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Hampir mustahil tersedia jalan tunggal 
dalam mencegah dan mengatasi ekstremisme 
kekerasan. Mustahil pula masalah tersebut 
dapat diselesaikan oleh satu pihak semata. 
Dengan kesadaran semacam itu, Wahid 
Foundation mengambil beragam pendekatan, 
dan salah satunya terlibat dalam mendorong 
kebijakan yang mampu memaksimalkan upaya 
berbagai pihak menekan potensi ekstremisme 
kekerasan. 

Wahid Foundation menjadikan advokasi 
kebijakan sebagai salah satu pendekatan dalam 
mencapai misi organisasi dan menjalankan 
program di tingkat nasional maupun lokal. 
Sebab, di arena itu, berbagai kepentingan dan 
gagasan bertemu: pemerintah, masyarakat, dan 
sektor usaha. Pendekatan ini kami gunakan 
dalam mendorong Desa Damai, sebuah 
program yang bertujuan meningkatkan daya 
lenting mencegah intoleransi dan ekstremisme 
kekerasan. Begitupun dalam Program Sekolah 
Damai. 

Karena kebijakan merupakan titik temu 
sekaligus titik pertengkaran, usaha advokasi 
kebijakan jelas tidak mudah. Bisa berhasil, bisa 
pula gagal. Sebagai bagian dari organisasi 
masyarakat sipil, Wahid Foundation menanggung 
peran mendorong gagasan dan pandangan dari 
tempat ia berasal. Namun, di saat bersamaan, 
advokasi kebijakan juga harus mencari titik 
kesepahaman dengan satu atau bahkan puluhan 
perwakilan institusi pemerintah.  

Untuk berhasil memerankan itu Wahid 
Foundation harus menyiapkan sumber daya 
yang handal dalam menjalankan perannya. 
Bukan hanya itu, kepercayaan dan jaringan 
yang luas adalah modal penting yang harus 
dimiliki. Nama besar KH Abdurrahman Wahid, 

kiprah, dan jaringan luas Mbak Yenny Wahid, 
puteri kedua Gus Dur yang juga Direktur 
Wahid Foundation, tentu saja modal yang 
amat berharga. Namun, mungkin saja orang 
lupa, tanpa kerja nyata melalui program-
program berkelanjutan yang ditopang oleh 
tatakelola organisasi, modal tersebut tidak 
dapat “dimanfaatkan” dengan baik bagi 
kemaslahatan umum.

Advokasi RAN PE yang menjadi fokus 
riset ini menggambarkan tantangan dan 
dinimika usaha-usaha mendorong kebijakan. 
Bukan hanya menyangkut perdebatan 

Pengantar 
Wahid Foundation

A

Hasil riset ini memiliki nilai 
penting bagi Wahid Foundation 
sebagai tempat bercermin dan 
mendokumentasikan apa yang 
telah dialami selama tiga tahun 
terakhir. Bukan hanya itu, riset 
ini juga dasar untuk kerja-kerja 
berikutnya bagaimana rencana 
aksi dapat efektif mencegah 
ekstremisme kekerasan.
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substansial, tetapi juga strategi dan 
penggunaan sumber daya yang dimiliki Wahid 
Foundation. Sumber daya itu terbentang luas, 
dari jaringan masyarakat sipil yang selama ini 
bekerja untuk isu-isu perdamaian, komunitas 
minoritas, hingga jaringan di sejumlah institusi 
pemerintah. 

Setidaknya terdapat tiga alasan mengapa 
Wahid Foundation mendorong RAN PE. 
Pertama, kebijakan ini dapat mengatasi gap 
sinergi antar K/L, sekaligus dokumen yang 
“memaksa” mereka bekerja. Kedua, arena untuk 
mendorong adanya keterlibatan masyarakat 
sipil dalam pencegahan ekstremisme 
kekerasan. Ketiga, memastikan prinsip-prinsip 
agar pelaksanaan kebijakan tidak justru 
melanggar konstitusi dan hak asasi manusia. 

Pendekatan “strategi luar-dalam” jelas 
sekali menggambarkan apa yang kami alami 
selama tiga tahun terlibat mendorong rencana 
aksi pencegahan ekstremisme kekerasan. 
Bagaimana menjadi orang luar, sebagai bagian 
dari masyarakat sipil, dan di saat bersamaan 
menjadi “orang dalam” karena terlibat dalam 
menyusun draf dan peran-peran lain seperti 
menyajikan riset yang dibutuhkan, koordinasi, 
membangun komunikasi dengan aktor-aktor lain.

Di masa sebelumnya, Wahid Foundation 
pernah pula mengalami dan sengaja 
menerapkan strategi “advokasi luar”. Memberi 
masukan dan kritik melalui berbagai cara 
seperti rekomendasi kebijakan, pernyataan 
sikap, dan forum-forum masyarakat sipil 
dan pemerintah. Ketika peluang kerja 
sama terbuka dan dinilai akan lebih cepat 
melahirkan keberhasilan, strategi tersebut 
kami manfaatkan. Kedua pendekatan itu 
tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. 
Penggunaannya juga dapat disesuaikan 
dengan konteks dan tantangan yang dihadapi.

Pengalaman menunjukkan bahwa 
strategi luar dalam juga tidak mudah dan 
membutuhkan lebih dari tiga tahun untuk 
berhasil. Dalam rentang waktu itu, Wahid 
Foundation menyadari pentingnya daya tahan 
dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. 
Seperti tergambar dalam riset ini, perdebatan 
substansial mengemuka di seputar rumusan 
istilah ekstremisme kekerasan, harmonisasi, 
termasuk penyamaan perspektif tentang 
prinsip-prinsip tertentu seperti keadilan 
gender, perlindungan anak, dan penerapan hak 
asasi manusia. Pro-kontra setelah lahirnya RAN 
PE pada Januari 2021 juga menjadi informasi 
berharga yang harus dipertimbangkan dalam 
mengimplementasikan dan mengawasi 
pelaksanaan RAN PE.

Hasil riset ini memiliki nilai penting bagi 
Wahid Foundation sebagai tempat bercermin 
dan mendokumentasikan apa yang telah 
dialami selama tiga tahun terakhir. Bukan 
hanya itu, riset ini juga dasar untuk kerja-kerja 
berikutnya bagaimana rencana aksi dapat 
efektif mencegah ekstremisme kekerasan. 
Kami juga berharap, pengalaman ini dapat 
berguna bagi organisasi lain yang memilih 
strategi advokasi serupa. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada 
Alamsyah M Dja’far dan Nurun Nisa yang 
menjadi peneliti dalam riset ini. Juga kepada 
narasumber dari pemerintah dan organisasi 
masyarakat sipil yang berkenan berbagi 
pengalaman dan gagasan. Terima kasih 
yang tak terhingga kami sampaikan kepada 
berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam 
usaha mendorong lahirnya kebijakan RAN PE. 

Rumah Pergerakan Gus Dur,  April 2021
Wahid Foundation
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OMS di Indonesia memainkan peran penting dalam 
pencegahan dan penanganan ekstremisme kekerasan (violent 
extremism) di Indonesia. Mereka terlibat dalam berbagai 
program, dari promosi perdamaian, konternarasi, hingga 
pendampingan kelompok mantan dan keluarga pelaku 
terorisme (Sumpter, 2017; True and Eddyono, 2017; Infid, 2018; 
Mudzakkir dkk., 2018; Scaramella and Viartasiwi, 2018; Agastia, 
Perwita dan Subedi, 2020; Milla dkk., 2020).

Di tingkat global, OMS Indonesia juga terlibat dalam 
berbagai forum pertukaran pengetahuan yang dilakukan 
sejumlah lembaga internasional (Bhulai dan Nemr, 2018). Di 
Asia Tenggara, kiprah OMS Indonesia dinilai menjadi contoh 
terbaik di Asia Tenggara terkait bagaimana kolaborasi OMS-
Pemerintah dalam usaha-usaha pencegahan ekstremisme 
kekerasan (Sumpter, 2017; Kholifah, 2021; Vergani, 2021b).
Berbeda dengan usaha-usaha langsung di akar rumput, dari 
40 organisasi yang sekarang ini bekerja pada isu pencegahan 
ekstremisme kekerasan, kurang dari sepuluh OMS yang 
memfokuskan pada advokasi kebijakan dalam beberapa atau 
keseluruhan tahap kebijakan, dari penetapan agenda (agenda 
setting) hingga evaluasi kebijakan (policy evaluation) (Lihat 
Lampiran 2). 

Dibanding pelaksanaan program-program langsung di 
lapangan, tantangan kolaborasi OMS dan pemerintah jauh 
lebih sulit dalam konteks penyusunan kebijakan (Young dan 
Casey, 2006; Turner dkk., 2012). Seringkali OMS dihadapkan 
pada situasi yang berbeda sikap, baik terkait dengan substansi 
kebijakan maupun strategi penerapannya. Di internal, tidak 
sedikit OMS yang lebih menitikberatkan strategi konfrontatif 
ketimbang mengambil strategi luar-dalam (inside-outside) 
(Kornsweig, Osborne dan Hovland, 2006; Antlov, Brinkerhoff 
dan Rapp, 2008; Bak, Tarp dan Liang, 2019; Agastia, Perwita 
dan  Subedi, 2020; Gen dan Wright, 2020). Dalam situasi 
demikian, aktor pemerintah lebih memandang OMS sebagai 
“penentang” ketimbang mitra.

Strategi luar-dalam merupakan strategi advokasi yang 
berusaha mencari dukungan sekaligus kerja kolaborasi dengan 
aktor-aktor di dalam pemerintahan atau para pengambil 
kebijakan, dan pada saat yang sama mendapatkan dukungan 
dari pihak-pihak di luar pembuat kebijakan, seperti organisasi 

Di Asia Tenggara 
kiprah OMS Indonesia 

dinilai menjadi 
contoh terbaik 

di Asia Tenggara 
bagaimana kolaborasi 

OMS-Pemerintah 
dalam usaha-

usaha pencegahan 
ekstremisme 

kekerasan.

PengantarB
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masyarakat sipil atau tokoh-tokoh yang memiliki 
pengaruh untuk mendukung kebijakan. Strategi 
dari dalam bertujuan untuk membantu para 
aktor strategis di pemerintah dalam mendorong 
kebijakan melalui sejumlah aktivitas seperti 
penyusunan draf, pemberian rekomendasi, atau 
lobi-lobi. Sementara strategi keluar berupa usaha 
untuk mendorong opini publik, mobilisasi, atau 
mengembangkan koalisi (Gardner dan Brindis, 
2017; Gen dan Wright, 2020). 

Tantangan-tantangan ini muncul dalam 
advokasi kebijakan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut 
UU Nomor 5 Tahun 2018) dan penyusunan 
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 
tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme 
dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut 
Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan  
(selanjutnya disebut PP Nomor 77 Tahun 2019). 

Strategi luar-dalam (inside-outside) 
yang dijalankan OMS untuk terlibat bersama 
pemerintah menyusun kebijakan belum terjadi. 
Koalisi Advokasi Perubahan UU No. 15 Tahun 
2003 tidak berhasil mendapat dukungan BNPT 
untuk berkolaborasi dalam menyusun draf. 
Usaha-usaha lobi sudah dilakukan, namun belum 
membuahkan hasil. Namun strategi dari dalam 
berhasil dijalankan dengan parlemen, khususnya 
Panitia kerja DPR (Kusumarini, 2020).  

Namun begitu strategi luar-dalam cukup 
berhasil dijalankan jaringan OMS dalam 
mendorong Rencana Aksi Nasional Pencegahan 
dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan 
yang Mengarah Pada Terorisme (RAN PE). 
Jaringan OMS berhasil mendapat dukungan 

BNPT dan bekerja sama dengan Direktorat 
Kerjasama Regional dan Multilateral dalam 
menyusun dan mendorong adopsi kebijakan RAN 
PE (Malik, no date; M. Djafar dan Taqwa, 2019). 

Setelah tiga tahun, dimulai sejak 2017, 
RAN PE akhirnya ditandatangani Presiden 
pada 7 Januari 2021 dalam bentuk Perpres 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi 
Nasional Pencegahan dan Penanggulangan 
Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah Pada 
Terorisme (selanjutnya disebut Perpres Nomor 
7 Tahun 2021 atau Perpres RAN PE). Kebijakan 
ini menetapkan kurang lebih 137 rencana aksi 
yang akan dijalankan lebih dari 40 Kementerian/
Lembaga dan rencana aksi yang dimaksud 
tersebar di tiga pilar.

Selain dukungan, kebijakan ini juga 
menerima sejumlah kritik. Beberapa kritik 
menyebut kekhawatiran RAN PE akan 
menciptakan konflik dan ketegangan di 
masyarakat karena pelibatan masyarakat dan 
ketidakjelasan definisi ekstremisme kekerasan. 
Sebagian lain menganggap istilah ekstremisme 
kekerasan sering diterapkan dan dikaitkan 
dengan agama tertentu (Antara News, 2021; 
CNN Indonesia, 2021; Kompas.com, 2021b; Mu’ti, 
2021; NU Online, 2021; Sindonews.com, 2021; 
Sundari, 2021).

Seperti strategi bekerja dari dalam saja 
(inside), atau bekerja dari luar (outside) saja, 
strategi luar-dalam sekaligus menghadapi 

Sebagian lain menganggap 
istilah ekstremisme kekerasan 

sering diterapkan dan dikaitkan 
dengan agama tertentu.
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beberapa risiko. Di antaranya risiko 
menjadi terkooptasi kepentingan politik 
pemerintah. Situasi terjadi manakala muncul 
ketidakseimbangan hubungan dalam kolaborasi. 
Risiko lainnya adalah semakin berkurangnya 
legitimasi mereka untuk merepresentasi basis 
dukungan dan publik. Ini terjadi ketika OMS yang 
sudah dianggap “orang dalam” terjebak pada 
pengembangan orientasi konsensus alih-alih 
tindakan “orang luar” yang lebih konfrontatif  
(Bloodgood and Tremblay-Boire, 2017; Van 
Wessel dkk., 2020).

Dengan tantangan di atas, OMS yang 
memainkan peran ini berada dalam irisan 
kepentingan pemerintah dan publik. Mereka 
harus memastikan suara-suara organisasi 
masyarakat sipil diakomodasi dalam kebijakan, 
tetapi pada saat yang sama berusaha 
mengakomodasi kepentingan pemerintah yang 
juga tidak seragam. Dalam situasi demikian, 
sering muncul perbedaan nilai dan strategi 
dalam jaringan OMS di Indonesia terkait posisi 
dan sikap terhadap rencana kebijakan (Antlov, 
Brinkerhoff dan Rapp, 2008; Johansson dan Lee, 
2014; Djuyandi, 2016). 

Tidak sedikit OMS di Indonesia berhasil 
mempertahankan independensinya dan 
fokus pada tujuan utama advokasi. Untuk bisa 
memahami dinamika kolaborasi sembari tetap 
menjaga tujuan organisasi dan independensi, 

mereka perlu memberi perhatian pada kapasitas 
dan keunggulan organisasi mereka dalam 
menavigasi ketegangan yang terjadi ketika 
kolaborasi berlangsung.   

Riset ini dimaksudkan untuk melihat 
kontribusi, tantangan, dan dinamika advokasi 
kebijakan pencegahan ekstremisme kekerasan 
oleh OMS di Indonesia, khususnya Wahid 
Foundation. Terdapat dua pertanyaan kunci 
dalam riset ini: bagaimana dinamika dan 
tantangan OMS di Indonesia dalam advokasi 
kebijakan pencegahan ekstremisme kekerasan di 
Indonesia?; bagaimana kontribusi OMS, khususnya 
Wahid Foundation, dalam perumusan kebijakan 
pencegahan ekstremisme kekerasan di Indonesia?

Di tengah tantangan yang terus dihadapi, 
isu advokasi kebijakan pencegahan ekstremisme 
kekerasan menjadi isu penting karena tiga alasan 
berikut. Pertama, aktivitas advokasi kebijakan 
menyasar langsung substansi materi kebijakan, 
strategi, sekaligus aktivitas pencegahan 
ekstremisme kekerasan yang seharusnya 
dijalankan pemerintah dan masyarakat. Desain 
kebijakan yang baik dapat memengaruhi 
efektivitas implementasi kebijakan. Kedua, 
sejalan dengan seruan global pencegahan 
ekstremisme kekerasan melalui kebijakan di 

Gambar 1. Sidang Majelis Umum PBB dengan agenda review ke-5 terkait 
Strategi Kontra-Terorisme Global PBB (30 Juni 2016). 

Sumber foto: un.org. 
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tingkat nasional. Ketiga, pembelajaran bagi OMS 
di Indonesia dalam meningkatkan kapasitas 
advokasi dan peningkatan kualitas program-
program pencegahan ekstremisme kekerasan.

Melalui advokasi, OMS misalnya dapat 
memasukkan prinsip-prinsip pencegahan 
seperti jaminan hak asasi manusia, area-
area strategis yang harus disasar, termasuk 
mendorong efektivitas implementasi. Bagi 
sebagian kalangan, dalam implementasi 
sebagian pasal dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 
masih berpotensi melanggar hak asasi manusia 
seperti pendefinisian radikal terorisme, 
proses penangkapan, dan penahanan (Tirto.
id, 2018). Khusus Perpres RAN PE, selain 
memasukkan prinsip-prinsip pelaksanaan, 
OMS dapat memengaruhi rumusan kegiatan 
Kementerian/Lembaga yang selama ini dinilai 
belum berjalan sinergis dan kurang akuntabel, 
termasuk dalam proses pemantauan dan 
evaluasi (Arham, no date; Institute for Policy 
Analysis of Conflict, 2014; Wahid Foundation, 
2018b; Ansori dkk., 2019).

Di tingkat internasional, perlunya kebijakan 
pencegahan ekstremisme kekerasan menjadi 
perhatian masyarakat. PBB mengeluarkan 
Resolusi A/RES/70/291 tentang Tinjauan Strategi 
Kontra-Terorisme Global Perserikatan Bangsa-
Bangsa dan Resolusi 70/254 tentang Rencana 
Aksi Sekretaris Jenderal untuk Mencegah 
Ekstremisme Kekerasan. Resolusi terakhir 
memandatkan implementasi rencana aksi 

nasional pencegahan ekstremisme kekerasan 
dalam konteks negara masing-masing. Bukan 
hanya implementasi, penyusunan kebijakan 
rencana aksi juga harus melibatkan masyarakat 
sipil (Bhulai dan Nemr, 2018). 

Masih terbatasnya OMS yang memilih 
pendekatan dan program-program advokasi 
kebijakan pada tiga atau lebih tahap penyusunan 
kebijakan, isu advokasi menjadi sangat relevan 
untuk mengetahui kelebihan dan tantangan yang 
mereka hadapi. Melalui pengalaman itu bukan 
hanya menambah kapasitas mereka yang sudah 
terlibat dalam advokasi tapi juga menambah 
jumlah OMS yang terlibat. 

Hasil riset ini sangat berguna bukan 
hanya bagi OMS, tetapi juga bagi pemerintah 
dalam berkolaborasi dengan OMS. Riset 
ini membantu aktor pemerintah untuk 
memperbaiki pola kerja sama dengan OMS 
dalam pencegahan ekstremisme kekerasan 
sekaligus memahami berbagai tantangannya. 
Selain OMS Indonesia dan pemerintah, riset 
ini diharapkan dapat berguna bagi organisasi 
internasional non-pemerintah dan lembaga-
lembaga pembangunan di bawah PBB 
yang bekerja dalam mendorong kebijakan 
pencegahan ekstremisme kekerasan yang 
sejalan dengan instrumen internasional. Bagi 
lembaga-lembaga kajian dan riset, hasil riset 
ini dapat membantu mereka mendalami dan 
memperluas area kajian yang belum banyak 
dielaborasi.
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OMS berfungsi sebagai 
pelindung bagi warga negara 
dari intervensi negara atas 
berbagai tindakan yang dapat 
merusak kebebasan dan 
otonomi warga negara. Tetapi 
pada saat yang sama, OMS 
juga bisa menjadi mediator 
antara ruang politik dan 
warga, antara negara dan 
warga negara.

Meski memiliki beragam definisi dan penyebutan 
seperti civil society organizations (CSOs) atau non-
govermental organization (NGOs), OMS biasanya dapat 
dengan mudah dibedakan dengan dua organisasi 
lain: negara dan pasar (Heinrich, 2005) . Karena itu 
pemerintah dan partai politik tidak termasuk bagian 
dari OMS. Memang, program dan aktor-aktor OMS 
terlibat dalam usaha mengubah struktur negara, 
namun mereka tidak berusaha mengambil posisi 
politik seperti partai politik (Beittinger-lee, 2009).

 Dari sisi peran dan fungsi, OMS sekurang-
kurangnya memiliki lima peran: fungsi perlindungan 
(protective function), fungsi mediasi (mediative 
function), fungsi sosialisasi (socializing function), 
fungsi integrasi (integrative function), dan fungsi 
komunikasi (communication function). OMS berfungsi 
sebagai pelindung bagi warga negara dari intervensi 
negara atas berbagai tindakan yang dapat merusak 
kebebasan dan otonomi warga negara. Tetapi pada 
saat yang sama, OMS juga bisa menjadi mediator 
antara ruang politik dan warga, antara negara dan 
warga negara. Menurut kajian Mendizabel dkk 
dari ODI (2006), OMS memiliki peran representasi, 
advokasi, memberi input teknis, peningkatan 
kapasitas, memberi layanan, dan fungsi sosial 
(Mendizabal, Osborne dan Young, 2006). 

Di Indonesia, istilah yang sering dipakai untuk 
menyebut OMS adalah organisasi kemasyarakatan 
yang dibakukan dalam UU Ormas Nomor 16 Tahun 
2017. Sebelumnya istilah lain yang bermiripan 
adalah “masyarakat madani” dan “masyarakat 
warga” (Beittinger-lee, 2009). Laporan Civicus untuk 
Indonesia 2006 memasukkan 19 jenis OMS yang 
menjadi obyek penelitian. Dari organisasi nelayan 
dan petani hingga organisasi hobi (Ibrahim, 2006). 

Dalam penelitian ini, OMS merujuk pada 
organisasi baik berbadan hukum atau tidak 

Konsep dan Kajian LiteraturC

1. KONSEP

a. Organisasi Masyarakat Sipil
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Istilah advokasi memiliki beragam definisi, 
tergantung dari sudut apa ia dilihat. Definisi 
yang dibuat para ilmuan politik, aktivis OMS, 
dan para evaluator advokasi kebijakan memiliki 
titik tekan yang berbeda. Kelompok yang 
pertama dan kedua biasanya menitikberatkan 
pada aspek kelompok advokasi, baik 
sebagai cara untuk menjelaskan bagaimana 
kebijakan dibuat maupun sarana memperkuat 
representasi dan memperkuat demokrasi 
(Gardner dan Brindis, 2017). 

Sementara itu, kelompok terakhir berusaha 
melihat dalam konteks evaluasi program dan 
usaha mengidentifikasi keluaran, ukuran-ukuran, 
dan sumber data (Gardner and Brindis, 2017). 
Namun begitu, dari perbedaan-perbedaan 
pengertian ini, terdapat pengertian dan unsur 
yang umum, yaitu usaha memperjuangkan atau 
mendukung penyebab dan tujuan kebijakan 

(Obar, Zube, dan Lampe, 2012). 
Sebagai proses terkait kebijakan, 

advokasi dijalankan melalui sejumlah strategi 
dan taktik. Strategi lebih bersifat komprehensif 
dan jangka panjang untuk perubahan 
kebijakan, sedang taktik lebih spesifik yang 
dijalankan dalam strategi yang ditujukan 
untuk mencapai hasil (outcome) tertentu. Jika 
diumpamakan dalam operasi militer, taktik 
merupakan aksi spesifik yang dilakukan dalam 
perang seperti rencana pertempuran, sedang 
strategi adalah rencana jangka panjang 
bagaimana memenangkan pertempuran (Gen 
dan Wright, 2020).

Jika dilihat dalam konteks proses 
kebijakan, strategi advokasi bisa dibagi 
dalam enam strategi. Masing-masing strategi 
digunakan dengan tujuan-tujuan tertentu 
seperti dalam tabel berikut:

b.  Advokasi Kebijakan

STRATEGI TUJUAN DAN PROSES PERUBAHAN KEBIJAKAN

Pelaku advokasi mewakili kepentingan publik, terutama saat konstituen 
tidak, atau tidak bisa, bertindak atas namanya sendiri, karena kurangnya 
modal sosial atau kompleksitas masalah yang dihadapi. Perubahan kebijakan 
yang menguntungkan, peningkatan kondisi fisik dan sosial, dan peningkatan 
demokrasi dihasilkan dari para pendukung yang melobi pembuat kebijakan 
untuk kepentingan publik.

Lobi publik
(Public lobbying)

Kemitraan 
kelembagan 
(Institutional 
partnership)

Luar-dalam 
(Inside-outside)

Pelaku advokasi bermitra dengan pembuat kebijakan formal, membawa 
para ahli, melakukan penelitian, dan pengiriman pesan kemitraan. Kebijakan 
perubahan terjadi ketika mereka membangun hubungan kolaboratif dan cocok 
dengan pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan bersama.

Dua pejuang kebijakan dibutuhkan untuk menciptakan perubahan kebijakan: 
seorang di dalam badan pembuat kebijakan, melobi rekan-rekannya dan dapat 
mengantarkan masalah melalui proses persetujuan; seorang dari luar yang 
dapat mendukung pembela kebijakan di lingkaran melalui pesan publik, kerja 
media, dan kerja-kerja bertahan.

Tabel 1 Strategi Advokasi Kebijakan

berbadan hukum yang didirikan secara 
sukarela dan bersifat non-profit untuk 
kepentingan publik. Organisasi ini memiliki 
beragam bentuk mulai dari kelompok 
komunitas, organisasi non-pemerintah, 

serikat buruh, masyarakat adat, organisasi 
keagamaan atau asosiasi profesional 
(Hasenfeld dan Gidron, 2005; Beittinger-lee, 
2009; Antlöv, Brinkerhoff dan Rapp, 2010; 
WEF, 2013). 
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TAHAPAN KEBIJAKAN AKTIVITAS ADVOKASI

Advokasi difokuskan pada usaha-usaha mendidik dan mendorong para pejabat 
yang ditunjuk dan dipilih untuk mengenali urgensi dan masalah kebijakan, 
meningkatkan motivasi mereka untuk bertindak. Beberapa contoh aktivitas 
seperti forum kebijakan, pertemuan tatap muka, dan advokasi media.

Tahap 1. Pengenalan 
Masalah (Problem 
Recognition)

Tahap 2. Penetapan 
Agenda (Agenda 
Setting)

Taktik advokasi berkonsentrasi untuk menentukan isu mana yang akan 
menjadi perhatian pembuat keputusan, seperti mengawal liputan media dan 
memengaruhi opini publik.

Sementara itu, jika dilihat dari tahapan kebijakan dan bagaimana advokasi dilakukan dilihat 
dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 2 Tahapan Kebijakan

Pengambil keputusan dan pemangku kepentingan lainnya secara aktif 
mengadvokasi atas nama usulan kebijakan yang dibuat untuk mencapai tahapan 
yang tersisa, seperti memberikan informasi tentang dampak kebijakan pada 
sasaran kebijakan.

Tahap 3. Perumusan 
Kebijakan (Policy 
Formulation)

Tahap 4. Adopsi 
Kebijakan (Policy 
Adoption)

Para pendukung dan pembuat keputusan membangun dukungan untuk adopsi, 
termasuk tawar-menawar, persaingan, persuasi, dan kompromi.

Para pelaku advokasi bekerja dengan lembaga untuk menyusun aturan dan 
regulasi atau terlibat dalam taktik lain untuk memengaruhi dukungan pembuat 
keputusan, seperti protes, dan pemantauan berkelanjutan atas implementasi 
kebijakan.

Tahap 5. 
Implementasi 
kebijakan (Policy 
Implementation)

Tahap 6. Evaluasi 
Kebijakan (Policy 
Evaluation)

Para pelaku advokasi bekerja untuk mempertahankan minat dan perhatian 
publik, dengan harapan dukungan berkelanjutan untuk kebijakan yang 
diterapkan. Kegiatan dilakukan misalnya dengan cara bermitra dengan sekutu 
advokasi dan mendidik pembuat kebijakan baru. Pengambil keputusan mencari 
informasi tentang efektivitas kebijakan mereka.

Sumber: (Gardner dan Brindis, 2017)

Reformasi langsung 
(direct reform)

Tekanan tidak 
langsung (indirect 
pressure)

Kekuatan populer 
(Popular power)

Pelaku advokasi dapat membuat perubahan kebijakan secara langsung melalui 
proses peradilan dan administrasi, termasuk litigasi, demonstrasi, pemantauan 
implementasi kebijakan, dan evaluasi hasil kebijakan.

Jalan menuju perubahan kebijakan berangkat dari publik mengarah pada 
pembuat kebijakan. Sehingga para pendukung kebijakan melibatkan publik dan 
memobilisasi opini publik untuk menekan pembuat kebijakan agar bertindak.

Perubahan kebijakan terjadi jika ada permintaan publik yang cukup. Publik 
memegang kekuasaan tertinggi dalam pembuatan kebijakan, jadi para 
pendukung ini bekerja untuk memobilisasi publik dan mengkomunikasikan 
tuntutan mereka.

Sumber: (Gen dan Wright, 2020)
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Penelitian ini mendefinisikan ekstremisme 
kekerasan sebagai sikap dan tindakan yang 
menganjurkan, melibatkan diri, menyiapkan 
atau menyokong aksi kekerasan yang dimotivasi 
dan dibenarkan secara ideologis untuk meraih 
tujuan-tujuan agama, sosial, ekonomi, dan 

politik (Stephens, 
Sieckelinck dan 
Boutellier, 2018; Bak, 
Tarp dan Liang, 2019). 
Definisi ini berusaha 

menegaskan unsur-unsur pokok dalam 
ekstremisme kekerasan yakni, kekerasan itu 
sendiri, dalam bentuk penggunaan kekerasan 
atau dukungan terhadap kekerasan (Kundnani 
dan Hayes, 2018; Stephens, Sieckelinck dan 
Boutellier, 2018; Bak, Tarp dan Liang, 2019). 

