslim dan 
menyebabkan menguatnya kelompok sayap 
kanan dan anti-Muslim kiri (Aljazeera, 2020b).

Empat belas hari setelah pidato ini, 
insiden kekerasan kembali terjadi. Pada 
Jumat sore, 16 Oktober 2020, di dekat 
sebuah sekolah di barat laut Paris, Samuel 
Paty dibunuh saat berjalan pulang ke 
rumahnya di Conflans-Saint-Honorine, 
sekitar 30 km dari Paris. Pelaku pembunuhan 
guru sekolah itu diduga Abdullakh Anzorov, 
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remaja 18 tahun asal Chechen di Moskwa, 
Rusia. Anzorov dan keluarganya datang ke 
Prancis sebagai pengungsi dan tinggal di 
Evreux, sebuah kota Normandy sekitar 100 
km dari Conflans-Saint-Honorine. 

Paty dibunuh karena dianggap 
menghina Islam setelah menunjukkan 
karikatur Nabi Muhammad sebagai 
bagian dari materi kebebasan berekspresi. 
Sebelumnya, Anzorov datang ke College 
du Bois d'Aulne, tempat Paty mengajar, 
dan bertanya pada sejumlah orang untuk 
memberi tahu keberadan Paty. Anzorov 
membuntuti Paty pulang lalu menyerang 
dan memenggal kepala guru Sejarah dan 
Geografi itu. 

Aksi sadisnya itu diunggah di twitter 
sembari mengatakan pernyataan yang 
mengecam Macron dan Prancis. Anzorov 
tewas karena tembakan aparat. Ketika 
diperiksa, ditemukan pisau sepanjang 30 
cm yang dipakai membunuh Paty. Macron 
menyebut serangan itu “serangan teroris” 
karena Paty mengajarkan kebebasan 
berpendapat (Kompas.com, 2020a). 

Pada Momen Penghargaan Nasional 
mengenang Paty di Sorbonne Paris, 
21 Oktober 2020, Macron mengulang 
pernyataan yang sama dengan pidato 2 
Oktober (Aljazeera, 2020a; Euronews.com, 
2020). 

Pada Kamis pagi, 29 Oktober 2020, 
pembunuhan terjadi kembali di gereja di 
kota Nice dengan tiga korban. Ketiga orang 
diserang dalam basilika sebelum misa 
pertama hari itu. Dua orang meninggal di 
dalam gereja dengan cara hampir dipenggal. 
Seorang korban berhasil melarikan diri ke 
kafe terdekat setelah ditikam beberapa kali, 
tetapi meninggal kemudian. 

Pelaku pembunuhan ini diduga pria 
Tunisia berusia 21 tahun bernama Brahim 
Aouissaoui yang baru tiba di Eropa. Ia masuk 
Eropa melalui pulau Lampedusa, Italia dari 
Tunisia dengan menumpangi kapal migran 
pada September. Macron mengatakan 
peristiwa pembunuhan itu adalah “serangan 
teroris” (Kompas.com, 2020b). 

“Malam ini saya 
tidak akan berbicara 

tentang perang 
melawan politik, 

Islamisme radikal, 
yang mengarah 

kepada terorisme. 
Saya telah 

mengatakan apa yang 
harus saya katakan. …
Paty dibunuh karena 
Islamis menginginkan 

masa depan kita 
dan karena mereka 
tahu bahwa dengan 
pahlawan pendiam 
seperti dia, mereka 
tidak akan pernah 

memilikinya”

 (Ministry for Europe and Foreign Affairs, 2020b).

EMMANUEL MACRON
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PADA 30 Oktober, Pengurus Pusat 
MUI mengeluarkan surat pernyataan 
sikap bernomor 1823 Tahun 2020 yang 
ditandatangani Wakil Ketua Umum 
Muhyiddin Junaidi dan Sekretaris Jenderal 

Anwar Abbas. Pernyataan sikap itu salah 
satunya berisi imbauan kepada umat Islam 
dan dunia untuk memboikot produk yang 
berasal dari Prancis. Surat ini juga berisi 
desakan MUI kepada pemerintah untuk 

Respons Tokoh Agama dan Pemerintah

Demonstrasi dan Gerakan Boikot

SEPERTI terjadi di sejumlah negara 
berpenduduk mayoritas Muslim, pernyataan 
Macron menyulut protes kalangan Islam 
di sejumlah daerah di Indonesia. Selain 
memprotes pidato Macron, mereka juga 
menyerukan boikot produk-produk asal 
Prancis. Di Jakarta, massa dari Persaudaraan 
Alumni 212 dan FPI menggelar demo di 
depan Kedutaan Besar Prancis, Jakarta Pusat, 2 
November 2020 (Tempo.co, 2020).

