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Kata Pengantar

Pandemi Covid-19 yang telah membawa dampak signifikan tidak hanya terhadap kesehatan 

namun juga sektor lainya, tidak terkecuali tren radikalisme dan terorisme. Berdasarkan riset 

yang dilakukan oleh Komnas Perempuan tahun 2020, Pandemi Covid-19 juga diiringi dengan 

kebangkitan Gerakan kelompok Radikalis dan ektrimis di sejumlah daerah di Indonesia. Pandemi 

Covid-19 sengaja dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis untuk melakukan mobilisasi kebencian 

terhadap pemerintah. Covid-19 diangap sebagai Azab Tuhan kepada pemerintah yang sekuler 

(thogut). Lebih jauh, Covid-19 dianggap sebagai “Dhukhon” Pra Kondisi kemunculan Dajjal. 

Meluasnya pengaruh paham radikal dna terorisme ini kemudian mengarahkan pada upaya 

untuk mendifinisikan kembali konsep dan kebijakan keamanan. Radikalisme dan terorisme 

dianggap sebagai ancaman kemanan baru. Dalam pandangan tradisional, potensi gangguan 

keamanan dibatasi pada aspek militer. Pandangan ini kemudian dikoreksi dengan pemikiran 

non-tradisional yang memasukkan kategori ancaman keamanan non militer, dengan berpusat 

pada manusia. 

Konsep yang kemudian dikenal dengan isitilah “Keamanan manusia,” tersebut pada 

prinsipnya ingin menjadikan manusia sebagai titik rujukan dan fokus utama. Melalui General 

Assembly resolution 66/290 pada 10 September 2012, kemudian UN menjadikan human 

security sebagai pendekatan untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan kehidupan yang 

multidimensi dan lintas sektor dengan berpegang pada prinsip pengarustamaan hak individu  

untuk hidup secara bebas dan bermartabat dan bebas dari rasa takut. (UNTFHS, 2016).

Dengan berpedoman pada prinsip keamanan insani tersebut, ditambah dengan prinsip 

keadilan gender dan dalam kerangka 9 nilai Gus Dur, Modul pelatihan ini pada dasarnya 

memimiliki tujuan untuk mengembangkan kapasitas para pengambil kebijakan di tingkat desa 

dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, 

intoleransi dan ekstremisme kekerasan.

Secara berurutan, modul ini disusun mengikuti empat alur utama. Masa pengenalan yang 

fokus pada upaya menbangun rasa saling percaya dan mengumpulkan harapan peserta dan 

menyusun kesepakatan bersama merupakan alur pertama dalam modul ini. Adapun alur kedua 

fokus pada penguatan perspektif para pemangku kepentingan di tingkat desa dengan wawasan 

terkait intoleransi dan ekstremisme dan 9 nilai utama Gus Dur. Semetara alur ketiga akan lebih 

fokus pada penguatan pengetahuan dan ketrampilan terkait Hak Asasi Manusia, kemananan 

insani, perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak. Sedangkan alur keempat lebih fokus 

pada penyusunan rencana para pemangku kepentingan di tingkat desa dalam menerapkan 

pengetahuan dan ketrampilan yang didapat. Secara spesifik alur terakhir diarahkan pada upaya 

untuk mengidentifikasi sumber daya di Desa/Kelurahan untuk pencegahan dan penanganan 

intoleransi dan ekstremisme kekerasan di Desa Damai dengan pendekatan keamanan insani dan 



pemberdayaan perempuan. Selain itu, peserta juga diarahkan untuk merumusan mekanisme 

pelaksanaannya dalam konteks kebijakan desa.