Penegasan unsur yang jelas tersebut 
kenyataannya tidak menutup pertanyaan 
lanjutan. Salah satunya bagaimana 
membedakan antara orang atau kelompok 
yang memang pada dasarnya tidak menjadikan 
jalan kekerasan sebagai keyakinan dengan 
mereka yang memang berpikiran sebaliknya? 
Kenyataannya, terdapat orang atau kelompok 
yang tidak menggunakan kekerasan karena 
alasan pragmatis dan temporal. Jika terdapat 
kesempatan, kelompok ini dapat menggunakan 
kekerasan sebagaimana keyakinannya. Kajian 

Schmid (2014) selanjutnya membedakan 
antara ‘non-kekerasan” (non-violence) dan tidak-
kekerasan (not-violent). Istilah terakhir merujuk 
pada pengertian tidak adanya kekerasan karena 
alasan pragmatis, taktis, dan sementara. 

Memang, dengan mudah dapat dikatakan 
tanpa “kekerasan” sebuah tindakan tidak 
bisa disebut sebagai ekstremisme kekerasan. 
Karena itu, dapat dikatakan terdapat bentuk-
bentuk ekstremisme yang tidak menggunakan 
kekerasan. Namun, ekstremisme kekerasan juga 
mencakup tindakan mendukung kekerasan 
dan proses pengerasan ideologi menuju 
penggunaan kekerasan atau yang disebut 
dengan radikalisasi. 

Karena itu untuk mengenali ekstremisme 
kekerasan, dibutuhkan definisi dan pemahaman 
tentang “ekstremisme”. Kajian Schmid (2014) 
menyebut setidaknya 20 karakteristik 
ekstremisme, antara lain memosisikan diri dan 
kelompoknya di luar kelompok arus utama 
dengan menolak tata dunia, politik, dan sosial 
yang ada; menolak pinsip-prinsip demokrasi 
dan hak-hak dasar khususnya kelompok 
minoritas (Schmid, 2014). “Keyakinan ekstrem” 
juga menjadi unsur penting untuk bisa 
membedakan dengan bentuk-bentuk kekerasan 
lainnya seperti kasus-kasus kriminal biasa. 
Karakteristik lain untuk membedakan tindakan 
ini adalah penggunaan identitas politik dan 
proyek politik (Bak, Tarp dan Liang, 2019).

Terkait dengan radikalisasi, umumnya 
kajian sepakat bahwa proses ini tidak pernah 
dipengaruhi faktor tunggal. Faktor tersebut 
bisa berhubungan langsung maupun tidak. 
Biasanya dikelompokkan ke dalam dua 
faktor: pendorong (push factors) dan penarik 
(pull factors) (Borum, 2011). Sebagai proses, 
radikalisasi tidak terjadi hanya dalam satu 
level. Ia bisa berlangsung dalam tiga level: 
makro, seperti konteks negara atau komunitas 
tertentu; meso, seperti faktor sosial dan 
budaya yang memengaruhi komunitas dan 
kelompok identitas yang lebih kecil, dan mikro, 
pada tingkat individu (Allan dkk., 2015).

Radikalisasi bisa berlangsung 
dalam tiga level: makro, seperti 
konteks negara atau komunitas 
tertentu; meso, seperti faktor sosial 
dan budaya yang mempengaruhi 
komunitas yang dan kelompok 
identitas yang lebih kecil, dan 
mikro, pada tingkat individu.

c.  Ekstremisme Kekerasan
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Dalam lima tahun terakhir, laporan dan kajian-
kajian mengenai peran organisasi masyarakat 
sipil dalam usaha pencegahan ekstremisme 
kekerasan di Indonesia sangat berkembang. 
Kajian-kajian tersebut melihat kerja-kerja 
OMS dari mulai pencegahan untuk masyarakat 
umum, kalangan yang rentan seperti 
perempuan dan anak, hingga mantan dan 
keluarga pelaku terorisme (Sumpter, 2017; True 
dan Eddyono, 2017; Infid, 2018; Mudzakkir dkk., 
2018; Scaramella dan Viartasiwi, 2018; Agastia, 
Perwita dan Subedi, 2020; Milla dkk., 2020).

Kajian Sumpter (2017) dan Milla dkk. 
(2020) memetakan peran dan program-
program OMS di Indonesia dalam pencegahan 
ekstremisme kekerasan dengan berbagai 
pendekatan. Sumpter memetakan kerja-
kerja OMS dalam tiga pendekatan (primer, 
sekunder, dan tersier) (Sumpter, 2017). Milla 
dkk., melihatnya berdasarkan lima isu berupa 
pendidikan, media sosial, deradikalisasi, 
kebijakan, dan lain-lain (Ekonomi-
Sosiokultural-Politik). Disamping itu, kajian 
ini juga membaginya berdasarkan pilar dalam 
RAN PE (pencegahan, deradikalisasi, penegakan 
hukum dan penguatan kerangka legislasi, dan 
kemitraan dan kerja sama internasional) (Milla 
dkk., 2020). Kajian Scaramella dan Viartasiwi 
(2018) dan True dan Eddyon melihat peran 
OMS yang menyasar kelompok populasi umum 
dan rentan, yaitu perempuan. Sedang kajian 
Agastia dkk. (2020), melihat program-program 
deradikalisasi bagi mantan dan keluarga 
narapidana terorisme.

Kajian-kajian yang khusus melihat 
usaha pemerintah, khususnya BNPT, menjadi 
isu lain yang banyak dibicarakan (Arham, no 
date; Institute for Policy Analysis of Conflict, 
2014). Sebagian kajian juga berusaha melihat 
kiprah OMS dalam konteks regional, khususnya 
Asia Tenggara (ASPI, 2017; Gordon dan True, 
2019; UN Women, 2019; The Asia Foundation, 
2020; Vergani, 2021a). Sebagian kajian-kajian 
tersebut merupakan laporan-laporan program 
lembaga-lembaga internasional untuk fokus 

tertentu seperti gender, pengembangan riset, 
dan kolaborasi dengan pemerintah. 

Tidak banyak yang membahas 
secara spesifik peran dan kontribusi OMS 
dalam penyusunan kebijakan pencegahan 
ekstremisme kekerasan, khususnya RAN PE. 
Dari yang sedikit itu adalah kajian Wulandari 
(2019) dan Taqwa (2021) yang secara khusus 
mengkaji RAN PE dan kolaborasi OMS dengan 
pemerintah (Wulandari, 2019; Taqwa, 2021a). 
Wulandari menjadikan RAN PE sebagai obyek 
kajian. Studinya berusaha menggali konteks, 
urgensi, dan masalah yang akan diatasi melalui 
kebijakan RAN PE. Kajian Wulandari tidak 
membahas proses advokasi OMS bersama 
pemerintah. 

Berbeda dengan Wulandari, kajian 
Taqwa membahas lebih jauh proses advokasi 
OMS melalui kolaborasi bersama pemerintah, 
terutama BNPT. Kajiannya juga mendiskusikan 
tantangan-tantangan dalam penyusunan 
RAN PE, seperti perdebatan seputar definisi, 
kurangnya koordinasi, dan prioritas masalah 
advokasi OMS. (Taqwa, 2021a). Namun, kajian 
ini tidak membahas lebih dalam seputar proses 
dan dinamika advokasi kebijakan OMS terutama 
dalam menjalankan strategi luar-dalam. 
Tulisan Taqwa juga tidak menyinggung konteks 
advokasi kebijakan terkait isu ekstremisme 
kekerasan yang dilakukan OMS lain, seperti 
advokasi PP Nomor 35 Tahun 2020. 

Apa yang membedakan dengan studi 
Wulandari dan Taqwa adalah bahwa riset 
ini berusaha lebih dalam dan fokus melihat 
advokasi kebijakan oleh OMS terkait RAN 
PE. Riset ini mengkaji secara khusus tentang 
strategi, peran, dan tantangan dalam advokasi 
kebijakan. Untuk memberi gambaran yang 
lebih luas dan konteks advokasi kebijakan 
pencegahan ekstremisme kekerasan, riset 
ini juga mengkaji bagaimana peran dan 
tantangan OMS Indonesia dalam advokasi 
kebijakan-kebijakan terkait, seperti UU Nomor 
5 Tahun 2018, PP Nomor 35 Tahun 2020 dan 
kebijakan pencegahan di dunia pendidikan. 

2. KAJIAN LITERATUR
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Beberapa kajian melihat lebih umum 
terkait pemetaan bebagai kebijakan 
terorisme dan ekstremisme kekerasan 
termasuk pelaksanaannya di lapangan 
(Ansori dkk., 2019; Habibie Centre, 2019). 
Selebihnya, informasi mengenai advokasi 
RAN PE terdapat dalam laporan-laporan 
kegiatan advokasi RAN PE oleh organisasi 
masyarakat sipil dan liputan media (M. 
Djafar dan Taqwa, 2019; Kompas.com, 
2020; Okezone.com, 2020). Laporan 
Wahid Foundation menjelaskan proses 
penyusunan RAN PE dan berbagai 
masukan perwakilan OMS tentang draf 
tersebut. Terkait kebijakan, C-Save juga 
menyusun kertas kerja tentang peran OMS 
dalam penanganan terorisme yang salah 
satunya dapat ditetapkan dalam revisi UU 
terorisme (Malik, no date). 

Sebagai kebijakan global, sejumlah 
studi juga memuat proses dan dinamika 
penyusunan kebijakan pencegahan 
ekstremisme di sejumlah negara. Kajian-
kajian tersebut melihat apakah tahap 

penyusunan dan materi kebijakan tersebut 
di sejumlah negara sejalan dengan 
prinsip dan mandat dalam resolusi 
PBB tentang Rencana Aksi, termasuk 
tantangan-tantangannya (Feve dan 
Dews, 2019). Kajian Fransen dkk (2017) 
menemukan bahwa hanya tiga negara dari 
sembilan negara yang mencantumkan isu 
kesetaraan gender dan hanya lima dari 
sembilan negara yang mencantumkan 
kata “perempuan” dalam RAN (Fransen, 
Anderlini dan Holmes, 2017). 

Di antara standar dan prinsip 
tersebut adalah mengembangkan cara-
cara multidisipliner dengan mendapatkan 
masukan dari berbagai pemangku 
kepentingan yang luas, mulai pemerintah, 
masyarakat sipil, hingga sektor swasta. 
Kebijakan pencegahan juga harus sesuai 
dengan prinsip persamaan di muka hukum 
dan mengembangkan kebijakan yang 
inklusif, partisipatoris, dan sejalan dengan 
agenda Tujuan Pembangunan Global 
(SDGs) (United Nation, 2015). 

Dalam SDGs, pendekatan 
komprehensif yang melibatkan seluruh 
komponen pemerintah dan masyarakat 
disebut dengan pendekatan the whole 
of government and society approach. 
Pendekatan ini menggambarkan 
pemerintah, warga, organisasi masyarakat 
sipil, akademisi, dan sektor swasta memiliki 
peran penting untuk berkontribusi pada 
pencapaian hasil (outcome) pengembangan 
berkelanjutan. Istilah ini digunakan oleh 
BNPT dalam penyusunan RAN PE (DPR, 
2018; Liputan 6, 2018). 

Sejumlah laporan dan studi 
berusaha menganalisis bagaimana 
pendekatan tersebut diimplementasikan 
sejumlah negara dalam mencapai SDGs 
(Cázarez-grageda, 2018; Kindornay dan 
Kocaata, 2019). Kajian-kajian tersebut 
melihat bagaimana pelibatan pemerintah 
terhadap peran OMS dalam pencapaian 
SDGs, mulai dari perencanaan hingga 
implementasi kebijakan.

Dalam SDGs, pendekatan 
komprehensif yang melibatkan 
seluruh komponen pemerintah 
dan masyarakat disebut dengan 
pendekatan the whole of government 
and society approach. Pendekatan 
ini menggambarkan pemerintah, 
warga, organisasi masyarakat sipil, 
akademisi, dan sektor swasta memiliki 
peran penting untuk berkontribusi 
pada pencapaian hasil (outcome) 
pengembangan berkelanjutan. Istilah 
ini digunakan oleh BNPT dalam 
penyusunan RAN PE.
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MetodeD

Riset ini mengeksplorasi bagaimana dinamika dan tantangan organisasi 
masyarakat sipil dalam advokasi kebijakan RAN PE BNPT. Penggalian data 
hingga penulisan dilakukan sejak Oktober 2020 - Januari 2021. Data-data 
yang digali berada dalam rentang antara 2017 2020. Data-data tersebut 
terdiri dari tiga jenis. Pertama, dokumen-dokumen utama terkait RAN PE 
dan proses advokasi. Data-data tersebut berupa draf RAN PE, laporan-
laporan BNPT tentang pelaksanaan penyusun RAN PE, dokumen dan 
riset-riset tentang RAN PE yang disusun OMS yang terlibat, khususnya 
yang diproduksi Wahid Foundation. Data ini diperkuat dengan menggali 
informasi seputar kolaborasi pemangku kepentingan dalam RAN PE di 
tingkat regional dan global. 

Kedua, data dan informasi yang digali dari wawancara perwakilan OMS 
yang terlibat dalam advokasi. Untuk melengkapi data dan mendapatkan 
perspektif dari perwakilan pemerintah, riset ini juga mewawancari perwakilan 
Kedeputian Kerjasama Internasional BNPT yang bertanggung jawab 
menyusun draf RAN PE dan Kemenkopolhukam. Di tingkat regional, data 
digali dengan mewawancarai perwakilan SEAN-CSO (Lihat Lampiran 1). 

Ketiga, untuk memperkaya data, riset ini juga menggali informasi yang 
relevan melalui berbagai hasil kajian tentang advokasi RAN PE di Indonesia, 
termasuk dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama UU 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011) dan UU Nomor 5 Tahun 2018. 
Sementara keempat, melalui diskusi terbatas. Setelah RAN PE disahkan pada 26 
Januari 2021, Wahid Foundation membuat diskusi terbatas dengan perwakilan 
OMS yang terlibat advokasi RAN PE, 26 Januari 2021. Diskusi berisi pro-kontra 
terbitnya RAN PE, pengalaman advokasi, dan rencana tindak lanjut.

Draf tulisan riset selanjutnya mendapat kritik dan masukan melalui 
forum ulasan sejawat pada 26 Februari 2021 dan dihadiri lima peserta 
mewakili akademisi, perwakilan OMS yang terlibat advokasi, peneliti 
bidang terorisme, dan praktisi advokasi kebijakan untuk isu demokrasi dan 
pembangunan berkelanjutan. Masukan dan kritik membicarakan mulai dari 
sistematika penulisan hingga subtansi temuan dan rekomendasi. Untuk 
mendapat perspektif dan masukan dari perwakilan lembaga internasional 
nonpemerintah, draf ini juga dikaji dalam diskusi bersama empat orang 
perwakilan AIPJ. Diskusi juga mendiskusikan isu-isu seputar metode, format 
rekomendasi, dan substansi temuan.

1. DATA
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Riset ini menggunakan pendekatan kerangka 
koalisi advokasi (advocacy coalition framework) 
yang akan melihat aspek-aspek penting seperti 
isu, nilai, dan pemangku kepentingan yang 
terlibat dalam proses penyusunan kebijakan 
(Dunn, 2018; Weible dan Cairney, 2018). 

Pendekatan dinilai dapat 
menggambarkan kebijakan publik sebagai 
sebuah penerjemahan dari persaingan 
beragam keyakinan, terutama tentang isu-
isu yang tengah diperebutkan. Karena itu, 
pendekatan ini berguna untuk memeriksa 
beragam tujuan yang saling bertentangan 
dan informasi teknis tentang proses kebijakan 
(Pierce, Peterson dan Hicks, 2020). Bukan hanya 
itu, pendekatan ini dapat membantu melihat 
dinamika perjalanan koalisi dalam advokasi, 
isu-isu krusial dalam materi kebijakan, 
pembelajaran, dan perubahan kebijakan. 

Pendekatan kerangka koalisi advokasi 
digunakan untuk menyusun informasi dalam 
berbagai data yang digali. Informasi-informasi 
tersebut dibagi ke dalam tiga kluster informasi. 
Pertama, keyakinan-keyakinan (beliefs) yang 
dimiliki masing-masing aktor. Informasi ini 
terdiri atas pandangan dan keyakinan para aktor 
tentang isu-isu penting dalam ekstremisme 
kekerasan. Kedua, strategi yang dirumuskan 
dan dijalankan para aktor dalam mendorong 
dan melahirkan kebijakan. Informasi ini berisi 
pendekatan yang dirumuskan baik secara tertulis 
maupun tidak, dan bagaimana itu dijalankan. 
Ketiga, pembelajaran yang dipetik dari proses 
koalisi antar berbagai pemangku kepentingan. 
Informasi berisi bagaimana mereka merumuskan 
pembelajaran dari tantangan yang dihadapi.

Informasi-informasi tersebut selanjutnya 
dianalisis dengan menggunakan prinsip 
partisipasi sebagaimana dimandatkan UU Nomor 
12 Tahun 2011 Pasal 96 tentang partisipasi 
masyarakat. Dalam konteks pendekatan global, 
aspek partisipasi ini akan dianalisis berdasarkan 
pendekatan keseluruhan pemerintah dan 
masyarakat (the whole of society and whole of 
government approach). 

Namun demikian, karena luasnya dimensi 
pendekatan tersebut, riset ini membatasi hanya 
pada pendekatan keseluruhan masyarakat (the 
whole of society approach) mengingat fokus riset 
yang berusaha melihat kontribusi masyarakat 
sipil dalam advokasi kebijakan. Riset ini memang 
secara khusus mendiskusikan peran dan 
tantangan advokasi Wahid Foundation. Namun 
untuk memberi konteks mengenai advokasi 
kebijakan OMS terkait pencegahan ekstremisme 
kekerasan di Indonesia, riset juga menggali 
pengalaman dan tantangan yang dihadapi OMS, 
khususnya yang memiliki aktivitas serupa. Melalui 
cara ini, dapat ditemukan garis persamaan dan 
perbedaan di antara pengalaman mereka.

Di tingkat regional dan global, 
analisis diarahkan untuk melihat hubungan 
perkembangan advokasi RAN PE oleh OMS di 
Indonesia. Hubungan itu dapat dilihat sebagai 
akibat interaksi OMS Indonesia dengan aktor-
aktor di tingkat regional dan global atau 
melalui akses terhadap hasil-hasil kajian 
regional dan global. Analisis ini membantu 
untuk melihat bagaimana hubungan dan 
pengaruh regional dan internasional dalam 
advokasi kebijakan pencegahan ekstremisme 
kekerasan di Indonesia.

Riset ini memfokuskan pada peran dan 
tantangan advokasi kebijakan OMS terkait 
isu ekstremisme kekerasan, khususnya RAN 
PE. Karena itu, riset ini tidak membahas 
secara mendalam program dan kiprah OMS 
di luar advokasi kebijakan. Memang laporan 

ini menjelaskan secara ringkas peta program 
dan pendekatan OMS. Penjelasan ditujukan 
untuk memberi konteks bagaimana advokasi 
kebijakan dan peran lain OMS. 

Advokasi kebijakan merupakan proses 
yang kompleks. Keberhasilannya ditentukan 

2. ANALISIS DATA

3. PEMBATASAN DAN TANTANGAN PENELITIAN
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oleh berbagai faktor dan tidak hanya 
dipengaruhi satu pihak atau aktor. Karena riset 
ini memfokuskan pada peran OMS, penjelasan 
riset ini memang lebih banyak melihat dari 
kiprah OMS, ketimbang pemerintah. Ini tidak 
berarti peran dan konteks di luar OMS tidak 
menentukan. Penjelasan bagaimana konteks 
politik dan usaha-usaha yang dilakukan 
pemerintah dalam riset ini ditujukan untuk 
menegaskan bahwa advokasi dipengaruhi oleh 
berbagai faktor. 

Riset ini juga secara khusus hendak 
melihat kiprah Wahid Foundation. Organisasi 
ini memiliki peran penting karena mendorong 
adanya kebijakan pencegahan intoleransi dan 
radikalisme, bekerja sama dengan BNPT dalam 
proses penerbitan RAN PE, dan membangun 
dukungan dengan organisasi masyarakat 
sipil. Karenanya penjelasan dalam laporan ini 

kebanyakan melihat dari sudut ini. Namun, 
tidak berarti mengabaikan peran organisasi-
organisasi lain. Karena itu, penjelasan atas 
peran banyak OMS termasuk lembaga donor 
atau organisasi internasional non-pemerintah, 
dijelaskan dalam riset ini.

Dalam menjalankan penelitian, peneliti 
belum berhasil mewawancarai informan 
dari Kemenkumham. Wawancara yang sudah 
dijadwalkan belum berhasil dilakukan karena 
perubahan waktu. Kemenkumham memiliki 
peran penting dalam proses harmonisasi 
RAN PE (Kemenkumham, 2019). Berdasarkan 
UU Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 47 ayat (1), 
pengharmonisasian konsepsi Rancangan 
Undang-Undang (RUU) yang berasal dari 
Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum.



16

Konteks Isi dan Advokasi KebijakanE

Berdasarkan Data Terorisme Global, Indonesia mengalami lebih dari 350 kasus 
terorisme sejak serangan bom Bali, 12 Oktober 2002, sampai dengan akhir 2018 
(University of Maryland, 2019). Menurut pejabat BNPT, lebih dari 2.000 terduga dan 
pelaku terorisme ditangkap dalam kurun 19 tahun sejak 2000 (Antara News, 2019). 
Negara ini menempati  peringkat ke-37 paling terdampak dari total 135 negara di 
dunia berdasarkan Indeks Terorisme Global 2020 (Institute for Economics & Peace, 
2020). Jumlah ini belum termasuk kasus-kasus intoleransi dan radikalisme non-
terorisme. Sepanjang satu dekade (2009-2018), jumlah intoleransi dan kasus-kasus 
radikalisme mencapai 2.453 tindakan, terdiri dari 1.033 tindakan aktor negara dan 
1.024 tindakan oleh aktor non-negara (Wahid Foundation, 2020c). 

Pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta telah menjalankan banyak upaya 
dan mengatasi terorisme dan intoleransi. Terkait terorisme, kebijakan utama yang 
penting dicatat adalah diterbitkannya UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme menjadi UU (Selanjutnya disebut UU Nomor 15 Tahun 2003). 
Regulasi ini menjadi dasar utama penanganan terorisme di Indonesia. 

Lahir dalam situasi darurat dan kebutuhan respons cepat, karakter UU ini 
lebih menitikberatkan pada usaha-usaha penanganan lewat pendekatan keamanan. 
Pendekatan pencegahan tidak banyak mendapat perhatian. Memang, Pasal 43 UU 
Nomor 15 Tahun 2003 menyebut kata “pencegahan” dalam konteks kerja sama 
internasional. Tetapi, pencegahan itu lebih dimaksudkan sebagai pendekatan 
keamanan, yaitu kerja sama di bidang intelijen, kepolisian atau kerja sama teknis 
lainnya.

Sementara itu, sejak 2005, penanganan terorisme global menunjukkan perubahan 
penting. Pemerintah George W. Bush yang semula menggunakan istilah Global War 
on Terror (GWOT), menggantinya dengan Struggle Against Violent Extremism (SAVE) 
(Schmid, 2013). Istilah violent extremism dianggap lebih lunak dan tepat, namun 

pada saat yang sama menjadi lebih luas. Terorisme hanya satu dari bentuk violent 
extremism. Perubahan ini juga menandai babak baru strategi yang berusaha 

menggandeng kelompok-kelompok “ekstremisme tanpa kekerasan”.
 Sejak itu, sebelum 2014, istilah ekstremisme kekerasan rata-rata 

disebut pada artikel-artikel berbahasa Inggris hanya kurang dari 
500 artikel. Namun pada 2014 kata itu disebut lebih dari 

1800 artikel dan melesat menjadi 7000 artikel 
pada 2015 (Kundnani and Hayes, 2018). 

Pada perkembangan 

1. EKSTREMISME KEKERASAN DAN ADVOKASI KEBIJAKAN DI INDONESIA

16



17

berikutnya, ekstremisme kekerasan menjadi “bahasa universal” di 
kalangan dunia internasional dan dibakukan PBB. Salah satunya 
melalui rencana aksi pencegahan ekstremisme kekerasan yang 
dikeluarkan 15 Januari 2016. 

Seiring perjalanan dan berkembangnya ancaman terorisme di 
Tanah Air, pendekatan keamanan dinilai kurang mampu menjawab 
masalah secara komprehensif dan berdampak jangka panjang. 
Karenanya, diperlukan pendekatan-pendekatan bersifat non-
keamanan yang menitikberatkan pada pencegahan dan pelibatan 
masyarakat. Wacana pencegahan non-keamanan berangkat dari 
pandangan bahwa pencegahan terorisme secara efektif hanya 

dapat dilakukan dengan menyasar 
faktor penarik (pull factors) dan 
pendorong (push factors) seperti 
intoleransi, ketimpangan sosial, 
buruknya tata kelola pemerintah, dan 
adanya konflik. Dengan demikian 
pencegahan terorisme menjadi 
usaha-usaha yang lebih luas 
ketimbang semata-mata penindakan. 

Dokumen Rencana Aksi 
Mencegah Ekstremisme Kekerasan 
yang diadopsi PBB menetapkan tujuh 
sasaran yang komprehensif, yaitu (1) 
dialog dan pencegahan konflik, (2) 
penguatan tata kelola pemerintahan 
yang baik (good governance), 
(3) hak asasi manusia dan 
penegakan hukum, (4) keterlibatan 
masyarakat, (5) pemberdayaan 
anak muda, kesetaraan gender 
dan pemberdayaan perempuan, (6) 
pendidikan, pengembangan skill dan 

memfasilitasi pekerjaan, dan (7) strategi komunikasi, internet dan 
sosial media (United Nation, 2015).

Di Indonesia, keluarnya Perpres Nomor 46 Tahun 2010 
tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (selanjutnya 
disebut Perpres Nomor 46 Tahun 2010) tampaknya menandai 
perubahan pendekatan menangani terorisme. Bukan hanya 
penindakan, Perpres memandatkan BNPT menjalankan empat 
tugas lain lain: pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, dan 
penyiapan kesiapsiagaan nasional. 

Program-program deradikalisasi dan pencegahan selanjutnya 
dilakukan dengan menggandeng OMS, termasuk organisasi 
keagamaan. Berdirinya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme 
(FKPT) melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Terorisme Nomor KEP 02/K.BNPT/1/2012 tentang Pembentukan 

Sejak 2005, penanganan terorisme 
global menunjukkan perubahan 

penting. Pemerintah George W. 
Bush yang semula menggunakan 

istilah Global War on Terror (GWOT), 
menggantinya dengan Struggle Against 

Violent Extremism (SAVE). Istilah violent 
extremism dianggap lebih lunak dan 

tepat, namun pada saat yang sama 
menjadi lebih luas. Terorisme hanya 
satu dari bentuk violent extremism. 

Perubahan ini juga menandai 
babak baru strategi yang berusaha 

menggandeng kelompok-kelompok 
“ekstremisme tanpa kekerasan”.
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Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme 
(FKPT) di Daerah, dianggap sebagai bentuk 
dari pelibatan masyarakat. 

FKPT difungsikan sebagai wadah 
partisipasi masyarakat di daerah dalam 
membangun sinergi dengan BNPT, melaksanakan 
koordinasi, program serta kegiatan pencegahan 
terorisme di seluruh daerah di Indonesia. Untuk 
menjalankan fungsi tersebut, FKPT memilki 
enam tugas, antara lain melaksanakan kebijakan, 
strategi, rencana, dan program kegiatan 
pencegahan terorisme di daerah. 

Usaha-usaha pencegahan yang lebih 
komprehensif dan tegas dinyatakan UU Nomor 
5 Tahun 2018 melalui kesiapsiagaan nasional, 
kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Terbitnya 
UU ini memandatkan penerbitan peraturan 
turunan. Setahun setelah UU diterbitkan, 
pemerintah menerbitkan PP Nomor 77 Tahun 
2019. Pemerintah kemudian mengubah PP 
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian 
Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada 
Saksi dan Korban menjadi PP Nomor 35 
Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, 
Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban 

(selanjutnya disebut PP Nomor 35 Tahun 2020). 
Meski istilah ekstremisme kekerasan 

telah digunakan banyak negara, pemerintah 
Indonesia tidak serta merta menggunakannya 
dalam peraturan perundang-undangan. UU 
Nomor 5 Tahun 2018 hanya memuat istilah 
terorisme dan “radikal-teroris”. Istilah kedua 
ini tidak pula disertakan dengan penjelasan. 
Begitu pula RPJMN 2020-2024. Kebijakan ini 
merupakan produk teknoratis yang menjadi 
dasar dalam pelaksanaan program-program 
K/L, termasuk rencana pencegahan dan 
penanganan terorisme.

Wahid Foundation menilai penyebutan 
ekstremisme kekerasan dalam RPJMN memberi 
landasan kebijakan dalam menjalankan 
program-program pencegahan. Dengan cara 
itu, usulan rencana aksi dalam draf RAN PE 
bisa direkomendasikan untuk dijalankan oleh 
K/L terkait. Bersama jaringan OMS, Wahid 
Foundation membuat kajian atas draf RPJMN 
2020-2024. Kajian tersebut menghasilkan 
sejumlah rekomendasi yang ditujukan 
kepada Bappenas sebagai kementerian yang 
bertanggung jawab menyusun draf RPJMN. 

Salah satu rekomendasi meminta 
Bappenas memasukkan “violent extremism” 
atau pengindonesiaan menjadi “ekstremisme 
kekerasan” pada Agenda Pembangunan 4 
dan 7. Namun rekomendasi tersebut belum 
diakomodasi (Dja’far, 2019; Taqwa, 2021b). 
Keengganan menggunakan istilah ini juga 
muncul dalam rapat-rapat penyusunan RAN 
PE dengan perwakilan pejabat dari sejumlah 
K/L. Salah satu kekhawatiran adalah adanya 
penolakan masyarakat. Sebagai solusi, RAN PE 
cukup merujuk pada istilah terorisme karena 
tersedia dalam UU Terorisme (Sutiono, 2021).