Di hari yang sama Aliansi Umat 
Islam se-Bandung Raya berdemonstrasi di 
depan Gedung Sate, kota Bandung, Jawa 
Barat (Detik.com, 2020a). Gabungan massa 
dari Muhammadiyah, Front Pembela Islam, 
Hidayatullah, Pemuda Muhammadiyah, dan 
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah beraksi di 
depan Kantor Konsulat Kehormatan Bidang 
Perdagangan Prancis di Jalan Mawar Surabaya. 
(Detik.com, 2020b). Di Solo,  Dewan Syariah 
Kota Surakarta (DSKS) menggelar aksi di 
Bundaran Gladak (BBC.com, 2020).

Sebelumnya, aksi serupa dilakukan 
Masyarakat Cinta Rasulullah SAW Kota 
Bandung pada 30 Oktober di Gedung Sate, 
Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) DIY di 

Yogyakarta, dan puluhan perempuan di depan 
Masjid Al-Yasamin, Jalan Iskandar Muda Baru, 
Kota Medan, Sumatera Utara  (Antvklik.com, 
2020; Kryogya.com, 2020; Liputan 6.com, 
2020; Rri.co.id, 2020a). 

Aksi di Sumatera Utara bahkan diisi 
dukungan terhadap Anzorov, pelaku pembunuh 
Patty. Seorang peserta aksi membawa spanduk 
bertuliskan “Syahid Abdullah Abdullah 
Anzorov”. Di tengah orasi, beberapa orang 
berteriak “Kami rela mati demi Rasulullah” 
sambil membanting dan menginjak-injak 
dua tas buatan perusahaan Prancis. Dalam 
spanduk lain disebut “Abdullah Anzorov telah 
kau tunaikan bakti suci”(Antvklik.com, 2020; 
Liputan 6.com, 2020).

Aksi boikot disambut beberapa pihak di 
beberapa daerah. Di media sosial beredar foto 
dan video yang memboikot produk makanan 
dan minuman asal Prancis seperti dilakukan 
salah satu mini market di Makassar Sulawesi 
Selatan, Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri 
Pasuruan Jawa Timur, Dalwa Mart milik Pondok 
Pesantren Darullughoh Wad Dakwah Raci, 
Bangil, Pasuruan, Jawa Timur (Rri.co.id, 2020b; 
Tirto.id, 2020). 

Reaksi
di Indonesia
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menarik sementara waktu duta besar RI 
di Paris hingga Macron mencabut kembali 
ucapannya dan meminta maaf kepada 
umat Islam di seluruh dunia. Surat tidak 
merespons kasus-kasus kekerasan yang 
direspons Macron (Republika.co.id, 2020). 

Respons tokoh agama atas kekerasan 
di Prancis disuarakan tokoh agama dalam 
pertemuan dengan Presiden Jokowi dan 
Wakil Presiden Kiai Maruf Amin di Istana 
Negara, 31 Oktober. Mereka mengutuk 
kekerasan yang terjadi di Prancis. Mereka 
yang datang merupakan perwakilan Majelis 
Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 
Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, 
Konferensi Waligereja Indonesia,  Parisada 
Hindu Dharma Indonesia, Persatuan Umat 
Buddha Indonesia, Majelis Tinggi Agama 
Khonghucu Indonesia (Setkab.go.id, 2020).

Pertemuan tersebut digelar untuk 
mendengarkan sikap tokoh agama terkait 
kasus Prancis dan akan menjadi bahan pidato 
Presiden setelah pertemuan. Pidato berisi dua 
poin. Pertama, mengecam keras terjadinya 

kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice yang 
telah memakan korban jiwa. Kedua, mengecam 
keras pernyataan Presiden Prancis yang 
menghina agama Islam, yang telah melukai 
perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang 
bisa memecah belah persatuan antarumat 
beragama di dunia, di saat dunia memerlukan 
persatuan untuk menghadapi pandemi 
Covid-19 (Setkab.go.id, 2020; Tagar.id, 2020).

Tidak seperti umumnya pernyataan 
tokoh agama yang menolak pernyataan 
Macron, Katib Aam Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil 
Staquf justru mengakui bahwa pernyataan 
Macron ada benarnya. Menurutnya, apa 
yang dikatakan Macron tidak sepenuhnya 
keliru. Meski begitu, ia melihat cara Macron 
menyikapi permasalahan cenderung karena 
hanya menggunakan sudut pandang 
sekularisme dan mengabaikan ajaran agama 
Islam. Ia mengecam aksi pembunuhan 
terhadap pelaku yang dianggap menghina 
Islam. Tindakan itu menurutnya tindakan 
biadab yang berpotensi memicu instabilitas 
yang meluas tanpa kendali (BBC.com, 2020).
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SEPERTI ditegaskan Macron pada pidato 2 
Oktober 2020, Laïcité atau sekularisme ala 
Prancis berarti kebebasan untuk percaya 
atau tidak, kemungkinan menjalankan agama 
selama hukum dan ketertiban terjamin, 
netralitas Negara, dan bukan penghapusan 
agama dari masyarakat dan arena publik 
(Ministry for Europe and Foreign Affairs, 2020a). 

