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Diskusi
Indonesia masih meng-
hadapi tantangan into-
leransi dan ekstremisme 
kekerasan yang berkem-
bang hingga di pergu-
ruan tinggi. Pemerintah 
meresponsnya dengan 
menerbitkan berbagai 
kebijakan dan prog ram-
program pencegahan 
hingga penanganan. 
Upaya tersebut masih 
menghadapi tantangan 
dan dampak-dampak 
yang tidak diharapkan. 
Salah satunya melahir-

kan bias dan stigma ter-
hadap kelompok tertentu 
dan mempengaruhi kebe-
basan akademik. 
 Diskusi yang di-
jalankan Wahid Founda-
tion Selasa, 29 September 
2020 pukul 13.00-15.00 
WIB ini bertujuan untuk 
mendapat gambaran ten-
tang implementasi dan 
efektivitas pene rapan 
aturan-atu ran terkait 
pencegahan  ekstremisme 
dan intole ransi perguruan 
tinggi di Indonesia.

Seputar
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Narasumber

Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya. Masdar menempuh 
pendidikan doktoral pada University of Melbourne Australia 
setelah sebelumnya menamatkan pendidikan master di McGill 
 University Kanada. Pria yang aktif menulis di sejumlah media 
massa ini, alumni dari kampus yang kini dipimpinnya. Sebelum 
menjadi rektor, Masdar menjadi Wakil Direktur Pascasarjana 
UIN Sunan Ampel Surabaya periode 2014 – 2018.

Saat ini Heru juga menjadi Ketua Lembaga Kajian Islam 
dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia 
menyelesaikan gelar master pada Northwestern Law School 
Chicago, Amerika Serikat untuk bidang Hukum HAM interna-
sional dan Doktor Universitas Mahidol Thailand untuk bidang 
HAM dan Kajian Perdamaian. Ia pernah menjadi Komite Pelak-
sana World Society of Victimology pada 2009 – 2015. 

Aktivis Hak Asasi Manusia dan dosen Universitas Syiah  Kuala 
Aceh. Selain aktif di sejumlah institusi kampus di Unsyiah,  Suraiya 
aktif di beberapa organisasi luar kampus. Ia menjadi Kepala 
Bidang Pemberdayaan Perempuan FKPT sejak 2020, anggota 
Komisi  Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Majelis 
Pendidikan Daerah (MPD) Aceh Besar. Perempuan ini mendapat 
sejumlah penghargaan. Di antaranya, Ikon Berprestasi Pancasila 
Kategori Pegiat Sosial dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi 
(UKP) Pancasila pada 2017.

Prof. Masdar Hilmy

Prof. Heru Susetyo
Associate Professor pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Suraiya Kamaruzzaman
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Moderator

Peserta Diskusi

Selama kurang lebih sepuluh tahun ini ia aktif di berbagai aktivitas 
kampanye Islam damai dan toleransi melalui jaringan pesantren 

dan organisasi keagamaan. Ia mendapatkan beasiswa Shortcourse 
Australia Awards untuk Multifaith Women Leadership di Deakin 

University pada 2018. 

Peserta diskusi dihadiri lebih dari 55 orang yang berasal 
dari perwakilan organisasi masyarakat sipil di Indonesia dan 

kalangan umum. Beberapa perwakilan organisasi masyarakat 
sipil yang hadir antara lain dari Jaringan Gusdurian, INFID, Maarif 

Institute, AIDA CSRC UIN, dan PPIM UIN. Sementara, peserta 
kalangan umum sebagian datang dari mahasiswa di beberapa 

perguruan tinggi di Pulau Jawa. 

Siti Kholisoh
Pelaksana Senior Media dan Kampanye Wahid Foundation



4 Wahid Foundation 

Hasil-Hasil
Diskusi

Dalam sepuluh tahun ter-
akhir, gejala dan kasus-ka-
sus intoleransi dan ekstre-
misme kekerasan di pergu-
ruan tinggi banyak diungkap 
berbagai riset, kajian, dan 
survei lembaga pemerintah 
atau non-pemerintah (Azca, 
2013; Laskowska, 2019; 
Mudzakkir et al., 2018). 
Diskusi ini merujuk bebe-
rapa hasil kajian dan survei 
tersebut, antara lain Survei 
Alvara Research Center dan 
Mata Air Foundation tahun 
2017, survei Badan Intelejen 
Negara (BIN) tahun 2018, 
Riset Setara Institute tahun 
2019, dan Riset BNPT 2016 
(Wahid Foundation, 2020).
 Survei Alvara 
menyebut sebanyak 23,4 
persen responden maha-
siswa setuju berjihad untuk 
menegakkan negara Islam 
atau khilafah (Detik.com, 
2017). Riset BNPT menye-
but sepuluh perguruan ting-
gi negeri di Indonesia ter-
papar paham radikalisme. 
Riset Setara Institute dan 

