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KETERLIBATAN dan partisipasi organisasi masyarakat sipil menjadi prinsip sekaligus 
pendekatan dalam implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme 
Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2020-2024 (selanjutnya disingkat 
RAN PE). Pemerintah mengembangkan apa yang disebut keterlibatan menyeluruh 
pemerintah dan masyarakat (whole of government and whole of society approach).1 

Inisiasi membangun kemitraan oleh OMS dengan pemerintah, atau sebaliknya, 
pemerintah terhadap OMS, terus berkembang dengan berbagai capaiannya. Usaha-
usaha ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Dalam perspektif sebagian 
OMS, kemitraan dengan pemerintah masih menghadapi empat tantangan utama, 
salah satunya belum tersedianya mekanisme kemitraan yang disepakati kedua 
belah pihak. Padahal, kerangka Kemitraan diperlukan sebagai panduan  dan aturan 
apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang bermitra, 
bagaimana tata kelola kemitraan, termasuk mekanisme pelaporan.

Dalam RAN PE, Kerangka Kemitraan  menjadi sebuah rencana aksi pada Pilar 
3 Kemitraan dan Kerja Sama Internasional dengan Fokus 1 “Peningkatan kapasitas 
kemitraan Terorisme serta pendanaannya.” Aksi yang ditetapkan dalam pilar dan 
fokus ini adalah “penyusunan platform kemitraan antara pemerintah dengan 
pemangku kepentingan di masyarakat”.

Dari sisi teknis operasional, BNPT mengeluarkan Peraturan Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Koordinasi, 
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional 
Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah 
Kekerasan Pada Tahun 2020-2024 (selanjutnya disebut Per-BNPT No.  5 Tahun 2021). 

Untuk menyediakan Kerangka Kemitraan ini, Wahid Foundation menggelar 
Diskusi “Perumusan Kerangka Kerja sama CSO-Pemerintah untuk Implementasi 
RAN PE”, 16 April 2021. Diskusi yang menghadirkan 21 perwakilan organisasi 
masyarakat sipil tersebut bertujuan menghasilkan kerangka isi dan materi-materi 
utama dalam dokumen kemitraan pemerintah dengan organisasi masyarakat. 

Hasil diskusi selanjutnya dikembangkan Wahid Foundation dengan menyusun 
dokumen “Panduan Umum Kemitraan Pemerintah dengan Pemangku Kepentingan di 
Masyarakat dalam Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan 
Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024”. 

Pengantar

1.  BNPT, Perpres RAN PE: Apa, Mengapa, Bagaimana? (Bogor: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2021).
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Draf setebal 21 halaman itu terdiri dari 7 materi utama: Pendahuluan, 
Kemitraan, Forum Kemitraan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran 
(PEP), Pendanaan, dan Pelaporan. Draf ini juga menyediakan usulan struktur Forum 
Kemitraan. Untuk mendapatkan masukan atas draf tersebut, Wahid Foundatiomn 
menggelar Diskusi Ketiga untuk Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan 
dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN 
PE), Senin 30 Agustus 2021.

Tujuan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Dokumen rekomendasi kebijakan ini menyediakan gambaran umum 
pelaksanaan Diskusi Ketiga Perumusan Kerangka Kemitraan CSO-Pemerintah, 30 
Agustus 2021 sekaligus rekomendasi yang ditujukan kepada Sekretariat Bersama 
RAN PE terkait kerangka kemitraan implementasi RAN PE.

Seputar Diskusi  Ketiga

Diskusi daring bertema Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan 
Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 
ini digelar, Senin 30 Agustus 2021, pukul 13.00 – 16.00 WIB. Dihadiri 26 peserta 
dari berbagai organisasi masyarakat sipil antara lain; International NGO Forum on 
Indonesian Development (INFID), Yayasan EMPATIKU, ELSA Semarang, Civil Society 
Against Violent Extremism (C-Save), Fahmina Institute, dan lain-lain.

Tujuan

Tersedianya berbagai masukan dan rekomendasi dan saran perbaikan 
perwakilan OMS atas draf panduan kerangka kemitraan yang telah disusun Wahid 
Foundation atas hasil kedua forum refleksi masyarakat sipil sebelumnya.

Indikator

Tersedianya dokumen masukan, rekomendasi dan saran perbaikan perwakilan 
OMS atas draf panduan kerangka kemitraan draf dokumen Kerangka Kerjasama 
OMS-Pemerintah dalam Implementasi RAN PE.
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Dalam Lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, 
Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan 

Peserta yang hadir mewakili keragaman OMS dan melibatkan perwakilan komunitas 
kelompok rentan, korban dan mantan pelaku intoleransi dan ekstremisme kekerasan.