Dalam praktik, prinsip pemisahan 
agama dan negara rupanya tidak berlaku 
seragam. Perbedaan ini membuat kebijakan 
Laïcité di Prancis seperti menyimpan 
paradoks, bahkan diskriminatif (Tolan, 2017). 
Sebagian pihak menilai kebijakan libur 
nasional pada Perayaan Natal menunjukkan 
negara justru berpihak pada agama tertentu. 
Sebagian menyebut kebijakan standar ganda. 
Pemerintah juga memperbolehkan beberapa 
perayaan keagamaan agama Katolik (Wahid 
Foundation, 2020).

Lahirnya konsep Laïcité tidak bisa 
dilepaskan dari sejarah gereja Katolik dan 
Revoluasi Prancis 1789 yang menyebabkan 
skisma (perpecahan sekte). Selama revolusi, 
kebebasan beragama mendapat jaminan 
dalam “Deklarasi Hak-Hak Manusia dan 
Warga Negara” (La Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen). Memang  Napoleon 
and the Gereja Katolik oada 1801 mengakui 
bahwa iman Katolik merupakan mayoritas 
keyakinan masyarakat Prancis, di saat yang 
sama mengasumsikan keragaman agama 
dan pemisahan peraturan sipil dengan 
agama. Dalam perjalanan berikutnya, istilah 
Laïcité muncul kali pertama pada Konstitusi 
1946 (Janssen, 2012).

Menurut studi sejarawan dan sosiolog 
agama asal Prancis Jean Baubérot (2015), 
setidaknya terdapat tujuh tipe Laïcité. 
Empat  tipe terkait dengan Laïcité historis 
dan berkembang sejak Prancis mengadopsi 
pemisahan gereja dan agama pada 1905; 
tiga tipe terkait konsep modern (Erlings, 

Laicite dan Sekularisme

Sebelum ke Prancis, 
saya berpikir akan 

tinggal di salah satu 
kota tempat orang 

Yahudi tinggal. Sebab 
nama kota yang saya 
akan tinggali berarti 

Kota Yahudi. Setelah di 
sana ternyata banyak 
masyarakat muslim. 
Penjual daging halal 

tidak sedikit dan 
banyak juga musala. 

Ada satu lorong untuk 
makanan halal di 

setiap supermarket. 

(Wahid Foundation, 2020)

SAMHAH ROZAN

Memahami Konteks
Pidato dan Prancis



12

2018). Salah satu tipe ekstrem adalah Laïcité 
anti-agama (anti-religious Laïcité). Tipe ini 
mendorong konsep ateisme yang dipaksakan 
negara dan akan menyingkirkan semua agama 
di ruang publik. Karenanya, Laïcité model ini 
berpandangan kehadiran simbol agama atau 
partisipasi agama di ruang publik merupakan 
pelanggaran terhadap Laïcité (Erlings, 2018).  

Laïcité terbuka (open Laïcité) merupakan 
tipe yang ramah pada agama. Tipe ini 
menilai kebebasan beragama merupakan 
inti dari kebebasan hati nurani. Negara 
dapat membatasi kenetralan negara dan 
mengabaikan pemisahan gereja dengan 
negara. Konsep ini juga berarti negara dapat 
mendiskriminasi warga negara karena 
berpandangan umat beragama berguna dan 
karenanya dengan demikian mendiskriminasi 

yang memiliki keyakinan non-agama. Laïcité 
jenis ini mendorong negara untuk bekerja 
sama dengan agama (Erlings, 2018). Merujuk 
isi pidatonya tentang Laïcité, Macron termasuk 
tokoh yang mendukung konsep ini. 

Laïcité identitas (identity Laïcité) bisa 
dikatakan jenis yang agak terbuka. Tipe ini 
berlawanan dengan konsep laicite terbuka. 
Ia hanya menghargai satu jenis agama: 
Kristen. Identitas agama Prancis dipandang 
sebagai aspek inti dari identitas nasionalnya. 
Laïcité berupaya melindungi identitas 
nasional tersebut dalam menghadapi 
komunitarianisme agama, Islam, dan imigrasi. 
Konsep ini di antaranya dipegang tokoh 
seperti Nicolas Sarkozy, mantan Presiden 
Prancis, dan tokoh-tokoh di Front National 
(Erlings, 2018).  

Laicite dan Kebebasan Berekspresi

BERAGAMNYA konsep Laïcité sebagaimana 
digambarkan di atas berikut kenyataan akan 
keberagaman masyarakat dan budaya Prancis 
menjadikan kebijakan atas penerapannya 
tidak jarang menimbulkan perdebatan. 
Ini terjadi pula dalam kasus-kasus terkait 
kebebasan berekspresi dan pers seperti kasus 
Charlie Hebdo. (Wahid Foundation, 2020).

Pimpinan Charlie Hebdo mengatakan 
penerbitan karikatur satire tentang Nabi 
Muhammad adalah hak yang dijamin 
konstitusi. Tetapi, media ini juga pernah 
memecat kartunis yang antisemitik atau 
melecehkan orang Yahudi (Wahid Foundation, 
2020). 

