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PENGANTAR

 Pelembagaan Konsep Ekstremisme Kekerasan dalam Kebijakan Pencegahan Terorisme di Indonesia

Istilah ekstremisme kekerasan (violent extremism), perlawanan 
terhadap ekstremisme kekerasan (countering violent extremism), 
dan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan 
(preventing and countering violent extremism) telah menjadi 
percakapan umum antara pegiat di organisasi masyarakat sipil dan 
sejumlah pejabat pemerintah. Meski datang dari luar, istilah tersebut 
memiliki relevansi di Indonesia. Sejak awal reformasi, Indonesia 
mengalami serangkaian kasus teror yang dilakukan kelompok 
ekstremis-jihadis. Selain bom di rumah ibadah, beberapa lokasi meledak 
oleh aksi mereka. Bom di Bali, di beberapa hotel di Jakarta, dan daerah 
lainnya. Belakangan aksi tersebut dilakukan secara individu dan 
melibatkan perempuan dan anak-anak.

Aksi-aksi tersebut mendorong sejumlah pihak untuk mengatasi dan 
mengantisipasi aksi-aksi berikutnya. Pemerintah membentuk Detasemen 
Khusus 88 Antiteror  dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 
(BNPT)  sebagai upaya melumpuhkan jaringan teroris serta melakukan 
pencegahan dengan beragam program kepada mereka yang pernah terlibat 
atau terhubung dengan kelompok teroris. Sementara itu, organisasi 
masyarakat sipil bergerak dalam upaya pencegahan. Mereka lakukan sendiri 
atau bekerja sama dengan BNPT. Pada awalnya penanganan terorisme 
menggunakan pendekatan “keras” yang dikenal dengan istilah war on terror.  
Belakangan, pendekatan tersebut hanya menyelesaikan gejala, tetapi tidak 
mengatasi penyakitnya. Muncul pendekatan baru, yakni preventing/countering 
violent extremism (P/CVE). Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena 
mengedepankan pendekatan persuasi dan menekankan pada pencegahan sebelum 
aksi teror mungkin dilakukan.

Sayangnya, konsep violent extremism belum memiliki padanan kata dalam bahasa 
Indonesia yang disepakati bersama. Ragam organisasi menggunakan istilah yang 
berbeda satu sama lain. Lebih jauh, konsep violent extremism juga tidak memiliki padanan 
dalam nomenklatur regulasi di Indonesia. Mengapa hingga saat ini belum ada padanan 
kata yang pas dalam bahasa Indonesia dan disepakati semua pihak? Sejauh mana konsep 
violent extremism dapat diimplementasikan dan diarusutamakan pada kebijakan? 

  Cikal bakal pembentukan Detasemen Khusus 88 Antiteror berawal dari Instruksi Presiden No 4 Tahun 2002 tentang Penyusunan 
Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Berikut Langkah-Langkah Operasional Serta Pengendaliannya, sebagai respons atas 
maraknya teror bom yang terjadi pada 2001. Secara operasional, pembentukan Detasemen Khusus 88 Antiteror melalui Skep (Surat 
Keputusan) Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan UU No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada awal berdirinya, Desk khusus ini langsung di bawah Menteri 
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Sejak saat itu, Densus 88 berada paling depan dalam mengatasi aksi-aksi teror atau 
melumpuhkan gerakan teroris (https://nasional.tempo.co/read/465820/begini-detasemen-khusus-88-antiteror-dibentuk, diakses 18 
September 2020).
 
  BNPT dibentuk berdasarkan Perpres No.  46 Tahun 2010, yang kemudian diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2012. Pendirian badan ini 
merupakan babak baru yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam usaha merespons aksi-aksi teror yang tidak hanya menggunakan 
penegakan hukum dan penindakan melalui Densus 88, tetapi juga pencegahannya. Pencegahan dan pemulihan (atau integrasi mantan 
napidana terorisme) menjadi kewenangan BNPT. Dalam perjalanannya, lembaga ini kemudian membentuk Forum Komunikasi Pencegahan 
Terorisme (FKPT) di hampir seluruh provinsi di Indonesia sejak 2015 (BNPT, 2014).

  Kampanye ini diluncurkan oleh mantan presiden Amerika Serikat, George W. Bush, beberapa saat setelah serangan 9/11 tahun 2001 yang 
menewaskan ribuan orang dalam satu serangan. Lihat website U.S Departemen of State, 2001, diakses 18 September 2020. Link: 
https://2001-2009.state.gov/s/ct/rls/wh/6947.htm 
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DISKUSI TERBATAS

 Pelembagaan Konsep Ekstremisme Kekerasan dalam Kebijakan Pencegahan Terorisme di Indonesia

Berdasarkan diskusi terbatas yang diselenggarakan Wahid Foundation, tulisan ini hendak 
memaparkan pelembagaan konsep VE pada regulasi di Indonesia yang selama ini masih menjadi 
tantangan. Lebih dari itu, implementasi pencegahan VE sebagaimana tertera pada kebijakan juga 
perlu mendapat perhatian semua pihak. Kerumitan pelembagaan dan implementasi pada kebijakan 
diawali pada konsep VE yang belum disepakati banyak pihak, khususnya pembuat kebijakan, dan 
belum ada padanan kata yang pas dengan nomenklatur pada kebijakan pencegahan ekstremisme 
kekerasan di Indonesia. 