ARAH DAN RUANG LINGKUP 
a. Kerangka Kemitraan didesain sebagai dokumen yang berisi prinsip-prinsip 

umum membangun kemitraan antara Pemerintah dan OMS. Aturan lebih 
teknis dapat disusun terpisah seperti dalam bentuk Petunjuk Teknis.

b. Sektor swasta seperti perusahaan dan lembaga-lembaga Corporate Social 
Responsibility (CSR) dimasukkan sebagai bagian dari Pemangku Kepentingan.

c. Kerangka Kemitraan  berlaku di tingkat nasional dan lokal.

PRINSIP-PRINSIP
a. Menambahkan perlindungan hak anak sebagai salah satu prinsip 

kemitraan, meskipun pada prinsip inklusif sudah memuatnya.
b. Menambahkan prinsip-prinsip turunan dalam melaksanaan kemitraan 

seperti menjaga independensi OMS dan penghormatan terhadap pilihan 
strategi OMS untuk bermitra atau tidak bermitra.

c. Kemitraan antara Pemerintah dan OMS menekankan semangat kesetaraan 
dan keterbukaan antara pihak yang bermitra. 

d. Penyusunan dan penyempurnaan Kerangka Kemitraan dilakukan dengan 
melibatkan lebih banyak organisasi masyarakat sipil, salah satunya ormas 
keagamaan. 

TATA KELOLA
1.  Tiga usulan pola kemitraan: tertutup, terbuka, dan komplementer.

a. Kemitraan Tertutup, yaitu jenis kemitraan antara pemerintah dan 
pemangku kepentingan di masyarakat dengan format tata kelola organisasi 
dan keanggotaan yang baku serta ditetapkan melalui peraturan perundang-
undangan. Peraturan ini dapat berupa Peraturan Kepala BNPT sebagai Ketua 
Sekretariat Bersama RAN PE. Jenis kemitraan ini diimplementasikan dalam 
pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).  
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b. Kemitraan Terbuka, jenis kemitraan antara perwakilan pemerintah 
dan pemangku kepentingan di masyarakat dengan format tata kelola 
dan keanggotaan yang tidak baku dan tidak ditetapkan melalui 
ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam praktik, 
jenis kemitraan ini sudah semakin berkembang dilakukan organisasi 
masyarakat sipil seperti Wahid Foundation, Working Group on 
Women Countering/Preventing violent Extremism (WGWC), KHUB 
PVCE Community, atau INFID.2 Ketiga lembaga dan satu komunitas 
ini mengundang jaringan organisasi masyarakat dan mengundang 
perwakilan masyarakat untuk membicarakan isu-isu strategis terkait 
pencegahan ekstremisme kekerasan.

c. Kemitraan Komplementer, jenis kemitraan antara pemerintah dan 
pemangku kepentingan di masyarakat dengan format tata kelola yang 
disesuaikan dengan aktivitas kunci pelaksanaan fungsi Sekretariat 
Bersama RAN. Kemitraan ini dilakukan pada tahap pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan. Jenis kemitraan ini dapat dilakukan pada satu 
atau keseluruhan aktivitas kunci dan dapat ditetapkan atau tanpa 
melalui peraturan perundang-undangan. 

2. Perlu mematangkan dan merumuskan berbagai kelebihan berikut kekurangan 
dari bentuk-bentuk keanggotaan forum kemitraan yang dipilih seperti antara 
bentuk keanggotaan yang informal dan formal.

3. Forum Kemitraan memfasilitasi berbagai peningkatan kapasitas dan pemetaan 
kerja-kerja OMS.

4. Forum Kemitraan berfungsi memfasilitasi pemetaan potensi pendanaan dari 
pemerintah dan non-pemerintah serta memfasilitasi lahirnya arah kebijakan 
pencegahan dan penanganan ekstremisme berbasi kekerasan di Indonesia.

2.  K-Hub lihat https://k-hub.id/about

Pembangunan Berkelanjutan, memuat langsung nama-nama organisasi 
yang melaksanakan TPB berdasarkan pilar. Penjelasan tersebut tersedia 
dalam Matriks Bagian 2: Program dan Kegiatan Nonpemerintah.
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Tujuan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

1. Mendorong Sekretariat Bersama menjalankan kemitraan dengan pemangku 
kepentingan di masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan 
independensi. 

2. Mendorong Sekretariat Bersama mengadopsi usulan OMS tentang tata 
kelola Forum Kemitraan yang mengkombinasikan jenis tata kelola terbuka 
dan tertutup. 

3. Sebagai rangkaian dalam mengadposi kebijakan dan memenuhi prinsip 
partisipasi publik yang lebih berkualitas, Sekretariat Bersama memfasilitasi 
forum untuk mendapatkan berbagai masukan tentang Kerangka Kemitraan 
implementasi RAN PE dengan melibatkan lebih banyak pemangku 
kepentingan di masyarakat di tingkat nasional dan daerah. 
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