Di masyarakat, istilah ekstremisme 
kekerasan bukan istilah yang dikenal luas 
dan dipandang sebagai istilah yang berbau 
Barat. Penggunaannya mungkin saja akan 
menimbulkan pro-kontra, sedang istilah radikal 
saja masih dianggap tidak jelas dan sering kali 
digunakan secara diskriminatif dan menyasar 
Islam atau kelompok tertentu dalam Islam 
(Grealy, 2019). Namun demikian berkembang 

Berdirinya Forum Koordinasi 
Pencegahan Terorisme (FKPT) 

melalui Keputusan Kepala Badan 
Nasional Penanggulangan Terorisme 

Nomor KEP 02/K.BNPT/1/2012 
tentang Pembentukan Forum 

Koordinasi Pencegahan Terorisme 
(FKPT) di Daerah, dianggap sebagai 
bentuk dari pelibatan masyarakat.
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pula pandangan bahwa ekstremisme merupakan 
istilah yang lebih jelas ketimbang radikalisme, 
sebagian lagi melihatnya sebagai dua jenis 
tindakan yang berbeda (Republika.co.id, 2015).

Berbeda dengan pemerintah, di kalangan 
OMS, istilah ini banyak dipakai dalam 
program-program mereka (Mudzakkir dkk., 
2018; Milla dkk., 2020). Meskipun begitu, 
penggunaannya tidak menurunkan perdebatan 
mengenai ukuran-ukuran ekstremisme 
kekerasan. Biasanya program-program 
berupa kegiatan riset dan kajian tentang 
ekstremisme kekerasan mengkaji istilah 
tersebut dan perdebatannya. Di kalangan OMS, 
pengindonesiaan istilah violent extremism 
juga tidak seragam. Paling banyak memilih 
ekstremisme kekerasan atau ekstremisme 
berbasis kekerasan (Infid dan P3M, 2018; 

Mudzakkir dkk., 2018). Sebagian kecil lain memilih kekerasan 
ekstremisme. Kedua pilihan ini memiliki sudut pandang yang 
berbeda (CSIS, 2019). 

Pada 2017, BNPT melaporkan telah menjalin kerja sama dengan 
21 organisasi kemasyarakatan (Komisi III DPR RI, 2018). Setahun 
berikutnya, Maret 2018, sebanyak 40 OMS yang diundang Deputi 
Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikaliasi BNPT dalam 
Sarasehan Pencegahan Paham Radikal Terorisme dengan CSO (Lihat 
Lampiran 2). Di forum ini perwakilan organisasi memaparkan program-
program yang telah, sedang, dan akan dijalankan dalam program-
program terkait isu toleransi dan pencegahan radikalisme. Peserta 
juga mendapatkan informasi seputar perkembangan dan materi RAN 
PE yang disampaikan Direktur Kerja sama Regional dan Multilateral 
(Chrisnayudhanto, 2018). 

Tidak berarti OMS yang bergerak dalam isu pencegahan 
ekstremisme kekerasan hanya terbatas mereka yang hadir dalam 
sarasehan tersebut. Jumlahnya akan bertambah jika mencakup 
organisasi-organisasi lokal yang tersebar di banyak provinsi dan tidak 
tercatat dalam pendataan. Jika disederhanakan, program-program OMS 
di Indonesia dikelompokkan dalam tiga pendekatan: primer, sekunder, 
dan tersier (Sumpter, 2017). Pendekatan pertama bertujuan untuk 
mencegah masyarakat umum tidak tertarik pada narasi ekstremis, 
khususnya mereka yang rentan terhadap pengaruh tersebut. Wahid 
Foundation salah satu organisasi yang mengambil pendekatan 
ini (Sumpter, 2017). Pendekatan ini paling banyak dipilih OMS di 
Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan SEAN CSO kepada 
60 OMS dan peneliti yang bekerja di isu pencegahan ekstremisme 
kekerasan di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand, mayoritas 
bergerak pada intervensi primer ini (Vergani, 2021a).

Jika disederhanakan, 
program-program OMS  di 
Indonesia dikelompokkan 
dalam tiga pendekatan: 
primer, sekunder, tersier.
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Pendekatan kedua lebih khusus 
menargetkan mereka yang diidentifikasi 
memiliki pandangan ekstremis dan mungkin 
berpotensi mengambil jalan menuju kekerasan. 
Melalui usaha-usaha pendampingan pelajar, 
khususnya pengurus dan anggota Rohis, 
Maarif Institute menjadi OMS yang mengambil 
pendekatan ini. Sedang pendekatan tersier 
berusaha mengelola individu yang pernah 
terlibat dalam kekerasan dan sekarang berada 
di penjara atau berintegrasi kembali dengan 
masyarakat. Pendekatan ini paling sedikit 
yang dipilih OMS di Indonesia. Beberapa di 
antaranya adalah YPP (Sumpter, 2017).

Sementara itu, jika dilihat dari sudut 
perubahan yang hendak dicapai, program-
program OMS dapat dibagi dalam tiga kelompok 

(The Asia Foundation, 2020). Pertama, 
OMS yang menyasar ketimpangan 
struktural dan masalah terkait, seperti 
buruknya tata kelola pemerintahan, 
kemiskinan, dan marjinalisasi politik, 
sosial, atau ekonomi. Kedua, OMS 
yang menyasar isu-isu kohesi sosial, 
seperti marjinalisasi sosial dan politik 
dalam hubungannya dengan dimensi 
lain. Ketiga, OMS yang menyasar 
komunitas dan individu yang berisiko 
melalui kontra narasi ideologis, 
moderasi pandangan ekstremis atau 
skema rehabilitasi dan reintegrasi. 
C-Save, Fahmina, dan YPP, masuk 
dalam kategori ketiga (The Asia 
Foundation, 2020).

Gambar 2. Aksi pelajar untuk kebinekaan Indonesia (21/04/2017). 

Sumber foto: FB Maarif Institute
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Dari total 40 organisasi di atas, kurang dari 
sepuluh organisasi yang memfokuskan program 
mereka pada advokasi kebijakan dalam 
beberapa atau keseluruhan tahap kebijakan, 
dari penetapan agenda (agenda setting) hingga 
evaluasi kebijakan (policy evaluation). Fenomena 
ini tidak hanya terjadi dalam isu ekstremisme 
kekerasan, tapi juga dalam banyak isu lain, seperti 
kebebasan berserikat, transparansi anggaran, dan 
pengarusutamaan gender (Antlöv, Brinkerhoff dan 
Rapp, 2010; Poerwandari, Munti dan Viemilawati, 
2018; Scanlon dan Alawiyah, 2018). 

Selain karena pilihan fokus organisasi, 
tidak banyaknya jumlah OMS yang terlibat dalam 
advokasi kebijakan sangat mungkin dipengaruhi 
kebutuhan pada kompetensi dan skill advokasi 
sesuai dengan daur kebijakan yang dipilih 
(Antlöv, Brinkerhoff dan Rapp, 2010; Gen dan 
Wright, 2020). Selain dana, advokasi kebijakan 
memerlukan kemampuan lobi, berjejaring 
dengan aktor-aktor pemerintah, litigasi, riset, 
hingga pelibatan media (Albareda, 2018).

Di antara organisasi tersebut adalah 
C-Save, AIDA, Wahid Foundation, dan PPIM UIN 
Jakarta yang menjadikan advokasi kebijakan 
di tingkat nasional sebagai program utama 

dengan melibatkan OMS lain. Di luar empat 
organisasi di atas, terdapat pula organisasi yang 
dikategorikan sebagai organisasi internasional 
non-pemerintah seperti AIPJ dan badan 
pembangunan di bawah PBB seperti UNDP 
yang bekerja sama dengan sejumlah mitra 
nasional dan lokal dalam mendorong kebijakan 
pencegahan ekstremisme kekerasan.
Keempat organisasi di atas (C-Save, AIDA, Wahid 
Foundation, dan PPIM UIN Jakarta) memiliki 
program-program advokasi kebijakan pada tiga 
atau lebih dari enam tahap kebijakan. Mereka 
memiliki program advokasi untuk memengaruhi 
mulai dari pengakuan atas masalah (problem 
recognition), penetapan agenda (agenda setting), 
formulasi kebijakan (policy formulation), hingga 
implementasi kebijakan (policy implementation).

C-Save melakukan advokasi UU Nomor 5 
Tahun 2018 (AIPJ2, 2018a); AIDA mendorong 
penyusunan PP Nomor 35 Tahun 2020 (Gatra.
com, 2019a); Wahid Foundation untuk RAN 
PE (AIPJ2, 2018a), dan PPIM UIN Jakarta untuk 
kebijakan pendidikan di Kemendikbud dan 
Kemenag (Arus, 2019). Di luar itu, OMS tersebut 
juga memiliki program advokasi lain. Saat ini, 
Wahid Foundation tengah mendorong kebijakan 

pencegahan intoleransi 
di sekolah negeri yang 
berkolaborasi dengan 
Kemendikbud (Dja’far, 
2020). C-Save juga 
mengembangkan draf 
kebijakan reintegrasi 
bersama pemerintah Jawa 
Timur (Masruroh, 2021).

OMS lain yang 
sangat aktif terlibat 
dalam advokasi UU 
Nomor 5 Tahun 2018 
adalah ICJR. Organisasi 

2. OMS DAN ADVOKASI KEBIJAKAN

Gambar 3. Cakap Kamisan: Mengenal 
Paradigma Baru Pemberantasan 
Terorisme (14/03/2019). 
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yang menjadi bagian dari jaringan koalisi 
bersama C-Save aktif melakukan pemantauan 
dan membuat laporan, menggandeng 
media, dan membangun komunikasi dengan 
pemerintah (Eddyono dan Kamilah, 2018). 
Selain ICJR, terdapat nama-nama organisasi 
lain, yaitu Elsam, Imparsial, PSHK, YLBHI, dan 
KontraS. Mereka menyoroti isu-isu krusial 
dalam RUU Terorisme. Organisasi-organisasi ini 
bukan organisasi yang secara khusus memiliki 
fokus pada isu pencegahan ekstremisme 
kekerasan. Keterlibatan mereka dalam advokasi 
RUU Terorisme dipertemukan dengan isu 
utama: penegakan hukum, demokrasi, dan hak 
asasi manusia.

Ketika terjadi serangan teror berturut-
turut pada Mei 2018, dari serangan di Rumah 
Tahanan Mako Brimob Depok hingga serangan 
di Polda Riau, sejumlah pejabat negara 
menggaungkan kembali revisi UU Terorisme 
sebagai jalan keluar. Sebagian pejabat bahkan 
mengatakan isu HAM menjadi kendala dalam 
memberantas terorisme. Puluhan organisasi, 
termasuk Elsam, Imparsial, PSHK, YLBHI, dan 
KontraS, menyampaikan sikap melalui rilis yang 
dipublikasi pada 17 Mei 2018 (PSHK, 2018).

Salah satu pernyataan menyebut revisi 
UU Terorisme dianggap bukan satu-satunya 

jalan. Mereka menolak HAM dijadikan sebagai 
kambing hitam. Alasan belum memadainya 
hukum harus diuji berdasarkan praktik-praktik 
penerapan norma dan hukum oleh para 
penegak hukum. Mereka juga mendorong agar 
pemerintah melakukan evaluasi dan audit 
menyeluruh terhadap kinerja aparat keamanan, 
penegak hukum, badan-badan intelijen negara, 
dan juga instansi atau lembaga terkait lainnya, 
misalnya Badan Nasional Penanggulangan 
Terorisme (BNPT), Kementerian Hukum 
dan HAM, Kementerian Sosial, Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas 
HAM, Komnas Perempuan, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, dan lembaga-
lembaga terkait lainnya (PSHK, 2018).

Selain Wahid Foundation, C-Save, PPIM 
UIN Jakarta, dan AIDA, terdapat sejumlah OMS 
yang terlibat dalam advokasi kebijakan terkait 
ekstremisme kekerasan. Namun umumnya, 
OMS tersebut terlibat dalam satu-dua tahap 
advokasi dan tidak terlibat secara menyeluruh 
hingga proses adopsi kebijakan. Sebagian besar 
mereka juga ikut dalam koalisi kebijakan. Baik 
secara mandiri atau bersama-sama mereka 

Gambar 4. FGD mewujudkan pemenuhan hak-hak korban terorisme 
(11/12/2018). 

Sumber foto: aida.or.id.
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merespons isu-isu terkait kebijakan pencegahan 
ekstremisme kekerasan berdasarkan program 
yang mereka kembangkan. Kebanyakan 
aktivitas berupa penyusunan dan publikasi 
kertas kebijakan. 

Nama-nama organisasi lain yang bisa 
disebut antara lain The Habibie Center, 
Komunitas Belajar Islam, Elsam, IMCC, 
AMAN Indonesia, SFCG, dan YPP. Sejumlah 
organisasi ini menulis kertas kebijakan 
terkait RUU Terorisme, reformasi BNPT, 
lembaga pemasyarakatan, perempuan 
dalam CVE, penanganan anak dalam tindak 
pidana terorisme, dan deradikalisasi (Milla 
dkk., 2020). Selain terlibat dalam advokasi 
RAN PE, Maarif Institute juga merespons 
kebijakan untuk pengaturan pendampingan 
organisasi ekstra di sekolah. Sebagai bagian 
dari usaha pengarusutamaan gender, WGWC 
memberi masukan terkait RUU perubahan UU 
terorisme.   

Meluasnya kiprah OMS dalam isu 
ekstremisme kekerasan di Indonesia, tidak 
dapat dilepaskan dari pengaruh kebijakan 
dan aktor-aktor internasional dan regional 
di tingkat Asia Tenggara. Sejak 2006 
berkembang program-program pencegahan 
dan penanganan ekstremisme kekerasan 

yang didukung sejumlah negara dan institusi 
internasional terutama Amerika, Australia, dan 
Inggris. Berdasarkan ulasan data sejak 2006-
2014, organisasi internasional non-pemerintah 
dari tiga negara tersebut mendanai 38 
program. Jumlah ini menempati peringkat 
kedua setelah Pakistan dengan 49 program. 
Program tersebut baik yang menyebut 
langsung istilah ekstremisme kekerasan 
atau tidak seperti program penguatan 
demokrasi, pembangunan perdamaian, atau 
pengembangan yudisial dan hukum (The Asia 
Foundation, 2017).

Sejak 2017, Pemerintah Australia 
mengembangkan program Australia 
Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) yang 
salah satunya fokus pada isu pencegahan 
ekstremisme kekerasan. Di antara OMS 
Indonesia yang mendapat dukungan dari 
AIPJ2 untuk advokasi kebijakan adalah Wahid 
Foundation, C-Save, dan AIDA (AIPJ2, 2018a). 
Sementara itu UNDP mengembangkan 
program Protect yang didukung Uni Eropa. 
Program ini memiliki tiga area salah satunya 
pelibatan kebijakan dengan pemerintah untuk 
mendukung RAN tentang PVE (UNDP Indonesia, 
2019). USAID mengembangkan program 
Harmoni, yang menyasar isu intoleransi, 

Gambar 5. Launching Aksi Desa 
Damai Berbudaya Nglinggi, Klaten 
(11/12/2020). 
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radikalisme, dan ekstrimisme kekerasan. 
Sasaran program terdiri dari kelurahan, 
desa, sekolah, dan universitas dan fokus di 
Pulau Jawa. Selain melibatkan puluhan OMS, 
program ini dijalankan bekerja sama dengan 
Kementerian Sosial dan Kemenkumham (MSI, 
2021). Khusus untuk gender dan pemberdayaan 
perempuan, UN Women juga mengembangkan 
program pencegahan ekstremisme kekerasan. 
Program yang dimulai sejak 2017 ini difokuskan 
di empat negara: Indonesia, Banglades, Filipina, 
dan Sri Lanka. Program ini ditujukan untuk 
membangun peran beragam perempuan dalam 
ekstremisme kekerasan, termasuk sebagai 
pendukung atau pencegah. Lembaga ini bekerja 
dengan kelompok perempuan di tingkat 
komunitas untuk mendukung pemberdayaan 
mereka sebagai strategi utama untuk 
membangun kohesi sosial (UN Women, 2019). 

Di Indonesia, UN Women bekerja sama 
di antaranya dengan Wahid Foundation dalam 
program Desa Damai dan Infest Yogyakarta 
untuk pencegahan ekstremisme di lingkungan 
perempuan buruh migran. Di samping itu, UN 
Women juga mendukung penyusunan RAN PE 
dengan menyediakan ahli untuk terlibat dalam 
penyusunan dan mempromosikan partisipasi 
dan kepemimpinan perempuan dalam program 

pencegahan ekstremisme kekerasan di 
Indonesia (UN Women, 2019).

Lembaga-lembaga internasional lain 
yang tercatat terlibat dalam mengangkat isu 
ini dan bekerja sama dengan pemerintah dan 
masyarakat sipil Indonesia adalah UNCTITF,  
TPB-UNODC, UNCTED, GCTF. Di Forum GCTF, 
Indonesia bersama Australia mengetuai 
Kelompok Kerja Pencegahan Ekstremisme 
Kekerasan (Countering Violent Extremism 
Working Group) dalam GCTF. Kelompok kerja 
ini fokus untuk mengatasi radikalisasi dan 
rekrutmen terorisme melalui pendekatan 
internasional, regional, dan lokal yang relevan 
melalui kerja sama dengan pemerintah 
maupun masyarakat. Kelompok ini juga 
mendukung untuk implementasi Rencana 
Aksi Nasional di masing-masing negara 
(GCTF, 2021). OMS Indonesia seperti Wahid 
Foundation terlibat dalam beberapa forum ini.

Di Asia Tenggara, dua puluh OMS dari 
Thailand, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan 
Australia membentuk SEAN-CSO untuk 
merespons isu ekstremisme kekerasan bersama. 
Organisasi ini mengembangkan riset dan 
peningkatan kapasitas anggotanya. Di Indonesia, 
lebih dari 15 OMS tergabung di jaringan ini 
(SEAN-CSO, 2020).

Dalam menjalankan advokasi, keempat 
organisasi –AIDA, C-Save, PPIM UIN Jakarta, 
dan WF– menggunakan lebih dari satu strategi, 
sekurang-kurangnya tiga strategi advokasi 
kebijakan: lobi publik, strategi luar-dalam (inside-
outside), dan tekanan tidak langsung (indirect 
pressure). Strategi tersebut dipilih dengan 
menjalankan berbagai aktivitas, dari membangun 
koalisi, kampanye informasi berupa riset, analisis, 
kertas kerja, advokasi media, mencari aktor-aktor 
strategis di Kementerian/Lembaga, terlibat dalam 
penyusunan draf kebijakan, hingga monitoring 
kebijakan.

Bersama jaringan, C-Save menyusun 
puluhan kertas kebijakan dan rekomendasi 
serta berbagai kegiatan diskusi publik mulai 

dari reformasi BNPT, pentingnya menekankan 
prinsip HAM dalam RUU Perubahan UU Nomor 
15 Tahun 2003, hingga pelibatan OMS. Salah 
satu kegiatannya antara lain Diskusi Publik 
#BicaraTerorisme Bersama Panja RUU Terorisme 
di The Habibie Center (THC) awal Mei 2018. 
Narasumber yang dihadirkan, Asrul Sani, Anggota 
Panitia Kerja RUU Perubahan atas UU Nomor 15 
Tahun 2003 dari Fraksi PPP (C-Save, 2018). 

Di tengah pembahasan RUU, bersama 
dengan Tim Advokasi yang didorong C-Save 
mengajukan DIM RUU dan sejumlah kertas 
kebijakan. Di antara poin pokok mereka memberi 
masukan tentang definisi terorisme, peran 
BNPT dan TNI, dan hak-hak korban (Kusumarini, 
2020). Koalisi Advokasi menjalankan aktivitas 

3. STRATEGI DAN TAKTIK ADVOKASI
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pemantauan terhadap sidang-sidang penyusunan 
RUU, diskusi dan konsultasi publik, penyusunan 
kertas kebijakan, dan edukasi publik melalui radio 
nasional. Setelah RUU ditetapkan menjadi UU 
Nomor 5 Tahun 2018, jaringan Koalisi Advokasi 
melakukan evaluasi terhadap UU (AIPJ2, 2018a).

Aktivitas lobi publik OMS yang 
menjalankan advokasi kebijakan dilakukan 
dengan menyasar langsung aktor-aktor strategis 
di Kementerian/Lembaga dan DPR. C-Save 
membangun komunikasi dengan BNPT dan 
Panitia Kerja DPR; Wahid Foundation dengan 
Menkopolhukam, Kepala BNPT, dan Direktorat 
Kerjasama Multilateral BNPT; dan AIDA dengan 
LPSK. Sedangkan PPIM UIN Jakarta menyasar 
Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah 
Kemendikbud dan Kemenag. Semua aktivitas itu 
bisa dikatakan sebagai taktik untuk menciptakan 
dan mendorong para pejuang kebijakan 
yang akan menjadi mitra strategis sekaligus 
penghubung dengan aktor-aktor pembuat 
kebijakan lainnya. 

Kebanyakan taktik dalam menjalankan 
“strategi dari dalam” bersifat adhoc. Misalnya, 
kerja sama kelembagaan dalam kegiatan-
kegiatan seperti seminar dan diskusi. Kerja sama 
dalam bentuk pelibatan perwakilan OMS sebagai 
tim penyusunan draf tidak banyak terjadi. Namun, 
untuk tetap mendesakkan gagasan kepada 
aktor-aktor pemerintah, para aktor OMS biasa 
melibatkan mereka sebagai narasumber dalam 
forum-forum OMS. Umumnya forum tersebut 
juga didesain melibatkan peserta yang lebih 
luas dan mereka memanfaatkannya sebagai 
kampanye publik untuk menyebarkan hasil 
riset, analisis kebijakan, dan riset kebijakan yang 
mereka produksi.

Untuk strategi keluar, keempat organisasi 
tersebut mengembangkan aktivitas yang 

umum, yakni membangun koalisi dan jaringan 
dengan OMS lainnya dan advokasi media agar 
mendukung isu yang tengah mereka angkat. 
Mereka memaksimalkan kampanye lewat media 
sosial. Hasil-hasil riset dibuat menjadi lebih 
sederhana dalam bentuk visual dan desain grafis 
dan disebarluaskan melalui akun media sosial 
mereka.  

Dalam advokasi, C-Save menggandeng 
lebih dari 23 orang yang mewakili 9 
organisasi: The Habibie Center, Komunitas 
Belajar Islam, Elsam, ICJR, Aman Indonesia, 
SFCG, Komnas Perempuan, dan YPP (Arham, 
no date). Sementara itu, Wahid Foundation 
berhasil menggandeng lebih dari lima 50 
OMS dan PPIM UIN Jakarta melibatkan lebih 
dari 23 OMS dalam program Convey (Convey 
Indonesia, 2021). Tidak jauh berbeda dengan 
C-Save, AIDA mengembangkan lobi dan 
komunikasi dengan LPSK dalam menyusun 
draf. Beberapa aktivitas yang dilakukan AIDA 
antara lain melakukan serangkaian diskusi 
untuk mengidentifikasi isu-isu terkait dengan 
kompensasi dan melaporkan hasilnya kepada 
LPSK (AIPJ2, 2018b).

PPIM UIN Jakarta membangun lobi 
dan kerjasama dengan Kemendikbud dan 
Kemenag. Melalui program Convey, PPIM 
menggarap empat komponen utama: riset 
dan survei, advokasi dan pelibatan kebijakan, 
kampanye publik, dan koordinasi dan jaminan 
kualitas. Beberapa isu kebijakan yang diangkat 
antara lain penguatan moderasi beragama  
di perguruan tinggi dan pengembangan 
deteksi dini di Sekolah dan Madrasah. PPIM 
UIN Jakarta juga membuat forum kebijakan 
bersama dengan pemerintah dan OMS untuk 
membicarakan isu moderasi agama di Indonesia 
(Convey Indonesia, 2020)

4. KONTRIBUSI OMS DAN KEBIJAKAN PENCEGAHAN EKSTREMISME

Merujuk pada tiga strategi (lobi publik, strategi 
luar-dalam, dan tekanan tidak langsung), 
advokasi kebijakan oleh OMS di Indonesia 
telah berkontribusi pada pencapaian sejumlah 
hasil (outcome) jangka pendek dan jangka 

panjang. Hasil jangka pendek antara lain 
meningkatnya lingkungan yang demokratis 
seperti transpransi dan akuntabilitas 
pemerintah dan OMS, perubahan pandangan 
publik, dan perubahan sikap pengambil 
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kebijakan. Sementara hasil jangka panjang 
berupa adopsi dan implementasi kebijakan 
(Gen dan Wright, 2020).

Strategi lobi publik berhasil membangun 
komunikasi dan interaksi dengan institusi dan 
aktor-aktor strategis di K/L untuk mendukung 
rencana kebijakan pencegahan ekstremisme 
kekerasan. Empat organisasi di atas berhasil 
menjalin interaksi dengan LPSK dan BNPT, 
Kemendikbud, Kemenag, Kemenkopolhukam, 
dan parlemen melalui Pansus DPR. Mereka 
membangun komunikasi dengan aktor-aktor 
dalam institusi-instusi tersebut.

Perubahan sikap yang tampak dari 
pengambil kebijakan adalah kesadaran 
tentang tantangan dan ancaman intoleransi 
dan radikalisme di Indonesia. Hasil-hasil riset 
OMS yang dipublikasi di media dan dikonsumsi 
para pengambil kebijakan telah memberi 
pijakan berbasis bukti bagi perubahan sikap 
mereka. Perubahan itu bisa dilihat dalam 
tiga tingkatan berbeda dan menunjukkan 
tingkat kesulitan masing-masing: kesadaran 
(awareness), keinginan (will), dan tindakan 
(action) (Gardner dan Brindis, 2017).

Sementara itu, advokasi OMS melalui 
strategi luar berkontribusi dalam “melahirkan” 
para pejuang kebijakan (policy champions) di 
masing-masing institusi yang akan menjadi 
mitra dalam mendorong kebijakan. Usaha 
ini berhasil melahirkan aktor-aktor kunci di 
masing-masing institusi yang disasar. Untuk 
berhasil bermitra dengan mereka, diperlukan 
beberapa prasyarat dan usaha. Di antaranya 
kepercayaan kuat mereka dalam kerja sama 
tersebut. Harus disadari, citra OMS sebagai 
kelompok penekan dan kontrol pemerintah 
seringkali membuat aktor pemerintah tidak 
mudah membangun kerja sama lebih intens. 
Dari sisi OMS, kerja sama dengan pemerintah 
sering pula menghadapi kekhawatiran tentang 
adanya kooptasi mereka terhadap tujuan 
advokasi. 

Hubungan aktor OMS dengan para 
pembela kebijakan dalam advokasi biasanya 
ditopang dengan pertukaran pengetahuan antar 
mereka. Biasanya aktor OMS akan menyediakan 

informasi dan rekomendasi terkait aspek-aspek 
teknis kebijakan, isu-isu pokok, dan posisi 
yang seharusnya diambil. Sebaliknya aktor 
pemerintah akan berbagi pengetahuan dan 
informasi tentang isu-isu dalam birokrasi dan 
hal-hal yang bisa ditempuh. Dalam strategi ini, 
aktor OMS yang bekerja sama telah menjadi 
“bagian dari pemerintah”. 

Sebagai bagian atau mewakili masyarakat, 
keempat organisasi ini berhasil memainkan 
peran dalam menjembatani komunikasi 
antarkementerian/lembaga. Peran ini efektif 
dilakukan ketika mereka mendapat dukungan 
dari para pejuang kebijakan. Dalam kasus 
AIDA, mereka berhasil membantu membangun 
koordinasi antara LPSK dengan BNPT dan 
Kementerian Sosial. PPIM UIN Jakarta 

Perubahan sikap yang tampak 
dari pengambil kebijakan adalah 

kesadaran tentang tantangan 
dan ancaman intoleransi dan 

radikalisme di Indonesia. Hasil-hasil 
riset OMS yang dipublikasi di media 

dan dikonsumsi para pengambil 
kebijakan telah memberi pijakan 

berbasis bukti bagi perubahan 
sikap mereka. Perubahan itu bisa 

dilihat tiga tingkatan berbeda dan 
menunjukkan tingkat kesulitan 

masing-masing: kesadaran 
(awareness), keinginan (will), dan 

tindakan (action).
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menjembatani Kemendikbud dengan Kemenag. 
Sedang C-Save menjembatani interaksi antara 
parlemen dengan masyarakat sipil.

Strategi tekanan tidak langsung 
umumnya dilakukan melalui kampanye 
publik dan membangun koalisi dengan OMS. 
Strategi ini berkontribusi meningkatkan 
dukungan publik terhadap perlunya kebijakan 
pencegahan ekstremisme kekerasan. Aktor 
OMS berkontribusi menjembatani dialog 
antara pemerintah dengan banyak perwakilan 
organisasi masyarakat. Bukan hanya itu, 
mereka juga mendorong interaksi antara 
pemerintah dengan organisasi internasional.  

Advokasi kebijakan OMS terlihat 
memiliki pengaruh dan dampak yang beragam 
bagi para pengambil kebijakan. Dampak 
yang paling jelas dari advokasi kebijakan 
OMS adalah meningkatnya pengakuan para 
pengambil kebijakan tentang tantangan 
intoleransi dan radikalisme di Indonesia. 

Kampanye-kampanye publik berisi 
hasil-hasil riset OMS yang dipublikasi di 
media menjadi rujukan dan menarik respons 
pemerintah. Misalnya saja hasil-hasil riset 
Wahid Foundation dan PPIM UIN Jakarta 
tentang intoleransi dan radikalisme di 
Indonesia. Hasil riset dua lembaga ini sering 
dirujuk dalam presentasi dan laporan-

laporan Kementerian/Lembaga seperti BNPT, 
Kemendikbud, dan Kemenag.

Riset tentang bahaya intoleransi di dunia 
pendidikan oleh PPIM UIN Jakarta direspons 
Kementerian Pendidikan dengan membentuk 
Kelompok Anti Radikalisme dan Pusat 
Kurikulum. Berdasarkan hasil-hasil survei PPIM, 
Kementerian Agama menerbitkan PMA Nomor 
9 Tahun 2018 tentang Buku Ajar Pendidikan 
Agama (selanjutnya disebut PMA Nomor 9 
Tahun 2018). Kebijakan ini menjadi dasar 
kajian terhadap buku teks yang digunakan di 
SMA. Selain itu Menristekdikti mengeluarkan 
Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 
tentang Organisasi Ekstra Perguruan Tinggi 
(selanjutnya disebut Permenristekdikti Nomor 
Tahun 2018). 

Advokasi C-Save dan jaringan 
dalam Perubahan RUU Terorisme berhasil 
memasukkan usulan mengenai definisi 
terorisme dan peran BNPT (Kusumarini, 2020). 
Bersama jaringan OMS, C-Save mengusulkan 
definisi terorisme sebagai berikut: “tindakan 
yang dilakukan oleh individu atau kelompok 
atas dasar motivasi politik dan atau ideologi 
tertentu dengan maksud untuk menyebarkan 
rasa takut yang dapat mengakibatkan 
hilangnya nyawa dan atau merusak fasilitas 
publik dan atau lingkungan” (C-Save, 2018).