BIN di beberapa perguruan 
tinggi di Indonesia juga me-
ngungkap kecenderu ngan 
ini (Kompas.com, 2018; 
Tirto.id, 2019).
 Untuk kasus Provinsi 
Aceh, gejala radikalisme di 
perguruan tinggi diang-
kat dalam penelitian FKPT 
Provinsi Aceh pada 2018 
dan Parameter Research 
Center pada 2017 (Wahid 
Foundation, 2020). Pene-
litian FKPT menunjukkan 
adanya transformasi gera-
kan radikalisme di Aceh dari 
basis politik menjadi agama. 
Riset Parameter Research 
Center menyebut 15 per-
sen responden dari total 25 
mahasiswa mendukung pa-
ham radikal dan berpotensi 
melakukan tindakan yang 
menjurus aksi kekerasan 
(Wahid Foundation, 2020).
 Di Universitas Syiah 
Kuala Aceh, pihak rektorat 
pernah memeriksa tiga 
dosen yang menjadi pengu-
rus organisasi yang izinnya 
dicabut pemerintah (Wahid 

Foundation, 2020). Organi-
sasi tersebut kemung kinan 
HTI. Hasil peme riksaan 
menemukan bahwa, ketiga 
dosen tersebut bergabung 
sejak menjadi mahasiswa 
tingkat doktoral di Pulau 
Jawa. Meski ketika peme-
riksaan berlangsung 
ketiga nya mengaku sudah 
tidak aktif, tetapi nama ke-
tiganya masih tercantum 
dalam SK Kepengurusan 
organisasi tersebut (Wahid 
 Foundation, 2020).  
 Di Jawa Timur, UIN 
Sunan Ampel Surabaya 
memberhentikan empat 
orang pengajar. Kasus 
bermula ketika keempat 
dosen tersebut memilih 
tidak menghormat ben-
dera ketika upacara ber-
langsung. Setelah diperiksa 
dan diminta mengubah 
sikap, keempatnya tetap 
tidak bersedia menghormat 
bendera. Akhirnya kampus 
memberhentikan keempat 
dosen tersebut (Wahid 
Foundation, 2020).  

TANTANGAN INTOLERANSI DAN EKSTREMISME KEKERASAN
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Pemerintahan Joko Widodo 
memiliki perhatian pada isu 
ini. Peraturan pencegahan 
dan program-program pe-
nanganan ekstremisme di 
kampus banyak diterbitkan 
dan dijalankan di eranya. 
Menristekdikti Muhammad 
Nasir menerbitkan Peraturan 
Menteri No 55 tahun 2018 
tentang Pembinaan Ideologi 
Pancasila dalam Kegiatan 
Kemahasiswaan di Perguru-
an Tinggi (Ristekbrin, 2018). 
Salah satu isi aturan tersebut 
meminta pimpinan pergu-
ruan tinggi menjalankan 
kegiatan pembinaan ide-
ologi melalui UKM khusus 
yang dibentuk. Dalam so-
sialisasi aturan tersebut, 
Menteri merujuk hasil Survei 
Alvara sebagai salah satu 
alasan mengapa kebijakan 
ditetetapkan (Republika.co.id, 
2018). Bukan hanya lewat 
aturan, Kemenristekdikti 
melakukan langkah-lang-
kah koordinasi dengan para 
rektor perguruan tinggi dan 
lembaga lain seperti BNPT 
dan BPIP (Detik, 2018; Ke-
menristekdikti, 2018).
 Setahun sebelumnya, 
Kemenristekdikti mengam-
bil beberapa langkah untuk 
menindaklanjuti Perppu 

