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Pendahuluan 

Pidato yang disampaikan Presiden Perancis Emmanuel Macron, di Les 

Mureaux, Perancis pada tanggal 2 Oktober 2020 menimbulkan kecaman dari 

sejumlah pihak dikarenakan dinilai menghina Islam. Beliau mengatakan bahwa ada 

kelompok radikal Islam, sebuah organisasi yang mempunyai metode untuk 

menentang hukum Republik dan menciptakan masyarakat secara paralel untuk 

membangun nilai-nilai yang lain.1 Akibat dari pidato tersebut adalah adanya aksi 

boikot produk Perancis sebagai bentuk protes. Selain itu, aksi boikot produk 

Perancis yang terjadi di berbagai negara disebabkan oleh pernyataan Presiden 

Perancis terkait tidak akan melarang pencetakan karikatur Nabi Muhammad SAW. 

Beliau menyampaikan pembelaan penuh semangat terhadap kebebasan berbicara 

dan nilai-nilai sekuler yang berlaku di Perancis.  

Konsep sekularisme adalah suatu paham yang menyangkut ideologi atau 

kepercayaan yang mana senantiasa berpendirian bahwa paham agama tidak boleh 

dimasukkan ke dalam urusan politik, negara, atau institusi publik lainnya. 

Sekularisme memiliki ciri yang meyakini bahwa nilai keagamaan haruslah 

dibedakan dari nilai-nilai kehidupan dunia dan seluruh aspek nya. Bagi umat islam, 

sekularisme merupakan suatu paham atau ideologi yang dianggap menyesatkan 

karena agama tidak dapat mencampuri urusan duniawi.2 

                                                             
1 CNN Indonesia, “Kronologi Ucapan Presiden Prancis Soal Islam yang Tuai Kritik”, 

(https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201026183351-134-562956/kro nologi-ucapan-

presiden-prancis-soal-islam-yang-tuai-kritik),  Diakses pada 6 November 2020. 
2 Muhammad Farel Savero dan Frederikus Fios, “Menimbang Sekularisme dari Sudut Pandang 

Agama (Sebuah Refleksi)”, Suara Mahasiswa (https://binus.ac.id/character-

building/2020/05/menimbang-sekularisme-dari-sudut-pandang-agama-sebuah-refleksi/), Diakses 

Pada 8 November 2020. 
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Dalam pidatonya, Presiden Emmanuel Macron ingin mempertahankan 

konsep sekularisme di Perancis. Namun, pernyataan dari pidato tersebut 

menimbulkan suatu permasalahan sehingga umat Islam di berbagai negara 

melakukan aksi protes dalam bentuk pemboikotan produk Perancis. St. Paul Fire 

& Marine Insurance Co. v. Barry (1978) memberikan pengertian pemboikotan 

sebagai suatu metode yang digunakan untuk menekan suatu pihak yang dengannya 

salah satu pihak memiliki suatu perselisihan, dengan cara menahan atau menekan 

orang lain untuk memberikan dukungan atau jasa dengan target. 3 Ini termasuk 

tekanan pihak ketiga dalam suatu perjanjian untuk tidak berdagang, yang dilakukan 

sebagai suatu sarana untuk menekan secara memaksa kepada kelompok yang 

diboikot.  

Pemboikotan diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang 

menyatakan bahwa: 

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha  

pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk 

melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri 

maupun pasar luar negeri.  

2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa 

dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:  

a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; 

atau  

b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap 

barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan. 

Melalui tulisan ini, penulis berupaya mengulas tindakan seorang Presiden 

yang sangat berdampak bagi negara dan warga negaranya. Bahkan, dampak 

tersebut bisa sampai negara-negara lain. Salah satu tindakan seorang Presiden yang 

                                                             
3 Siti Anisah, “Pengaturan dan Penegakan Hukum Pemboikotan dalam Antitrust Law Amerika 

Serikat”. Jurnal Media Hukum. Vol. 22 No.2 Desember 2015. 



 

 

berdampak luas yaitu mengenai pidato Presiden Emmanuel Macron yang dinilai 

menghina agama Islam. Dampak pernyataan dalam pidato tersebut sangat luas, 

artinya aksi boikot yang dilakukan sebagai bentuk protes itu tidak hanya terjadi di 

negara Perancis saja, melainkan dilakukan oleh negara-negara lain seperti Turki, 

Arab, Qatar, Kuwait, dan Indonesia. Adanya aksi protes tesebut menimbulkan 

kerugian dalam sektor perekonomian di berbagai negara terutama Perancis dan 

menyebabkan anjloknya nilai mata uang dari negara tersebut. 