5. PERPRES NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG RAN PE

Menurut Andhika (2021), meski Indonesia telah 
memiliki UU Terorisme dan program-program 
pencegahan, pemerintah Indonesia masih 
berusaha memperkuat sinergi dan koordinasi 
antarberbagai pemangku kepentingan, 
termasuk meningkatkan efektivitas 
pencegahan. Sementara itu, Indonesia masih 
terus menghadapi ancaman terorisme. Andhika 
juga mengakui pemerintah masih memiliki 
kelemahan dan menghadapi beberapa 
tantangan dalam pencegahan terorisme 
(Chrisnayudhanto, 2021). 

Sejumlah studi dan laporan mengungkap 
lima kelemahan dan tantangan. Pertama, 
pelaksanaan berbagai Kementerian/Lembaga 

dinilai masih belum terintegrasi dan sinergis 
(Sumpter, 2017). Kedua, peran pemerintah 
daerah yang belum menjadi salah satu 
kekuatan utama pencegahan terorisme. 
Pencegahan selama ini dinilai masih sentralistik 
(Ansori dkk., 2019). Ketiga, kurangnya pelibatan 
masyarakat sipil (Agastia, Perwita dan Subedi, 
2020). Keempat, program-program belum 
menyentuh akar persoalan (Institute for Policy 
Analysis of Conflict, 2014; Ansori dkk., 2019). 
Kelima, minimnya pengarustamaan gender 
(Bhulai dan Nemr, 2018).

Tantangan-tantangan di atas menurut 
Andhika salah satunya dinilai karena 
Indonesia belum memiliki Rencana Aksi 
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Nasional (Chrisnayudhanto, 2021). 
Sejumlah instrumen internasional 
juga memperkuat kebutuhan 
penyusunan RAN. Di antaranya 
Resolusi A/RES/70/291 oleh Majelis 
Umum PBB yang mendorong 
negara anggota seperti Indonesia 
mengembangkan rencana 
penanggulangan ekstremisme 
berbasis kekerasan, nasional maupun 
regional. Resolusi lainnya, resolusi 
2178 (2014) oleh Dewan Keamanan 
PBB yang mendorong negara 
anggota melibatkan komunitas 
lokal dan kalangan non-pemerintah 
mengembangkan strategi melawan 
narasi ekstremisme kekerasan yang 
dapat memicu tindakan terorisme.

Latar belakang ini mendorong 
BNPT menyusun RAN PE sejak 
2017. Inisiasi itu dijalankan 
Direktorat Kerja sama Regional 
Multilateral Deputi Kerja Sama 
BNPT. Pilihan lembaga pelaksana ini 
menunjukkan bahwa RAN PE mula-
mula dikerangkakan dalam konteks 
hubungan dan kerja sama regional 
dan internasional, isu yang menjadi 
tugas Direktorat Kerja sama Regional 
Multilateral.

Direktur Kerja sama Regional 
Multilateral menjadi motor utama 
penyusunan RAN. Tugas utama direktorat 
ini adalah menyiapkan perumusan 
kebijakan dan strategi, pelaksanaan 
koordinasi, dan pemantauan serta 
evaluasi di bidang kerja sama regional 
dan multilateral dalam forum seperti 
ASEAN, APEC, ASEM, PBB, GCTF, GCERF, 
atau Uni Eropa. Selain itu, direktorat ini 
juga bertugas untuk melakukan kerja 
sama dengan lembaga pemerintah dan 
Lembaga Non-Pemerintah  (BNPT, 2017b).

Sebagaimana disebut pada 
Perpres Nomor 7 Tahun 2021, dokumen 
RAN PE terdiri dari Pendahuluan dan 
Strategi yang dilengkapi dengan aksi 

PE. Perpres sendiri berisi 12 pasal. 
Berdasarkan Pasal 2 ayat (2), RAN 
PE bertujuan untuk meningkatkan 
perlindungan hak atas rasa aman 
warga negara dari Ekstremisme 
Berbasis Kekerasan yang Mengarah 
pada Terorisme, sebagai bagian 
dari pelaksanaan kewajiban negara 
terhadap hak asasi manusia dalam 
rangka memelihara stabilitas keamanan 
nasional berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

Secara khusus, RAN PE memiliki 
lima sasaran: (1) meningkatkan 
koordinasi antarkementerian/lembaga 
(K/L) dalam rangka mencegah 
dan menanggulangi Ekstremisme 
Berbasis Kekerasan yang Mengarah 
pada Terorisme terkait program 
yang dituangkan dalam Pilar RAN 
PE; (2) meningkatkan partisipasi 
dan sinergitas pelaksanaan program 
pencegahan dan penanggulangan 
Ekstremisme Berbasis Kekerasan 
yang Mengarah pada Terorisme, yang 
dilakukan baik oleh Kementerian/
Lembaga, Pemerintah Daerah, 
masyarakat sipil, maupun mitra 
lainnya; (3) mengembangkan 
instrumen dan sistem pendataan 
dan pemantauan untuk mendukung 
upaya-upaya pencegahan dan 
penanggulangan Ekstremisme 
Berbasis Kekerasan yang Mengarah 
pada Terorisme.

Sementara itu, sasaran (4) 
meningkatkan kapasitas aparatur 
dan infrastruktur secara sistematis 
dan berkelanjutan untuk mendukung 
program-program pencegahan 
dan penanggulangan Ekstremisme 
Berbasis Kekerasan yang Mengarah 
pada Terorisme; dan (5) meningkatkan 
kerja sama internasional, baik melalui 
kerja sama bilateral, regional, maupun 
multilateral, dalam pencegahan 

28
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dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis 
Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Menurut Andhika, partisipasi dan 
pelibatan masyarakat memang menjadi salah 
satu isu krusial yang ditegaskan dalam RAN PE. 
Kerja-kerja OMS di lapangan diakui menjadi 
salah satu modal penting dalam meningkatkan 
efektivitas pencegahan. UU Nomor 5 Tahun 
2018 menyebut konsep pemberdayaan 
masyarakat dalam kesiapsiagaan nasional 
seperti disebut pada Pasal 43B ayat (4). Dalam 
Perpres Nomor 7 Tahun 2021, lanjut Andhika, 
diperkuat dan diperjelas dengan kerja sama 
dan pelibatan peran serta masyarakat seperti 
disebut pada Pasal 8 dan diterjemahkan 
bukan hanya pada Pilar Pencegahan tapi 
juga secara khusus dalam Pilar Kerja sama 
(Chrisnayudhanto, 2021).

Untuk mencapai berbagai tujuan di 
atas, RAN PE dijabarkan dalam tiga pilar: 
Pencegahan meliputi kesiapsiagaan, kontra 
radikalisasi, dan deradikalisasi; Penegakan 
Hukum, Pelindungan Saksi dan Korban, dan 
Penguatan Kerangka Legislasi Nasional; dan 
Kemitraan dan Kerja Sama Internasional. Pilar 
pertama berisi 82 rencana aksi, pilar kedua 
sebanyak 33 rencana aksi, dan pilar ketiga 15 
rencana aksi.

Pelaksaan RAN PE selanjutnya dijalankan 
oleh Sekretariat Bersama (Sekber) yang 

dipimpin BNPT. Sekretariat ini bertugas 
untuk mengoordinasikan, memantau, dan 
mengevaluasi pelaksanaan RAN PE di 
Kementerian, Lembaga dan mengompilasi 
laporan-laporan yang disampaikan oleh 
Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah 
dalam pelaksanaan. Total pelaksana yang 
terlibat dalam RAN sebanyak 24 Kementerian 
dan 16 lembaga.  

Langkah utama dimulainya proses 
penyusunan rencana kebijakan ini adalah 
pengajuan Permohonan lzin Prakarsa dari 
Kepala BNPT Suhardi Alius kepada Presiden 
Joko Widodo pada Maret 2018. Sebagaimana 
Pasal 22 UU Nomor 87 Tahun 2014, izin 
prakarsa menjelaskan urgensi dan tujuan 
penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, 
pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan 
diatur, dan jangkauan dan arah pengaturan.

Sebulan berikutnya, Presiden melalui 
Kemensesneg membalas surat tersebut. Isinya 
meminta BNPT menyesuaikan substansi 
penyusunan RAN PE dengan UU Nomor 5 
Tahun 2018, melakukan koordinasi dengan 
Kemenkopolhukam dan K/L lain untuk 
mempertimbangkan sinergitas antar K/L. 
BNPT melobi pejabat Kemenkopolhukam 
untuk mendukung prakarasa mereka. Pada 
Agustus 2018, Kemenkopolhukam kemudian 
mengirim surat dukungan ke Kemensesneg. 
Melalui Kemensesneg, pada Januari 2019 
akhirnya presiden mengeluarkan lzin Prakarsa 
dan meminta BNPT menyusun RAN PE dengan 
melibatkan dan membentuk panitia antar K/L 
yang terdiri dari 26 K/L. 

Setelah itu dimulai rapat-rapat 
koordinasi bersama 26 K/L. Sepanjang 2019, 
rapat itu dilangsungkan empat kali. Dari 
rangkaian rapat ini, hingga Maret 2020, BNPT 
menghasilkan draf yang sudah disetujui 
lebih dari 20-an K/L. Dokumen RAN PE versi 
harmonisasi mencakup beberapa materi, 
antara lain pelibatan pemerintah daerah dan 
organisasi masyarakat sipil sejak perencanaan 
hingga evaluasi.

Penyusunan kebijakan ini menjadi salah 
satu program yang banyak dipromosikan 

Suhardi mengatakan 
RAN PE adalah rencana 
kebijakan yang berusaha 
menyeimbangkan 
pendekatan keras dan lunak.
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di forum-forum internasional. Bukan hanya 
oleh kepala BNPT dan pejabat di bawahnya, 
tetapi juga Kementerian Luar Negeri. Kepala 
BNPT Suhardi Alius, misalnya, menyampaikan 
perkembangan penyusunan RAN PE di forum 
Konferensi Tingkat Tinggi Kepala Lembaga-
Lembaga Kontra Terorisme Negara Anggota 
di Markas Besar PBB di New York, Amerika 
Serikat, 28-29 Juni 2018 (Tirto, 2018). 

Pada forum itu, Suhardi mengatakan 
RAN PE adalah rencana kebijakan yang 
berusaha menyeimbangkan pendekatan 
keras dan lunak. Suhardi juga menyampaikan 
peran aktif Indonesia memimpin penyusunan 
ASEAN Regional Plan of Action to Prevent 
and Counter the Rise of Radicalisation and 
Violent Extremism (Tirto, 2018). Menlu RI juga 
menyampaikan perkembangan RAN PE dalam 
Debat Tingkat Menteri Dewan Keamanan 
(DK) PBB bertema “Kerja sama PBB dan 
Organisasi Regional serta Sub-regional guna 
Mendukung Perdamaian dan Keamanan dalam 
Pemberantasan Terorisme” di Markas PBB, 
New York, AS, 25 September 2019. Kebijakan 
tersebut dipandang sebagai langkah strategis 
penguatan upaya pencegahan penyebaran 

ideologi terorisme di tingkat nasional 
(Kementerian Luar Negeri, 2019). 

Setelah tiga tahun, RAN PE akhirnya 
ditandatangani Presiden melalui Perpres 
Nomor 7 Tahun 2021. Sejumlah pihak 
memberi dukungan terhadap kebijakan 
baru tersebut karena menekankan usaha-
usaha pencegahan, penguatan, deteksi 
dini, pelibatan partisipasi masyarakat, dan 
memperkuat kebijakan yang sudah ada 
(Antara News, 2021; Kompas.com, 2021a; NU 
Online, 2021; Sindonews.com, 2021). 

Namun begitu, Perpres ini juga mendapat 
kritik. Kritik tersebut bisa dikelompokkan 
dalam tiga isu pokok. Pertama, kekhawatiran 
menciptakan diskriminasi, ketegangan, 
bahkan konflik di masyarakat karena adanya 
keterlibatan masyarakat seperti program 
pemolisian masyarakat (Kompas.com, 2021b). 
Kedua, meningkatkan kecurigaan di antara 
masyarakat, khususnya kepada kelompok 
tertentu, karena definisi ekstremisme 
yang kurang jelas (CNN Indonesia, 2021; 
Mu’ti, 2021). Ketiga, belum sepenuhnya 
mencerminkan perspektif gender (Kholifah, 
2021; Sundari, 2021). 
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Temuan-Temuan UtamaF

Menurut Wahid Foundation, ekstremisme kekerasan 
bukan hanya tantangan dalam membangun 
toleransi dan perdamaian, tetapi juga ancaman 
dalam membangun Indonesia yang sejahtera dan 
umat manusia yang berkeadilan sosial. Dengan kata 
lain, toleransi bukan akhir dari cita-cita organisasi, 
namun sebagai prasyarat bagi kesejahteraan 
manusia (Wahid Foundation, 2021c). Seperti 
halnya toleransi, prinsip dan nilai-nilai pluralisme, 
multikulturalisme, demokrasi, dan HAM yang 
diinspirasi nilai-nilai Islam harus pula tercermin 
dan menjadi prasyarat kehidupan masyarakat 
yang adil dan sejahtera. Cara pandang tersebut 
ditegaskan dalam redaksi visi Wahid Foundation 
(Wahid Foundation, 2021c).

Menurut KH Abdurrahman Wahid, ekstremisme, 
khususnya di lingkungan Islam, dipicu dua hal: 
pemahaman yang dangkal dan persepsi mengenai 
ketidakadilan dan tirani negara-negara barat (Wahid, 
2003). Untuk mengatasinya diperlukan empat 
strategi: penguatan HAM dan demokrasi, pendidikan 
Islam dan sejarah masyarakat Islam, penegakan 
kedaulatan hukum, dan pengembangan konsep-
konsep memajukan bangsa (Huda, 2017).

Bagi Wahid Foundation, Gus Dur memang 
alasan berdirinya organisasi ini. Pendiriannya 
dilatarbelakangi usaha untuk mewujudkan dan 
meneruskan cita-cita Gus Dur yang kesehatannya 
mulai merosot ketika itu. Menurut Yenny Wahid, 
puteri kedua KH Abdurrahman Wahid yang juga 
Direktur Wahid Foundation, ia dan banyak orang 
khawatir jika Gus Dur meninggal. Sementara 
itu, perlu ada yang terus melanjutkan pikiran 
dan perjuangan tokoh yang dikenal gigih 
memperjuangkan demokrasi dan toleransi 
tersebut (Elle, 2020) .

1. WAHID FOUNDATION DAN PENCEGAHAN 

     EKSTREMISME KEKERASAN

Menurut KH Abdurrahman 
Wahid ekstremisme, 
khususnya di lingkungan 
Islam, dipicu dua hal: 
pemahaman yang dangkal 
dan persepsi mengenai 
ketidakadilan dan tirani 
negara-negara barat.
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Yenny akhirnya mengutarakan niat tersebut kepada Gus 
Dur dan disetujui. Pada 7 September 2004, Wahid Institute –
nama yang dipilih ketika itu— didirikan. Empat orang tercatat 
sebagai pendiri: KH. Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, Greg 
Barton, dan Ahmad Suaedy. Greg, Pofesor Politik Global Islam 
di Alfred Deakin Institute for Citizenship and Globalization 
Deakin University, Melbourne, Australia. Suaedy dikenal 
sebagai aktivis Islam progresif yang aktif di banyak OMS dan 
peneliti untuk isu-isu minoritas dan keagamaan.

Di masa-masa itu, Indonesia juga masih menghadapi 
tantangan intoleransi dan menguatnya politik identitas. 
Meski sangat jauh berkurang di masa-masa menjelang 
dan masa-masa awal reformasi, aksi-aksi kekerasan masih 
terjadi di beberapa daerah (Tadjoeddin, 2002; Beittinger-
lee, 2009). Sedang di tingkat global, dampak dan kepanikan 
akibat serangan World Trade Center (WTC) 11 November 
2001 masih belum benar-benar pulih. 

Demi mewujudkan visi organisasi, Wahid Foundation 
memiliki dua strategi utama. Pertama, kampanye dan 
advokasi. Strategi pertama dijalankan melalui aktivitas 
kajian dan riset-riset tentang isu-isu Islam damai, toleransi, 
kemerdekaan beragama, intoleransi, radikalisme, dan 
ekstremisme kekerasan. Hasilnya menjadi dasar dalam 
kegiatan advokasi, pemberdayaan masyarakat, termasuk 
rekomendasi-rekomendasi kebijakan strategis bagi 
pemerintah atau institusi negara (Wahid Foundation, 2021c). 
Keterlibatan Wahid Foundation dalam advokasi kebijakan 
RAN PE masuk dalam strategi yang pertama. Begitu juga 
Laporan Tahunan KBB yang telah berjalan sejak 2009, dua 
survei nasional tentang intoleransi dan radikalisme 2016 dan 
2018, riset Rohis, dan berbagai kertas kebijakan. 

Kedua, strategi pemberdayaan komunitas. Strategi ini 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan 
sosial melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif antara 
pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta. Program ini 
menyasar sejumlah kelompok sasaran strategis seperti 
tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas keagamaan, 
komunitas perempuan, dan pemuda. Program Desa Damai, 
Sekolah Damai, dan Koperasi Cinta Damai masuk dalam 
strategi kedua (Wahid Foundation, 2021c).
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Wahid Foundation membangun 9 
Desa Damai di Pulau Jawa yang menjangkau 
lebih dari 300 ribu penduduk, 86 ribu kepala 
keluarga, termasuk ratusan pejabat di tingkat 
kelurahan dan desa (Wahid Foundation, 
2021a). Sekolah Damai mengembangkan 20 
sekolah menengah atas negeri di Pulau Jawa 
sebagai proyek percontohan. Program ini 
melibatkan lebih dari 4700 pelajar, 60 kepala 
sekolah, dan 60 guru pendidikan agama Islam 
(Wahid Foundation, 2019c). Kedua program 
tersebut ditujukan sebagai upaya pencegahan 
intoleransi dan ekstremisme kekerasan 
berbasis komunitas dengan memperkuat 
kohesi sosial. Dalam menjalankannya, selain 
pemberdayaan dan pendampingan terdapat 
pembuatan kebijakan yang melibatkan 
pemerintah lokal (Achsin dkk., 2020). 

Keterlibatan dalam advokasi RAN 
PE merupakan tindak lanjut dari berbagai 
rekomendasi Wahid Foundation terkait 
pencegahan intoleransi dan ekstremisme 
kekerasan berdasarkan hasil riset, survei, 
kajian, dan advokasi. Survei Wahid Foundation 
2016 mengungkap 7.7% respoden bersedia 
radikal dan sebanyak 0.4% sudah terlibat 
dalam tindakan radikal.1 Survei sejenis 
pada 2017, jumlah responden yang bersedia 
radikal naik menjadi 7.8% dan mereka yang 
terlibat tindakan radikal menjadi 0.3% (Wahid 
Foundation, 2018c). Laporan Kebebasan 
beragama Berkeyakinan Wahid Foundation 
2016 menyebut 15 tindakan intimidasi dan 
4 tindakan serangakan fisik dan perusakan 
properti terjadi sepanjang tahun 2016 (Wahid 
Foundation, 2016). 

Beberapa rekomendasi hasil riset dan 
survei itu antara lain mendorong Kementerian 
Pendidikan dan Kementerian Agama 

mengembangkan modul-modul pembelajaran 
penguatan hak-hak kewargaan, toleransi, 
dan perdamaian di lingkungan kampus 
dan sekolah negeri yang kreatif berbasis 
teknologi. Pemerintah Pusat dan Daerah 
juga didorong memaksimalkan komunikasi 
dengan masyarakat untuk mengurangi tingkat 
kesalahan persepsi mengenai isu-isu strategis 
di tingkat lokal, nasional, dan internasional 
(Wahid Foundation, 2018c). Laporan KBB Wahid 
Foundation mendesak Presiden dan Pemerintah 
Pusat melaksanakan visi dan program Nawacita 
khususnya terkait peningkatan jaminan 
perlindungan hak beragama dan toleransi 
(Wahid Foundation, 2016). 

Menurut Hamdi dan Libas (2021), 
terdapat lima pertimbangan mengapa Wahid 
Foundation ikut terlibat mendorong terbitnya 
RAN PE. Pertama, RAN PE memberi porsi 
besar pada aksi-aksi pencegahan ketimbang 
penindakan. Kedua, RAN PE merupakan usulan 
kebijakan yang memberi tekanan di level 
aksi dan sinergi antarkementerian/lembaga. 
Ketiga, RAN PE memberi ruang besar bagi 
keterlibatan masyarakat sipil. Keempat, RAN 
PE memilih ekstremisme kekerasan yang 
sejalan dengan instrumen internasional. 
Kelima, kesediaan BNPT melibatkan WF dalam 
penyusunan merupakan peluang besar bagi WF 
menyorongkan gagasan dan solusi berdasarkan 
kajian dan pengalaman WF.

Sebagai rencana kebijakan yang hendak 
menyasar faktor-faktor pemicu ekstremisme 
kekerasan, WF menilai RAN PE merupakan 
peluang kebijakan untuk menyorongkan 
langkah-langkah pentingnya dalam mencegah 
intoleransi. Kegagalan dalam mencegah 
intoleransi akan membawa resiko terjadinya 
transformasi sikap dan tindakan intoleran, 

Potensi radikalisme dalam survei diukur melalui pengalaman ‘pernah/tidak pernah’ ikut serta, dan jika tidak pernah, apakah 
bersedia/tidak bersedia ikut serta dalam enam indikator: (1) Ikut merencanakan atau ikut melakukan razia tempat-tempat 
yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam (diskotek, tempat pelacuran dan perjudian); (2) Berdemonstrasi terhadap 
kelompok yang dinilai menodai atau mengancam kesucian Islam; (3) Meyakinkan orang lain seperti teman atau saudara 
agar ikut memperjuangkan penegakan syariat Islam di Indonesia; (4) Menyumbang dalam bentuk materi (uang, barang, 
dan lain-lain.) untuk organisasi atau kelompok yang dipandang sedang memperjuangkan ditegakkannya syariat Islam; (5). 
Melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah pemeluk agama lain; dan (6) Membantu kelompok Islam memprotes pihak 
atau orang yang dianggap menista Islam dan bisa mengarah pada bentrok fisik dengan aparat keamanan.

1
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yang pada gilirannya berpotensi penyumbang 
bagi maraknya tindakan kekerasan dan aksi 
terorisme (Wahid Foundation, 2018e). Meski 
demikian, organisasi ini menilai intoleransi 
tidak selalu melahirkan radikalisme.

Berdasarkan kajian dan survei WF, 
potensi intoleransi cukup tinggi. Survei 
2016 mengungkap terdapat 51% responden 
dikategorikan intoleran terhadap kelompok yang 
tidak disukai. Jumlah ini naik menjadi 57.1% 
pada survei 2017.2 Kasus-kasus intoleransi 
dalam bentuk politisasi agama pada pilkada 
2017 ditemukan dalam Laporan KBB 2017. 
WF mencatat 28 peristiwa politisasi agama 
dengan 36 tindakan. Dalam analisis, lembaga 
ini menilai keberhasilan politisasi agama oleh 
kelompok tertentu ini seharusnya tidak dibaca 
semata-mata bahwa masyarakat alergi dengan 
perbedaan agama atau keyakinan. Politisasi 
agama ini disebabkan karena selain idiom atau 
simbol agama secara eksesif dan tidak tepat di 
ruang-ruang publik, juga karena usaha-usaha 
sebagian kelompok memanfaatkan perasaan 
tidak suka, rasa terancam, dan kebencian 
terhadap kelompok yang berbeda untuk meraih 
dukungan politik (Wahid Foundation, 2017).

Dalam kajian WF, khususnya pencegahan 
intoleransi, langkah-langkah antara 
Kementerian/Lembaga tidak cukup sinergis, 
termasuk kolaborasi dengan masyarakat sipil. 
Pemerintah memiliki beragam kebijakan, 
namun masih bersifat parsial. Setidaknya aksi-
aksi pencegahan itu termuat dalam lima area 
kebijakan pemerintah berupa dua di antaranya 
adalah Gerakan Nasional Revolusi Mental oleh 
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, 
dan Keamanan dan Pencegahan, Perlindungan 
dan Deradikalisasi oleh Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme (Wahid Foundation, 
2018e). Untuk mengintegrasikannya diperlukan 
kebijakan khusus yang memastikan sinergi 
antar pemangku kepentingan. Sementara 

itu, ketika RAN PE diajukan, Indonesia belum 
memiliki kebijakan lebih teknis dalam 
menjalankan aksi-aksi pencegahan terorisme.

Pelibatan masyarakat sipil juga isu 
penting bagi WF. Organisasi ini menyadari 
berbagai kritik tentang minimnya pelibatan 
masyarakat dalam usaha pencegahan 
terorisme. Padahal tidak semua ruang di 
masyarakat bisa dimasuki aktor negara dan 
karena itu memerlukan sinergi dengan aktor-
aktor masyarakat. Pencegahan ekstremisme 
kekerasan juga sudah disadari tidak hanya 
dapat diatasi dengan keamanan saja tetapi 
juga pendekatan kemanusiaan, keagamaan, dan 
pendidikan (Wahid Foundation, 2021b).

Sebagai jendela kebijakan (policy 
window), RAN PE dapat menjadi ruang untuk 
memasukkan prinsip-prinsip agar usaha-usaha 
pencegahan terorisme, termasuk faktor pemicu 
seperti intoleransi, tidak melanggar hak dasar 
lain sebagaimana selama ini disuarakan OMS 
seperti jaminan terhadap hak untuk tidak 
mengalami diskriminasi, hak atas kebebasan 
berpikir dan beragama, termasuk mendorong 
pengarusutamaan gender dan hak anak. Untuk 
melakukannya, pelibatan masyarakat sipil 
dalam proses penyusunan kebijakan menjadi 
langkah strategis.

Pertimbangan-pertimbangan ini 
selanjutnya menjadi dasar Wahid Foundation 
mengembangkan program Prioritas Go bekerja 
sama dengan Pemerintah Australia dalam 
payung AIPJ2. Salah satu hasil (outcome) 
yang hendak dicapai dalam program adalah 
mendorong pemerintah menerbitkan rencana 
aksi nasional pencegahan ekstremisme 
kekerasan. Program ini dimulai sejak 2017 dan 
masih berjalan hingga laporan ini diterbitkan 
(Hamdi, 2021). Sepanjang periode tersebut, 
Wahid Foundation telah melalui tonggak-
tonggak aktivitas avokasi seperti terlihat dalam 
gambar berikut:

Intoleransi diukur melalui pernyataan sangat setuju – sangat tidak setuju jika anggota kelompok yang tidak disukai: (1) 
menjadi tetangga; (2) mengajar di sekolah negeri; (3) menjadi pejabat pemerintah di negeri ini.

2
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Melalui advokasi RAN PE, Wahid 
Foundation bersama jaringan berhasil, 
utamanya memasukkan dan bertanggung 
jawab dalam 5 fokus dari 8 fokus pada 
Pilar Pencegahan: (1) data pendukung 
(kesiapsiagaan); (2) kesadaran dan kapasitas 
pemangku kepentingan (kesiapsiagaan); (3) 
tentang efektivitas kampanye pencegahan di 

kalangan kelompok rentan (kontraradikalisasi); 
(4) daya tahan kelompok rentan (kontra 
radikalisasi); (5) tentang efektivitas 
pengamanan objek vital, transportasi, dan 
wilayah-wilayah publik  (kesiapsiagaan); (6) 
tentang pencegahan radikalisme dan terorisme 
di kalangan anak (kesiapsiagaan). Total rencana 
aksi dalam 6 fokus ini sebanyak 50 rencana aksi.

Workshop Daerah 
Penyusunan Strategi
Nasional, Oktober - 

November 2017

Rekomendasi
Munas Alim Ulama
Nahdlatul Ulama,

23-25 
November 2017

Pertemuan 
dengan Kepala 
BNPT, Oktober

2017

Pertemuan dengan
Direktur Kerja
Sama Regional 

Multilateral BNPT, 
Oktober 2017

Penyusunan 
DRAF RAN PE, 

November
2017

Konsultasi Publik 
Kementerian/

Lembaga, 
Jakarta, 25 Januari 

2018

Konsultasi Publik
dengan CSO, 
30 Januari 

2018

Pembentukan
Forum 
CSO, 

22 November 
2018

Pertemuan 
dengan 

Menkopolkuham, 
Januari 2020

2. TIGA STRATEGI UTAMA

a. Lobi Publik

Dalam menjalankan advokasi kebijakan RAN PE, Wahid Foundation menggunakan tiga 
strategi advokasi yang menonjol: lobi publik, luar-dalam, dan tekanan tidak langsung. Ini berarti 
strategi lainnya tidak digunakan.

Salah satu prinsip yang penting dari 
strategi lobi publik adalah fokus pada 
interaksi langsung dengan pembuat kebijakan 
formal seperti legislatif dan administrator 
pemerintah. Strategi ini juga mencerminkan 
aktivitas yang memusatkan perhatian 
pada bentuk-bentuk interaksi dengan 
mereka. Mereka yang melakukan lobi dalam 
konteks advokasi kebijakan dinilai mewakili 
kepentingan publik (Gen dan Wright, 2020). 

Dengan modal jaringan yang dimiliki di 
kalangan pejabat pemerintah, peran Yenny 
Wahid sebagai Direktur sekaligus salah 
seorang pendiri Wahid Foundation menjadi 
salah satu kekuatan penting organisasi 

tersebut. Untuk bisa mendapat kepercayaan 
dari BNPT, Yenny Wahid bersama tim 
membuat pertemuan dengan Suhardi Alius, 
pada 28 Oktober 2017 di kantor BNPT, Jakarta. 
Tujuan pertemuan meminta kesediaan BNPT 
bekerja sama dengan Wahid Foundation 
dalam proses penyusunan RAN PE. 
Permintaan tersebut disetujui. Kepala BNPT 
selanjutnya meminta Direktur Multilateral 
Regional menindaklanjuti pertemuan tersebut 
(Taqwa, 2021b).