Setelah pengantar, tulisan ini akan menunjukkan ragam konsep yang digunakan dalam rangka 
pencegahan kekerasan berbasis keagamaan di Indonesia. Setelah itu, bagian selanjutnya akan 
memaparkan bagaimana organisasi non-pemerintah menggunakan istilah tersebut dalam advokasi. 
Sejauh mana implementasi dan pelembagaan konsep ekstremisme kekerasan dalam regulasi di 
Indonesia akan menjadi pembahasan berikutnya. Tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan 
sejumlah rekomendasi.

Sebagaimana disinggung di atas, tulisan ini mendasarkan pada diskusi terbatas yang diselenggarakan 
the Wahid Foundation (WF) pada Senin, 24 Agustus 2020, secara virtual. Diskusi ini berangkat dari 
kegelisahan yang muncul pada diskusi sebelumnya bersama perwakilan dari Kemenkumham bahwa 
ekstremisme berbasis kekerasan tidak memiliki pijakan pada regulasi di Indonesia. Anggapan tersebut 
terkonfirmasi bahwa pada UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU 
Terorisme) tidak ada istilah khusus tentang ekstremisme kekerasan. Meski demikian, konsep tersebut 
muncul sebagai upaya untuk mengurangi makna peyoratif terhadap konsep “terorisme.”

Dalam temuan WF, ekstremisme kekerasan telah digunakan oleh dan disinggung dalam 
kebijakan-kebijakan di Indonesia. SBY dalam pidato HUT RI ke-69, menyebut istilah violent extremist 
organization, sejenis kejahatan lintas negara yang menjadi tantangan pemerintah Indonesia. Pada 
Peraturan Menteri (Permen) Kementerian Pertahanan pada 2014 telah memperluas cakupan 
ekstremisme kekerasan, yang mana termasuk di dalamnya bertujuan ideologi, agama, dan politik. 
Belakangan, BNPT mengusulkan untuk menggunakan ekstremisme kekerasan pada RAN PE yang 
masih dalam proses penyusunan. 

Atas dasar itu, WF menyelenggarakan diskusi terbatas untuk mendiskusikan potensi implementasi dan 
pelembagaan konsep VE pada kebijakan di Indonesia. Dari diskusi ini melahirkan tulisan yang saat ini 
sedang anda baca, yang melaluinya tergambar lebih jelas kemungkinan pelembagaan dan 
implementasi VE dalam konteks kebijakan negara. Selama dua jam, diskusi ini menghadirkan Robi 
Sugara, Direktur Indonesia Muslim Crisis Center (IMCC) dan Riri Khariroh, peneliti Aliansi Indonesia 
Damai (AIDA), sebagai narasumber. Diskusi ini juga dihadiri beberapa peneliti dan pegiat advokasi 
pencegahan ekstremisme kekerasan di Indonesia. Tulisan ini mendasarkan diri pada hasil diskusi 
tersebut dan beberapa sumber lainnya yang relevan.

Merujuk pada notulensi pertemuan tersebut, para pembicara maupun peserta tidak membahas secara 
langsung mengenai pelembagaan dan implementasi VE pada kebijakan di Indonesia sebagaimana 
diharapkan pada kerangka acuan diskusi. Pembicara maupun peserta kembali mendiskusikan 
kompleksitas konsep VE dan bagaimana konsep tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 
Selain itu, mereka juga mendiskusikan tentang bagaimana konsep VE di dunia akademik dan di 
kalangan masyarakat sipil. Berangkat dari kompleksitas tersebut, peserta diskusi mendiskusikan 
bagaimana peluang pelembagaan VE pada regulasi dilihat dari beberapa aspek. Berdasarkan materi 
diskusi tersebut, tulisan ini mengembangkan kemungkinan-kemungkinan kajian khusus tantang 
pelembagaan dan implementasi VE dalam kebijakan di Indonesia.  



PERBEDAAN PENDEFINISIAN VE
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Sebelum lebih jauh mendiskusikan implementasi dan pelembagaan konsep ekstremisme kekerasan, 
ada beberapa konsep yang perlu diuraikan terlebih dahulu agar jelas kedudukannya. Terkait 
ekstremisme kekerasan, beberapa istilah saling tumpang tindih: terorisme, radikalisme, ekstremisme, 
dan intoleransi. Tiga konsep pertama seringkali dianggap sama, dan hanya dibedakan dari intoleransi. 
Terorisme adalah tindakan kekerasan yang ditujukan agar melahirkan efek teror bagi pihak yang dituju 
atas dasar paham atau keyakinan ekstrem. Singkatnya, terorisme adalah ekstremisme yang terwujud 
dalam tindakan. Ekstremisme dalam aksi-aksi teror dapat dipicu oleh paham keagamaan atau 
non-keagamaan. Tidak sulit menemukan contoh dimana ekstremisme yang didasarkan pada 
nasionalisme melahirkan tindakan-tindakan kekerasan yang sebagiannya dilakukan melalui aksi teror.