Pada 2008, Charlie Hebdo memutus 
kontrak Maurice Sinet, kartunis senior 
yang dikenal anti tokoh agama. Kebijakan 
itu memicu perdebatan di Prancis. Lelaki 
kelahiran 1928 di Paris dan belajar 
menggambar dan tata letak di Ecole Estienne 
itu menulis kolom berikut dengan kartun 
yang menyatakan Jean Sarkozy, putera Nicolas 
Sarkozy, berencana pindah agama ke Yahudi 
sebelum menikahi Jessica Sebaoun-Darty, 

ahli waris penguasaha jaringan elektronik 
besar beragama Yahudi. Tulisan itu dinilai 
berbau antisemit. Ia melawan putusan 
itu ke pengadilan dan mendapat ganti 
rugi 90 ribu euro karena Charlie Hebdo 
melakukan pemutusan kontrak secara keliru 
(Theguardian.com, 2008; France24.com, 2016; 
rfi.fr, 2106).

Di Prancis, kebebasan berekspresi 
memiliki akar kuat pada Deklarasi Hak Asasi 
Manusia dan Warga Negara tahun 1789 
(selanjutnya Deklarasi 1789). Kebebasan 
diartikan sebagai kondisi untuk dapat 
melakukan apa pun sejauh tidak merugikan 
orang lain (Alicino, 2016). Sementara itu 
kebebasan berekspresi dalam bentuk 
kebebasan pers (la liberté de la presse) diatur 
dalam Undang-Undang 29 Juli 1881 (La loi 
du 29 juillet 1881). UU ini juga mengatur 
larangan pencemaran nama baik (defamation) 
dan penghinaan (insult), baik tertulis maupun 
lisan untuk diskriminasi, kebencian atau 
kekerasan terhadap individu (Law Library of 
Congress, 2020). 

Meski Prancis menghapus aturan 
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tentang penistaan agama (blasphemy) pada 
1791, UU 1881 tetap menyediakan jenis 
hukuman pelanggaran dengan pemberatan 
jika dilakukan terhadap individu karena 
alasan agama, etnis, bangsa, ras, jenis 
kelamin, orientasi seksual dan kecacatan. 
Pasal 33-3 memberi sanksi penghinaan 
terhadap seseorang atau sekelompok orang 
atas dasar agama mereka dengan denda 
hingga € 22.500, - atau penjara hingga 6 
bulan. Sedang Pasal 32-2 memberikan sanksi 
kepada pencemaran nama baik (defamation) 
seseorang atau sekelompok orang atas dasar 
agama mereka dengan denda hingga 45 
ribu euro atau penjara hingga satu tahun 
(Janssen, 2012).

Dengan demikian, larangan ini 
membantah asumsi yang menganggap di 
Prancis orang dapat seenaknya menghina dan 
mendiskriminasi seseorang karena agama. 
Mereka yang melakukan serangan individu 
dan terbukti memiliki niat menghina dan 
menimbulkan kebencian dilarang oleh hukum.

Pokok perdebatan yang memantik 
adalah ketika serangan itu ditujukan pada 
agama secara umum seperti kasus Charlie 
Hebdo. Biasanya ada dua ukuran yang sering 
menyebabkan kasus dinyatakan bukan 
ekspresi serangan yang serampangan dan 
karenanya dihukum.  Pertama, penulis 
atau pelaku tidak bermaksud menghina, 
mencemarkan nama baik atau menimbulkan 
kebencian. Kedua, ekspresi tersebut bukan 
merupakan serangan atas pribadi dan 
langsung terhadap keseluruhan kelompok 
agama (Janssen, 2012). 

Ketika kasus kartun dan sampul 
Charlie Hebdo dibawa ke pengadilan Paris 
(le tribunal de Paris), hakim menilai gambar 
Nabi Muhammad di atas awan dan gambar 
Muhammad di sampul depan bukan 
penghinaan terhadap Muslim yang melanggar 
hukum. Hakim menilai hal yang disasar adalah 
kelompok fundamentalis, bukan Islam secara 
keseluruhan. Karenanya, kartun tersebut 
bukan merupakan serangan pribadi dan 

langsung terhadap Muslim secara keseluruhan 
(Janssen, 2012).

Selain kartun Nabi Muhammad di 
atas awan dan gambar Muhammad tersebut, 
Charlie Hebdo juga menurunkan kartun yang 
dibuat kartunis Denmark berisi gambar 
Nabi Muhammad dengan bom di sorbannya. 
Dalam kasus ini, Hakim menilai gambar itu 
merupakan sindiran bahwa kekerasan teroris 
melekat pada komunitas Muslim. Meskipun 
demikian, hakim berpandangan kartun itu 
telah melahirkan debat politik dan publik 
dan Charlie Hebdo menerbitkannya dengan 
sikap kritis dan karena itu menjauhkan niat 
menghina. Pada Maret 2007, pengadilan 
membebaskan pemimpin redaksi Charlie 
Hebdo (Janssen, 2012).