 

Pembahasan 

Dalam pidatonya, Presiden Perancis menyebutkan bahwa radikal Islam 

mengarah pada penolakan terhadap hukum republik, adanya beberapa warga negara 

yang meremehkan kekerasan, adanya kondisi pelanggaran politik, dan adanya 

orang-orang Islam yang melakukan terorisme. Sebuah tragedi terjadi sebagai akibat 

pernyataan pidato tersebut. Seorang guru sejarah di Perancis, Samuel Paty, 

dipenggal oleh seorang imigran dari Chechnya, Abdoullakh Abouyezidovitch. 

Pemicunya adalah Samuel Paty sempat membahas tentang karikatur Nabi 

Muhammad SAW. Presiden Emmanuel Macron mengatakan pelaku pembunuhan 

itu adalah seorang radikal Muslim. Serangan lainnya terjadi pada tanggal 18 

Oktober 2020 yaitu penusukan 2 wanita di dekat Menara Eiffel dan pada tanggal 

29 Oktober 2020 terjadi insiden penikaman di Gereja Basilika Notre-Dame, Kota 

Nice.4 Presiden Perancis akhirnya memerintahkan para aparat keamanan untuk 

mengawasi sejumlah organisasi masyarakat Muslim dan menutup sejumlah masjid 

yang diduga menyebarkan paham radikal. 

Menurut Presiden Perancis, penunjukan karikatur tersebut merupakan 

bagian dari kebebasan berekspresi dan beliau tidak akan melarang pencetakan 

karikatur tersebut. Kebebasan berekspresi merupakan hak bagi setiap orang 

                                                             
4 Triyasni, “INFOGRAFIS: Teror Beruntun dan Status Darurat Tertinggi Prancis”, Liputan 6, 

(https://www.liputan6.com/news/read/4396088/infografis-teror-beruntun-dan-status-darurat-

tertinggi-prancis), Diakses Pada 25 November 2020. 
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sebagimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi 

Manusia yang menyatakan: 

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan 

pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa 

mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan 

keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan 

tidak memandang batas-batas.  

Tindakan Presiden Perancis dalam mengedepankan kebebasan berekspresi 

merupakan suatu usaha yang terpuji. Namun, dalam menyuarakan kebebasan 

berekspresi harus memperhatikan lingkungan, kondisi, serta budaya yang ada. 

Penunjukkan karikatur Nabi Muhammad SAW merupakan sesuatu yang dilarang 

keras bagi umat yang beragama Islam. Sehingga, marahnya umat Muslim perihal 

penunjukkan karikatur tersebut merupakan hal yang wajar. Penunjukkan karikatur 

tersebut dianggap sebagai suatu tindakan penghinaan, pelecehan dan tindakan yang 

tidak menghargai agama Islam. Kebebasan berekspresi yang baik dan benar adalah 

tetap menghargai warga negaranya, tidak mengandung SARA atau rasisme, serta 

tidak merugikan pihak lain. Selain itu, marahnya umat Islam seharusnya tidak 

dilampiaskan dengan cara merengut nyawa orang lain, karena setiap orang berhak 

untuk hidup. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak-Hak 

Asasi Manusia yaitu: “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan 

keselamatan sebagai individu.” 

Alasan Presiden Emmanuel Macron mengadakan pidato di Les Mureaux, 

Perancis adalah ingin melawan pelecehan yang dilakukan oleh sebagian orang atas 

nama agama, mengatasi separatisme Islamis, mengatasi radikalisme dan 

islamofobia. Beliau ingin mengatasi separatisme Islamis karena Perancis menganut 

sekularisme (laïcité). Laïcité di Republik Perancis berarti kebebasan untuk percaya 

atau tidak, kemungkinan menjalankan agama selama hukum dan ketertiban 

terjamin. Laïcité sama sekali tidak berarti penghapusan agama dari masyarakat. 

Perancis menggunakan hukum republik bukan hukum agama. Menurut beliau, 



 

 

ideologi Islam mengklaim bahwa hukumnya sendiri lebih tinggi daripada hukum 

Republik.  