Konsep kedua adalah radikalisme. Radikalisme pada mulanya berakar pada konsep dalam filsafat yang 
mempertanyakan segala sesuatu hingga ke akar. Konsep radikalisme kemudian diadopsi menjadi 
gerakan politik revolusioner. Gerakan radikal merepresentasikan kelompok yang mendambakan 
perubahan sistem politik berdasarkan keyakinan, ideologi, atau tafsir keagamaan. Salah satu contoh 
gerakan yang dikelompokkan di sini adalah gerakan khilafah. Radikalisasi kemudian dipahami sebagai 
proses individu atau kelompok yang hendak mengubah sistem politik berdasarkan ideologi ekstrem 
dan dengan atau tanpa kekerasan.

Konsep lainnya yang dianggap berkelindan dengan ekstremisme kekerasan adalah intoleransi. The 
Wahid Foundation mendefinisikan intoleransi sebagai tindakan pelanggaran kebebasan beragama 
warga negara yang dilakukan oleh aktor non-negara (WF, 2019). Tindakan tersebut dapat dilakukan 
oleh kelompok ekstremis, tetapi oleh mereka yang tidak dapat menerima perbedaan. Definisi tersebut 
kemudian digunakan untuk menganalisis data perilaku masyarakat dalam Laporan Tahunan 
Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia. Meskipun intoleransi menjaring perilaku 
masyarakat luas, perilaku kelompok intoleran dapat menjadi salah satu tahap bagi proses radikalisasi 
dan benih bagi tumbuhnya ekstremisme yang mungkin berujung pada kekerasan ekstremisme.
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Sementara itu, konsep ekstremisme tidak selalu berarti kekerasan. Kata “kekerasan” menyertai 
ekstremisme pada ekstremisme kekerasan menandakan bahwa ada model-model ekstremisme yang 
tidak diwujudkan dalam menggunakan kekerasan. Fakta bahwa aksi teror hanya dilakukan sebagian 
kecil dari mereka yang memiliki pandangan serupa dengan mereka yang mengejawantahkan dalam 
aksi kekerasan memperlihatkan bahwa tidak semua orang yang berpikiran atau menganut paham 
ekstremisme melahirkan kekerasan. Robi Sugara, Direktur Eksekutif IMCC, menguatkan argumen 
tersebut dengan menunjukkan bahwa Ayman Al-Zawahiri, salah seorang pemuka Al-Qaeda, yang 
melancarkan sejumlah aksi bom bunuh diri, paling berpengaruh menyatakan ketidaksetujuan dengan 
ISIS (Negara Islam Irak dan Syam) karena dianggap terlampau ekstrem. Beberapa tokoh Hizbut Tahrir 
juga menyatakan ketidaksetujuan penggunaan kekerasan yang dilakukan ISIS walaupun tujuannya 
sama, yakni mendirikan khilafah. Ada juga gerakan ekstrem lainnya yang menuntut keadilan tetapi 
mengharamkan kekerasan. Gerakan ini dipraktikkan oleh Mahatma Gandhi dan Martin Luther King 
(Schmid, 2014).

Ekstremisme kekerasan merujuk pada gerakan yang menganut paham yang membenarkan dan 
menilai hanya jalan kekerasan untuk mencapai tujuan. Mereka menggunakan kekerasan tersebut 
secara terbuka, sebagaimana dilakukan ISIS, atau secara diam-diam sebagaimana dilakukan kelompok 
teroris. Setelah tragedi 9/11, aksi teror yang menewaskan ribuan orang, pemerintah Amerika Serikat 
mendeklarasikan perang melawan teror (war on terror). Menghadapi kekerasan dengan kekerasan 
lainnya. Amerika Serikat kemudian melakukan invasi ke sejumlah negara di Timur Tengah, seperti Irak.

Melawan teror dengan kekerasan, atau dikenal dengan hard approach, dinilai tidak efektif. Alih-alih 
menghentikan, kekerasan hanya melahirkan kekerasan berikutnya yang tidak berkesudahan. Muncul 
ide pendekatan lunak (soft approach) kepada mereka yang berpotensi menjadi bagian dari gerakan 
teroris (Aldrich, 2012). Atas dasar gagasan tersebut, lahir gelombang advokasi yang dikenal dengan 
pencegahan ekstremisme kekerasan. Perlawanan terhadap ekstremisme kekerasan (CVE) sebagai 
alternatif atas war on terror diperkenalkan pertama kali oleh Barack Obama, mantan Presiden Amerika 
Serikat, melalui kegiatan CVE Summit di White House pada 2015. Gagasan ini berangkat dari asumsi 
bahwa ekstremisme tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan intelijen, kepolisian, dan militerisme. 
Ada banyak penyebab yang bersifat struktural yang harus diatasi seperti intoleransi, otoritarianisme, 
dan marjinalisasi ekonomi dan politik. PBB kemudian menggunakan konsep pencegahan (preventing) 
daripada perlawanan (countering) terhadap ekstremisme kekerasan (UNDP, 2016).