La cour d'appel, pengadilan banding, 
mengkonfirmasi keputusan le tribunal, tetapi 
mengambil pendekatan yang berbeda. La cour 
d'appel berpendapat bahwa bahkan kartun 
yang menampilkan Muhamad dengan bom 
di sorbannya mengacu pada sebagian kecil 
dari semua Muslim, fundamentalis, dan bukan 
seluruh komunitas Muslim. Menurut hakim, 
tidak ada kebingungan tentang fakta bahwa 
semua kartun merupakan kontribusi yang 
sah untuk debat publik tentang teroris dan 
fundamentalis dan tidak mengungkapkan 
pendapat apa pun tentang Islam atau 
komunitas Muslim (Janssen, 2012).

Kasus seperti Charlie Hebdo tidak 
hanya menyasar masyarakat muslim. Banyak 
komunitas agama di Prancis mengalaminya. 
Misalnya, kasus iklan berisi penggambaran 
seorang laki-laki bertelanjang bulat dikelilingi 
perempuan di sekitarnya, seperti merujuk 
momen Perjamuan Terakhir dalam tradisi 
Kristen (BBC, 2015; Wahid Foundation, 
2020). Gereja Katolik Roma membawa kasus 
ini ke pengadilan. Keputusan pengadilan 
mengabulkan gugatan gereja. Kelompok HAM 
bereaksi keras dan mengatakan pengadilan 
tidak adil. Mereka mengajukan banding. 
Pengadilan mengabulkan gugatan kelompok 
HAM (Wahid Foundation, 2020).



14

BAGI sebagian kalangan di Indonesia, 
pidato Macron tentang krisis Islam bentuk 
islamophobia. Isi pidato Macron secara 
sengaja menyasar Islam, tidak kelompok 
agama atau non-agama lain. Apa yang 
dikemukakan Macron bukan hanya memicu 
reaksi di dalam negeri luar, tetapi juga 
berkembang luas di Prancis.

Olivier Roy, professor European 
University Institute, mengkritik cara 
pandang dan rencana kebijakan Macron. 
Asumsi yang mendasarinya tidak lain 
karena para pelaku terorisme melakukan 
aksinya akibat penyebaran islamisme atau 
salafisme di kota-kota Prancis yang miskin. 
Kenyataannya, mereka justru berasal dari 
luar Prancis dan kebanyakan mereka terlibat 
dalam tindakan kriminal ringan. Rencana 
Macron itu juga hanya menyasar separatis 
Islam, dan bukan komunitas agama 
atau gerakan separatis sekuler seperti 
nasionalisme Korsika (Roy, 2020). 

Rencana kebijakan Macron yang akan 
berdampak pada berkurangnya tampilan 
keyakinan agama, tidak hanya Islam, di 
ruang publik, seringkali diterapkan dengan 
mengorbankan nilai-nilai yang sangat liberal, 
yang justru perlu dilindungi, yaitu kebebasan 
beragama, berpikir dan berbicara (Roy, 2020).

Roy juga mengingatkan muslim 
sekuler di Prancis justru para pendukung 
yang vokal dalam memperjuangkan nilai-
nilai Republik. Memang terdapat kelompok 
konservatif Kristen yang memusuhi Islam. 
Tetapi, mereka juga menolak apa yang 
disebut Macron “hak menista agama” (right 
to blasphemy) (Roy, 2020).

Dugaan Islamopobia dalam pidato 
Macron dapat dipahami seiring menguatnya 
kasus-kasus islamopobhia terutama 
di Prancis. Laporan Collectif contre 
l’islamophobie en France (CCIF) tentang 
Islamophobia di negeri itu sepanjang 2019 

menyebut, mereka menerima 789 formulir 
laporan berisi 1.043 insiden. Di antaranya, 68 
kasus serangan fisik (6,5%); 618 diskriminasi 
(59,3%); 210 kasus ujaran kebencian dan 
hasutan untuk kebencian rasial (20,1%); dan 
32 kasus terkait dengan perang melawan 
terorisme (3,1%) (CCIF, 2020). 

Beberapa kasus yang dicatat lembaga 
ini antara lain meningkatnya kebencian 
paskaserangan teroris di Selandia Baru. 
Anggota Partai Persatuan Nasional (National 
Rally), sebelumnya bernama Front Nasional, 
Catherine Blein berkicau di akun twitternya: 
“Pembantaian di Selandia Baru: Mata dibalas 
mata”. CCIF memprotes kicauan tersebut 
dan menganggapnya sebagai glorifikasi 
terorisme. Marine Le Pen, pendiri partai 
sayap kanan, bahkan sempat menyebut CCIF 
sebagai Islamis dan Fundamentalis kolektif. 
CCIF dianggap berjuang untuk melarang 
setiap kritik terhadap fundamentalisme 
sebagai islamophobia (CCIF, 2020).

Prancis sendiri termasuk negara di 
Eropa yang menghadapi tingginya fenomena 
terorisme lokal bersama negara-negara 
lain seperti Jerman dan Norwegia. Menurut 
data, sebanyak 1300 warga Prancis pergi 
ke Irak dan Suriah. Sekitar 700 orang masih 
berada di sana, sementara 270 lain sudah 
kembali ke Prancis (Gartenstein-Ross, Clarke 
and Chace-Donahue, 2020). Kasus-kasus 
serangan kekerasan seperti pemenggalan 
Paty dan serangan di Nice, ditambah dengan 
pernyataan keras politisi sayap kanan—
membuat citra Islam terus memburuk (Wahid 
Foundation, 2020). 