Nomor 2 Tahun 2017 yang 
mengubah UU Nomor 17 
Tahun 2013 tentang Organi-
sasi Kemasyarakatan (Perp-
pu Ormas)  dan pencabutan 
izin Hizbuttahrir Indonesia. 
Menristek menyatakan 
dosen yang terlibat dalam 
kegiatan HTI melanggar 
PP Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai, 
UU Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, UU 
Nomor 12 Tahun 2012 ten-
tang Pendidikan Tinggi, dan 
UU Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Ne-
gara (Kompas.com, 2017). 
 Menristek juga dise-
but akan mengumumkan 
nama-nama anggota HTI 

di perguruan tinggi, namun 
batal dilakukan. Sebelumnya, 
di media sosial beredar data 
anggota HTI sebanyak 73 
halaman berisi nama dosen, 
aparatur sipil negara mau-
pun kalangan pengusaha 
(Kata Data, 2017). 
 Sejumlah pimpinan 
perguruan tinggi di Indone-
sia menindaklanjuti lang-
kah-langkah untuk memberi 
sanksi terhadap para pen-
gajar yang diduga terlibat 
HTI. Setidaknya terdapat tiga 
pimpinan perguruan tinggi, 
yaitu ITS, UGM, dan Undip. 
Sebagian dosen yang didu-
ga atau dinyatakan terbukti 
diberhentikan sementara 
atau diberhentikan tetap 
(CNN Indonesia, 2018; Detik, 
2019; Medcom, 2018). 
 Jika dikelompokkan, 
pencegahan ekstremisme 
kekerasan di perguruan 
tinggi memilih lima pendeka-
tan. Pertama, ceramah dari 
lembaga pemerintah seperti 
BNPT. Kedua, menetapkan 
“pakta integritas”. Ketiga, 
kurikulum perkuliahan. Ke-
empat, restrukturisasi kepe-
ngurusan lembaga-lembaga. 
Kelima, seleksi khatib, penga-
jar, atau penceramah (Wahid 
Foundation, 2020).  

RESPONS PEMERINTAH DAN PERGURUAN TINGGI

“Sebagian dosen 
yang diduga 

atau dinyatakan 
terbukti 

diberhentikan 
sementara atau 
diberhentikan 

tetap”.
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Gambar 1 Lima Pendekatan Perguruan Tinggi

Sumber: Wahid Foundation, 2020.

Sebagai lembaga yang 
bertanggung jawab uru-
san pencegahan terorisme, 
BNPT menjalankan program 
yang menyasar perguruan 
atau pelibatan dari pihak 
perguruan tinggi. Pada 
2019, Unsyiah menggelar 
kuliah umum yang bertajuk 
“Resonansi Kebangsaan 
dan Bahaya serta Pencega-
han Paham Radikalisme dan 
Terorisme”. Kuliah mengha-
dirkan kepala BNPT Suhardi 
Alius (Wahid Foundation, 
2020).  
 Selain BNPT, BPIP 
juga mengembangkan 
kegiatan-kegiatan di per-
guruan tinggi. Pada 2020, 

BPIP menandatangani 
kerja sama dengan 23 
Rektor Perguruan Tinggi 
Keagamaan Islam Negeri 
(PTKIN) di Indonesia. Nota 
berisi kesepakatan untuk 
mengembangkan prog ram-
program penguatan Pan-
casila di perguruan tinggi 
(BPIP, 2020). 
 Pendekatan pakta 
integritas diterapkan UI 
dalam penerimaan calon 
mahasiswa baru mereka 
pada 2020. Kampus men-
syaratkan setiap maha-
siswa menandatangani 
dokumen pakta integritas 
yang berisi 13 poin. Salah 
satunya, “tidak boleh 

melaksanakan atau mengi-
kuti kegiatan yang bersifat 
kaderisasi/orientasi studi/
latihan/pertemuan yang 
dilakukan oleh sekelompok 
mahasiswa atau organi-
sasi kemahasiswaan yang 
tidak mendapat izin resmi 
dari pimpinan fakultas 
atau pimpinan universitas 
 Indonesia”. Pakta integritas 
ini mendapat kritik dari se-
jumlah pihak karena dapat 
mengekang kebebasan 
di lingkungan akademik. 
Setelah itu, pihak kam-
pus memperbaiki aturan 
dengan memperjelas dan 
menghapus beberapa ba-
gian (Kompas.com, 2020). 