Jika ditelusuri lebih jauh, merujuk Riri Khariroh, gagasan bahwa perlawanan terhadap terorisme juga 
menyasar penyebab sudah muncul dalam dokumen yang keluar dari Organization for Security and 
Cooperation in Europe (OSCE), walaupun masih menggunakan istilah counter terrorism. Insiden 
penyerangan di Madrid (2004) dan London (2005) menyadarkan para pembuat kebijakan di Eropa 
bahwa melawan dengan kekerasan semakin mengentalkan pemahaman radikal kelompok teroris. Uni 
Eropa merumuskan empat pilar sebagai pendekatan pada CVE pada 2005: pencegahan (prevent), 
perlindungan (protect), bujukan (pursue), dan tanggapan (response). Empat pilar ini sudah 
memperlihatkan pendekatan holistik dalam mengatasi kekerasan terorisme.



 Pelembagaan Konsep Ekstremisme Kekerasan dalam Kebijakan Pencegahan Terorisme di Indonesia

Sampai di sini kita mengerti kenapa beberapa istilah, intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan 
terorisme tumpang tindih. Penggunaan istilah-istilah tersebut digunakan secara berbeda-beda. Baik 
pemerintah maupun organisasi non-pemerintah menggunakan istilah radikalisme, ekstremisme, dan 
terorisme secara bergantian tanpa klarifikasi perbedaan makna pada istilah tersebut. Hanya pada 
konsep intoleransi, beragam aktor setuju tidak dapat dipertukarkan dengan radikalisme atau 
ekstremisme, apalagi terorisme. Meski demikian, banyak pihak meyakini bahwa intoleransi adalah 
tahap menuju radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Ekstremisme kekerasan sendiri adalah istilah 
internasional yang belum memiliki padanan kata pada regulasi di Indonesia. Meski begitu, konsep ini 
mengalami perkembangan mulai dari perang melawan teror, perlawanan terhadap ekstremisme 
kekerasan, dan belakangan menjadi pencegahan dan perlawanan terhadap ekstremisme kekerasan. 
Bagaimana konsep ini dibahas para akademisi dalam dan luar negeri?

Istilah ekstremisme kekerasan sudah banyak dibahas akademisi sebagaimana terbit dalam publikasi 
sejumlah jurnal di dalam dan luar negeri. Istilah ekstremisme kekerasan cukup populer digunakan 
sejumlah peneliti dalam tulisan mereka di jurnal luar negeri untuk menggambarkan gerakan kekerasan 
ekstremisme di Indonesia (Keohler, 2016; Harris-Hogan, Barrelle, & Zammit, 2016). Beberapa peneliti 
misalnya berusaha menjelaskan bagaimana dan dari mana ekstremisme tumbuh di Indonesia 
(Chalmers, 2017; Nuraniyah, 2019; Agastia, Perwita, & Subedi, 2020). Ada juga publikasi yang hendak 
meninjau pendidikan, penguatan kapasitas, dan beragam upaya yang dilakukan masyarakat sipil 
maupun pemerintah dalam rangka mencegah kekerasan ekstremisme (Woodward, Rohmaniyah, Amin, 
& Coleman, 2010; Afrianty, 2012). Selain itu, tulisan yang secara khusus mengevaluasi program 
pencegahan dengan narasi CVE juga dapat ditemukan dalam publikasi ilmiah (Jones, 2014). 

Diskusi di atas memperlihatkan bahwa problem pelembagaan konsep VE ke dalam regulasi di 
Indonesia menghadapi jalan melingkar. Jangankan masuk ke regulasi, di kalangan akademisi saja 
konsep VE masih menjadi perdebatan. Ada yang menilai VE sudah selayaknya menjadi bagian dari 
regulasi negara, ada pihak lain yang menyangsikan konsep tersebut sebagai regulasi karena 
mengandung bias. Lalu bagaimana Civil Society Organization (CSO) memandang konsep VE serta 
pelembagaannya pada regulasi pemerintah?

Sayangnya, sebagaimana diingatkan Riri, konsep 
ekstremisme kekerasan itu politis. Di Amerika 
Serikat, konsep ekstremisme kekerasan tergelincir 
menjadi proyek memata-matai umat Islam. Polisi di 
Amerika Serikat mengawasi penduduk Muslim yang 
menggunakan simbol sebagaimana digunakan 
kelompok ekstremis (Schanzer, Kurzman, Toliver, 
Miller, 2016). Ekstremisme kekerasan kemudian 
diasosiasikan dengan Islam, dan tindakan teror 
yang dilakukan kelompok lainnya, dalam konteks ini 
gerakan supremasi kulit putih.

Selain itu, konsep ini menurutnya dipakai untuk 
menundukkan mereka yang berseberangan atau 
menentang kebijakan pemerintah. Misalnya 
beberapa ustadz yang sebetulnya dari segi profil 
jauh dari kelompok ekstremis, tetapi karena 
pandangan politiknya berseberangan dengan 
pemerintah lalu dimanipulasi sebagai bagian dari 
radikal, ekstremis bahkan teroris. Atas nama 
keamanan nasional, pemerintah Amerika kemudian 
membungkam kelompok kritis atas kebijakan 
nasional menggunakan narasi ekstremis.