Namun begitu, usaha membangun 
komunikasi dan kepercayaan dengan BNPT, 
tidak hanya dimulai sejak 2017, ketika 
rencana kebijakan mulai disusun. Wahid 

Gambar 6. Tonggak Advokasi Kebijakan RAN PE WF
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Gambar 7. Pertemuan 
Wahid Foundation yang 
dipimpin Yenny Wahid 
dengan Kepala BNPT Suhardi 
Alius, pada 28 Oktober 2017 
di kantor BNPT di Jakarta.

Foundation mulai membangun komunikasi 
beberapa tahun sebelum itu. Pada 2016, 
Wahid Foundation secara resmi mengundang 
Kepala BNPT Suhardi Alius untuk menjadi 
salah satu pembicara dalam rangkaian 
Peluncuran Hasil Survei Nasional dan 
Halaqah Ulama serta Tokoh Muda Islam 
Indonesia (Kompas.com, 2016a). Di tahun 
yang sama, ia juga diundang dalam Seminar 
dan Sosialisasi Rekomendasi Kebijakan 
“Mempromosikan Kerukunan Sosial-
Keagamaan di Indonesia” (Berita Satu, 2016).

Setelah pertemuan dengan Kepala 
BNPT, lobi berikutnya dilanjutkan tim Wahid 
Foundation dengan menemui Direktur Kerja 
sama Regional Multilateral BNPT pada 2017 
untuk mendiskusikan lebih teknis pola kerja 
sama. Hasilnya, Wahid Foundation dan BNPT 
bekerja sama dalam kegiatan workshop pada 
5-6 Desember 2017 dan proses penyusunan 
draf RAN PE (Taqwa, 2021b).

Selain melakukan lobi ke Direktorat 
Kerja sama Regional Multilateral, tim Wahid 
Foundation juga melobi pejabat di 
kedeputian lain seperti Kedeputian 
Pencegahan, Perlindungan dan 
Deradikalisasi. Di Kemenkopolhukam, 
Wahid Foundation melobi pejabat di 
Kedeputian Koordinasi Penanganan 
Kejahatan Transnasional dan 
Kejahatan Luar Biasa (Taqwa, 2021b).

Lobi juga menjadi strategi 
efektif untuk mengatasi macetnya 
perkembangan penyusunan RAN 
PE. Untuk mengatasi perbedaan 
pandangan antar K/L terkait 
beberapa isu dan menyebabkan 
pembahasan tidak bergerak maju, 
Wahid Foundation berinisiatif 
menemui Menkopolhukam Mahfud 
MD. Tujuannya selain menyampaikan 
perkembangan RAN PE juga 
meminta kesediaan Menkopolhukam 
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Lobi juga menjadi strategi 
efektif untuk mengatasi 
macetnya perkembangan 
penyusunan RAN PE.
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agar draf RAN PE disetujui K/L yang terlibat. 
Pertemuan dihadiri Menkopolhukam dan 
beberapa pejabat Kemenkoplhukam, Direktur 
Wahid Foundation dan tim, serta Direktur 
Kerja sama Regional BNPT dan tim pada 16 
Januari 2020. 

Di luar kementerian di atas, Wahid 
Foundation juga melakukan lobi melalui 
pertemuan kepada Menteri/Kepala 
Bappenas dan Kemenlu. Lobi tidak khusus 
membicarakan RAN PE. Isu RAN PE menjadi 

bagian pembicaraan dalam pertemuan yang 
membicarakan seputar program-program 
Wahid Foundation. Perwakilan Wahid 
Foundation melakukan pertemuan dengan 
Menteri/Kepala Bappenas dan Menteri Luar 
Negeri (Hamdi, 2021). Dalam pertemuan 
dengan Menteri/Kepala Bappenas, Wahid 
Foundation juga menyampaikan dokumen 
rekomendasi kebijakan tentang pencegahan 
ekstremisme kekerasan dalam RPJMN 2020-
2004 (Hamdi, 2021). 

b. Strategi Luar-Dalam

Kerja sama dalam proses penyusunan draf dan 
kegiatan-kegiatan bersama telah menempatkan 
Wahid Foundation menjadi bagian dari 
pemerintah yang mendorong kebijakan. Di 
sisi lain, Wahid Foundation juga menjalankan 
strategi luar-dalam. Satu sisi membantu 
pemerintah dan membangun koalisi OMS, 
memperluas jaringan, dan kampanye publik di 
sisi lainnya.

Untuk menyiapkan draf Rancangan 
Perpres dan rencana aksi, BNPT membentuk 
tim penyusun draf dari kalangan organisasi 
masyarakat sipil. Mereka adalah Ira Novita dan 

Indah Amaritasari dari Pingo; Wahyudi Djafar, 
aktivis Elsam; Alamsyah M Dja’far, peneliti 
Wahid Foundation; dan Irine Gayatri, peneliti 
LIPI. Proses penyusunan berlangsung melalui 
rapat-rapat yang direncanakan dan insidental. 
Setelah draf pertama disusun, tim menyerahkan 
kepada Direktorat Kerja sama Regional dan 
Multilateral BNPT. Setelah mendapat masukan 
dari perwakilan K/L, draf direvisi ulang oleh tim 
penyusun (Taqwa, 2021b).

BNPT melibatkan Wahid Foundation 
dalam sejumlah forum pemerintah sebagai 
peninjau sebagai bagian dari tim BNPT yang 

tidak memiliki hak 
suara. Perwakilan Wahid 
Foundation hadir dalam 
beberapa kali diskusi 
rapat harmonisasi antar 
Kementerian/Lembaga 
pada 5 Desember 2019, 
21 dan 31 Januari 2020. 
Di forum-forum tersebut 
rata-rata yang hadir 
lebih dari 20 orang dan 
mendiskusikan poin-poin 
RAN PE untuk disepakati 
(Taqwa, 2021b).

Gambar 8. Pertemuan untuk 
harmonisasi antar K/L (21/01/2020). 
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Selain itu, atas rekomendasi Direktorat 
Kerja sama Regional Multilateral, Wahid 
Foundation diundang pada pertemuan dengan 
lembaga-lembaga internasional. Misalnya, 
pertemuan dengan perwakilan UNCTED, 15-
17 Juli 2019 di Jakarta. Dalam pertemuan itu, 
Wahid Foundation menyampaikan program-
program terkait pencegahan ekstremisme 
kekerasan, termasuk keterlibatan dalam 
advokasi RAN PE (Wahid Foundation, 2019d)

Wahid Foundation juga dilibatkan dalam 
diskusi kelompok terfokus berbasis pilar yang 
dihadiri para peserta dari Kementerian/Lembaga 
dan perwakilan OMS sejak akhir Agustus hingga 
awal Desember 2017. Diskusi berlangsung di 
Semarang, Malang, Bandung, dan Bogor.  

Masing-masing membicarakan Pilar 
Pencegahan meliputi kesiap-siagaan, kontra 
radikalisasi dan perlindungan; Penegakan Hukum 
dan Kerangka Legislasi; Deradikalisasi; Kemitraan 
dan Kerja sama Internasional (BNPT, 2017a).

BNPT juga secara khusus menggelar 
konsultasi publik dengan OMS dan akademisi 
di perguruan tinggi tingkat nasional dan lokal 

pada awal 2018. Kegiatan yang dilakukan 
bekerja sama dengan UN Women dan Wahid 
Foundation itu dihadiri sekitar 40 orang 
mewakili lebih dari 35 OMS, termasuk FKPT 
dari beberapa provinsi. Selain paparan dari 
narasumber, kegiatan ini juga berisi diskusi 
untuk mendapatkan masukan atas RAN PE 
yang dibagi dalam empat kelompok sesuai 
pilar. Beberapa masukan yang muncul antara 
lain, perlunya program-program yang menyasar 
anak dalam pilar radikalisasi, pendekatan 
sensitif gender pada saat menangani pelaku 
perempuan dan anak, dan perlunya peninjauan 
berkala antara pemerintah dengan OMS terkait 
perkembangan pelaksanaan RAN PE (BNPT, 
2018a; Wahid Foundation, 2018f).

Untuk menjalankan strategi keluar, 
Wahid Foundation menjalankan berbagai 
aktivitas untuk mendapatkan masukan tentang 
rancangan RAN PE sekaligus mendapatkan 

Gambar 9. Forum Sidang Komisi Bahtsul Masa’il Qanuniyyah 
(Masalah-masalah Peraturan Perundang-Undangan) Munas Alim 
Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 22-25 November 2017. 

Sumber foto: Wahid Foundation.
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dukungan mereka terhadap rencana kebijakan 
tersebut. Wahid Foundation menggelar 
Workshop Daerah Penyusunan Strategi Nasional 
Penanggulangan Intoleransi dan Radikalisme 
di Indonesia. Kegiatan ini digelar sepanjang 
Oktober-Desember 2017 di Semarang, Surabaya, 
Jakarta, dan Bandung. 

Peserta yang hadir terdiri dari OMS 
yang bergerak di isu toleransi, perdamaian 
dan perwakilan ormas keagamaan. 
Rangkaian kegiatan ini dinilai penting untuk 
mendapatkan bukan hanya dukungan tetapi 
juga masukan bagaimana mempertimbangkan 
faktor-faktor lokal dalam materi kebijakan. 
Kegiatan yang rata-rata dihadiri 30 peserta 
ini biasanya melibatkan perwakilan BNPT dan 
Kementerian lain. 

Atas inisiatif bersama, Wahid Foundation 
dan BNPT menggelar “National and 
International Knowledge Sharing Forum on 
Countering Violent Extremism (CVE)” pada 
21-22 November 2018 di Bandung. Kegiatan 
ini menghadirkan 40 peserta dari perwakilan 
Bappenas, Kemenkopolhukam, Kedubes, 
organisasi internasional non-pemerintah 
seperti AIPJ2, Harmoni, dan organisasi 
pembangunan di bawah PBB seperti UN 
Women dan OMS seperti Ma’arif Institute, 
Elsam, AMAN Indonesia, GusDurian, dan 
AIDA. Kegiatan berhasil memetakan peran 
dan fokus isu masing-masing lembaga dan 

membentuk forum CSO yang mengadvokasi 
kebijakan, mengembangkan kapasitas anggota, 
dan sinergi dengan jaringan lain (Wahid 
Foundation, 2018d).

Di samping itu, Wahid Foundation juga 
berusaha memperluas dan memperkuat 
dukungan untuk RAN PE ke sejumlah organisasi 
keagamaan seperti NU, PGI, dan MATAKIN, 
termasuk organisasi keagamaan minoritas 
seperti MLKI dan Ahmadiyah sepanjang 2018-
2019 (Taqwa, 2021b). Langkah ini dilakukan 
dengan pertemuan pengurus organisasi 
tersebut dan memberi dokumen advokasi 
berupa leaflet dan hasil-hasil kajian. Pertemuan 
tersebut dimanfaatkan pula untuk mendapat 
masukan dari organisasi-organisasi tersebut.

Strategi juga digunakan untuk 
membangun opini publik agar pengambil 
kebijakan terutama BNPT termasuk 
Kementerian/Lembaga lain mengesahkan 
RAN PE. Ini bisa disebut sebagai tekanan tidak 
langsung. Sebagai organisasi strategis, Wahid 
Foundation ikut menjadi peserta Munas Alim 
Ulama Nahdlatul Ulama pada 23-25 November 
2017 dan menyerahkan dokumen rekomendasi 
kebijakan pencegahan ekstremisme kekerasan. 
Usaha ini berhasil dengan dimuatnya salah satu 
rekomendasi berisi perlunya Strategi Nasional 
Pencegahan Radikalisme. BNPT menjadikan 
Rekomendasi NU ini sebagai penguat 
pentingnya RAN PE (Chrisnayudhanto, 2021).

c. Tekanan Tidak Langsung

Untuk menaikkan isu ini di publik, Wahid 
Foundation juga mengembangkan kampanye 
dalam dan luar jaringan (Online-Offline). 
Kampanye online dilakukan dengan membuat 
desain grafis dan video terkait RAN PE, 
langsung maupun tidak langsung. Material itu 
disebar melalui akun-akun resmi media sosial 
Wahid Foundation seperti youtube, facebook, 

instragram, dan website.3 Langsung berarti tema 
yang diangkat menyebut RAN PE, sedangkan 
tidak langsung berarti tidak menyebut RAN PE, 
melainkan pesan tentang pentingnya usaha 
mencegah ekstrimisme kekerasan.

Sepanjang 2017 hingga akhir 2019, 
material kampanye untuk mendukung 
advokasi kebijakan ini terdapat lebih dari 

Material kampanye bisa dilihat dalam wesbiste dan akun resmi media sosial Wahid seperti www.wahidfoundation.org; 
www.instagram.com/wahidfoundation; https://www.facebook.com/wahidfoundation/; https://twitter.com/wahidfoundation; 
https://www.youtube.com/channel/UCuxwIbOS1l3n-_RzvHYVSCA.

3
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360 materi seperti video, desain grafis atau 
artikel (Kholisoh, 2021). Pada 2020, SEAN-CSO 
juga bekerja sama dengan Wahid Foundation 
dalam mengampanyekan usaha pencegahan 
ekstremisme kekerasan di Indonesia.4

Di samping itu, Wahid Foundation juga 
menggelar diskusi ahli dan kebijakan yang 
ditargetkan untuk menggali isu-isu strategis 
dalam kebijakan pencegahan ekstremisme 
kekerasan, sekaligus cara menjaga aktualitas 
kebijakan. Forum-forum tersebut biasanya 
mengundang dan menghadirkan perwakilan 
pemerintah maupun masyarakat sipil, baik 
sebagai pembicara maupun peserta. Selain 
BNPT, Wahid Foundation mengundang 
perwakilan dari KSP, Kemekopolhukam, 
Kemenkumham, dan Setneg.  

Sebagian dari hasil diskusi ini 
selanjutnya dikembangkan menjadi kertas 
kerja, kertas kebijakan atau buku yang 

disampaikan kepada BNPT dan kementerian 
lain. Dokumen itu juga dipublikasikan di 
website Wahid Foundation. Sepanjang 
akhir 2017-akhir 2020, Wahid Foundation 
menerbitkan lebih dari sepuluh kertas 
kebijakan. Untuk memperkuat transparansi 
proses penyusunan kebijakan, atas persetujuan 
Andhika, Wahid Foundation menyusun desain 
dan menerbitkan dokumen Raperpres dan 
Matrik RAN PE setebal 41 halaman versi 11 
April 2018 untuk publik sekaligus sebagai 
material advokasi (BNPT, 2018b). 

Di tingkat regional, Wahid Foundation 
mengampanyekan advokasi RAN PE sebagai 
salah satu model kerja sama organisasi 
masyarakat sipil dan pemerintah. Wahid 
Foundation mempresentasikan inisiasi 
penyusunan RAN PE dalam konferensi yang 
digelar lembaga think tank yang berbasis di 
Abu Dhabi, Hedayah, pada 2019.

Lihat misalnya “[Indonesia] Infographic: Various Approaches in Countering Violent Extremism by Wahid Foundation” dalam  
https://www.sean-cso.org/indonesia-infographic-various-approaches-in-countering-violent-extremism/.

4

3. PERAN DAN KONTRIBUSI

a. Menemani Para Pejuang Kebijakan

Kemampuan para pejuang kebijakan, 
khususnya di lingkungan pembuat kebijakan, 
dalam menjalankan perannya mendorong 
kebijakan menjadi salah satu faktor 
penting perubahan kebijakan (USAID, 2007; 
Mahoney dan Baumgartner, 2015). Mereka 
menempati peran strategis. Selain aktor yang 
mengadvokasi langsung, mempromosikan 
kesadaran dan pemahaman aktor strategis 
lain, para pejuang kebijakan menjadi titik 
penghubung antara orang dalam dengan 
orang luar (Mahoney dan Baumgartner, 2015; 
Gardner dan Brindis, 2017). 

Usaha mendapatkan dukungan 
dari mereka membutuhkan prasyarat. 
Di antaranya kepercayaan, kepentingan 
yang sama, keterbukaan, dan transparansi 

yang didukung oleh kebijakan dan kultur 
organisasi tempat para pejuang kebijakan 
bekerja. Bagi OMS yang hendak menciptakan 
dan bekerja sama dengan mereka harus 
pula mempertimbangkan beberapa hal. 
Pertama, pokok-pokok isu yang akan masuk 
dalam kebijakan dan titik-titik perbedaan di 
antara keduanya. Kedua, tawaran pendekatan 
strategi untuk menyukseskan adopsi 
kebijakan. Ketiga, bagaimana pola kerja sama 
dan komunikasi selama proses advokasi 
kebijakan (GRSP, no date).

Dalam menjalankan advokasi kebijakan, 
Wahid Foundation menjadikan Direktur 
Kerjasama Regional Multilateral sebagai 
pejuang kebijakan utama. Posisinya penting 
bukan hanya dalam penyusunan draf 
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kebijakan, tapi juga mengomunikasikan 
dengan bagian-bagian lain, termasuk Kepala 
BNPT. Bukan hanya itu, ia juga bertanggung 
jawab menggandeng dan mengomunikasikan 
rencana kebijakan dengan aktor-aktor di 
Kementerian/Lembaga, termasuk OMS, dan 
lembaga-lembaga internasional. 

Peran ini menjadi lebih luas setelah 
ia dipromosikan dari Direktur Kerjasama 
Regional Multilateral menjadi Deputi 
Kerjasama Internasional BNPT pertengahan 
Juli 2019. Andhika menggantikan Hamidin 
yang diberi amanat baru sebagai Kapolda 
Sulawesi Selatan (Fajar.co.id, 2019). Deputi 
ini membawahi beberapa direktorat. 
Dalam Panitia Antar Kementerian (PAK), 
Chrisnayudhanto menjadi Wakil Ketua Panitia 
Antar Kementerian Penyusunan Rancangan 
Perpres RAN PE. Sedang Ketua PAK adalah 
Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan 
dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Hendri 
Paruhuman Lubis (Jalan Damai, 2019).

Untuk memperkuat substansi kebijakan, 
Wahid Foundation memasok informasi, data, 
dan pengetahuan kepada Direktur Kerja 
sama Regional Multilateral. Pasokan tersebut 
berupa hasil survei dan riset, rekomendasi 
kebijakan, hasil-hasil kajian, liputan media 
yang diberikan secara formal maupun informal 
(Taqwa, 2021b). Sebagian informasi tersebut 
menjadi bahan dalam berbagai presentasi 
Andhika sebagai Direktur Kerjasama Regional 
Multilateral BNPT atau data bagi Kepala 
BNPT tentang RAN PE. Hasil survei Wahid 
Foundation tentang potensi intoleransi dan 
radikalisme 2018 dan rekomendasi Munas NU 
2017, misalnya, menjadi dua informasi yang 
dimasukkan dalam bahan-bahan presentasi. 

Dari sisi substansi draf kebijakan, tim 
penyusun memiliki peran besar memperkuat 
subtansi kebijakan. Dengan masing-masing 
latar belakang, mereka memasok pengetahuan 
dan gagasan kepada BNPT. Wahyudi Djafar 
yang memiliki latar belakang hukum dan 
hak asasi manusia membantu menyediakan 
informasi legal dan pendekatan HAM.

Ira dan Indah, masing-masing memiliki 

pengalaman dalam isu terorisme dan manajemen 
lapas. Sementara, Irene dan Alamsyah masing-
masing membantu memasok informasi seputar 
isu pencegahan dan isu-isu terkait. 

Menurut Chrisnayudhanto (2021), tim 
penyusun diakui sangat penting membantu 
dirinya dan tim menyiapkan bahan-bahan 
terkait draf kebijakan. Dalam rapat-rapat 
dengan perwakilan Kementerian/Lembaga, 
perwakilan dari tim penyusun biasanya 
dilibatkan (Chrisnayudhanto, 2021). Tentu saja, 
di luar lingkaran ini ada pihak lain yang ikut 
memasok informasi dan masukan melalui 
interaksi dan kerja sama kegiatan, seperti UN 
Women, UNDP, AIPJ2, dan USAID (AIPJ, 2019; 
BNPT, 2020; UNDP Indonesia, 2020).

Di Kemenkopolhukam, Pribadi 

Wahid Foundation menjadikan 
Direktur Kerjasama Regional 
Multilateral sebagai pejuang 
kebijakan utama. Posisinya 

penting dalam bukan hanya 
penyusunan draf kebijakan, juga 

mengomunikasikan dengan bagian-
bagian lain, termasuk kepala 

BNPT. Bukan hanya itu, ia juga 
bertanggung jawab menggandeng 

dan mengomunikasikan rencana 
kebijakan dengan aktor-aktor di 

Kementerian/Lembaga, termasuk 
OMS, dan lembaga-lembaga 

internasional.
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Sutiono, Asisten Deputi Koordinasi Kerja 
sama Asia, Pasifik, dan Afrika, merupakan 
aktor yang aktif terlibat dalam tahapan 
pembahasan draf kebijakan. Ia berperan 
mengomunikasikan proses RAN PE bukan 
hanya untuk internal kementerian, tetapi juga 
mengomunikasikan dengan K/L di bawah 
koordinasi Kemenkopolhukam. Misalnya, ia 
ikut mendorong BNPT melalui Andhika untuk 
mempercepat pengesahan dan mendiskusikan 
strategi yang bisa dipilih. Salah satunya rapat 
setingkat Menteri (Sutiono, 2021). 

Karena aktif sejak awal mengawal 
kebijakan ini, Pribadi menjadi seperti juru bicara 
mewakili Kemenkopolhukam untuk berinteraksi 
dan berkomunikasi dengan Kementerian/
Lembaga lain, termasuk organisasi masyarakat 
sipil. Ia sering diundang oleh sejumlah OMS 
yang bergerak di isu ini seperti C-Save, WGWC, 
dan PPIM UIN Jakarta (Jurnas, 2019; PPIM UIN 
Jakarta, 2020). Berbeda dengan Andhika, interaksi 
dengan Pribadi tidak cukup intens. Komunikasi 
dan pertemuan lebih sering terjadi dalam 
forum-forum diskusi atau rapat koordinasi antar 
Kementerian/Lembaga di mana perwakilan 
Wahid Foundation hadir (Taqwa, 2021).

Sementara itu, Wahid Foundation juga 
menjalin komunikasi dengan tim KSP. Salah 
satunya Rumadi Ahmad, Tenaga Ahli Utama 

Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP). 
Rumadi termasuk salah seorang yang bekerja 
di Wahid Institute di masa-masa awal. Ia juga 
salah seorang yang aktif dilibatkan dalam 
advokasi RAN PE sejak 2017. Melalui Rumadi, 
Wahid Foundation menggali informasi tentang 
perkembangan RAN PE dan tantangan-
tantangan yang dihadapi. 

Posisi KSP juga sangat strategis 
dalam advokasi. KSP termasuk lembaga 
yang mendorong dan mendukung adanya 
strategi nasional. Dukungan itu salah satunya 
dijalankan lewat diskusi lintas kementerian 
dan lembaga terkait isu radikalisme dan 
terorisme di Kantor Staf Presiden pada awal 
Maret 2017 (KSP, 2017). 

Pasokan informasi untuk para pejuang 
kebijakan ini tidak selalu dilakukan melalui 
aktivitas pertemuan dan komunikasi informal, 
tetapi dengan mengundang mereka menjadi 
narasumber dalam satu forum. Dengan taktik 
ini terjadi pertukaran bukan hanya antar-aktor 
tersebut, melainkan dengan peserta yang 
biasanya berasal dari perwakilan masyarakat 
sipil (Hamdi, 2021).

Gambar 10. Konsultasi RAN PE yang melibatkan Rumadi Ahmad yang 
kini menjadi bagian dari KSP (19/07/2018). 

Sumber foto: Wahid Foundation.
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Advokasi kebijakan bukan hanya sekedar proses 
teknokrasi, tetapi juga usaha menyorongkan 
konsep dan cara pandang terhadap masalah 
yang diangkat. Salah satu hal penting dalam 
proses ini adalah bagaimana mendorong cara 
membingkai (framing) isu-isu pokok (Reese 
dan Newcombe, 2003; Junk dan Rasmussen, 
2019). Ini menjadi tahap penting untuk 
menciptakan peluang membangun keterlibatan 
dalam penyusunan kebijakan dan menjadi 
elemen kunci kekuatan persuasi (the power of 
persuasion) (Risley, 2015).  

Pada 2018, Wahid Foundation mengajukan 
rekomendasi Strategi Penguatan Nilai dan 
Praktik Toleransi di Indonesia. Dokumen setebal 
24 halaman yang dihasilkan dari serangkai 
pertemuan daerah yang diikuti organisasi 
masyarakat sipil dan perwakilan pemerintah 
merumuskan enam strategi pokok dan lima 
prinsip penguatan toleransi (Wahid Foundation, 
2018e). Dokumen itu sengaja memilih kata 
toleransi dengan dua pertimbangan. Selain 
mengambil nada positif, toleransi selama ini 
menjadi isu utama dalam berbagai program 
Wahid Foundation seperti Sekolah Damai dan 
Desa Damai. Toleransi menjadi pintu masuk 
untuk dua isu lain yang menjadi ancaman: 
radikalisme dan ekstremisme. 

Namun begitu, di kalangan publik 
intoleransi dipandang sebagai tindakan yang 
mirip dengan radikalisme dan ekstremisme. 
Tidak jarang kelompok yang dinilai intoleran 
adalah radikal. Memang, intoleransi umumnya 
menjadi elemen dalam aksi-aksi radikalisme 
dan ekstremisme. Kasus-kasus intoleransi 
dapat memberi jalan orang melakukan 
tindakan radikal. Namun demikian, bukan 
berarti intoleransi sama dengan radikalisme. 
Pembedaan dan pengenalan lebih jauh tentang 
toleransi, menurut Wahid Foundation, strategis 
dan menentukan dalam perumusan langkah-
langkah pencegahan intoleransi dan radikalisme. 

Wahid Foundation mendefinisikan 
intoleransi sebagai sikap dan tindakan yang 

bertujuan menghambat atau menentang 
pemenuhan hak-hak kewarganegaraan yang 
dijamin oleh konstitusi, khususnya terhadap 
kelompok yang tidak disukai atas dasar 
identitas tertentu seperti etnis, orientasi 
seksual, asal-usul kebangsaan, dan lain-lain, 
baik seagama maupun berbeda agama (Wahid 
Foundation, 2018e). 

Sementara itu, radikalisme diartikan 
sebagai partisipasi atau kesediaan 
berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang 
melibatkan kekerasan atas nama agama, etnis, 
maupun politik. Perbedaan keduanya terletak 
pada dukungan dan keterlibatan dalam aksi 
kekerasan. Intoleransi seringkali diekspresikan 
melalui cara-cara non-kekerasan fisik (Wahid 
Foundation, 2018e). 

Usaha merespons intoleransi dalam 
konteks radikalisme dan ekstremisme kekerasan 
sendiri mendapat kritik. Kritik pertama 
datang dengan argumen bahwa terorisme 
bukan merupakan proses yang linear, dimulai 
dari intoleransi, radikalisme, dan berakhir 

b. Mendorong Pembingkaian Isu

Kasus-kasus intoleransi dapat 
memberi jalan orang melakukan 

tindakan radikal. Namun demikian, 
bukan berarti intoleransi sama 

dengan radikalisme. Pembedaan 
dan pengenalan lebih jauh 

tentang toleransi, menurut 
Wahid Foundation, strategis dan 
menentukan dalam perumusan 

langkah-langkah pencegahan 
intoleransi dan radikalisme.
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pada terorisme. Kritik kedua, usaha tersebut 
telah berdampak terhadap pandangan yang 
menyamakan intoleransi dengan radikalisme. 

Kritik yang paling umum adalah bahwa 
penggunaan istilah tersebut dianggap bias 
kepada kelompok tertentu, termasuk kepada 
pihak yang berseberangan dengan pemerintah 
(Gatra.com, 2019b; Grealy-Riadi, 2019; 
Syechbubakr, 2019; Fealy, 2020). Bukan hanya 
di Indonesia, kritik semacam itu juga muncul 
di sejumlah negara-negara Barat. Istilah 
ekstremisme kekerasan dan terorisme bias pada 
komunitas Islam (Koehler, 2019; CTED, 2020).

Kritik-kritik di atas menjadi isu penting 
dalam proses advokasi. Untuk meresponsnya, 
Wahid Foundation mengadakan rangkaian 
diskusi kebijakan dan isu-isu seputar 
ekstremisme kekerasan. Diskusi “Menyoal 
Efektivitas dan Implementasi Aturan-Aturan 
Ekstremisme/Intoleransi di Perguruan Tinggi” 
pada 29 September 2020, menyinggung 
soal dampak negatif kebijakan pemerintah. 
Pelaksanaan kebijakan melalui lima strategi 
mengatasi intoleransi dan ekstremisme di 
perguruan tinggi, di antaranya dalam bentuk 
seleksi khatib dan pengajar atau kurikulum, 
dinilai melahirkan dampak negatif berupa bias 

dan stigma terhadap kelompok tertentu dan 
memengaruhi kebe basan akademik (Wahid 
Foundation, 2020b). 

Sebagai rekomendasi, diskusi ini 
merumuskan lima hal untuk penyusunan RAN 
PE. Dua di antaranya menyusun rumusan 
dan kriteria yang jelas tentang istilah-istilah 
ekstremisme kekerasan dan terorisme. 
Kebijakan juga harus dapat memastikan tidak 
melahirkan stigma dan pelabelan yang dapat 
menghambat usaha-usaha mengurangi aksi-
aksi intoleransi dan ekstremisme kekerasan 
(Wahid Foundation, 2020b).

Isu ini juga mengemuka dalam 
Konsultasi Publik OMS Juli 2018. Dalam diskusi 
kelompok Pilar Pencegahan, beberapa peserta 
juga menekankan perlunya mencegah kesan 
jika RAN PE hanya menyasar kalangan Islam 
atau kelompok tertentu. Karena itu kebijakan 
ini perlu dipastikan tidak dikesankan atau 
disalahpahami hanya menyasar satu agama 
atau kelompok tertentu. Sementara itu di 
pilar Legislasi, isu yang mengemuka terkait 
memutus tumpang tindih aturan ujaran 
kebencian (hate speech) pada KUHP, termasuk 
Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan 
Ujaran Kebencian (Wahid Foundation, 2018b). 

c. Memperkuat Dukungan Kementerian/Lembaga Strategis

Sebagai proses yang rumit, advokasi kebijakan 
selalu menghadapi penolakan dari para 
penentang. Karena itu, tantangan-tantangan 
tersebut harus menjadi pertimbangan dalam 
desain advokasi kebijakan dan strategi 
mengatasinya. Dalam usaha mendapatkan 
dukungan dari Kementerian/Lembaga strategis, 
BNPT juga mendapatkan sejumlah tantangan. 
Salah satu yang sering mengemuka adalah 
penerimaan istilah “ekstremisme kekerasan”. 