 Presiden Emmanuel Macron bermaksud membasmi dan menghilangkan 

segala konflik yang terjadi di negaranya. Namun, penggunaan tutur kata dalam 

pidatonya tersebut kurang tepat, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan 

menuai kecaman dari berbagai pihak karena dianggap menghina Islam. Salah 

satunya dengan penggunaan kata “radikal Islam”. Kata-kata tersebut dipahami oleh 

sebagian besar warga negara yang beragama Islam bahwa golongan yang radikal 

dan terorisme semuanya berasal dari orang yang beragama Islam. Hal tersebut tentu 

menyulut api  para penganut agama Islam. Para pemimpin politik di Turki dan 

Pakistan pun menuduhnya tidak menghormati kebebasan berkeyakinan dan 

memarjinalkan jutaan Muslim di Perancis. 

Akibat dari pidato tersebut adalah adanya aksi boikot produk Perancis yang 

merupakan aksi protes dari pernyataan tersebut. Aksi boikot tidak resmi terhadap 

produk-produk Perancis didukung penuh oleh Presiden Turki Recep Tayip 

Erdogan. Keputusan konsumen Turki untuk menolak barang-barang Perancis 

dalam jumlah besar dapat berdampak signifikan dan kedua negara akan 

terpengaruh. Sebab, Perancis adalah sumber impor terbesar ke-10 ke Turki dan 

pasar terbesar ketujuh untuk ekspor Turki, menurut Institut Statistik Turki 

(TurkStat).5 Seruan boikot ini disebut akan membuat hubungan antara negara 

Perancis dan Turki menjadi renggang. Hal ini karena Turki dan Perancis merupakan 

mitra dagang utama dengan total volume perdagangan sekitar US$ 16,6 miliar per 

tahun. Ketegangan kedua negara ini membebani mata uang Turki, Lira yang anjlok 

hingga menyentuh 8 Lira per dolar AS.6 Produk Perancis telah ditarik juga dari 

beberapa toko di Kuwait, Yordania, dan Qatar. Sementara itu, ada unjuk rasa anti-

                                                             
5 Hazal, “Imbas Dari Gerakan Boikot, Prancis Terancam Kehilangan 100 Milyar Dolar”, Berita 

Turki, (https://beritaturki.com/imbas-dari-gerakan-boikot-prancis-terancam-kehilangan-100-

milyar-dolar/), Diakses Pada 10 November 2020. 
6 Sylke Febrina Laucereno, “Boikot Produk Prancis Oleh Turki Bikin Perdagangan Gonjang-

ganjing”, Detik Finance, (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5232451/boikot-

produk-prancis-oleh-turki-bikin-perdagangan-gonjang-ganjing), Diakses Pada 6 November 2020. 
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Perancis berskala kecil digelar di Libya, Gaza, dan Suriah utara, tempat yang 

dikuasai milisi yang didukung Turki. 

Dampak dari pidato Presiden Emmanuel Macron sangat mendunia karena  

berdampak hingga ke Indonesia pula.  Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga 

menyerukan untuk memboikot produk Perancis. Seruan boikot terhadap produk 

Perancis seperti yang disuarakan MUI ini diragukan efektifitasnya. Karena nilai 

impor Perancis ke Indonesia relatif kecil. Aksi boikot yang dilakukan tidak akan 

memberikan keuntungan bagi pelaku pemboikotan. Aksi tersebut merupakan aksi 

yang tidak berdasar dikarenakan barang-barang yang diboikot ini tidak ada sangkut 

pautnya dengan pernyataan Presiden Emmanuel Macron. Bagi warga negara yang 

masih menggunakan produk Perancis pun tidak akan dijatuhi hukuman. Selain itu, 

boikot yang dilakukan di berbagai negara dinilai tidak efektif karena tidak bisa 

menyelesaikan permasalahan yang timbul dan berpotensi merugikan negara 

masing-masing dalam sektor perekonomian. Seperti halnya aksi boikot yang 

dilakukan oleh Turki menyebabkan kerugian besar dikarenakan Perancis 

merupakan mitra dagang utama di Turki. 