CSO DAN KEBIJAKAN VE

https://www.aida.or.id/ (diakses 15 September 2020).

https://prasasti.org/ (diakses 15 September 2020).
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PPIM UIN Jakarta adalah satu di antara CSO berbasis di kampus berkolaborasi dengan UNDP 
menjalankan program yang dinamakan CONVEY Indonesia. Project ini menggunakan VE sebagai 
konsep yang memayungi berbagai aktivitas dalam menjalankan programnya. Sebagai payung, 
ekstremisme dalam project ini meliputi studi tentang radikalisme, intoleransi, pluralisme, dan 
perdamaian khususnya di lembaga-lembaga pendidikan. Ekstremisme kekerasan bagi PPIM adalah 
“suatu ideologi atau gerakan sosial-politik yang posisinya berada jauh dari pandangan sosial-politik 
arus utama (mainstream).” Ekstremisme kekerasan dibedakan dari radikalisme pada penggunaan 
kekerasan. Sementara ekstremisme membenarkan segala jenis kekerasan untuk mencapai tujuan, 
radikalisme tidak selalu menggunakan kekerasan (PPIM, 2019).

PPIM telah menyusun tujuh kertas kebijakan yang diajukan kepada pemerintah tentang penanganan 
konsep VE dan/atau radikalisme di Indonesia. PPIM mengevaluasi sejumlah kebijakan yang dapat 
mencegah VE di dunia pendidikan. Misalnya, Keputusan Menteri Agama Tahun 2011 tentang Standar 
Pendidikan Agama Islam. PPIM menilai bahwa pada KMA tersebut belum cukup tegas menekankan 
pada moderasi beragama sebagai jalan keluar dari pencegahan VE. Regulasi lain yang diadvokasi 
PPIM adalah Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Pendidikan Agama Islam di Sekolah-Sekolah.

AIDA, CSO berbasis di Jakarta, mengklaim sebagai lembaga yang mempertemukan pelaku dan korban 
terorisme sebagai upaya mencegah ekstremisme kekerasan terulang kembali. Lembaga ini 
menggunakan istilah ekstremisme kekerasan, anarkisme, radikalisme, dan deradikalisasi. Lembaga ini 
tidak memberi penjelasan khusus tentang perbedaan istilah-istilah tersebut. Mereka cenderung 
memberi penekanan khusus kepada pelaku dan korban tindakan terorisme. Mereka mengajak pelaku 
dan korban bertemu untuk saling memahami kenapa kekerasan menyebabkan kepedihan daripada 
mencapai tujuan suci yang dibawanya. Lembaga ini kemudian membawa pelaku dan korban yang 
sudah pada pemahaman yang sama ke sekolah-sekolah untuk mengampanyekan agar tidak ada 
kekerasan, apapun alasannya. 

Tidak heran jika AIDA memberi penekanan pada usulan perubahan saat revisi UU terorisme agar 
memiliki perspektif korban. Mereka menilai bahwa UU terorisme terlampau menekankan pada 
pencegahan dan penanganan tindak pidana terorisme. UU terorisme kurang menaruh perhatian pada 
pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme. Mereka juga mendorong agar pemerintah 
mempercepat peraturan pemerintah yang dapat memayungi hak korban tersebut yang selama ini tidak 
mendapat perhatian serius dari pemerintah.

CSO lain yang menggunakan konsep VE dalam visi organisasinya adalah Yayasan Prasasti Perdamaian 
(YPP). Yayasan ini didirikan di antaranya oleh Noor Huda Ismail, salah seorang alumni Pesantren Al 
Mukmin Ngruki, Sukoharjo, yang dikenal telah melahirkan pelaku terorisme di Indonesia. Yayasan ini 
banyak bergerak untuk mengajak mantan narapidana terorisme (napiter) untuk kembali ke masyarakat 
dan memutus jaringan teroris. Beberapa ide di antaranya membantu mantan pelaku terorisme 
menjalankan usaha yang dapat mengalihkan mereka dari urusan terorisme. Istilah ekstremisme 
kekerasan, radikalisme, dan deradikalisasi muncul dalam beragam program, seperti riset, penguatan 
kapasitas di kalangan muda, petugas lapas, dan mereka yang sudah kembali dari Siria 
(prasasti.org, diakses 15 September 2020). 5
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YPP pada salah satu kertas posisinya menekankan bahwa pemerintah masih perlu memperjelas 
kebijakan mengenai penanganan mantan teroris di penjara melalui program deradikalisasi. Kertas 
posisi tersebut mengingatkan bahwa penjara telah menjadi school of radicalism dimana mantan 
narapidana terorisme kembali terlibat dalam aksi teror lain dan tertangkap. Perlu ada upaya 
pencegahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Mereka menyarankan untuk mengubah peraturan 
terkait Lapas khususnya untuk pelaku tindak pidana terorisme.