Ceramah
Lembaga

Pemerintah

Seleksi khatib, 
pengajar, atau
penceramah

Kurikulum
perkuliahan

Restrukturisasi
kepengurusan

lembaga

Pakta
Integritas
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Sayangnya, kajian atau 
survei yang mengkaji efek-
tivitas implementasi kebi-
jakan di lingkungan pergu-
ruan tinggi belum berkem-
bang. Pemerintah belum 
banyak mempublikasi hasil 
evaluasi program-pro-
gram dalam pencegahan 
di lingkungan kampus. 
Kelemahan ini menyebab-
kan pemerintah belum 
dapat meyakinkan publik, 
bahwa implementasi pro-
gram-program kebijakan 
tersebut justru berhasil dan 
dapat mengurangi risiko 
ancaman. 
 Salah satu di antara 
kajian dilakukan Mubarak, 
dkk; secara terbatas untuk 
kebijakan deradikalisasi 
di UI Depok, UGM Yogya-
karta dan UIN Maulana 
Malik Ibrahim sebagiannya 
belum efektif berjalan. Se-
bagian lagi berjalan efektif 
(Mubarak et al., 2018). 
 Meski demikian, tu-
lisan kajian dan riset yang 
menganalisis dampak-
dampak kebijakan mulai 
berkembang. Arifianto 
melihat kebijakan pem-
bubaran HTI yang juga 
berdampak pada jaringan 

mereka di kampus justru 
dapat menciptakan sera-
ngan balik (backfire) terha-
dap pemerintah. Larangan 
tersebut dianggap tidak 
menyelesaikan masalah, 
meningkatnya islamisme 
di Indonesia, dan mungkin 
hanya mendorong lebih 
banyak pemuda yang tidak 
puas dengan sistem politik 
Indonesia untuk bergabung 
dengan HTI dan kelompok 
Islam radikal lainnya (Arifi-
anto, 2019). 
 Diskusi ini mem-
berikan analisis mengenai 
empat dampak positif dan 
negatif terkait implemen-
tasi kebijakan pencegahan 
di perguruan tinggi. Per-
tama, mahasiswa lebih 
fokus pada studi dan karier. 
Kedua, mematikan daya 
kritis dan menimbulkan 
pragmatisme. Ketiga, mela-
hirkan sikap asosial dan 
apolitis. Keempat, melahir-
kan viktimisasi atau me-
ngorbankan korban berupa 
stigma di antaranya label 
Wahabi dan pro-khilafah 
(Wahid Foundation, 2020). 
Sayangnya analisis ini 
 memang belum disertai da-
ta-data. 

 Pragmatisme mun-
cul sebagai dampak dari 
sikap dan kekhawatiran 
dianggap bertentangan 
dengan kebijakan kampus 
dan pemerintah. Dalam 
jangka panjang situasi 
ini mengikis peran-peran 
kampus sebagai lembaga 
pencerahan, aktivisme, 
dan advokasi.
 Untuk memperkuat 
analisis diskusi ini me-
ngu tip tulisan Greg  Fealy, 
peneliti dari Australian Na-
tional University Australia 
untuk dua hal. Pertama, 
kebijakan peme rintah Jo-
kowi merespons perkem-
bangan islamisme telah 
mempengaruhi jaminan 
hak asasi manusia, nilai-
nilai demokrasi, dan dapat 
mempengaruhi reaksi balik 
kelompok radikal. Kedua, 
bias pemerintah yang me-
lihat kelompok Islamis se-
bagai ekstremis, termasuk 
bukan hanya kelompok 
teroris, pendukung negara 
Islam, tetapi juga anggota 
dan pendukung partai-par-
tai Islam yang sah dan 
komunitas organisasi yang 
tidak melanggar hukum 
(Fealy, 2020). 

EFEKTIVITAS DAN DAMPAK KEBIJAKAN
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 Di luar isu ini, dis-
kusi juga mendiskusikan 
tantangan dalam meru-
muskan definisi “radika-
lisme”, “ekstremisme”, dan 
isu-isu terkait seperti “eks-
klusivisme”,  “intoleransi”, 
“ekstremisme kekerasan”, 

dan “terorisme”. Termasuk 
juga mendefinisikan apa 
yang dimaksud dengan 
radikalisme pikiran dan ra-
dikalisme. UU No. 5 tahun 
2018 tentang Perubahan 
UU Pemberantasan Tero-
risme memiliki 37 kata 

“radikal” Sementara PP 
No 7 Tahun 2019 tentang 
Pencegahan Tindak Pidana 
Terorisme memiliki 46 kata 
“radikal”. Namun, apa yang 
dimaksud radikal tidak 
didefinisikan dengan jelas 
(Wahid Foundation, 2020).