Beberapa Kementerian/Lembaga seperti 
Kejaksaan dan Setneg mempertanyakan 
istilah itu karena tidak ada dalam sistem 
hukum. Muncul pula pandangan bahwa istilah 
tersebut merupakan istilah yang tampak 
menyerang satu agama tertentu (Sutiono, 

2021). Di samping itu, muncul pula pandangan 
seolah-olah melalui RAN PE ini BNPT 
ingin menambah anggaran dan jangkauan 
kerja yang melebihi kewenangannya 
(Chrisnayudhanto, 2021)

Pada Rapat Pleno di Kantor 
Kemenkumham, 21 Januari 2020, perwakilan 
Setneg kembali menegaskan perlunya 
mempertimbangkan kembali judul Raperpres 
RAN PE dan korelasi kebijakan ini dengan 
PP Nomor 77 Tahun 2019. Atas masukan 
itu, pihak BNPT dapat menambahkan kata 
“Pencegahan” dalam RAN PE. Terkait perbedaan 
pandangan itu, penyelesaiannya dapat 
diatasi dengan komunikasi tingkat pimpinan 
(Chrisnayudhanto, 2021).  
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Perbedaan-perbedaan pandangan 
tersebut membuat persetujuan di beberapa 
K/L belum diperoleh. BNPT berharap RAN 
PE ini bisa disahkan pada 2019 tetapi tidak 
terlaksana dan baru disahkan pada awal 
2021. Proses pengesahan RAN PE melewati 

pergantian Menteri Polhukam dari Wiranto ke 
Mahfud MD dan pergantian Kepala BNPT dari 
Suhardi Alius kepada Boy Rafly Amar. 

Mengetahui kesulitan mendapatkan 
tanda tangan dari beberapa Menteri, Wahid 
Foundation berinisiatif untuk menemui 
Menkopolhukam. Pertemuan tim Wahid 
Foundation yang dipimpin Yenny Wahid dan 
dihadiri perwakilan BNPT terjadi 16 Januari 
2020. Dalam pertemuan Menkopolhukam 
mengatakan akan membuat rapat koordinasi 
antar-menteri. Setelah pertemuan, rapat-rapat 
harmonisasi yang dipimpin oleh BNPT terus 
berlangsung. Perwakilan Wahid Foundation 
diundang dalam beberapa rapat harmonisasi. 
Perkembangan penting yang terjadi berikutnya 
adalah digelarnya Rapat Koordinasi Khusus 
Tingkat Menteri, awal Agustus 2020. Rapat 
dihadiri Menko PMK, Mensesneg, Menteri 
Luar Negeri, Menteri Agama, Kepala Staf 
Kepresidenan, Kepala BNPT, dan Kepala PPATK. 
Rapat ini membantu mempercepat persetujuan 
dari para menteri.

Kemenkopolhukam jelas menjadi 
kementerian strategis yang mengkoordinasi 
BNPT. Keluarnya izin prakarsa dari Presiden 
pada 2018, salah satunya terjadi atas 
dukungan Kemenkopolhukam. Lewat 
komunikasi Kepala BNPT, surat dukungan 
Menkopolhukam yang waktu itu dijabat 

Gambar 11. 
Pertemuan Wahid 
Foundation dengan 
Menkopolhukam.
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Mengetahui kesulitan 
mendapatkan tanda tangan 
dari beberapa Menteri, Wahid 
Foundation berinisiatif untuk 
menemui Menkopolhukam. 
Pertemuan tim Wahid Foundation 
yang dipimpin Yenny Wahid 
dan dihadiri perwakilan BNPT 
terjadi 16 Januari 2020. Dalam 
pertemuan Menkopolhukam 
mengatakan akan membuat rapat 
koordinasi antar menteri.
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Wiranto untuk Mensesneg keluar (Taqwa, 
2021b). Kementerian ini juga membantu 
mengomunikasikan dan mendorong 
percepatan penandatanganan RAN PE. 

Usaha Wahid Foundation untuk 
membangun dukungan juga menyasar 
tim KSP. Selain melalui komunikasi, usaha 

memperkuat dukungan dilakukan melalui 
diskusi. Wahid Foundation misalnya 
menggelar Diskusi Kebijakan yang 
mengundang Rumadi Ahmad dan Andhika 
Crisnayudhanto pada awal Mei 2020. Salah 
satu hasilnya, komitmen KSP untuk mendorong 
percepatan penandatanganan RAN PE.   

Di tengah tantangan yang dihadapi, kiprah OMS 
di Indonesia dalam pencegahan ekstremisme 
kekerasan, dinilai paling maju. Pernyataan 
tersebut muncul dalam sejumlah forum OMS 
di kawasan Asia Tenggara, termasuk yang 
diselenggarakan SEAN-CSO (Kholifah, 2021; 
Vergani, 2021b). Selain aktif dengan berbagai 
program yang beragam, sebagian OMS di 
Indonesia cukup berhasil membangun kolaborasi 
dengan pemerintah dalam menjalankan 
usaha-usaha pencegahan. Nahdlatul UIama 
dan Muhammadiyah, dua organisasi Islam 
terbesar di Indonesia, sering menjadi contoh 
ideal bagaimana organisasi masyarakat sipil 
memainkan peran penting (Sumpter, 2017).

Sejak awal program advokasi RAN PE 
Wahid Foundation didesain melalui pelibatan 

OMS dan membangun koalisi jaringan (Hamdi, 
2021). Karena itu, aktivitas untuk mendorong 
strategi nasional pencegahan intoleransi dan 
radikalisme yang didorong Wahid Foundation 
dilakukan dengan rangkaian diskusi di empat 
daerah. Lebih dari 120 peserta dari berbagai 
perwakilan OMS dan pemerintah dilibatkan. 

Di Jawa Tengah, misalnya, forum 
penyusunan draf diikuti perwakilan FKPT, 
FKUB, Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag, 
Dinas Sosial, LBH Semarang, Gerakan Desa 
Membangun, EIN Institute, PWNU, Pemuda 
Muhammadiyah, GP Ansor, Pelita, Pusat Studi 
UIN Walisongo, UKSW Salatiga, AJI Kota 
Semarang, Percik, Lakpesdam, KPID, dan 
Fatayat NU. Forum menghadirkan narasumber 
dari Bidang Koordinasi Penanganan Kejahatan 

Transnasional dan 
Kejahatan Luar Biasa 
Kemenkopolhukam, 
peneliti eLSA, dan Kepala 
Bidang Pemerintahan 
dan Sosial Budaya 
Bappeda Jawa Tengah 
(Merdeka, 2017).

Usaha pelibatan 
jaringan lokal ini 
menempatkan WF 
sebagai katalisator yang 
menghubungkan jaringan 

d. Membangun Koalisi OMS

Gambar 12. Workshop Daerah 
Penyusunan Strategi Nasional 
Penanggulangan Intoleransi dan 
Radikalisme di Indonesia Wilayah 
Jawa Tengah, Wahid Foundation-Elsa 
Semarang, 31 Oktober 2017. 
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lokal dengan pusat, sekaligus memfasilitasi 
gagasan dan usulan-usulan dari daerah 
dalam konteks pencegahan intoleransi dan 
ekstremisme kekerasan. Langkah ini dapat 
menjadi salah satu solusi menjawab berbagai 
kritik tentang sifat sentralistik usaha-usaha 
pencegahan oleh pemerintah. Padahal, daerah 
menjadi wilayah strategis usaha dan program-
program pencegahan.

Untuk memperkuat gerakan, perwakilan 
OMS membentuk Forum CSO akhir November 
2018. Forum ini lahir sebagai salah satu hasil 
Rapat Koordinasi National and International 
Knowledge Sharing Forum on Countering 
Violent Extremism yang diselenggarakan 
kerjasama BNPT dan Wahid Foundation. 
Pembentukan forum ini memiliki enam 
tujuan utama, di antaranya tempat berbagi 
pengalaman dan mendapat masukan sekaligus 
kritik dari sesama anggota forum mengenai 
program-program yang dikerjakan oleh 
lembaga mereka masing-masing (Wahid 
Foundation, 2018d). 

Rapat Koordinasi tersebut dihadiri 
48 orang perwakilan OMS, organisasi 
internasional non-pemerintah, lembaga 
pembangunan di bawah PBB, dan perwakilan 
pemerintah, di antaranya AIDA, Search for 
Common Ground, PINGO, PAKAR, Maarif 
Institute, C-Save, The Habibie Center, 
GusDurian Nasional, YPP, Elsam, AMAN 
Indonesia, dan INFID. Perwakilan lembaga 
donor dan lembaga internasional yang hadir 
adalah AIPJ, UN Women, Harmoni, dan UNDP 
(Wahid Foundation, 2018d).

Dalam rangkaian advokasi, organisasi-
organisasi tersebut dilibatkan terutama dalam 
forum-forum pertemuan besar OMS dan 
berbagai diskusi terkait RAN PE. Di antara 
pertemuan besar pasca-forum Bandung 
adalah Pertemuan Kelompok Kerja Rencana 
Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme 
Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada 
Terorisme, 30 April 2019 di Jakarta (Wahid 
Foundation, 2019a). 

Pertemuan itu bertujuan untuk melihat 
proses perkembangan RAN PE di BNPT dan 

kebutuhan apa saja yang diperlukan agar RAN 
PE segera ditandatangani pemerintah sebagai 
peraturan presiden. Selain dihadiri Andhika, 
kegiatan ini dihadiri Wariki Sutikno, Direktur 
Politik dan Komunikasi Deputi Bidang Politik, 
Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Bappenas 
(Wahid Foundation, 2019a). 

Hasil pertemuan di antaranya usaha 
untuk perluasan advokasi yang tidak hanya 
ditujukan untuk advokasi RAN PE, tetapi 
juga upaya pengarusutamaan Ekstremisme 
Kekerasan. Usaha-usaha untuk menggelar 
diskusi materi dalam RAN PE secara lebih 
mendalam dengan melibatkan lintas sektor 
juga menjadi salah satu hasil pertemuan ini 
(Wahid Foundation, 2019a).

Di luar jaringan ini, Wahid Foundation 
juga berusaha melibatkan organisasi 
keagamaan, termasuk kelompok minoritas. 
Kelompok terakhir penting dilibatkan 

Sejak awal program advokasi 
RAN PE Wahid Foundation 

didesain melalui pelibatan OMS 
dan membangun koalisi jaringan 

(Hamdi, 2021). Karena itu, aktivitas 
untuk mendorong strategi 

nasional pencegahan intoleransi 
dan radikalisme yang didorong 

Wahid Foundation dilakukan 
dengan rangkaian diskusi di empat 

daerah. Lebih dari 120 peserta 
dari berbagai perwakilan OMS dan 

pemerintah dilibatkan.
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untuk memastikan suara mereka didengar. 
Wahid Foundation menemui perwakilan 
PGI, MATAKIN, MLKI, dan Ahmadiyah untuk 
mendapat masukan dan mendukung proses 
penyusunan RAN PE. Terkait perempuan 
dan anak, Wahid Foundation juga berusaha 
menghubungkannya dengan RAN P3AKS 
(Wahid Foundation, 2018a).

Wahid Foundation berusaha memperluas 
dukungan dari NU. Usaha tersebut berhasil 
dengan keluarnya rekomendasi perlunya Strategi 
Nasional (Stranas) mengatasi radikalisme dalam 
Forum Munas Alim ‘Ulama Nadhlatul Ulama 
November 2017. Dalam rekomendasi Munas, 
dorongan untuk menyusun strategi itu harus 
tetap mengedepankan pendekatan kemanusiaan 
dan harus komprehensif meliputi aspek agama, 
pendidikan, politik, keamanan, kultural, sosial-
ekonomi, dan lingkungan berbasis keluarga 
(Detik.com, 2017). 

Seperti tergambar di atas, selain 
mengembangkan koalisi, usaha-usaha bersama 
OMS diarahkan pula untuk membangun dialog 
dan interaksi dengan Kementerian/Lembaga 
yang terlibat dalam penyusunan RAN PE. 
Sejumlah forum dibuat untuk mendiskusikan 
beragam pandangan seputar isu-isu krusial 
dalam RAN PE. Bisa dikatakan, Wahid 
Foundation telah berperan menjadi sabuk 
pengantar (transmission belt) yang menyaring 
preferensi masyarakat dan menyalurkannya ke 
pembuat kebijakan (Albareda, 2018).

Menariknya, dengan konsep pendekatan 
pemerintah dan masyarakat secara 

keseluruhan, telah mendorong mereka secara 
aktif untuk membuka keterlibatan masyarakat 
melalui forum-forum yang mereka rancang 
untuk itu. OMS juga dapat memanfaatkan 
forum tersebut untuk memperjuangkan agenda 
mereka. Pada saat yang sama, pemerintah 
juga dapat memanfaatkan forum masyarakat 
sipil untuk membangun komunikasi dan 
memperluas jaringan dengan perwakilan OMS. 

Menurut BNPT, melalui pengalaman 
penyusunan RAN PE, pelibatan aktif OMS 
memiliki banyak manfaat. Salah satunya, 
terbangunnya kepercayaan antar pemerintah 
dan OMS dalam bentuk kerja sama dalam 
mendorong kebijakan. Kepercayaan ini 
dinilai modal untuk implementasi RAN PE 
(Chrisnayudhanto, 2021).

Bisa dikatakan, Wahid Foundation 
telah berperan menjadi sabuk 
pengantar (transmission belt) 

yang menyaring preferensi 
masyarakat dan menyalurkannya 

ke pembuat kebijakan.

Opini publik juga menjadi salah satu faktor 
keberhasilan advokasi publik. Besarnya 
dukungan publik dapat memengaruhi sikap 
para pengambil kebijakan strategis untuk 
mendorong sebuah kebijakan. Opini publik 
juga sangat membantu aktor advokasi 
kebijakan untuk memengaruhi pembuat 
kebijakan, terutama sekali ketika terjadi 
kesesuaian pilihan antara opini publik 

(Rasmussen, Mäder dan Reher, 2018). Dengan 
lain kata, hasil survei dapat pula tidak cukup 
memengaruhi ketika hasilnya tidak sejalan 
dengan pilihan para pembuat kebijakan. 
Demikian juga dengan faktor-faktor penentu 
lain, seperti nature politik.

Wahid Foundation cukup berhasil 
membangun opini publik tentang tantangan 
dan ancaman intoleransi dan radikalisme, 

e. Membangun Opini Publik dan Mendorong Transparansi
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terutama melalui publikasi hasil survei 
dan penelitian. Video hasil survei nasional 
Wahid Foundation 2016 pada akun youtube 
Wahid Foundation ditonton hampir 
7000 penonton. Peluncuran Hasil Survei 
Nasional Wahid Foundation 2018 dan 
Survei Potensi Intoleransi di kalangan Rohis 
mendapat liputan luas (Kholisoh, 2021).5 
Khusus bagaimana pandangan muslim di 
Indonesia tentang Gender, Wahid Foundation 
mempublikasi Laporan Survei Nasional 

Pandangan dan Sikap Muslim tentang 
Kesetaraan Gender. Laporan ini bagian dari 
Hasil Survei Nasional Wahid Foundation 2018 
(Wahid Foundation, 2018).

Perhatian publik pada umumnya terkait 
dengan tren intoleransi dan radikalisme di 
Indonesia, faktor-faktor yang memengaruhi, 
dan cara mengatasinya. Selebihnya publik juga 
memberi perhatian pada isu-isu tertentu yang 
diangkat dalam survei seperti kelompok paling 
tidak disukai di Indonesia dan bagaimana Rohis 
mendapatkan informasi keagamaan. Wahid 
Foundation juga menggunakan data-data hasil 
survei itu sebagai bahan dasar membuat materi 
kampanye dalam bentuk desain grafis, video 
animasi atau artikel (Kholisoh, 2021).

Usaha membangun opini publik juga 
dilakukan melalui serial diskusi tentang isu-isu 
penting seperti bagaimana pandangan Gus Dur 
dan ekstremisme kekerasan (Huda, 2017), tren 
intoleransi di kalangan kaum muda muslim 
perkotaan, tantangan implementasi kebijakan 
pencegahan intoleransi dan ekstremisme 
kekerasan di perguruan tinggi (Wahid 

Berita peluncuran survei ini dimuat media online arus utama seperti detik.com. mediaindonesia.com, voaindonesia.com, 
tribunnews.com, tempo.com.

5

Video hasil survei nasional 
Wahid Foundation 2016 pada 
akun youtube Wahid Foundation 
ditonton hampir 7000 penonton. 
Peluncuran Hasil Survei Nasional 
Wahid Foundation 2018 dan Survei 
Potensi Intoleransi di kalangan 
Rohis mendapat liputan luas.

Gambar 13. Video hasil Survei Nasional Wahid Foundation 2016.
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=Z7eepH9tXkY&t=1s (diakses 16 Maret 2021).
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Foundation, 2020b). Hasil kegiatan yang 
rata-rata dihadiri lebih dari 20 orang itu 
biasanya dikembangkan menjadi kertas 
kerja, berita, dan laporan kegiatan yang 
kemudian dipublikasi melalui website dan 
media sosial Wahid Foundation.  

Untuk memperkuat argumentasi 
seputar definisi ekstremisme kekerasan, 
program-program di Indonesia, dan 
perbandingan dengan negara lain, 
Wahid Foundation menyusun dan 
mempublikasikannya dengan bedah 
buku. Terkait RAN PE, Wahid Foundation 
mempublikasi “Mengapa RAN PE?” berisi 
penjelasan singkat seputar rencana 
kebijakan tersebut, mulai dari latar 
belakang, prinsip, pilar, pelaksana, dan 
proses penyusunan (Wahid Foundation, 
2019b). Beberapa materi di dalamnya 
juga disusun dalam bentuk desain grafis 
yang disebarkan lewat media sosial 
(Kholisoh, 2021).

Sebagai Direktur dan tokoh publik 
Yenny Wahid memiliki peran penting 
mempromosikan kebijakan ini. Di 
sejumlah forum baik dalam dan luar 
negeri, ia banyak menyinggung soal 
pentingnya RAN PE. Usaha ini juga 
ditopang oleh tim Wahid Foundation di 
bawahnya ketika ia menjadi pembicara 
atau menghadiri forum-forum relevan.

Pembangunan opini publik tidak 
hanya dalam level nasional tapi juga 
regional dan internasional. Melalui forum 
yang digelar SEAN-CSO, Wahid Foundation 
mempromosikan bagaimana keterlibatan 
masyarakat sipil dengan pemerintah 
dalam pencegahan ekstremisme 
kekerasan. Wahid Foundation juga 
mempromosikan RAN PE dalam forum 
diskusi kerja sama Wahid Foundation 
dengan Kedutaan Uni Emirat Arab di 
Jakarta (Times Indonesia, 2020). 

Strategi membangun opini publik 
ini dimanfaatkan Wahid Foundation 
sebagai bentuk akuntabiltas dan 
transparansi proses advokasi. Dengan 

Sumber: Wahid Foundation.

Strategi membangun opini publik 

ini dimanfaatkan Wahid Foundation 

sebagai bentuk akuntabiltas dan 

transparansi proses advokasi. Dengan 

publikasi-publikasi tersebut publik 

bisa mengikuti perkembangan proses 

advokasi RAN PE.

Gambar 14. Dokumen “Mengapa RAN PE”. 
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publikasi-publikasi tersebut publik 
bisa mengikuti perkembangan 
proses advokasi RAN PE. Wahid 
Foundation misalnya mempublikasi 

dan mencetak draf Raperpres RAN 
PE berikut tabel rencana aksi. 
Dengan cara itu, draf yang semula 
disebarkan terbatas dalam forum-
forum resmi bisa dibaca oleh 
banyak orang  (BNPT, 2018b).

Tentu saja, sebagai penyusun 
kebijakan, BNPT memiliki peran 
strategis dalam menciptakan opini 
publik. Para pejabat BNPT giat 
mengampanyekan RAN PE sebagai 
solusi mengatasi ekstremisme 
kekerasan dalam bentuk 
pendekatan lunak. Kementerian 
lain yang aktif mempromosikan 
adalah Kemenlu. OMS lain dan 
kembaga-lembaga internasional 
seperti AIPJ, UNDP, dan Harmoni 
ikut mendorong pembentukan 
opini publik.

4. TANTANGAN-TANTANGAN

a. Perbedaan Pandangan dan Pendekatan

Keberhasilan menjalankan advokasi berbasis 
koalisi biasanya akan sangat ditentukan sejauh 
mana pihak-pihak yang terlibat dalam koalisi 
menemukan titik kesamaan dalam sikap dan 
pandangan-pandangan terkait isu-isu tertentu. 
Salah satu hipotesis dalam Kerangka Koalisi 
Advokasi adalah setiap individu bersifat sangat 
rasional dengan kemampuan terbatas dalam 
merespons sesuatu dan dimotivasi oleh sistem 
keyakinan. Artinya, perubahan perilaku para 
pejuang dan pembuat kebijakan dipengaruhi 
oleh kepercayaan masing-masing (Weible dan 
Jenkins-Smith, 2016).

Keyakinan dalam isu kebijakan ini bisa 
dibagi dalam dua level. Pertama, keyakinan 
inti-dalam (deep core beliefs) yang umumnya 

bersifat normatif dan praktis sekaligus. 
Biasanya keyakinan tidak gampang berubah. 
Keyakinan ini misalnya berupa keyakinan 
tentang masalah utama yang ingin disasar 
kebijakan, pemahaman sebab akibat (causal 
model) mengapa masalah terjadi, dan posisi 
kebijakan dalam subsistem kebijakan. 

Kedua, keyakinan sekunder (secondary 
beliefs) yang meliputi keyakinan dan 
pandangan tentang sesuatu yang lebih kecil 
dari subsistem kebijakan. Keyakinan ini lebih 
mudah berubah dan biasanya menjadi fokus 
dalam negosiasi dan kompromi. Jika keyakinan 
pertama terkait dengan isu-isu yang lebih 
umum dan normatif, keyakinan sekunder lebih 
melihat sarana dan cara apa yang bisa dipakai 

Gambar 15. 
Salah satu material 
kampanye advokasi RAN PE.

Sumber:  https://www.facebook.com/wahidfoundation/photos/3362700900458814 (diakses 16 Maret 2021).
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ISU OMS

1. Sebagian OMS mendukung istilah 
tersebut karena terdapat dalam 
Lampiran Peraturan Menteri 
Pertahanan Nomor 20 Tahun 
2014 tentang Sistem Kesehatan 
Pertahanan Negara. 

2. Istilah tersebut menjadi istilah yang 
digunakan PBB dan banyak negara. 

3. Meski tidak ada dalam UU, tidak 
berarti istilah tersebut tidak dapat 
dimuat dalam Perpes. Istilah 
SDGs tidak ada dalam UU, namun 
digunakan dalam Perpres.

Istilah 
Ekstremisme 
Kekerasan

Tabel 3 Perbedaan Pandangan dan Pendekatan OMS versus Pemerintah

untuk mencapai tujuan kebijakan (Weible dan 
Jenkins-Smith, 2016).

Dapat dikatakan, baik pemerintah dan 
masyarakat sipil telah memiliki kesamaan 
keyakinan dan pandangan tentang masalah 
pokok kebijakan ekstremisme kekerasan. 
Kesamaan pandangan tersebut salah satunya 
dipengaruhi oleh kesadaran para pemangku 

kepentingan terhadap bukti-bukti dari hasil 
berbagai riset dan kajian yang dipublikasi 
luas. Perbedaan antar aktor pemerintah dan 
aktor pemerintah dengan aktor masyarakat 
sipil terjadi pada tiga isu berikut. Perbedaan 
ini berada pada level konsep, strategi, hingga 
taktik. Jika diringkas, perbedaan tersebut 
seperti tergambar dalam tabel di bawah ini.

PEMERINTAH

1. Istilah tersebut tidak ada dalam UU 
Nomor 5 Tahun 2018.

2. Penggunaan istilah menimbulkan pro-
kontra di masyarakat.

1. Sebagian OMS merekomendasikan 
agar isu terkait gender dimasukkan 
dalam keseluruhan pilar.

2. Sebagian OMS merekomendasikan 
aksi-aksi terkait perempuan dan 
isu gender dibuat dan dimasukkan 
secara terpisah.

3. Perlunya kuota minimal dalam 
Sekber dan pelaksana RAN PE.

Penerjemahan 
pengarusutamaan 
gender dalam 
RAN

1. Memasukannya dalam pilar 
pencegahan.

2. Karena bukan isu khusus tentang 
aksi yang menyasar perempuan, tidak 
diperlukan aksi yang terpisah. Aksi-
aksi terkait perempuan digabung 
bersama dengan lainnya seperti 
pemuda dan anak.

1. Pelibatan masyarakat dalam salah 
satu pasal Perpes bersifat wajib. 

2. OMS menjadi salah satu bagian 
dari pelaksana bersama K/L dalam 
tabel RAN PE.

Partisipasi 
masyarakat

1. Pelibatan masyarakat bersifat 
opsional.

2. Hanya K/L yang menjadi pelaksana.

Perdebatan tentang ekstremisme 
kekerasan yang terjadi baik di lingkungan 
pemerintah dan OMS lebih berkutat dalam 
menentukan unsur atau indikator. Hampir tidak 
ada perbedaan mendasar untuk menyepakati 

bahwa ekstremisme kekerasan memiliki dua 
unsur penting: “penggunaan dan dukungan 
kekerasan” dan “keyakinan atau tindakan”. Di 
sini, keyakinan menjadi kata kunci lain untuk 
membedakan bentuk-bentuk kekerasan biasa 
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dengan akibat keyakinan. 
Titik perbedaan lain juga muncul karena 

kenyataan bahwa ekstremisme kekerasan 
bukan hanya bentuk kekerasan langsung, 
tetapi juga unsur dukungan yang tidak 
selalu mengandaikan adanya bentuk-bentuk 
kekerasan. Perdebatan ini sama rumitnya 
dengan memahami proses radikalisasi yang 
tidak selalu menunjukkan aksi-aksi kekerasan 
fisik. Pandangan sebagian pejabat pemerintah 
atau publik yang menyatakan radikal dalam 
arti berpegang kuat pada ajaran agama 
menjadi contoh perbedaan di area unsur 
“non-kekerasan”. Isu krusial lainnya adalah 
mendefinisikan apa yang dimaksud “mengarah 
pada terorisme”.

Keengganan beberapa perwakilan 
Kementerian/Lembaga untuk menggunakan 
istilah ekstremisme kekerasan tampaknya 
tidak berada pada perbedaan pandangan 
dalam area keyakinan inti-dalam, melainkan 
pada keyakinan sekunder. Argumen yang 
dikemukakan perwakilan Kemenkumham dan 
Setneg dalam rapat-rapat koordinasi lebih 
karena istilah tersebut tidak muncul dalam UU 
terorisme dan beberapa aturan turunannya. 
Dengan menghindari istilah tersebut.

Kenyataannya, istilah ini bukannya sama 
sekali tidak ada dalam dokumen pemerintah. 
Istilah “violent extremist organization” misalnya 
disebut dalam Lampiran Peraturan Menteri 
Pertahanan Nomor 20 Tahun 2014 tentang 
Sistem Kesehatan Pertahanan Negara 
(Kementerian Pertahanan, 2014).

Jika istilah itu tidak ada dalam 
peraturan perundang-undangan, berarti tidak 
dapat didorong. Chrisnayudhanto (2021) 
menyontohkan Perpres Nomor 59 Tahun 
2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan. Istilah SDGs 
sebelumnya tidak ada dalam UU dan peraturan 
turunan, namun ditetapkan dalam bentuk 
Perpes (Chrisnayudhanto, 2021).

Perbedaan pandangan antara pemerintah 
dengan sebagian OMS muncul ketika 
memasukkan perspektif dan pengarusutamaan 
gender. Dalam draf, Kesetaraan Gender dan 

Pemberdayaan Perempuan dimasukkan 
sebagai salah satu prinsip implementasi RAN. 
Prinsip lainnya antara lain Hak Asasi Manusia, 
Kebhinekaan dan Kearifan Lokal (BNPT, 2018b; 
Wahid Foundation, 2019b). 

Sejumlah usulan aksi memasukkan 
pelibatan perempuan dan pengarusutamaan 
gender untuk melihat kekhususan dan 
kerentanan perempuan dalam tabel rencana 
aksi di pencegahan dan deradikalisasi. Dalam 
rencana aksi pilar pencegahan, terdapat 
rencana aksi pelibatan para pemimpin 
komunitas, pemimpin komunitas perempuan, 
komunitas pemuda, pemimpin organisasi 
masyarakat sipil, pemimpin pelaku usaha, dan 
pemimpin kelompok kepentingan lainnya 
sebagai narasumber dalam pelatihan dan 
sosialisasi pencegahan ekstremisme berbasis 
kekerasan.

WGWC termasuk organisasi yang 
mendorong pengarusutamaan gender 
dalam berbagai kebijakan, termasuk RAN 
PE. Forum diskusi yang digelar WGWC 
untuk membicarakan RAN PE menekankan 
pentingnya pengakuan keberadaan perempuan 
dalam peran dan kerentanannya. Tidak cukup 

Keengganan beberapa perwakilan 
Kementerian/Lembaga untuk 

menggunakan istilah kekerasan 
ekstremisme, tampaknya 

tidak berada pada perbedaan 
pandangan dalam area keyakinan 

inti-dalam, melainkan pada 
keyakinan sekunder.
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Menurut Kholifah (2020), 
pengarusutamaan gender tidak 

bisa hanya ditempatkan pada pilar 
pencegahan, tetapi juga dua pilar 

lain. Ia menyontohkan, bagaimana 
perempuan terpapar radikalisasi. 

Kajian-kajian menyebutkan bahwa 
motivasi perempuan, laki-laki, dan 

anak muda bergabung di dalam 
gerakan ekstremisme. Keterlibatan 

perempuan dipengaruhi oleh dampak 
ketidakadilan gender.

hanya disebut nama-nama lembaga perempuan dalam sebuah 
dokumen. Lebih dari itu mengakomodasi mereka dalam bentuk 
kebijakan pendanaan dan prioritas dalam program deradikalisasi 
(VOA Indonesia, 2020).