Aksi pemboikotan produk Perancis tersebut juga menyebabkan saham 

Perancis mengalami kerugian sesuai Indeks CAC 40 di Bursa Efek Paris menyusut 

0,03 persen atau 1,45 poin menjadi 4.569,67 poin pada perdagangan Jumat, 30 

Oktober 2020. Indeks CAC 40 anjlok 3,37 persen atau 159,54 poin menjadi 

4.571,12 poin pada Rabu 28 Oktober, pasca turun 1,77 persen atau 85,46 poin 

menjadi 4.730,66 poin pada Selasa 27 Oktober, dan jatuh 1,90 persen atau 93,52 

poin menjadi 4.816,12 poin pada Senin 26 Oktober 2020. Perancang dan 

pembangun sistem kelistrikan Perancis, Thales, merugi 2,16 persen. Selanjutnya, 

saham peritel multinasional Perancis Carefour kehilangan 2,02 persen dan 

perusahaan transnasional Perancis yang membidangi pengelolaan air, limbah, dan 

layanan energi Veolia Environnement turun sebesar 1,92 persen.7 

                                                             
7 Tim Lingkar Madiun 04, “Akibat Boikot Produk Prancis, Saham Prancis Mengalami Kerugian”, 

Lingkar Madiun (https://lingkarmadiun.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-66891711/akibat-

boikot-produk-prancis-saham-prancis-mengalami-kerugian?page=2), Diakses Pada 10 November 

2020. 
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Dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur 

mengenai sanksi yang dikenakan bagi pelanggar UU tersebut. Namun, hingga saat 

ini, ketentuan pemboikotan yang diatur dalam Pasal 10 belum pernah digunakan 

untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha. Mahkamah Agung di Amerika 

Serikat pun tidak pernah secara langsung mengatur dan memutuskan hal-hal 

mengenai pemboikotan. Pemboikotan ini dilakukan sebagai bentuk kebebasan 

berbicara atau bertindak secara politik untuk mencapai tujuan tertentu yang berasal 

dari pemboikot tersebut. Mahkamah Agung Amerika Serikat tidak secara eksplisit 

mengatur ketentuan mengenai pemboikotan. Amendemen Pertama Konstitusi 

Amerika Serikat juga dalam berbagai kasus, menunjukkan bahwa amandemen 

tersebut tidak melindungi aktifitas yang sebagaimana dimaksud sebagai tindakan 

untuk mengekspresikan atau mengemukakan pandangan tertentu. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan aksi boikot ini tidak melanggar hukum 

karena aksi boikot biasanya dilakukan sebagai bentuk protes terhadap sesuatu yang 

salah dan dianggap tidak adil sehingga diperlukan tindakan secara kolektif dan 

masif untuk mengubahnya. Dalam menangani adanya aksi boikot produk Perancis 

tersebut, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi 

Setiyono menjelaskan bahwa polisi akan melakukan antisipasi terhadap munculnya 

pelanggaran hukum dari aksi boikot produk asal Perancis.8 

Kendati demikian, mengenai tindakan Presiden Emmanuel Macron diduga 

melanggar hukum internasional. Ada tiga pelanggaran yang dilakukan Presiden 

Emmanuel Macron. Pertama, penghinaan simbol agama dengan membuat kartun 

dipersonifikasikan dengan Nabi Muhammad SAW. Penghinaan terhadap simbol 

agama adalah tindakan di luar kebebasan berekspresi, karena penunjukkan 

visualisasi para nabi dan rasul dilarang keras dalam ajaran agama Islam.  Menurut 

Prof M Quraish Shihab, larangan tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran akan 

memunculkan pengultusan dan pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW. Selain 

                                                             
8 Kompas TV, “Polri Antisipasi Pelanggaran Hukum Aksi Boikot Produk Prancis”, Kompas TV, 

(https://www.kompas.tv/article/121226/polri-antisipasi-pelanggaran-hukum-aksi-boikot-produk-

prancis), Diakses Pada 10 November 2020. 
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itu, bisa jadi gambarnya tersebar dan mudah diinjak-injak orang.  Gambar tersebut 

bisa saja tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Sehingga, apabila difilmkan dan 

orang yang memerankan figur Nabi dalam film dapat melakukan hal-hal yang tidak 

sesuai perilaku Rasulullah SAW.9 Kedua, penutupan masjid. Menurut Ketua LBH 

Pelita Umat, penutupan masjid merupakan tindakan diskriminatif yang melanggar 

Pasal 2 UDHR/ Deklarasi Universal HAM-DUHAM (Universal Declaration of 

Human Rights).10 Selain itu,  dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan 