Menurut Douglas Pratt dari 
Universitas Waikato Selandia Baru, 
fenomena Islamopobia sebetulnya juga 
bentuk radikalisasi. Pratt menyebutnya 
dengan “koradikalisasi reaktif” 
(reactive coradicalization). Konsep ini 
menggambarkan fenomena “radikalisasi 

Islamophobia dan Koradikalisasi
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Macron dan Islamophobia 

berbalas” dari masyarakat sekuler, terutama 
di kalangan masyarakat Kristen. Ini bentuk 
penentangan dan ketakutan terhadap 
fenomena ekstremis Islam. Fenomena yang 
banyak berkembang di kalangan sayap 
kanan ekstrem dan kelompok kuasi-Kristen 
menurut Pratt disumbang oleh jarangnya 
usaha-usaha penentangan terhadap mereka 
sehingga menjadi seperti biasa. Penyebab 
lain dari koradikalisasi ini adalah kondisi 
ketakutan pada yang lain, perbedaan, dan 
keragaman (Pratt, 2018).  

Sayangnya, apa dan bagaimana 
koradikalisasi, apakah tepat menggambarkan 
konteks kasus Prancis, tidak banyak 

dibicarakan dalam Diskusi Koradikalisasi ini. 
Konsep itu sepertinya diterima begitu saja.

Istilah lain yang bermiripan dengan 
koradikalisasi ini adalah “radikalisme 
timbal-balik” (reciprocal radicalism). Konsep 
ini biasanya merujuk dua fenomena. 
Pertama “perang kata-kata” atau eskalasi 
retorika. Kedua, tindakan kekerasan 
kelompok radikal sebagai bentuk reaksi 
atas radikalisme lainnya. Kelompok radikal 
ini merujuk beragam jenis. Dari kelompok 
ekstrem kanan atau kiri, kelompok 
keagamaan seperti kalangan islamis, 
gerakan nasionalis separatis, atau etnis 
tertentu (Knott, Lee and Copeland, 2018).

PANDANGAN bahwa beberapa pidato 
Macron mencerminkan sikap islamophobia, 
dan dengan begitu ia keliru, tampaknya bukan 
sikap yang adil. Apa yang dibicarakan harus 
diletakkan dalam konteks dan latar belakang 
tertentu.

Macron dikenal sebagai tokoh yang 
kini mengambil posisi politik tengah setelah 
sebelumnya besar dalam politik sayap kiri. 
Sebelum mendirikan partai, Macron menjadi 
anggota Partai Sosialis, asal Partai Presiden 
Francois Hollande. Ketika Holland berkuasa, 
Macron menjadi Menteri Ekonomi, Industri, 
dan Data Digital Prancis periode 2014-2016 
(Britannica.com, 2019). 

April 2016 Macron mendirikan En 
Marche! ("Maju!"), sebuah gerakan populer 
yang ia cirikan sebagai “revolusi demokratik”. 
Media menyebutnya sebagai gerakan jalan 
Tengah. Macron dianggap tokoh yang 
berusaha memadukan posisi kiri-tengah 
antara populisme dan neoliberalisme 
sebagaimana dilakukan Bill Clinton di 
Amerika Serikat dan Perdana Menteri Tony 
Blair di Inggris (Britannica.com, 2019).

Tidak seperti para lawan politiknya dari 
sayap kanan dan kiri, Macron menghindar 

untuk membuat pernyataan yang menentang 
pakaian Muslim di ruang publik dan menjadi 
pembela yang gigih dari sistem imigrasi 
terbuka (Aljazeera.com, 2017). Bisa dikatakan, 
posisi Macron dengan Islam relatif terbuka 
dan yang membedakannya dengan politisi 
sayap kanan seperti Marine Le Pen.

Pesan yang lebih bersahabat pada 
komunitas Islam itu tampak sekali dalam 
pidato yang memicu reaksi dunia tersebut. 
Selain pandangannya tentang laicite, Macron 
juga menegaskan agar pembicaraan tentang 
isu radikalisme Islam itu tidak jatuh pada 
stigma dan terperangkap pada isu-isu yang 
dibuat ekstremis, yakni menyalahkan seluruh 
muslim (Ministry for Europe and Foreign 
Affairs, 2020a).

Macron kembali menegaskan 
sikapnya dalam wawancara dengan Al 
Jazeera. Ia mengatakan bisa memahami dan 
menghormati sentimen yang berkembang 
sembari menegaskan dua peran utamanya 
sebagai presiden: mempromosikan 
ketenangan dan membela kebebasan 
berbicara, menulis, berpikir, dan menggambar. 
Tidak hanya itu ia bahkan mengecam 
tindakan yang dianggapnya distorsi dan 
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kebohongan dari para pemimpin politik yang 
menuntun orang percaya bahwa karikatur 
adalah ciptaan negara Prancis (Aljazeera, 
2020a).