Lembaga lain yang penting diulas di sini adalah AMAN (The Asian Muslim Action Network) Indonesia. 
Lembaga ini fokus pada pemberdayaan perempuan dalam pencegahan ekstremisme kekerasan. 
AMAN Indonesia menjadi tuan rumah Working Group on Woman and P/CVE (WGWC). Bersama CSO 
lainnya, AMAN Indonesia mengajukan sejumlah masukan kepada pemerintah yang tengah merancang 
rencana aksi UU terorisme tahun 2018. Konsep ekstremisme kekerasan dan radikalisme tidak 
dibedakan secara tegas. Ekstremisme dan radikalisme adalah ideologi yang akan menghambat 
cita-cita lembaga ini membumikan perdamaian dan Islam progresif di berbagai level, lokal, nasional, 
maupun internasional. 

Analisis dan usulan kebijakan beberapa CSO di atas tidak langsung mengarahkan advokasi untuk 
pelembagaan maupun implementasi VE pada kebijakan. Lembaga-lembaga yang dikenal memiliki 
kerja terkait ekstremisme maupun radikalisme tersebut menekankan pada pelembagaan 
dalamregulasi di luar UU terorisme. PPIM misalnya, menekankan pencegahan di dunia pendidikan 
melalui moderasi beragama. AIDA mengajukan penanganan korban dan keluarga korban terorisme. 
YPP sudah mulai mengusulkan pencegahan khususnya di Lapas, namun belum langsung 
mengupayakan agar konsep VE diterima dan diberlakukan melalui regulasi di Indonesia.

Berbeda dari lembaga-lembaga tersebut, the Wahid Foundation menerjemahkan VE dengan 
ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Bagi WF, ekstremisme berbasis 
kekerasan dimengerti sebagai tahap yang akan mengarah pada terorisme. WF mengukur VE sebagai 
ancaman nyata dilihat dari pemahaman radikalisme di Indonesia dan di kalangan pelajar. Dalam 
menjalankan programnya, WF melakukan studi baik kuantitatif dan kualitatif, selain advokasi dengan 
menerbitkan naskah kebijakan. WF menuangkan ide dan konsepnya tersebut melalui pendampingan 
penyusunan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan (RAN PE) (WF, 2019).



PELEMBAGAAN VE
DALAM KEBIJAKAN
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Bagaimana konsep VE dalam konteks regulasi di Indonesia? Konsep ekstremisme, apalagi 
ekstremisme kekerasan, tidak muncul dalam produk perundang-undangan dan regulasi di Indonesia. 
Satu-satunya penggunaan konsep ekstremisme kekerasan dalam dokumen negara adalah pada 
pidato yang disampaikan Susilo Bambang Yudhoyono pada Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan 
Indonesia ke 69, tahun 2014. Saat itu, SBY menyebut violent extremist organization sebagai organisasi 
kejahatan lintas negara. Dokumen lain yang juga mencantumkan konsep ekstremisme kekerasan 
adalah lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan 
Pertahanan Negara oleh Kementerian Pertahanan. Istilah ekstremisme sempat muncul pada salah satu 
draf revisi UU terorisme. Kemudian kata tersebut menghilang. Belakangan diketahui, konsep tersebut 
sudah berubah menjadi ideologi berbasis kekerasan.

Di dalam regulasi yang ada saat ini, konsep yang muncul dalam RPJMN 2020-2024, dokumen resmi 
negara yang dirujuk oleh semua kementerian dan lembaga dalam merumuskan agenda tahunan, 
adalah intoleransi, eksklusivisme, moderasi beragama, dan terorisme. Intoleransi dan eksklusivisme 
banyak dikerjakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), moderasi beragama oleh 
Kementerian Agama (Kemenag), dan terorisme oleh BNPT dan Densus 88. Gagasan moderasi 
beragama yang dikembangkan Kemenag misalnya strategis, walaupun tidak memiliki cantolan regulasi 
di mana pun. Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama periode 2014-2019, pernah merumuskan 
Peraturan Menteri tentang moderasi beragama, tetapi tidak sempat terbit. Moderasi beragama 
strategis dijalankan Kementerian Agama karena kementerian ini menaungi lembaga pendidikan 
berbasis agama hingga perguruan tinggi di Indonesia. Pencegahan ekstremisme kekerasan dapat 
dilakukan melalui pelaksanaan program moderasi beragama.

Walaupun moderasi beragama dapat dijadikan sebagai konsep untuk kampanye pencegahan, tidak 
seluruh persoalan terkait ekstremisme kekerasan dapat diatasi tanpa cantolan regulasi yang eksplisit. 
Misalnya, advokasi mengembalikan mantan teroris ke masyarakat. Pemerintah Daerah tidak mau 
mengeluarkan uang untuk membantu proses yang telah diinisiasi organisasi non-pemerintah misalnya 
karena alasan tidak ada aturan mengenai hal itu. Sementara penyusunan regulasi di berbagai level di 
Indonesia prosesnya sangat lama karena menganut civil law. Beberapa lembaga yang melakukan 
advokasi integrasi mantan napiter terhenti karena ketiadaan regulasi.