Menurut Kholifah (2020), pengarusutamaan gender tidak bisa 
hanya ditempatkan pada pilar pencegahan, tetapi juga dua pilar 
lain. Ia menyontohkan, bagaimana perempuan terpapar radikalisasi. 
Kajian-kajian menyebutkan bahwa motivasi perempuan, laki-
laki, dan anak muda bergabung di dalam gerakan ekstremisme. 
Keterlibatan perempuan dipengaruhi oleh dampak ketidakadilan 
gender. Perempuan yang terlibat dalam jaringan ekstremisme 
dipengaruhi peran mereka yang harus bekerja menghidupi 
keluarga (Kholifah, 2021). Selain itu, Eva Sundari (2021), politisi 
dan aktivis perempuan menekankan pula pentingnya kuota 
perempuan. Ini bisa dilakukan melalui aturan teknis internal 

Sekretariat Bersama (Sekber) RAN PE 
(Sundari, 2021).

Soal kuota Sekber ini juga 
disinggung oleh Khariroh (2021). 
Baginya kuota keterwakilan 
perempuan ini juga diperlukan 
dalam implementasi RAN PE 
sebanyak 30%, selain dalam 
Sekber itu sendiri (Khariroh, 
2021). Dalam hal ini baik afirmasi 
maupun perspektif gender mutlak 
diintegrasikan dalam kebijakan ini. 
Senada dengan Kholifah, Kharirah 
menyampaikan keterwakilan 
perempuan perlu juga hadir dalam 
dua pilar yang lain, di luar pilar 
pencegahan, yaitu pilar penegakan 
hukum dan pilar mitra & kerja sama 

internasional (Khariroh, 2021a). 
Sementara itu, isu lain yang menonjol adalah rekomendasi 

agar nama OMS dicantumkan dalam matriks RAN PE sebagai 
pelaksana bersama K/L. Menurut Aliah (2021), kebijakan 
pencantuman tersebut akan lebih menjamin prinsip pelibatan 
dan partisipasi aktif masyarakat. Tidak disebutkannya nama OMS 
ini dikhawatirkan kurang memberi legitimasi dalam proses lebih 
teknis pelaksanaan seperti perencanaan, pemantauan, hingga 
pelaporan (Aliah, 2021). 

Kebijakan ini dinilai akan memperkuat komitmen dan 
kebijakan pemerintah, khususnya BNPT, dalam menjamin dan 
memperluas partisipasi dan pelibatan masyarakat. Bukan hanya 
dalam proses penyusunan, pemerintah memuat pilar ketiga, yaitu 
Kemitraan dan Kerja Sama Internasional, yang melembagakan 
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kerja sama dan pelibatan masyarakat. Pasal 
8 Perpres Nomor 7 Tahun 2021 bahkan 
mengatur secara khusus tentang pelibatan 
masyarakat bahwa “kementerian, lembaga, dan 
pemerintah daerah dapat bekerja sama dan 
melibatkan peran serta masyarakat”. 

Rekomendasi sebagian OMS ini belum 
terakomodir. Seluruh pelaksana RAN PE 
dalam tabel rencana aksi dalam Perpres 
seluruhnya berasal dari K/L. Pola ini sama 
dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017. Nama-
nama OMS tidak ada dalam tabel RAN SDGs. 
Baru ditetapkan melalui Peraturan Menteri 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, 
Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan 
Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan.

Bagi beberapa aktor OMS, kata “dapat” 
dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2021 belum 
mengakomodasi gagasan mereka. Sebab kata 
“dapat” bermakna komplementer dan sukarela. 
Padahal seharusnnya wajib untuk memastikan 
agar masyarakat betul-betul difasilitasi 

untuk terlibat dan mendorong peningkatan 
kualitas partisipasi dan pelibatan OMS oleh 
pemerintah (Kusumarini, 2020). 

Bagi beberapa aktor OMS, kata 
“dapat” dalam Perpres Nomor 5 

Tahun 2021 belum mengakomodasi 
gagasan mereka. Sebab kata 

“dapat” bermakna komplementer 
dan sukarela. Padahal seharusnnya 

wajib untuk memastikan agar 
masyarakat betul-betul difasilitasi 

untuk terlibat dan mendorong 
peningkatan kualitas partisipasi 

dan pelibatan OMS oleh pemerintah.

Bagaimana Pemerintah memandang OMS 
kurang lebih mencerminkan satu dari tiga: 
suplemen, komplemen atau lawan. Sebagai 
suplemen, OMS berperan sebagai institusi 
selain pemerintah yang memberi pilihan 
bagi warga secara sukarela untuk menikmati 
hak-hak publik baik bekerja sama atau tidak 
dengan pemerintah. Sedang komplemen 
lebih maju lagi. Pemerintah bekerja sama 
dengan OMS dalam menyediakan kebutuhan-
kebutuhan publik (Young dan Casey, 2006). 

Reformasi di Indonesia mengubah cara 
pandang dan sikap pemerintah terhadap OMS. 
Dibanding sebagai lawan, OMS dinilai sebagai 
institusi yang menjadi komplemen –dalam 
bahasa lain disebut sebagai kemitraan– 
dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah. 
Perubahan-perubahan itu ditandai dengan 

adanya kebijakan yang menekankan partisipasi 
OMS seperti dalam UU Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 

Pada saat yang sama, situasi global juga 
memberi dampak besar bagi menguatnya 
pendekatan kolaboratif dan partisipatif. 
Seperti prinsip pendekatan keseluruhan 
masyarakat dan pemerintah. Perubahan dan 
kualitas perubahan kebijakan ini tampaknya 
tidak terjadi secara merata pada semua 
Kementerian/Lembaga dan berlangsung 
sama di semua isu. Usaha-usaha melibatkan 
partisipasi masyarakat dalam peran-peran 
BNPT telah tampak pada program-program 
deradikalisasi dengan berbagai kritiknya. 

Jika membandingkan semangat UU 
Terorisme Tahun 2003, kehadirian BNPT 
melalui Perpres menandai pergeseran 

b. Kurangnya Kualitas Pelibatan OMS oleh Pemerintah
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pendekatan, dari menitikberatkan pendekatan 
keamanan seperti mandat UU Nomor 15 Tahun 
2003, menjadi pendekatan non-keamanan 
seperti program-program deradikalisasi. 
Pendekatan ini semakin diperkuat dengan 
UU Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 yang 
menekankan pendekatan pencegahan. 
Perubahan pendekatan ini harus diakui 
masih membutuhkan proses (Kholifah, 2021). 
Pandangan pihak luar yang menilai terjadi 
persaingan pendekatan aktor-aktor dari 
kepolisian dan tentara di BNPT tidak dapat 
diabaikan (Haripin, Anindya dan Priamarizki, 

2020). Kesan lebih cenderung mengambil 
pendekatan keamanan juga masih muncul 
(Kholifah, 2021). Pendekatan keamanan ini 
agaknya harus diperhitungkan sebagai faktor 
yang ikut memengaruhi kurangnya tingkat 
transparansi kinerja BNPT, termasuk pola kerja 
sama dengan organisasi masyarakat sipil. 

Karena terkait isu keamanan kerja sama 
dengan pihak luar harus lebih berhati-hati. 
Dinamika semacam ini yang dapat memberi 
konteks dari kritik-kritik yang diarahkan 
kepada BNPT yang dinilai kurang transparan, 
yang salah satu ukurannya adalah tersedianya 
laporan publik tentang program-program 
BNPT (Tirto.id, 2020). Namun begitu, rapat-
rapat pengawasan terhadap kinerja BNPT 
memang dilakukan secara reguler maupun 
insidental oleh DPR. Hanya saja pengawasan 
tersebut tidak sampai menyentuh aspek 
manajerial dan eksekusi di lapangan (Arham, 
no date). 

Strategi dari dalam yang dipilih Wahid 
Foundation akan menghadapi tantangan 
dan konteks semacam itu. Pada saat yang 
sama, pilihan strategi ini juga menghadapi 
risiko untuk dinilai jaringan OMS sendiri ikut 
menciptakan kultur yang tidak transparan dan 
terlalu kompromistis jika strategi tersebut 
kurang berdampak dalam mendorong 
transparansi dan peran yang lebih besar 
bagi keterlibatan OMS. Di samping itu, Wahid 

Foundation juga akan 
menanggung risiko 
dan beban moral 
untuk mendorong 
dan mengawal agar 
implementasi RAN PE 
berjalan sesuai harapan 
dan bukan sebaliknya. 
Ini memang dilema 
yang sering dihadapi 

Pendekatan keamanan ini 
agaknya harus diperhitungkan 
sebagai faktor yang ikut 
memengaruhi kurangnya tingkat 
transparansi kinerja BNPT, 
termasuk pola kerja sama dengan 
organisasi masyarakat sipil.

Gambar 16. Pertemuan Wahid 
Foundation dengan BNPT (20/11/19).
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organisasi yang mengambil 
strategi luar-dalam dan 
berfungsi sebagai sabuk 
pengantar. Ia harus bisa 
diterima dalam anggota koalisi 
dan para pengambil kebijakan 
(Jordan dan Maloney, 2007).

Kesediaan BNPT untuk 
bekerja sama dengan OMS 
menyusun RAN PE dapat dilihat 
sebagai sebuah kemajuan. 
Langkah itu menunjukkan 
upaya kelembagaan mereka 
mendorong transparansi 
dalam tata kelola pemerintah 
dan pelibatan partisipasi 
masyarakat. Tanpa dukungan 
Kepala BNPT yang didukung 
pejabat di bawahnya, kolaborasi 
tersebut mustahil dapat 
terlaksana.  

Kebijakan untuk bekerja 
bersama dalam penyusunan 
kebijakan rupanya tidak 
sama dengan dua kasus lain: 
penyusunan RUU Perubahan 
atas UU Nomor 15 Tahun 2003 
dan PP Nomor 77 Tahun 2019. 
Dalam dua kebijakan tersebut 
OMS tidak berhasil bekerja 
sama dengan BNPT. Namun 
begitu sejumlah OMS yang 
difasilitasi oleh C-Save berhasil 
membangun kerja sama dengan 
parlemen. Mereka membantu 
Ketua dan anggota Panja RUU 
untuk merumuskan beberapa 
isu dalam RUU, salah satunya 
definisi terorisme. Mereka juga 
menerbitkan sejumlah dokumen 
kajian untuk merespons RUU 
(Kusumarini, 2020).

Kesulitan menjalankan 
taktik “menjadi orang dalam” 
juga dihadapi jaringan 
masyarakat sipil yang dipimpin 
C-Save dalam proses advokasi 

PP Nomor 77 Tahun 2019. 
OMS kesulitan misalnya 
mendapatkan draf dokumen 
kebijakan. Diskusi yang 
mengundang jaringan OMS 
juga tidak banyak dilakukan. 
Sebagian besar rekomendasi 
yang dibuat OMS tidak 
diakomodasi dalam PP (Wahid 
Foundation, 2020a). 

Namun demikian, tingkat 
transparansi dan kualitas 
pelibatan OMS dalam RAN PE 
tidak selalu sesuai harapan 
yang ideal. Dalam kasus-kasus 
tertentu, OMS tidak mendapatkan 
forum untuk menyampaikan 
secara langsung masukan-
masukan OMS dalam forum-
forum Panitia Antar Kementerian 
(PAK). Bagi sebagian kalangan 
di pemerintahan, forum panitia 
antar K/L sepenuhnya menjadi 
milik pemerintah (Sutiono, 2021). 
Padahal, forum ini penting 
karena menentukan isi dari RAN 
PE sebelum dokumen disahkan. 
Situasi ini jelas berbeda dengan 
forum-forum awal ketika 
menyusun draf berdasarkan 
pilar. Setiap diskusi penyusunan 
umumnya melibatkan beberapa 
perwakilan OMS. Forum-forum 
untuk mendengarkan OMS 
juga digelar.

Di samping itu, draf-draf 
dalam proses harmonisasi 
antar Kementerian/Lembaga 
tidak dipublikasi umum 
sehingga menyebabkan 
publik tidak bisa memberi 
masukan dan tanggapan atas 
perkembangan dan perubahan 
draf. Meski demikian draf 
tersebut mungkin akan beredar 
di kalangan OMS secara 
terbatas (Taqwa, 2021b).

Namun demikian, 
tingkat 
transparansi dan 
kualitas pelibatan 
OMS dalam RAN PE 
tidak selalu sesuai 
harapan yang ideal. 
Dalam kasus-kasus 
tertentu, OMS tidak 
mendapatkan 
forum untuk 
menyampaikan 
secara langsung 
masukan-masukan 
OMS dalam forum-
forum Panitia Antar 
Kementerian (PAK).
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Penguatan jaringan dan membangun koalisi 
antar OMS yang bergerak pada isu serupa 
menjadi salah satu elemen penting bukan 
hanya memengaruhi perubahan kebijakan, 
tetapi juga memengaruhi kapasitas berjejaring 
di antara mereka. Semakin luas jaringan 
OMS yang dihimpun, semakin meningkat 
pula legitimasi mereka baik di mata publik 
dan pemerintah. Legitimasi ini pada akhirnya 
menambah daya dorong advokasi dan aktivitas 
lobi (Johansson dan Lee, 2014).

Seperti di Indonesia, berjejaring 
merupakan strategi yang paling banyak 
dijalankan OMS di Afrika, Asia, Amerika, dan 
Eropa Timur dalam menjalankan program-
program mereka (Kornsweig, Osborne dan 
Hovland, 2006). Satu sisi, karena banyak dipilih, 
berjejaring bisa diartikan sebagai pendekatan 
yang lebih mudah. Namun demikian, dalam 
sejumlah kasus strategi ini juga tidak cukup 
mudah terutama ketika jumlah jaringan yang 
dihimpun semakin luas.

Sebagai aksi kolektif, pengelolaan dan 
pengembangan koalisi akan menghadapi 
tantangan sekurang-kurangnya bagaimana 
berhasil memenuhi lima kondisi yang 
menentukan keberhasilan: agenda bersama, 
ukuran bersama, kegiatan yang saling 
memperkuat, komunikasi berkesinambungan, 
dan dukungan dari organisasi tulang punggung 
(Turner dkk., 2012). 

Pencapaian kelima syarat itu seringkali 
berhadapan dengan kemampuan koalisi dalam 
mempertimbangkan berbagai faktor internal 
di masing-masing organisasi, mulai dari nilai, 
pendekatan, dan model keanggotaan mereka. 
Di Indonesia kebanyakan OMS merupakan 
yayasan privat. Sebagian besar OMS di 
Indonesia mengambil bentuk sebagai yayasan 
dan tidak berbasis keanggotaan. Sebagian lagi 
berupa organisasi berbasis komunitas dan 
massa, seperti organisasi keagamaan, federasi 
petani, dan forum warga (Antlöv, Brinkerhoff 
dan Rapp, 2010). Pengambilan keputusan 

organisasi jenis kedua jauh lebih kompleks 
ketimbang jenis pertama.

Kebanyakan jenis OMS yang terlibat 
intens dalam advokasi merupakan jenis 
pertama. Meski terdapat OMS yang berbasis 
jaringan seperti C-Save yang terdiri lebih 
dari lima organisasi dan didaftarkan sebagai 
perkumpulan. WGWC merupakan organisasi 
koalisi dari aktor-aktor perwakilan OMS, tetapi 
tidak didaftarkan secara formal. Sementara 
Wahid Foundation dan Ma’arif Institut berbasis 
anggota dan dianggap mencerminkan wajah 
NU dan Muhammadiyah. 

Menurut Hamdi (2021), advokasi kebijakan 
publik senantiasa membutuhkan kepercayaan 
diri pengambil kebijakan bahwa suatu opsi 
kebijakan itu penting, relevan, dibutuhkan 
publik, dan berkontribusi tinggi menyelesaikan 
masalah. Karena itu, strategi advokasinya 
membutuhkan pola jejaring masyarakat sipil 
yang luwes dan mampu meyakinkan pengambil 
kebijakan dari dalam dan sekaligus terus 
menciptakan dorongan publik dari luar. 

Namun demikian, jenis koalisi OMS yang 
dibangun lebih longgar tanpa mekanisme yang 
lebih jelas dan terencana, seperti pengambilan 

c. Lemahnya Pengelolaan Koalisi OMS

Wahid Foundation memang 
berhasil memfasilitasi 
terbentuknya forum CSO untuk 
isu ekstremisme kekerasan 
di Bandung dengan beberapa 
agenda. Tetapi forum ini belum 
memiliki mekanisme yang lebih 
jelas. Mekanisme koordinasi 
biasanya sesuai kebutuhan 
advokasi. Tidak ada kesepakatan 
mengenai rapat-rapat periodik 
yang terjadwal. 
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keputusan, struktur yang lebih baku, dan 
sikap atas kasus-kasus tertentu membuat 
koalisi tidak bisa merepresentasikan 
suara bersama. Sikap atas RAN PE dan 
isu-isu menjadi keputusan organisasi 
masing-masing dan belum dapat 
dipayungi oleh koalisi.

Wahid Foundation memang 
berhasil memfasilitasi terbentuknya 
forum CSO untuk isu ekstremisme 
kekerasan di Bandung dengan beberapa 
agenda. Tetapi, forum ini belum memiliki 
mekanisme yang lebih jelas. Mekanisme 
koordinasi biasanya sesuai kebutuhan 
advokasi. Tidak ada kesepakatan 
mengenai rapat-rapat periodik yang 
terjadwal. 

Namun, dengan sumber daya yang 
dimiliki, Wahid Foundation telah ditunjuk 
menjadi organisasi tulang punggung 
(backbone support) yang berfungsi 
melakukan koordinasi dan memfasilitasi 
koalisi. OMS yang terlibat dalam forum 
tersebut umumnya diundang secara 
rutin dalam berbagai forum yang 
diadakan Wahid Foundation terkait 
isu ekstremisme kekerasan, namun 
jarang untuk forum yang secara khusus 
membicarakan perkembangan advokasi. 

Advokasi dalam bentuk lobi 
dan pertemuan dengan Kementerian/
Lembaga berusaha mengundang anggota 
jaringan untuk terlibat. Sebagian lagi 
tidak melibatkan mereka. Tidak heran 
muncul kesan bahwa Wahid Foundation 
dipandang seperti berjalan sendiri dan 
tidak maksimal merangkul OMS lain 
(Sutiono, 2021). Sebagian organisasi 
lain yang ingin mengambil inisiatif juga 
merasa sungkan karena advokasi RAN 
PE dianggap sudah dilakukan Wahid 
Foundation.

Di sisi lain, kelebihan pola 
berjejaring ini membuat anggota 
jaringan memiliki independensi 
dalam menyampaikan sikap mereka 
terhadap isu-isu dalam RAN PE kepada 

BNPT atau K/L lain. Menurut Wahid 
Foundation, pola ini juga lebih memberi 
keleluasaan masing-masing anggota 
untuk membangun komunikasi dengan 
K/L di mana mereka memiliki kontak 
dan interaksi. Berdasarkan kesepakatan 
Forum Bandung dan Jakarta, untuk 
memaksimalkan dukungan K/L terhadap 
RAN PE, masing-masing mereka dapat 
melakukan lobi langsung. Dengan 
demikian, pola ini juga dapat menjadi 
solusi mengurangi kesan bahwa Wahid 
Foundation lebih banyak berperan 
sendiri. 

Tanpa koordinasi baik formal dan 
informal, usaha tersebut tidak berjalan 
baik karena beberapa faktor, di antaranya 
apakah advokasi isu PE menjadi fokus 
perhatian dan program organisasi. Bisa 
jadi isu PE menjadi perhatian organisasi. 
Namun jika bukan menjadi bagian 
program organisasi, aktivitas lobi dan 
advokasi ke Kementerian/Lembaga 
kemungkinan tidak menjadi prioritas 
mereka. 

Penguatan koordinasi rutin dan 
adanya mekanisme yang lebih detail 
menyangkut keputusan-keputusan 
koalisi dapat juga menjadi strategi dalam 
mengatasi tantangan-tantangan aktual. 
Tantangan itu di antaranya kesepakatan 
mengenai sikap koalisi terhadap 
enam isu krusial. Pertama, sikap koalisi 
terhadap pilihan apakah tetap bertahan 
menggunakan ekstremisme kekerasan 
dalam RAN PE atau dapat diubah dengan 
istilah lain seperti yang didesakkan 
beberapa kementerian. Menurut Taqwa 
(2020), dalam diskusi internal mereka, 
WF mengambil sikap lebih kompromistis 
dengan menerima radikalisme sebagai 
pengganti ekstremisme kekerasan 
dengan syarat istilah tersebut memenuhi 
unsur dan kriteria sebagaimana 
ekstremisme kekerasan.

Lima isu lainnya adalah sikap 
koalisi terhadap penyebutan OMS 
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sebagai pelaksana dalam rencana aksi 
RAN PE tidak diakomodasi pemerintah; 
pengarusutamaan gender dalam bentuk aksi-
aksi di seluruh pilar dan aksi khusus tentang 
gender dan perempuan, termasuk usulan kuota 
perempuan; kewajiban pelibatan OMS pada 
salah satu pasal dalam Perpres; kesepakatan 
tentang isu apa saja yang dapat dinegosiasikan 
dan tidak; dan sikap dan langkah-langkah 
yang akan ditempuh jika koalisi tidak berhasil 
membangun kesepakatan. 

Tantangan dan kesulitan yang dihadapi 
Wahid Foundation yang memilih strategi 
luar-dalam juga dapat menjadi isu yang bisa 
dibicarakan dalam forum-forum koordinasi 
koalisi. Sebagai organisasi yang memilih 
strategi luar-dalam, Wahid Foundation akan 
dihadapkan pada situasi yang mungkin akan 
menuntutnya berkompromi atas isu-isu yang 
ditetapkan dapat dinegosiasikan dan berusaha 
mengemas kritik-kritik keras secara lebih baik 
ketimbang organisasi yang memilih dan bekerja 
dengan strategi dari luar.  

Dalam situasi demikian, Wahid Foundation 
perlu mencari strategi mengatasi dua tantangan 
berikut. Pertama, mengatasi kekhawatiran 
sebagian anggota koalisi terhadap sikap 
Wahid Foundation yang dapat terkooptasi 
kepentingan pemerintah. Kedua, menjaga 
kepercayaan pemerintah, terutama BNPT, 

bahwa Wahid Foundation merupakan mitra 
kritis dan dapat dipercaya. Ketidakmampuan 
mengatasi tantangan ini dapat memosisikan 
Wahid Foundation pada situasi yang lebih rumit, 
yakni berkurangnya kepercayaan dari dua pihak 
sekaligus. 

Untuk mengatasi tantangan pertama, 
seperti disebutkan sebelumnya, diperlukan 
penguatan koordinasi dan komunikasi 
terus-menerus untuk membangun 
kesepahaman dengan seluruh anggota 
koalisi. Jika tidak tercapai kesepahaman,  
Wahid Foundation dapat memilih sikap 
yang paling bisa mencapai tujuan besar 
advokasi: diterbitkannya RAN PE. Sementara 
demi mengatasi tantangan kedua, Wahid 
Foundation dapat mengatasi kekhawatiran 
melalui forum formal dan informal yang 
mempertemukan anggota koalisi dengan 
pemerintah. Forum tersebut dapat pula 
dimanfaatkan untuk memperluas partisipasi 
publik dan aktor-aktor di pemerintah. Forum 
ini dapat mengangkat isu-isu krusial yang 
menjadi sikap koalisi dan anggota OMS di 
dalamnya. Dengan begitu, masing-masing 
pihak mengerti di mana titik-titik perbedaan 
dan usaha-usaha mengatasi perbedaan atau 
kesepakatan untuk berbeda.

Melalui proses koordinasi yang 
lebih terencana, perbedaan-perbedaan 
pandangan antar OMS dalam koalisi menjadi 
pembelajaran berharga bukan hanya bagi OMS 
sendiri, tetapi juga aktor-aktor pemerintah 
untuk bisa memahami keragaman sikap dan 
pandangan OMS yang tidak sepenuhnya 
mampu dipayungi koalisi. Pembelajaran itu 
pada akhirnya bisa mendorong aktor-aktor 
pemerintah memperluas komunikasi dengan 
OMS dan koalisi-koalisi OMS yang beragam.

Mekanisme dan koordinasi yang lebih 
jelas akan sangat membantu mendiskusikan 
perbedaan tajam di antara anggota koalisi 
yang terlibat di dalamnya. Meskipun hal itu 
tidak menjamin mampu mengatasi perbedaan 
yang ada, tetapi forum koordinasi dan koalisi 
dapat menyepakati titik-titik perbedaan di 
antara mereka. 

Kelebihan pola berjejaring ini 
membuat anggota jaringan 
memiliki independensi dalam 
menyampaikan sikap mereka 
terhadap isu-isu dalam RAN PE 
kepada BNPT atau K/L lain.
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d. Minimnya Pelibatan Muhammadiyah, Kelompok Rentan, dan Mantan Pelaku

Dibanding bentuk koalisi, sifat jaringan 
lebih longgar dan terdesentralisasi 
(Younis, 2017). Pelaksanaan aktivitas 
dalam menerapkan strategi perluasan 
jaringan lebih mudah ketimbang 
koalisi. Tidak mengherankan, dengan 
kekuatan jaringan yang dimiliki, Wahid 
Foundation berhasil menjangkah 
lebih dari puluhan organisasi dan 
ratusan individu dalam advokasi RAN 
PE. Usaha tersebut dikembangkan 
Wahid Foundation dalam 
memperluas jaringan masyarakat 
sipil melalui berbagai forum sejak 
awal penyusunan strategi nasional 
penguatan toleransi cukup masif. 

Wahid Foundation bukan 
hanya menggandeng OMS yang 
berbasis non-anggota, tetapi juga 
organisasi yang berbasis anggota 
terutama kelompok minoritas seperti 
komunitas Ahmadiyah, organisasi 
penghayat kepercayaan seperti MLKI. 
Selama ini, mereka menjadi jaringan 
yang dilibatkan dalam program-
program advokasi Wahid Foundation 
untuk isu kemerdekaan beragama 
yang telah berlangsung sejak 
organisasi tersebut dirikan. Wahid 
Foundation berhasil meraih dukungan 
dari tokoh-tokoh NU terutama dengan 
rekomendasi yang dikeluarkan Munas 
NU 2017 di Lombok. 

Sayangnya, Wahid Foundation 
tampak kurang berhasil memperkuat 
komunikasi dengan Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah untuk membicarakan 
RAN PE. Menurut Libas (2021), usaha 
untuk membangun komunikasi 
dengan ormas keagamaan termasuk 
Muhammadiyah sudah direncanakan, 
namun belum terlaksana. Sebagai 
organisasi keislaman terbesar 
kedua di Indonesia, pelibatan 

Muhammadiyah jelas akan 
menambah legitimasi gerakan OMS. 
Memperkuat interaksi dan komunikasi 
dengan pimpinan Muhammadiyah 
sangat strategis untuk memahami 
perbedaan dan persamaan dalam 
melihat isu ekstremisme kekerasan. 

Selama ini, beberapa pengurus 
PP Muhammadiyah banyak 
menyuarakan suara kritis terhadap 
program-program deradikalisasi 
pemerintah. Bukan hanya di era Joko 
Widodo, tetapi juga sejak era Susilo 
Bambang Yudhoyono (Indra Putri, 
2013). Salah satu yang diangkat, 
selain kurang tepat, istilah radikalisme 
seringkali disematkan dengan 
komunitas Islam. Padahal, untuk 
menjadi muslim yang baik setiap 
orang beragama harus radikal, yaitu 
memegang teguh kuat ajaran agama 
(Indra Putri, 2013).

Pandangan semacam ini dinilai 
dipengaruhi kerangka berpikir dunia 
Barat yang meletakkan radikal 
identik dengan eksklusif yang dapat 
memengaruhi orang melakukan 
ekstremisme kekerasan. Kenyataannya, 
tidak setiap yang radikal adalah 
orang yang eksklusif dan melakukan 

Memperkuat interaksi dan 
komunikasi dengan pimpinan 
Muhammadiyah sangat strategis 
untuk memahami perbedaan dan 
persamaan dalam melihat isu 
ekstremisme kekerasan.



62

tindakan kekerasan. Cara pandang ini 
dianggap mewakili persepsi pemerintah 
mengingat Indonesia juga negara dengan 
penduduk mayoritas Islam. Ini muncul dalam 
sejumlah seminar-seminar deradikalisasi 
(Indra Putri, 2013).

Perbedaan pandangan dan sikap kritis 
Muhammadiyah juga sangat kuat dalam kasus 
Siyono pada 2016 (Fitriyana, 2020). Pria yang 
diduga jaringan JI ini meninggal di tangan 
Densus 88. Menindaklanjuti permintaan 
keluarga korban, PP Muhammadiyah membentuk 
Tim Advokasi Kemanusiaan untuk mengusut 
kematian Siyono (Antara News, 2016). Tidak 
hanya Muhammadiyah, kritik dan desakan untuk 
menindaklanjuti kasus Siyono juga datang dari 
Komnas HAM dan KontraS (CNN Indonesia, 2016; 
Detik.com, 2016; Kompas.com, 2016b).

Menurut Fitriyana (2020), pernyataan-
pernyataan beberapa kalangan bahwa terduga 
pelaku terorisme terafiliasi sebagai warga 
Muhammadiyah juga membuat ormas ini tidak 
nyaman dan semakin kritis terhadap program-
program pencegahan radikalisme (Fitriyana, 
2020). Bagi beberapa pengurus Muhammadiyah 
di daerah, pernyataan-pernyataan yang 
cenderung mengaitkan pelaku terorisme 
kebanyakan berasal dari Muhammadiyah bahkan 
bisa disebut sebagai “upaya meneroriskan 
Muhammadiyah” (Gani, 2018; Muis, 2018)

Selain pelibatan Muhammadiyah, 
komunitas yang juga tampak kurang dilibatkan 
secara langsung adalah kelompok-kelompok 
korban dan mantan pelaku terorisme, termasuk 
perwakilan kalangan yang dipandang sebagai 
kelompok intoleran atau cenderung radikal 
seperti anggota Hizbut Tahrir Indonesia dan 
mereka yang terafiliasi dengan kelompok 
Wahabi. Suara mereka yang bisa didengar 
langsung dalam proses kebijakan bukan hanya 
penting untuk mendengar aspirasi mereka 
terhadap rencana kebijakan, tetapi juga sebagai 
strategi merangkul. Bagaimana cara dan strategi 
mencegah dan mengurangi bias dan stigma 
kepada mantan dan keluarga pelaku teroris, 
termasuk yang dituduh radikal, dapat diperoleh 
dengan pelibatan langsung para korban.