Jika melihat putusan pengadilan 
pemuatan kartun dan pemutusan kontrak 
kartunis Charlie Hebdo, pandangan Macron 
sangat masuk akal. Pengadilan sendiri 
memutuskan penerbitan kartun tidak 
melanggar hukum. Sikapnya tidak jauh 
berbeda dengan Hollande ketika merespons 
reaksi di luar negeri atas publikasi kartun 

Charlie Hebdo yang telah mengakibatkan 
serangan mematikan pada 2015. Holland 
menilai ketegangan yang terjadi melalui 
aksi protes bahkan diiringi kekerasan 
menunjukkan ketidakpahaman tentang 
keterikatan Prancis terhadap prinsip 
kebebasan berbicara (Reuters.com, 2015). 
Ia juga menegaskan bahwa di Prancis 
semua kepercayaan dihormati. Hal yang 
membedakan, Hollande tidak menyatakan 
menunjuk langsung komunitas Islam, hanya 
menyebut aksi terorisme.

Tetapi pidatonya sebetulnya juga 
meninggalkan beberapa pertanyaan. 
Mengapa Macron tidak mengkritik sikap 
Charlie Hebdo untuk memilih bersikap lebih 
bijaksana dalam menyampaikan kritik? 
Apakah kritik atau pernyataan tersebut 
dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran 
atas prinsip Laïcité? Bukankah ada pula 
penafsiran Laïcité yang jauh lebih ramah 
terhadap agama dan tidak semata-mata 
antiagama?

Kasus Macron jelas sekali memberi 
pelajaran penting bahwa ia sendiri harus 
memikirkan pentingnya mengembangkan 

dialog, terutama dalam kerangka memahami 
Laicite. Sebagaimana dinyatakan Olivier Roy, 
bukankah tidak sedikit muslim sekuler di 
Prancis para pendukung yang vokal dalam 
memperjuangkan nilai-nilai Republik (Roy, 
2020). Dialog ini yang tampaknya belum 
berlangsung maksimal dan membuat 
islamophobia terjadi. Kasus-kasus yang 
terjadi mulai pelarangan jilbab, imigran, 
dan integrasi nilai-nilai Prancis, menjadikan 
dialog sebagai langkah yang sangat strategis.

“Saya pikir Prancis 
gudangnya intelektual. 

Barangkali Macron 
harus banyak 

berdiskusi dengan 
para sosiolog. Seperti 
misalnya pandangan 

Olivier Roy untuk 
mendudukkan 

pertanyaan 
bagaimana konteks 

agama dalam 
sekularisme Prancis 

sekarang ini.” 
(Wahid Foundation, 2020)

IRINE GAYATRI
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PIDATO Macron dan reaksi atasnya 
memberi pelajaran bahwa globalisasi juga 
memberi dampak glokal atau kejadian yang 
berdampak pada suatu negara. Agar terhindar 
menjadi korban provokasi yang mungkin 
dilakukan oleh kelompok tertentu yang 
berusaha mengaduk emosi, diperlukan sikap 
untuk lebih seimbang dalam memahami 

persoalan (Wahid Foundation, 2020).
Berpikir dan bersikap seimbang ini 

dapat diterjemahkan lewat usaha melihat 
kasus dari banyak sudut. Meski di satu sisi 
bermuara pada prinsip Laïcité, kasus Prancis 
tidak dapat semata-mata dipandang sebagai 
isu kebebasan berekspresi versus kebebasan 
menjalankan agama (Wahid Foundation, 
2020). Kasus tersebut memiliki dimensi yang 
lebih rumit.

Dimensi tersebut terkait pula dengan 
isu politik identitas dan ekonomi. Fenomena 
teroris lokal yang bergabung ke ISIS 
menunjukkan fenomena krisis identitas 
masyarakat Islam Prancis yang merasa 
belum terwakili identitas sekuler Prancis. 

Prancis juga menghadapi kasus 
imigran yang tinggal di pinggiran kota 
besar Paris dan tingkat ekonominya sangat 
jauh perbandingannya. Ketimpangan ini 
menimbulkan kecemburuan dan perasaan 
mendapat ketidakadilan. Sebagian kecil 
dari mereka mengekspresikannya melalui 
aksi kekerasan dan dianggap sebagian 
pihak sebagai representasi Islam (Wahid 
Foundation, 2020).

Dengan sikap yang lebih kritis ini pada 
akhirnya akan membawa pada kedewasaan 
dalam bentuk menghindari sikap hitam 
putih dan korban politisasi kebencian 
keagamaan yang dapat memicu aksi berisi 
kebencian dan kekerasan.

Berpikir dan Bersikap Seimbang

Bagaimana
Bersikap?

“Orang non-muslim 
tidak membaca 
al-Quran, tidak 

membaca hadis. 
Yang dibaca oleh 

non-muslim adalah 
perilaku kita. 

Mari kita menjadi 
pengejawantahan 
fisik dari nilai yang 
terkandung dalam 

al-Quran dan Hadis 
dalam bentuk kita 

menjadi muslim 
yang ber-akhlaqul 

karimah….” 

