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Ass.w.w. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. 
Yth. Para Senior, para Pembicara, Pengurus Mahupiki dan peserta seminar. 
Alhamdullilah karena berkah Rahmat Allah SWT, hari ini Mahupiki Pusat bisa menyelenggarakan
seminar virtual tentang Street Crime.
InsyaAllah seri seminar online dalam Masa Pandemi covid19 akan diselenggarakan setiap
2 minggu pada hari Senin jam 10.00 sd 12.00 WIB. Panitya telah menyusun rencana 5 (lima)
seri seminar dengan tema sebagai berikut: pertama hari ini tentang Street Crime pada Masa
Pandemi C19,  selanjutnya berturut-turut Kebijakan Pembebasan Nara Pidana pada Masa
Pandemi c19, Sistem Peradilan Pidana di Masa Kahar, Korupsi Bantuan Sosial dan seri terakhir
Kejahatan Siber di Masa Pandemi C 19 dan penangannya. 

Pada seri pertama ini akan dibahas adanya fenomena Street Crime yg terjadi pada masa
Pandemi covid 19. Seperti yang kita ketahui dan alami, telah lebih 3 bulan wabah covid 19
yg mengglobal melanda negara kita dengan segala dampaknya seperti perekonomian, PHK
besar-besaran,  kehidupan sosial dan budaya serta ada kecenderungan muncul kejahatan jalanan
atau street crime di tengah masa pandemi c19 di  Indonesia. 
Fenomena kejahatan jalanan sejatinya selalu terjadi, bukan saja di Indonesia tetapi juga di
banyak negara, dan tidak pada masa pandemi c 19 . Fenomena street crime pada masa kita
sedang berjuang melawan virus yang berbahaya ini, yang memaksa kita merubah pola hidup,
kebiasaan yg antara lain, mengharuskan lebih banyak di rumah, bekerja dari rumah, jaga jarak dll,
agar tidak tertular, tidak menularkan dan akhirnya virus itu hilang. 
Bila ditilik dari beberapa teori atau bahkan hasil konggres PBB terkait dengan fenomena street
crime (termasuk dalam kaitan urban crime) selalu dibahas  tentang : faktor penyebab, siapa
pelakunya, siapa sasaran korbannya, waktu yang paling sering terjadi (biasanya pada malam
hari). 
Apakah hal- hal tersebut di atas, juga sesuai dengan apa yang terjadi ketika street crime terjadi
pada masa Pandemi c19 ini. Bagaimana korelasi masalah pandemi c19 yang berdampak
munculnya street crime, mulai dari adanya pengangguran baru, kemiskinan baru, yang mungkin
hal ini sama dengan faktor  pendorong munculnya street crime pada masa "normal", yang
memunculkan potret siapa latar belakang pelaku. Terdapat hal yang menarik berkaitan dengan
kriteria umumnya bahwa Street Crime itu terjadi di jalan -jalan, dimana menjadi tempat aktifitas
masyarakat, padahal dalam masa  pandemi kegiatan masyarakat sangat dibatasi, tetapi ternyata
terjadi juga kejahatan seperti begal, jambret, premanisme/pemerasan dll. 
Bagaimanapun karena sifat kejahatan ini " dekat sekali" dengan masyarakat maka  menimbulkan
keresahan, ketakutan. 
Untuk itu akan dibahas  bagaimana cara penanggulangannya, apakah ada perspektif baru karena
terjadi pada masa pandemi c19 ini ataukah masih tetap relevan dengan cara pandang yang
selama ini dilakukan. 
Dalam penanggulangan street crime menurut beberapa tokoh seperti PG Hoefnagels,
setidaknya bagaimana dalam hal hukum pidana akan diterapkan ( criminal law application),
tentang pendekatan pencegahan tanpa pemidaan ( prevention without punishment), atau



sejauhmana keberhasilan yang didapat dengan pendekatan mempengaruhi pandangan
masyarakat tentang penghukuman melalui media ( influencing views of society on crime
punishment by mass media). 
Apakah ketiga pendekatan tersebut bisa mengatasi terutama dalam keadaan pandemi ini,
dimana ruang gerak penegak  hukumnyapun terpaksa juga dibatasi,  karena bagaimanapun,
siapapun harus menjaga dari paparan virus yang berbahaya tersebut. 
Para hadirin webinar yang terhormat, dari pengantar singkat saya, kita akan mendengarkan
pemaparan dari para pembicara baik dalam sudut padang hukum pidana maupun kriminologi. 
Terimakasih kepada Panitya Pengurus Pusat yang telah bekerja keras sehingga  seminar berseru
ini bisa terlaksana insyaAllah sampai seri terakhir. 
Terimakasih kepada para pembicara, terimakasih kepada seluruh peserta dan semua pihak yang
telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan ini. 
Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kata- kata yang tidak berkenan. Selamat
berseminar dan terus ikuti seminar berikutnya. 
Wass.w.w. 
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