Tampaknya, Wahid Foundation menilai 
suara-suara mereka dianggap dapat diwakili 
oleh anggota koalisi yang selama ini bergerak 
di isu pendampingan korban dan mantan 
serta keluarga pelaku terorisme seperti 
C-Save, YPP, dan AIDA. Kemungkinan lain 
karena secara kelembagaan, WF memang 
tidak banyak bergerak di isu-isu terorisme 
dan pendampingan para pelaku dan korban 
terorisme. Program-program Wahid Foundation 
lebih banyak berhubungan dengan isu-
isu penguatan toleransi dan pencegahan 
radikalisme secara umum.

Namun begitu, program pencegahan 
terorisme yang melibatkan mantan dan yang 
diduga pernah terhubung dengan kelompok 
radikal dan jaringan terorisme bukannya tidak 
ada. Wahid Foundation membangun interaksi 
dengan kelompok yang diduga terafiliasi 
dengan ISIS melalui forum diskusi dan bantuan. 
Langkah ini dilakukan sebagai usaha untuk 
menarik mereka dari tindakan radikal. Wahid 
Foundation membuat program paket Idul Adha 
secara rutin untuk Masjid Al-Fatah, Menteng, 
Jakarta Pusat. Masjid ini pernah menjadi 
lokasi pembaiatan ISIS di Jakarta. Yenny Wahid 
dan Wahid Foundation mendampingi dan 
membantu pengobatan Jumu Tuami, mantan 
Panglima Operasi Pusat Komando Jihad Maluku. 
Melalui Program Desa Damai di Klaten, Wahid 
Foundation melibatkan keluarga mantan pelaku 
terorisme (Hamdi, 2021). 

Kelemahan memperkuat komunikasi 
dengan komunitas Muhammadiyah dan 
pelibatan kelompok yang diduga intoleran dan 
radikal bisa saja berdampak pada penolakan, 
setidak-tidaknya kurang percaya, pada RAN PE. 
Sebaliknya, dengan melibatkan mereka secara 
langsung bukan hanya memperkuat legitimasi 
tapi juga sebagai cara merangkul. 

Usaha-usaha ini bisa dilakukan Wahid 
Foundation atau melalui organisasi yang 
memang memiliki program-program khusus 
yang menjangkau mereka seperti YPP, C-Save 
atau AIDA. Sedang untuk membangun dukungan 
lebih luas kepada komunitas Muhammadiyah 
dapat melalui Ma’arif Institute. 



63

KesimpulanG

OMS Indonesia telah memainkan peranan penting 
dalam usaha-usaha pencegahan ekstremisme 
kekerasan. Mereka bahkan mampu mengisi ruang 
yang tidak atau belum dilakukan pemerintah, 
terutama yang terkait dengan kelompok akar 
rumput. Peran itu bahkan dianggap menjadi contoh 
terbaik untuk tingkat kawasan Asia Tenggara.

Namun demikian, tidak seperti program-
program yang banyak mereka lakukan ke akar 
rumput, OMS yang terlibat dalam advokasi kebijakan 
yang lebih komprehensif sejak tahap penyusunan 
agenda, formulasi, adopsi, hingga evaluasi kebijakan, 
dan dilakukan bersama pemerintah masih sangat 
minim. Selain sumber daya, kapasitas, fokus, konteks 
tata kelola dan situasi politik menjadi tantangan 
dalam menjalankan strategi “luar-dalam” ini.

Di antara yang sedikit itu, Wahid Foundation, 
C-Save, AIDA, dan PPIM UIN Jakarta merupakan 

OMS yang memiliki 
program advokasi yang 
menyasar tiga atau lebih 
tahap kebijakan seperti 
perumusan agenda, 
penyusunan, dan adopsi 
kebijakan. Dalam advokasi 
tersebut, OMS ini berhasil 
memengaruhi proses 
lahirnya kebijakan. Koalisi 
yang didorong C-Save 
berhasil memasukkan 
rekomendasi definisi 
terorisme dalam UU 
Nomor 5 Tahun 2018; 
koalisi yang didorong 
Wahid Foundation berhasil 
mendorong terbitnya RAN 
PE; AIDA terlibat dalam 
penyusunan PP Nomor 
35 Tahun 2020; sedang 
PPIM UIN Jakarta berhasil 
mendorong lahirnya PMA 
Nomor 9 Tahun 2018.  

Terkait advokasi RAN 
PE, riset ini menemukan 

Riset ini menemukan setidak-tidaknya lima peran 
dan kontribusi yang secara khusus dilakukan 
Wahid Foundation. Dua di antaranya menemani 
para pejuang kebijakan (policy champions). Demi 
memperkuat Direktorat Kerja sama Regional 
Multilateral BNPT mendorong RAN PE, Wahid 
Foundation memasok informasi, data, dan 
pengetahuan terkait isu-isu krusial, termasuk 
membuat pertemuan formal dan informal. Peran 
kedua adalah mendorong pembingkaian isu. 
Melalui rekomendasi kebijakan dan hasil-hasil 
kajian, Wahid Foundation menyorongkan usaha 
pentingnya para pengambil kebijakan merespons 
isu pencegahan intoleransi sebagai salah satu 
faktor yang ikut memengaruhi ancaman 
ekstremisme kekerasan dan mengatasi bias 
kebijakan ekstremisme.
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setidak-tidaknya lima peran dan kontribusi 
yang secara khusus dilakukan Wahid 
Foundation. Pertama, menemani para 
pejuang kebijakan (policy champions). 
Demi memperkuat Direktorat Kerja sama 
Regional Multilateral BNPT mendorong 
RAN PE, Wahid Foundation memasok 
informasi, data, dan pengetahuan terkait 
isu-isu krusial, termasuk membuat 
pertemuan formal dan informal. 

Kedua, mendorong pembingkaian 
isu. Melalui rekomendasi kebijakan dan 
hasil-hasil kajian, Wahid Foundation 
menyorongkan usaha pentingnya para 
pengambil kebijakan merespons isu 
pencegahan intoleransi sebagai salah satu 
faktor yang ikut memengaruhi ancaman 
ekstremisme kekerasan dan mengatasi bias 
kebijakan ekstremisme. Ketiga, memperkuat 
dukungan Kementerian/Lembaga strategis. 
Wahid Foundation ikut mendorong 
percepatan RAN PE melalui pertemuan 
dengan Menkopolhukam. 

Bersama BNPT, Wahid Foundation 
berhasil membangun koalisi masyarakat 
sipil melalui pembentukan Forum OMS. WF 
juga melibatkan lebih dari 120 perwakilan 
OMS dan pemerintah lokal. WF berhasil 
memainkan peran sebagai katalisator 
sekaligus mediator untuk mempertemukan 
jaringan lokal dan nasional. Ini peran 
keempat yang berhasil dilakukan Wahid 
Foundation. Kelima, membangun opini 
publik dan mendorong transparansi. Wahid 
Foundation melakukan rangkaian kampanye 
publik melalui diseminasi informasi lebih 
dari 350 desain grafis, video, dan artikel di 
akun media sosial Wahid Foundation, media 
massa online, dan forum-forum tatap muka.

Namun begitu, Wahid Foundation juga 
menghadapi setidaknya empat tantangan 
pokok. Pertama, perbedaan pandangan 

dan pendekatan antara sejumlah OMS dan 
antara OMS dengan pemerintah. Salah 
satunya terkait dengan definisi ekstremisme 
kekerasan, partisipasi masyarakat, dan 
pengarusutamaan gender. Kedua, kurangnya 
kualitas pelibatan OMS oleh pemerintah. 
Proses penyusunan dan materi RAN 
PE sebagian besar sangat maju dalam 
melibatkan masyarakat sipil. Dibanding 
kolaborasi dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 
dan PP Nomor 77 Tahun 2019, advokasi RAN 
PE jauh lebih terbuka. Namun beberapa 
tahap masih belum cukup ideal. Dalam 
beberapa kasus, menunjukkan kurangnya 
kualitas partisipasi dan transparansi. 
Misalnya, publikasi dan kemudahan 
mengakses draf-draf perubahan RAN PE 
serta forum yang dapat memfasilitasi 
secara lebih terbuka antara OMS dengan 
panitia antar K/L.

Ketiga, lemahnya pengelolaan koalisi 
OMS. Di samping kelebihan, mekanisme dan 
koordinasi koalisi yang longgar membuat 
koalisi kurang mampu merespons dan 
menyepakati isu-isu krusial secara lebih 
efektif dan cepat. Belum adanya forum 
periodik koalisi membuat sikap OMS atas 
isu-isu tertentu lebih mencerminkan sikap 
satu atau beberapa OMS ketimbang koalisi. 

Keeempat, minimnya pelibatan 
Muhammadiyah, kelompok rentan, dan 
mantan pelaku. Advokasi WF berhasil 
mendapat dukungan dari NU dan perluasan 
jaringan terhadap kelompok minoritas 
seperti komunitas Kristen, Konghucu, dan 
penghayat kepercayaan. Namun, masih 
tampak minim menggandeng komunitas 
Muhammadiyah, korban, dan mantan pelaku 
terorisme, termasuk mereka yang dianggap 
kelompok intoleran dan ekstrem seperti 
anggota HTI dan mereka yang terafiliasi 
dengan kelompok Wahabi.
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RekomendasiH

1. PEMERINTAH

1.  Menetapkan kebijakan tentang 
kerangka kemitraan pemerintah-OMS 
yang disusun secara bersama-sama.

2.  Kerja sama dilakukan secara terencana 
dari tahap perencanaan, monitoring, 
evaluasi hingga pelaporan. 

3.  Memfasilitasi berdirinya forum 
bersama antara pemerintah-OMS. 
Forum tersebut bertujuan menjadi 
wadah bersama dalam perencanaan, 
koordinasi, monitoring, dan evaluasi 
program pencegahan ekstremisme 
kekerasan.

4.  Masing-masing Kementerian/Lembaga 
yang tergabung dalam Sekretariat 
Bersama dapat bekerja sama secara 
langsung dengan OMS tertentu yang 
memiliki kapasitas yang dibutuhkan. 

a.  Memperkuat kemitraan dengan OMS dalam 
upaya pencegahan ekstremisme kekerasan 
(Strategi Mengatasi Tantangan Kurangnya 
Kualitas Pelibatan OMS oleh Pemerintah). 
Berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 
2021, usaha ini menjadi tanggung jawab 
Sekretariat Bersama RAN PE yang dipimpin 
BNPT. Kerja sama dilakukan dengan 
menjalankan langkah-langkah berikut:

1.  Forum bersama OMS-Pemerintah 
tidak harus berupa sebuah forum 
baru, melainkan dapat berupa forum 
yang sudah ada. Usaha memfasilitasi 
ditujukan untuk menyempurnakan, 
memperkuat, dan memperluas 
keanggotaan dan keragaman anggota.

b.  Dalam menjalankan kemitraan dengan OMS, 
Pemerintah, terutama aktor utama yang 
terlibat langsung dalam kerja sama, didorong 
mempertimbangkan empat hal berikut 
(Strategi Mengatasi Tantangan Kurangnya 
Kualitas Pelibatan OMS oleh Pemerintah; 
Perbedaan Pandangan dan Pendekatan):

c.  Pemerintah menjalankan prinsip 
pengarusutamaan gender dengan 
memastikan setiap pelaksana, peserta, 
dan target program melibatkan sekurang-
kurangnya 30% perwakilan perempuan 
(Strategi Mengatasi Tantangan Perbedaan 
Pandangan dan Pendekatan).

2.  Keragaman latar belakang, struktur, 
kapasitas, keahlian, dan mekanisme 
keanggotaan dan anggota masing-
masing OMS. Sebagian OMS memiliki 
pengalaman dalam program advokasi 
kebijakan bersama pemerintah atau 
DPR, mengambil strategi tidak bekerja 
bersama pemerintah, fokus pada 
pemberdayaan di akar rumput, sedang 
sebagian lagi lebih banyak fokus pada 
kajian dan riset. 

3.  Visi, nilai, isu, dan strategi masing-
masing OMS. Pemerintah perlu 
menyadari dan mempertimbangkan 
isu-isu yang dianggap fundamental, 
tidak dapat dinegosiasikan, dan dapat 
dinegosiasikan. Pertimbangkan pula 
di mana letak perbedaan dengan 
pemerintah. Apakah perbedaan tersebut 
berada pada nilai, strategi, atau taktik?

4.  Kompleksitas hubungan antar-OMS 
dalam koalisi. Semakin beragam OMS 
yang tergabung dalam koalisi, semakin 
kompleks pola pengambilan keputusan. 
Kompleksitas ini bisa terlihat dari 
perbedaan-perbedaan pandangan 
antar-OMS dalam koalisi. Karena itu, 
pemerintah perlu mempertimbangkan 
prinsip dan mekanisme yang dibuat 
dalam koalisi-OMS.

5.  Memberi ruang dialog dengan OMS 
yang mengambil strategi advokasi 
dari luar. Masukan dan suara-suara 
kritis mereka perlu dilihat sebagai 
pola kolaborasi lain. Dengan memberi 
tempat pada mereka, pemerintah akan 
mendapatkan isu-isu penting yang bisa 
menjadi dasar pengambilan keputusan.
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a.  Menjalankan mekanisme pengawasan 
pelaksanaan RAN PE dan mempublikasikan 
laporan pengawasan kepada publik 
(Strategi Mengatasi Tantangan Kurangnya 
Kualitas Pelibatan OMS oleh Pemerintah; 
Perbedaan Pandangan dan Pendekatan).

b.  Meningkatkan kerja sama dengan OMS 
dalam pengawasan pelaksanaan RAN PE 
(Strategi Mangatasi Tantangan Kurangnya 
Kualitas Pelibatan OMS oleh Pemerintah; 
Perbedaan Pandangan dan Pendekatan).

c.  Mendorong lahirnya para pejuang 
kebijakan (policy champions) dari anggota 
DPR yang mendukung efektivitas 
pengawasan implementasi RAN PE (Strategi 
Mangatasi Tantangan Kurangnya Kualitas 
Pelibatan OMS oleh Pemerintah; Perbedaan 
Pandangan dan Pendekatan).

2. DPR

a.  Melakukan evaluasi dan merumuskan 
pembelajaran dalam proses advokasi 
kebijakan pencegahan ekstremisme 
kekerasan yang sudah dijalankan. Evaluasi 
dapat menjadi bahan perbaikan dan 
pembelajaran dalam meningkatkan 
efektivitas advokasi kebijakan selanjutnya 
(Strategi Mengatasi Tantangan Lemahnya 
Pengelolaan Koalisi; Perbedaan Pandangan 
dan Pendekatan).

b.  Meningkatkan kerja sama dengan 
pemerintah dan DPR dalam upaya 
pencegahan ekstremisme kekerasan 
(Strategi Mengatasi Lemahnya Pengelolaan 
Koalisi; Perbedaan Pandangan dan 
Pendekatan).

c.  Kerja sama tersebut dapat dilakukan 
dengan langkah-langkah berikut (Strategi 
Mengatasi Lemahnya Pengelolaan Koalisi; 
Perbedaan Pandangan dan Pendekatan):

d.  Mendorong koalisi-koalisi OMS yang bergerak 
dalam isu pencegahan ekstremisme kekerasan 
dan isu-isu terkait dan menyusun mekanisme 
koalisi dan berjejaring (Strategi Mengatasi 
Lemahnya Pengelolaan Koalisi; Perbedaan 
Pandangan dan Pendekatan). Mekanisme 
tersebut berisi prinsip, nilai, mekanisme 
keanggotaan dan pengambilan keputusan, 
dan target-target koalisi. Dalam menyusun 
dan mengembangkan mekanisme koalisi ini, 
perlu dipertimbangkan beberapa hal:

3. ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL 
(TERMASUK WAHID FOUNDATION)

1.  Terlibat aktif dalam penyusunan 
kerangka kemitraan pemerintah-
OMS dalam upaya-upaya pencegahan 
ekstremisme kekerasan. 

2.  Merumuskan standar dan mekanisme 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
RAN PE sebagai salah satu bagian 
dalam kerangka kemitraan.

1.  Mempertimbangkan koalisi yang sudah 
terbentuk dan memperluasnya.

2.  Keragaman latar belakang, struktur, 
kapasitas, keahlian, dan mekanisme 
keanggotaan dan anggota masing-
masing OMS. Keragaman ini akan 
sangat membentuk dalam menyediakan 
keragaman mekanisme dan strategi-
strategi koalisi dalam advokasi kebijakan.

3.  Visi, nilai, isu, dan strategi yang 
dipilih masing-masing OMS. Dengan 
mempertimbangkan ini, koalisi dapat 
menentukan OMS yang akan didorong 
untuk bekerja dari dalam bersama 
pemerintah dan OMS yang berperan 
bekerja dari luar untuk menyuarakan 
suara-suara masyarakat sipil, termasuk 
hal-hal yang dapat dan tidak dapat 
dinegosiasikan dalam advokasi kebijakan.

4.  Representasi suara dan kepentingan 
kelompok rentan dan minoritas, seperti 
komunitas keagamaan dan keyakinan 
minoritas, perempuan, anak, korban dan 
mantan pelaku intoleransi, ekstremisme 
kekerasan, dan terorisme.
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e.  Mendorong OMS yang akan dan 
telah memilih strategi luar-dalam 
meningkatkan kapasitas lewat pelatihan, 
forum berbagi pengalaman atau 
terlibat dalam program advokasi secara 
sistematis dalam tiga atau lebih tahap 
kebijakan (Strategi Mengatasi Lemahnya 
Pengelolaan Koalisi).

f.  Mendorong koalisi OMS menyusun 
dan menjalankan strategi memperluas 
koalisi dan jaringan kepada OMS 
keagamaan seperti MUI, PGI, KWI, PHDI, 
Matakin, Walubi, organisasi penghayat 
kepercayaan, kelompok rentan, korban 
dan mantan pelaku intoleransi, 
ekstremisme kekerasan, dan terorisme. 
(Strategi Mengatasi Minimnya Pelibatan 
Muhammadiyah dan Kelompok Rentan).

g.  Mendorong peningkatan kerja sama OMS-
Pemerintah Daerah dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi 
aksi pencegahan ekstremisme kekerasan 
(Strategi Mengatasi Tantangan Kurangnya 
Kualitas Pelibatan OMS oleh Pemerintah).

a.  Mendukung OMS dalam advokasi 
kebijakan melalui program-program 
peningkatan kapasitas, forum kebijakan 
bersama pemerintah dan DPR (Strategi 
Mengatasi Lemahnya Pengelolaan Koalisi; 
Kurangnya Kualitas Pelibatan OMS oleh 

a.  Mengembangkan riset-riset kebijakan 
tentang OMS, advokasi kebijakan, 
dan ekstremisme kekerasan (Strategi 
Mengatasi Tantangan Perbedaan 
Pandangan dan Pendekatan; Lemahnya 
Pengelolaan Koalisi). Riset-riset tersebut 
dapat diarahkan untuk melihat 
beberapa isu:

b.  Mengembangkan program-program 
peningkatan kapasitas bagi aktor-aktor 
strategis di Kementerian/Lembaga, 
terutama anggota Sekretariat Bersama, 
terkait dengan kolaborasi dan kerja 
sama dengan OMS (Strategi Mengatasi 
Kurangnya Kualitas Pelibatan OMS oleh 
Pemerintah).

4. ORGANISASI INTERNASIONAL NON
PEMERINTAH DAN LEMBAGA
PEMBANGUNAN DI BAWAH PBB

5. LEMBAGA RISET DAN KAJIAN

1.  Strategi advokasi yang dipilih oleh 
OMS atau koalisi OMS. Dukungan 
tersebut sebaiknya mempertimbangkan 
keragaman strategi advokasi, baik 
bekerja bersama pemerintah atau tidak.

2.  Langkah-langkah koordinasi dan 
sinergi dengan Kementerian/Lembaga 
untuk mendorong terlaksananya kerja 
sama antara Kementerian/Lembaga 
dengan OMS.

1.  Kontribusi dan tantangan OMS dalam 
penyusunan kebijakan. 

2.  Strategi-strategi ideal OMS di 
Indonesia dalam advokasi kebijakan 
pencegahan ekstremisme kekerasan di 
Indonesia.

3.  Advokasi kebijakan OMS di tingkat 
daerah.

4.  Advokasi OMS di Indonesia dan 
perbandingan dengan negara-negara 
lain berbasis kawasan.

3.  Berpartisipasi aktif dalam proses 
perencanaan, pelaksanaan, monitoring, 
dan evaluasi program pencegahan 
ekstremisme kekerasan di Indonesia.

4.  Kerja sama dapat dilakukan melalui 
Sekretariat Bersama RAN PE atau 
secara langsung bekerja sama dengan 
Kementerian/Lembaga tertentu 
sesuai dengan program dan visi OMS 
masing-masing.

Pemerintah). Dalam menjalankan usaha ini, 
Organisasi Internasional Non-Pemerintah 
dan Lembaga Pembangunan di Bawah PBB 
perlu memerhatikan:
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merespons sejumlah rencana kebijakan seperti UU Terorisme.

Lembaga ini melakukan banyak penelitian dan pelatihan tentang 
isu toleransi, pencegahan kekerasan, dan terorisme. Lembaga yang 
didirikan Ahmad Syafi’i Mufid juga memiliki program penelitian 
di kalangan narapidana terorisme dan pelatihan para khatib 
dan guru.

Organisasi ini memiliki tugas fokus area kerja penurunan 
ketimpangan, pelaksanaan tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(SDGs), Hak Asasi Manusia (HAM), dan Demokrasi. Selama lima tahun 
terakhir, dalam isu toleransi dan pencegahan ekstremisme kekerasn 
INFID banyak melakukan kajian, riset, dan rekomendasi kebijakan. 
Bersama jaringan di tingkat lokal, INFID mendorong implementasi 
kebijakan pencegahan di tingkat lokal.
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Gabungan sarjana (intelektual), aktivis sosial, dan pendidik yang telah 
bergelut dengan isu gender, maskulinitas, kekerasan laki-laki, dan isu 
keagamaan. Sebagian besar dari mereka merupakan alumni universitas di 
Australia. Mereka menerbitkan beberapa artikel terkait isu yang menjadi 
fokusnya seperti “Masculinism in the Creed of Jihad” (2017).

Organisasi yang berdiri pada 1998 ini memiliki program-program yang 
diarahkan untuk membangun kesetaraan dan keadilan gender. KPI 
memiliki ratusan pengurus di tingkat wilayah. KPI juga ikut terlibat 
dalam mendiskusikan RAN PE. Bersama dengan WGWC LKPI yang 
memiliki konstituen hingga ke level grass-root mengusulkan adanya 
Raperda menyusul disahkannya RAN PE akhir Januari lalu agar dapat 
memaksimalkan pelaksanaan peraturan ini di tingkat daerah.

Organisasi di bawah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini banyak 
melakukan kajian, survei, dan riset tentang ekstremisme kekerasan. 
PPIM menjadi pelaksana program Convey yang menyasar pengajaran 
agama dan bertumbuhnya ekstremisme di kalangan masyarakat. 
Program ini juga menjalankan aktivitas advokasi kebijakan dan 
kampanye publik, termasuk yang menyasar anak muda. Melalui 
Convey, PPIM melibatkan 23 lembaga yang tersebar di Indonesia.

Fokus pada dialog antar-iman dengan menjunjung tinggi nilai 
kemanusiaan dan demokrasi. Interfidei memiliki perhatian yang 
besar pada kasus intoleransi serta maraknya kecenderungan 
konservatisme maupun radikalisme di kalangan masyarakat 
termasuk dalam ranah pendidikan. Interfidei bersama dengan 
anggota WGWC mengusulkan adanya Raperda menyusul 
disahkannya RAN PE awal Januari 2021 agar dapat memaksimalkan 
pelaksanaan peraturan ini di tingkat lokal. OMS ini juga menjadi 
anggota SEAN-CSO.

Fokus pada Islam dan etika dengan Universitas Paramadina sebagai 
basisnya. PIEC menyelenggarakan acara terkait isu radikalisme 
seperti talkshow bertajuk “Membentengi Pemuda dari Radikalisme 
dan Terorisme”. OMS ini merupakan mitra Convey.

Fokus pada penelitian dan advokasi dengan tema pluralisme, 
demokrasi, perdamaian, agama, dan kekerasan. Kegiatan PUSAD 
yang menonjol adalah Bina Damai dan pemolisian untuk konflik 
keagamaan di Indonesia. OMS ini pernah memiliki Nota Kesepahaman 
(MoU) dengan Polri terkait penyelenggaraan kegiatan untuk 
pembuatan kebijakan penanganan hate speech (ujaran kebencian) 
oleh Polri. PUSAD juga menjadi anggota SEAN-CSO dan mitra Convey.

Organisasi ini memiliki program antara lain monitoring terhadap 
media radikal dan menciptakan database nasional yang fokus pada 
munculnya ancaman terorisme yang paling mutakhir di Indonesia.
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Fokus pada kontra-terorisme, konflik internasional, dan studi Timur 
Tengah. Publikasi OMS di bawah FISIP UIN Jakarta ini berjudul “Ekonomi 
Kaum Muda dan Kebijakan Kontra-Terorisme” yang diterbitkan bekerja 
sama dengan Convey.

Menyasar anak muda untuk isu terkait toleransi dan hal lain yang 
sejenis. OMS ini penah memproduksi podcast Teman Seperjuangan 
#Merawat Toleransi bekerja sama dengan KBR 68 H dan Convey.

Lembaga yang mendukung pemerintah daerah, OMS, dan pemimpin 
lokal untuk isu pemerintahan, inklusi sosial, dan sistem keadilan, HAM, 
toleransi, dan pertumbuhan ekonomi yang merata. Lembaga ini juga 
merupakan bagian dari SEAN-CSO.

Studio ini memproduksi konten media untuk isu-isu toleransi dan 
umum. Didirikan oleh Deden Ridwan yang juga mantan CEO Naura 
Books, perusahaan penerbitan buku di bawah grup Mizan.

Fokus pada isu demokrasi dan perdamaian serta aktif melakukan 
riset dan advokasi. Area riset meliputi kebebasan beragama, 
pencegahan ekstremisme kekerasan, aturan hukum, bisnis, HAM, dan 
isu keamanan.

Organisasi yang didirikan Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. 
Nasaruddin Umar ini melakukan sejumlah survei, di antaranya 
bekerja sama dengan BNPT dan FKPT pada 2017 dan 2020. The Nusa 
Institute juga menjalankan diskusi bulanan seputar isu keagamaan 
dan terorisme.

Fokus pada kajian komunikasi politik ketika didirikan guna mendukung 
kemajuan civil society di Indonesia. Pernah menerbitkan Buletin ‘Muslim 
Muda Indonesia’ yang diterbitkan seminggu sekali dan diedarkan ke 
masjid-masjid di DKI Jakarta dan sekitarnya setiap menjelang shalat 
Jumat. Bulletin MMI merupakan kerja sama dengan Convey.

Bagian dari organisasi PBB yang bekerja di 170 negara untuk 
menurunkan kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan eksklusi, 
dan membangun ketahanan sehingga setiap negara bisa selalu 
berkembang. UNDP terlibat dalam sejumlah program terkait 
ekstremisme kekerasan seperti program Convey yang dijalankan 
bersama dengan PPIM UIN Jakarta, Protect, dan Peace Village oleh 
Wahid Foundation. Sejak tahun 2014, UNDP memiliki fokus utama 
terkait isu ini seperti dalam program Democratic Governance and 
Peace Building berupa Preventing Violent Extremism (PVE).

Organisasi ini didirikan untuk meneruskan nilai dan perjuangan Gus 
Dur dalam isu toleransi dan demokrasi. Dalam isu CVE WF menyasar 
kelompok populasi umum dan rentan. Di antara program yang 
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35 dijalankan adalah Desa Damai dan Sekolah Damai di beberapa 
provinsi. Sejak awal penyusunan hingga pengesahan, WF aktif terlibat 
aktif dalam penyusunan RAN PE bersama BNPT dan OMS lainnya.
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Fokus pada pembangunan perdamaian (peacebuilding) lintas benua 
dengan bekerja di 31 negara, termasuk Indonesia. OMS ini melakukan 
beberapa kegiatan terkait ujaran kebencian dan ekstremisme 
kekerasan dengan perspektif perdamaian seperti pengembangan 
modul pelatihan Pengarusutamaan Common Ground Approach (CGA) 
untuk Perempuan Pembina Perdamaian dan festival multimedia 
bertajuk “#CiptaDamai ‘Berani Kreatif Akhiri Kekerasan” dengan fokus 
anak muda untuk sadar toleransi, konflik, radikalisme, ekstremisme, 
dan bullying serta teman lain yang sejenis.

Fokus pada aktivitas filantropi dengan area kerja berupa penguatan 
sektor pendidikan, penguatan pesantren, pendidikan kewirausahaan, 
dan penelitian. OMS ini pernah mengadakan International Youth 
Leadership Camp pada 2018 bertajuk “Strengthening the Value of 
Islam Rahmatan lil ‘Alamin among Young Islam”. Acara ini dihelat bagi 
anak muda untuk mempromosikan Islam moderat dan mencegah 
radikalisme bekerja sama dengan Convey.

Didirikan oleh Ali Fauzi Manzi dan para mantan kombatan untuk mendidik 
anak-anak, janda, serta para istri yang suaminya masih dipenjara karena 
kasus terorisme. Yayasan ini membangun TPA, pesantren, dan masjid guna 
mewujudkan misi ini dengan dukungan BNPT.

PeaceGen bergerak di bidang pendidikan perdamaian. Organisasi ini 
fokus pada pengembangan pelatihan perdamaian, media pembelajaran 
perdamaian, dan kegiatan kampanye serta aktivasi konten perdamaian. 
Bersama C-Save, PeaceGen mengembangkan program SITI (Sistem 
Deteksi dan Penanganan Dini) untuk meningkatkan daya tangkal dan 
kekebalan terhadap rekrutmen paham ekstremisme dan rekatnya kohesi 
sosial masyarakat berbasis komunitas.

Bergerak pada isu pendampingan mantan narapidana teroris. Program-
program yang dikembangkan antara lain pendampingan mantan 
narapidana terorisme dan keluarga meliputi trauma healing hingga 
pemberdayaan ekonomi. Wilayah program YPP antara lain Jawa Tengah 
dan Sulawesi.
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