Problem lain adalah birokrasi. Ketiga UU disahkan, lalu muncul Peraturan Pemerintah dan Rencana 
Aksi misalnya, pertanyaan yang segera muncul adalah siapa yang berwenang menjalankannya? 
Eselon 1, 2, 3, atau 4? Menurut Robi masuk akal pemangkasan eselon 3 dan 4 sebagai strategi untuk 
memangkas birokrasi. Bukan hanya agenda ekstremisme kekerasan, tetapi juga problem lainnya di 
Indonesia akan terbantu bila ada pemangkasan birokrasi.
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Walaupun tidak ada nomenklatur secara eksplisit, semangat pencegahan ekstremisme kekerasan 
dapat dicantolkan pada tiga aspek dalam UU Terorisme No. 5 Tahun 2018: kesiapsiagaan nasional, 
kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Kesiapsiagaan nasional merupakan proses-proses yang 
terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Kesiapsiagaan nasional meliputi 
pemberdayaan masyarakat; peningkatan kemampuan aparatur; perlindungan dan peningkatan sarana 
dan prasarana; pengembangan kajian terorisme; dan pemetaan wilayah rawan paham radikal 
terorisme.

Kontra radikalisasi adalah proses menyasar kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal 
terorisme. Mereka memiliki akses terhadap paham yang bermuatan paham radikal terorisme, 
berhubungan dengan orang atau sekelompok orang yang dinilai memiliki paham radikal terorisme, 
memiliki pemahaman kebangsaan yang sempit, dan memiliki kerentanan pada aspek ekonomi. Kontra 
radikalisasi dilakukan melalui kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi. Aspek ini 
problematis karena keterbukaan teknologi informasi memungkinkan semua orang mengakses paham 
radikal terorisme. Mencegah orang mengakses paham tertentu dapat berpotensi melanggar 
kebebasan warga negara. Kontra narasi dalam konteks ini yang paling masuk akal untuk dilakukan. Di 
sinilah, pencegahan ekstremisme kekerasan dapat dicantolkan.

Aspek terakhir dalam UU terorisme 2018 yang dapat dijadikan cantolan pencegahan ekstremisme 
kekerasan adalah deradikalisasi. Deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, 
narapidana tindakan terorisme, mantan narapidana tindakan terorisme, dan atau orang yang telah 
terpapar paham radikal terorisme. Bentuk-bentuk deradikalisasi adalah identifikasi dan penilaian, 
rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Bentuk deradikalisasi tersebut sejalan dengan dimensi 
dalam pencegahan ekstremisme kekerasan.

Walaupun ketiga aspek tersebut —kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi— 
dapat dijadikan cantolan, Junaidi Simun, peneliti CSRC UIN Jakarta, mengingatkan bahwa tidak perlu 
memaksakan diri menggunakan istilah ekstremisme kekerasan dalam advokasi jika pertama-tama 
adalah ditolak mentah-mentah. Pilih judul yang cocok dengan nomenklatur pada undang-undang atau 
regulasi lainnya walaupun isi rancangan usulan regulasi turunannya mencerminkan pencegahan 
ekstremisme kekerasan.

Problem lain adalah bahwa penanganan 
atau pencegahan terorisme adalah 
program multilembaga. BNPT mungkin 
adalah sektor utama, tetapi ada 
aspek-aspek tertentu dimana 
kementerian dan lembaga lain harus 
turun tangan. Misalnya, pencegahan 
terorisme dengan deradikalisasi. Jika 
upaya tersebut termasuk di dalamnya 
pemberdayaan ekonomi mikro, maka 
kementerian yang menangani usaha 
kecil menengah harus ikut turun tangan. 
Jika pencegahan termasuk memperkuat 
aspek sosial dalam keluarga, maka 
Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di 
daerah akan ambil bagian melalui 
program yang ada di lembaga tersebut. 
Tanpa kerjasama antar lembaga, 
pencegahan terorisme atau 
ekstremisme kekerasan secara 
menyeluruh kecil kemungkinan akan 
berhasil dilakukan.

LEMBAGA 

LEMBAGA

LEMBAGA

A

B

C
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Celah lain yang mungkin ditempuh adalah regulasi turunan. Setelah UU dan PP, regulasi turunan yang 
masih kosong adalah aturan di bawahnya, seperti peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan 
daerah (gubernur, bupati, atau walikota), atau peraturan di level paling bawah, peraturan desa. 
Regulasi di tingkat kementerian dan pemerintah daerah belum banyak digarap untuk memasukkan 
konsep ekstremisme kekerasan ke dalam regulasi turunan tersebut. Kelemahannya adalah tidak 
semua daerah merasa penting membuat regulasi daerah yang mengatur penanggulangan terorisme 
jika daerah tersebut tidak ada kasus terorisme, atau daerah lain yang berasal dari daerah tersebut.