(Wahid Foundation, 2020)

YENNY WAHID
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ISU pidato Macron dan reaksi publik di 
Indonesia memberi pesan, pemerintah perlu 
bersikap tanggap namun juga hati-hati dan 
mempertimbangkan banyak sudut berikut 
berbagai dampak lanjutan. Dampak itu dapat 
berlangsung di dalam negeri atau hubungan 
dengan negara sasaran.

Agar langkah pemerintah 
komprehensif, mau tidak mau dialog yang 
melibatkan banyak suara harus dilakukan. 
Apa yang dilakukan pemerintah dengan 
mengundang tokoh agama seperti dilakukan 
pada 30 Oktober merupakan langkah tepat. 
Namun langkah ini perlu diperluas dengan 
komunitas yang lebih luas seperti para pakar, 
perwakilan komunitas masyarakat sipil di 
Indonesia, termasuk warga Indonesia yang 
ada di negara tempat kasus terjadi. 

Pemerintah juga perlu 
mengembangkan dan memfasilitasi dialog 
lewat berbagai saluran media seperti televisi 
dan internet yang menghadirkan para 
pakar, perwakilan pemerintah, dan pihak 
lain. Dialog memiliki bermanfaat bukan 
hanya memenuhi hak publik atas informasi 
bermutu, melainkan pula mendorong publik 
memahami masalah lebih komplet dan 
melindungi mereka dari bahaya intoleransi 
dan radikalisme. Hasil dialog dan pelibatan 
banyak pihak ini juga akan berguna 
bagi pemerintah dalam merumuskan 
kebijakan lebih lanjut, khususnya kebijakan 
pencegahan intoleransi, ekstremisme 
kekerasan, atau kontra-terorisme.

Bukan hanya pemerintah, masyarakat 
sipil jelas sekali memainkan peran strategis 
di dalam negeri maupun di luar negeri dan 
komunitas internasional. Peran itu antara 
lain terus menerus mengedepankan dialog 
dalam dua arah sekaligus: ke dalam dan 
keluar. 

Keluar, masyarakat sipil perlu 
membangun dialog dan komunikasi yang 

dapat berkontribusi untuk membantu 
komunitas muslim Prancis menghadapi 
tantangan sebagai minoritas. Di saat yang 
sama memperkuat usaha-usaha mereka 
menjadi warga muslim moderat dan 
mematuhi konstitusi Prancis. Dialog ini 
bisa dilakukan melalui jalur masyarakat 
dengan masyarakat (people to people) (Wahid 
Foundation, 2020). 

Ke dalam, dialog dapat dikembangkan 
dalam bentuk refleksi dan penguatan-
penguatan nilai yang selama ini dimiliki 
Indonesia dengan Pancasila. Kasus Prancis 
menjadi cermin bagaimana menjamin 
hak-hak beragama berkeyakinan, termasuk 
terhadap kelompok minoritas agama dan 
keyakinan di Indonesia, yang selama ini 
masih terabaikan.

Peran dialog yang terbuka hanya 
bisa dilakukan jika tokoh dan penggerak 
dalam organisasi masyarakat sipil, 

Peran Pemerintah dan Masyarakat Sipil

“Yang perlu kita 
waspadai selanjutnya 
adalah provokasi ISIS 
dan pemuka agama 
perlu memberikan 

imbauan. Provokasi 
perlu diantisipasi. 
… karena virtual 

khilafah ini memang 
masif di media sosial” 

(Wahid Foundation, 2020)

MUHAMMAD 
SYAUQILLAH
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termasuk organisasi dan tokoh keagamaan, 
meningkatkan kapasitas mereka berupa 
penguatan literasi informasi dan penguasaan 
atas isu-isu yang berkembang di dunia 
internasional.

Dalam dunia yang makin mengglobal, 
kasus Prancis mungkin bukan isu yang 
terakhir. Seperti sebelumnya, Indonesia 
juga menghadapi kasus-kasus di tingkat 
regional dan internasional yang memantik 
perdebatan dan reaksi keras masyarakat 
seperti isu komunitas Rohingya, Komunitas 
Uighur Tiongkok, dan kekerasan terhadap 
muslim di India.

Tokoh masyarakat dan tokoh agama 
dapat memperkuat literasi mereka terutama 

terkait informasi dasar mengenai masalah 
internasional yang terjadi seperti faktor-
faktor penyebab dan konteks hukum 
di negara tersebut. Seperti dijelaskan 
sebelumnya, tidak mudah memahami 
konsep Laïcité. Dalam sejarah dan 
praktiknya hingga kini konsep ini ditafsirkan 
secara beragam. 

Literasi informasi tentang isu 
global juga harus meliputi peningkatan 
kemampuan mengenali bentuk-bentuk 
misinformasi, disinformasi, politisasi, dan 
narasi kelompok teror. Fenomena terakhir, 
disebut juga virtual khilafah, sudah muncul 
di tengah protes dan kemarahan sebagian 
umat Islam di sejumlah negara. []
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