Politik (The International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) 

kebebasan beragama termasuk dalam klasifikasi non-derogable, hak tersebut 

mutlak tidak dapat diganggu gugat. Ketiga, menuduh Islam sebagai agama yang 

mengalami krisis. Menurut Chandra Purna Irawan, S.H., M.H, hal tersebut 

merupakan pernyataan rasial yang dapat memicu tindakan diskriminatif terhadap 

umat Muslim di Perancis. Beliau berpendapat tindakan tersebut dapat dinilai 

pelanggaran Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma (The Rome Statute of the International 

Criminal Court).11 Ketua LBH Pelita Umat dan President of The IMLM 

(International Muslim Lawyers Community) Chandra Purna Irawan, S.H., M.H. 

menyatakan tengah mempertimbangkan mengajukan pelaporan kepada Mahkamah 

Hukum Eropa (European Court of Justice, ECJ) dan akan dilakukan pengkajian 

untuk dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court) 

dan UN.12 

 

                                                             
9 Muhammad Hafil, “Quraish Shihab Jelaskan Larangan Melukis Nabi Muhammad”, Republika, 

(https://republika.co.id/berita/qj39xv430/quraish-shihab-jelaskan-larangan-melukis-nabi-

muhammad), Diakses Pada 27 November 2020. 
10 Joko Prasetyo, “Hina Nabi SAW, Komunitas Advokat Muslim Internasional Pertimbangkan 

Gugat Prancis Secara Hukum”, Media Umat, (https://mediaumat.news/hina-nabi-saw-komunitas-

advokat-muslim-internasional-pertimbangkan-gugat-prancis-secara-hukum/), Diakses Pada 27 

November 2020. 
11 Joko Prasetyo, “Hina Nabi SAW, Komunitas Advokat Muslim Internasional Pertimbangkan 

Gugat Prancis Secara Hukum”, Media Umat, (https://mediaumat.news/hina-nabi-saw-komunitas-

advokat-muslim-internasional-pertimbangkan-gugat-prancis-secara-hukum/), Diakses Pada 27 

November 2020. 
12 SL Internasional News, “Presiden Prancis Melanggar Hukum Internasional”, Tilik.id, 

(https://tilik.id/2020/11/01/presiden-prancis-melanggar-hukum-internasional/), Diakses Pada 12 

November 2020. 
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Kesimpulan 

Menghadapi masalah yang ada, Presiden Emmanuel Macron merilis surat 

klarifikasi atas tudingan yang menyebutnya anti-Islam. Beliau menegaskan 

negaranya anti-separatisme dan anti-terorisme, bukan anti agama tertentu. Beliau 

menyebutkan bahwa ada kelompok Islam tertentu di Perancis yang menyebarkan 

ajaran radikal  kepada anak-anak Perancis untuk membenci Republik, mengajak 

agar tidak menghormati UU.  Perancis berjuang melawan proyek-proyek kebencian 

dan kematian, melawan tipu daya, melawan fanatisme, melawan ekstremis 

berbahaya. Namun, tidak pernah melawan Islam dan Beliau tidak akan membiarkan 

siapapun yang mengatakan bahwa Perancis menumbuhkan rasisme terhadap agama 

Islam. Presiden Emmanuel Macron menilai bahwa sebagian besar orang salah tafsir 

mengenai apa yang dipaparkan olehnya.   

Oleh karena itu, seharusnya bagi setiap warga negara tidak boleh gegabah 

dalam melakukan suatu tindakan. Akan lebih baik ditelusuri dahulu maksud dari 

pemaparan Presiden Emmanuel Macron tersebut apakah benar menghina Islam atau 

tidak. Aksi protes yang dilakukan pun tidak boleh dengan cara merampas nyawa 

orang lain dan tidak boleh merugikan negara masing-masing dalam sektor apapun.  

Mengenai pidato Presiden Emmanuel Macron, seharusnya lebih 

diperhatikan tutur katanya agar tidak menyinggung pihak lain. Bagi umat Islam 

yang melakukan pemboikotan produk Perancis sebagai bentuk protes harus segera 

dihentikan karena dinilai tidak efektif dan tidak memberikan solusi mengenai 

permasalahan yang timbul. Aksi boikot tersebut berpotensi merugikan negaranya 

masing-masing dalam sektor perekonomian. Pemerintah harusnya melakukan 

dialog atau sosialiasi untuk menyamakan persepsi atas nilai-nilai agama yang 

berlaku universal. Sehingga, kesalahpahaman dapat dihindari dan keharmonisan 

antara pemerintah dengan warga negaranya serta perdamaian antara negara yang 

satu dengan yang lainnya dapat tercapai. 
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