Dampak-dampak nega-
tif kebijakan pencegahan 
tidak berarti menilai apa 
yang dijalankan peme-
rintah sia-sia dan tidak 
efektif. Diskusi berpan-
dangan, pemerintah me-
mang sudah seharusnya 
melakukan langkah-lang-
kah pencegah   an secara 
sistematis dan efektif. 
Indonesia masih mengha-
dapi ancaman eks tremisme 

kekerasan yang nyata 
dan harus diatasi. Namun, 
pelaksanaan kebijakan dan 
program-program pence-
gahan seharusnya meng-
hindari dampak-dampak 
negatif yang ditimbulkan 
dan kebijakan diimplemen-
tasikan secara efektif 
 (Wahid Foundation, 2020).
 Langkah menetapkan 
kebijakan yang lebih kompre-
hensif seperti mengajukan 

Rencana Aksi Nasional Pe-
nanggulangan Ekstremisme 
Kekerasan yang Mengarah 
pada Terorisme (RAN PE) 
yang diajukan BNPT di-
pandang perlu adanya  be-
berapa catatan. Catatan di 
bawah ini tidak hanya ditu-
jukan untuk RAN PE, melain-
kan juga berbagai kebijakan 
lain yang menyasar dunia 
perguruan tinggi (Wahid 
Foundation, 2020). 

ARAH KEBIJAKAN

Pertama, kebijakan perlu menyusun rumusan dan kriteria yang jelas 
tentang istilah-istilah yang diangkat . Dalam konteks ekstremisme ke-
kerasan di Indonesia terdapat sejumlah istilah yang mengemuka dan 
sering pula dipertukarkan satu sama lain seperti “eksklusivisme”,  “radika-
lisme”, “intoleransi”, “ekstremisme kekerasan”, dan “terorisme”.  Tantangan 
ini harus diatasi dengan merumuskan dengan jelas kriteria dan ben-
tuk-bentuk tindakan. Kebijakan juga perlu merumuskan de ngan jelas apa 
yang dimaksud dengan radikalisme dalam pikiran dan aksi dan bagaima-
na cara merespons kedua jenis radikalisme tersebut dengan  t epat dan 
sejalan dengan UUD 1945.
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Kedua, kebijakan harus memastikan tidak melahirkan stigma dan 
pelabelan yang dapat menghambat usaha-usaha mengurangi aksi-aksi 
intole ransi dan ekstremisme kekerasan. Kebijakan pencegahan harus 
menghindari pengalaman stigmatisasi terhadap korban kasus 1965 atau 
 masyarakat Aceh dalam konflik Aceh. 

Keempat, kebijakan tidak boleh mengganggu kebebasan akademik. 
Kebijakan tersebut harus memastikan agar kampus tetap otonom, tempat 
yang memberi jaminan bagi kebebasan dan keterbukaan berpikir. Langkah 
yang harus dikembangkan adalah pengembangan dialog dan musyawarah 
secara terbuka dari berbagai arus pemikiran yang ada.

Kelima, mempertimbangkan usaha-usaha pengarusutamaan 
pembentukan ekosistem keberagamaan yang moderat. Ekosistem ini 
antara lain mengandaikan adanya keselarasan implementasi kebijakan 
yang terhubung dari visi-misi kampus, desain pembelajaran, sistem 
rekrutmen dosen, hingga materi pelaksanaan kegiatan organisasi 
kemahasiswaan.

Ketiga, kebijakan harus mempertimbangkan hak-hak dan 
perlindungan kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Karena 
itu, kebijakan harus memasukkan perspektif gender agar kebijakan 
justru tidak menjadi perempuan sebagai korban. Perspektif ini dapat 
dikembangkan untuk melihat narasi gerakan kelompok radikal yang 
terhubung dengan kehidupan perempuan seperti isu poligami, busana, 
peran keluarga, dan doktrin kesalehan perempuan.
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