Sebagaimana telah disinggung di atas, WF tengah mendampingi penyusunan dan pelembagaan RAN 
PE. Secara konsep, RAN PE inilah satu-satunya regulasi yang secara eksplisit menggunakan konsep 
ekstremisme kekerasan atau VE. Bersama sejumlah Kementerian dan Lembaga, serta masyarakat sipil, 
BNPT merancang RAN PE ini sebagai landasan pencegahan tindakan ekstremisme kekerasan. RAN PE 
ini bertujuan meningkatkan ketahanan masyarakat dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan 
yang mengarah pada terorisme dan meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara 
dari ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme. Atas dasar tujuan tersebut, RAN PE 
merancang agar berbagai lembaga dapat bekerja sama mencegah ekstremisme kekerasan. Selain itu, 
RAN PE juga mendorong agar masyarakat berpartisipasi dalam pencegahan di lingkungannya. Selain 
itu, RAN PE juga mendorong terbitnya sejumlah penelitian yang mengkaji potensi tumbuhnya potensi 
ekstremisme kekerasan di Indonesia.

RAN PE terdiri dari empat pilar: (1) pencegahan (kesiapsiagaan, kontra radikalisasi, dan perlindungan); 
(2) deradikalisasi; (3) penegakan hukum dan penguatan kerangka legislasi; dan (4) kemitraan dan 
kerjasama internasional. Pada masing-masing pilar, RAN PE merancang sejumlah fokus dan aktivitas 
yang dapat dijalankan sepanjang 2019-2023. RAN PE kini memasuki tahap final untuk dikukuhkan 
melalui Perpres. 

Produk perundang-undangan tentu tidak akan 
memuaskan semua orang. Adalah wajar jika 
sebagian dari kita ada yang mengajukan kritik 
ke tiga aspek tersebut sebagai cantolan di UU 
terorisme 2018. Jangankan undang-undang, 
pernyataan sikap koalisi di kalangan CSO juga 
tidak akan pernah memuaskan semua pihak. 
Karenanya, selagi kesempatan terbuka, 
cantolan ke UU dimungkinkan, harus 
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk 
tujuan pencegahan kekerasan ekstremisme. 
Di sisi lain, mereka yang memanfaatkan UU 
tersebut perlu menghitung risiko. Misalnya, 
sejauh mana kontra radikalisasi akan 
berakibat pada pelanggaran terhadap 
kebebasan sipil oleh aparat negara atas nama 
paham radikal? Sejauh mana deradikalisasi 
berarti penutupan akses informasi di dunia 
maya (daring)? Masih ada pertanyaan lain 
yang perlu diperhatikan ketika hendak 
menggunakan istilah sebagaimana
tercantum dalam UU.

UNDANG-UNDANG



KESIMPULAN 
DAN REKOMENDASI
Pelembagaan dan implementasi VE pertama-tama menghadapi problem berupa perbedaan 
pemaknaan baik dalam bahasa Inggris maupun ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kekerasan 
ekstremis dan ekstremisme kekerasan mengandung makna yang berbeda. Sementara yang pertama 
menekankan pada kekerasan, yang kedua fokus pada ekstremisme. Implikasi kedua makna tersebut 
dapat berbeda khususnya bagaimana keduanya ditangani. Masalah lain dari konsep VE adalah 
kecurigaan bahwa konsep ini mengandung bias terhadap kelompok Muslim.
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Terlepas dari problem kebahasaan tersebut, faktanya 
kekerasan akibat tindak terorisme nyata di Indonesia. 
Ekstremisme kekerasan merupakan problem bersama. 

Penanganan ekstremisme kekerasan bermasalah karena selama ini tidak ada payung hukum yang 
dapat mengakomodasi konsep tersebut. Konsep ekstremisme, apalagi ekstremisme kekerasan, tidak 
muncul dalam produk perundang-undangan dan regulasi Indonesia. Pada regulasi, konsep yang 
muncul dalam RPJMN 2020-2024, dokumen resmi negara yang dirujuk oleh semua kementerian dan 
lembaga dalam merumuskan agenda tahunan, adalah intoleransi, eksklusivisme, moderasi beragama, 
dan terorisme. Walaupun moderasi beragama dapat dijadikan sebagai konsep untuk kampanye 
pencegahan, tidak seluruh persoalan terkait ekstremisme kekerasan dapat diatasi tanpa cantolan 
regulasi yang eksplisit.
 
Alih-alih sampai implementasi, konsep ini masih harus diperjuangkan agar dapat terlembagakan  
dalam kebijakan. Sementara sejumlah CSO menyasar dimensi-dimensi pencegahan, WF mendampingi 
pelembagaan VE melalui RAN PE. Selain itu, ada beberapa pelaung yang diusulkan diskusi ini untuk 
menjawab pelembagaan VE ke dalam kebijakan di Indonesia. Pencegahan ekstremisme kekerasan 
dapat dicantolkan pada tiga aspek dalam UU Terorisme 2018: kesiapsiagaan nasional, kontra 
radikalisasi, dan deradikalisasi. Selagi kesempatan terbuka, cantolan ke UU dimungkinkan, harus 
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk tujuan pencegahan kekerasan ekstremisme. Rekomendasi 
lainnya adalah memanfaatkan kekosongan regulasi yang masih ada, yakni regulasi turunan, seperti 
peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah (gubernur, bupati, atau walikota), atau 
peraturan di level paling bawah, peraturan desa. 
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