Akhir kata, kami dari Wahid Foundation berharap bahwa Modul Pelatihan Pengambil Kebijakan 

Desa Damai, Membangun Toleransi dan Mencegah Ekstremisme Kekerasan dengan Pendekatan 

Keamanan Insani dan Keadilan Gender ini bisa memperkuat pemahaman dan ketrampilan 

pemangku kepentingan di tingkat desa dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan 

desa yang damai, adil gender dan mendasarkan pada prinsip keamanan insani. Atas terbitnya 

modul ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Siti Aminah Tardi yang secara seirus 

menuyusun dan mengawal modul ini dari awal sampai akhir. Kami juga mengucapkan terima 

kasih mendalam kepada aparat desa damai yang telah memberikan masukan berharga untuk 

penyempurnaan modul ini. Tak lupa, ucapan terima kasih juga kami berikan kepada UN Women 

yang telah mendukung secara penuh penyusunan dan penerbitan modul ini. 
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9Bagian 1: Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
Sebagai sebuah negara kesatuan, Indonesia memiliki keragaman etnis, bahasa, 

maupun agama. Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia berhasil menyatukan 

keragaman tersebut melalui semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda 

tetapi tetap satu. Meski demikian, seiring perjalanan bangsa Indonesia sejak merdeka 

sampai dengan sekarang, masih saja terjadi konflik etnis maupun agama. Seperti konflik 

antar suku Madura dan Dayak di Kalimantan, konflik agama di Ambon dan Poso pada akhir 

tahun 1990-an, juga kekerasan, diskriminasi dan permusuhan terhadap penganut Syiah, 

Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) atau kelompok agama minoritas lainnya. 

Selain konflik berdasarkan etnis dan agama, kita juga dihadapkan dengan 

perkembangan sikap, perilaku dan tindakan intoleransi, bahkan ekstremisme berbasis 

kekerasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perkembangan 

ruang bagi penyebaran nilai kekerasan ini perlu mendapatkan perhatian agar tidak meluas 

dan mengancam integrasi bangsa. Potret ini nampak dalam Catatan Desk Kebebasan 

Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Komnas HAM yang menemukan bahwa terjadi 

peningkatan sikap intoleransi di Indonesia. Komnas HAM menerima 74 kasus intoleransi 

(2014), 87 kasus (2015), dan 100 kasus (2016)1. Hal ini sejalan dengan temuan Survei 

Nasional Potensi Intoleransi dan Radikalisme Sosial Keagamaan di Kalangan Muslim di 

Indonesia (2016) yang menemukan bahwa dari 1.520 responden berusia 17 tahun ke atas 

atau menikah di 34 propinsi di Indonesia, 38,4% tidak toleran terhadap kelompok agama 

lain. Sementara itu, 49% responden tidak toleran terhadap kelompok yang tidak mereka 

sukai (berdasarkan suku, adat, etnis, ras, preferensi seksual dan organisasi keagamaan 

yang berbeda seperti Syiah, Nahdatul Ulama, Muhamadiyah, Ahmadiyah, dll)2. Gambaran 

ini sejalan dengan temuan Survei Nasional tentang Sikap Keberagaman di Sekolah dan 

Universitas di Indonesia yang diselenggarakan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat dari 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Survei yang mengambil tempat di 34 propinsi 

dan diikuti 1.522 siswa, 337 mahasiswa, 264 guru dan 58 dosen itu memberikan gambaran 

bahwa secara implisit, sejumlah 43,88% siswa/mahasiwa memiliki sikap intoleransi dan 

sejumlah 6.56% tergolong radikal. Sementara di kalangan guru/dosen, sejumlah 27,08% 

bersikap intoleran dan sejumlah 56,78% tergolong radikal3.

Hasil survey tersebut seturut dengan hasil pemantauan Wahid Institute selama 10 tahun 

terakhir. Dalam 120 bulan, Indonesia mengalami sebanyak 1.420 tindakan pelanggaran hak 

kemerdekaan beragama/berkeyakinan oleh aktor non-Negara atau rata-rata 12 tindakan 

per bulan dan 1.033 tindakan pelanggaran negara atau rata-rata sembilan tindakan per 

bulan. Jenis tindakan pelanggaran teratas oleh negara adalah “Pembatasan/ penutupan/ 

1 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2016, Komisi Nasional Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 2016, halaman 15

2 The Wahid Foundation dan Lembaga Survey Indonesia, Potensi Intoleransi Dan Radikalisme Sosial-Keagamaan Di Kalangan Muslim Indonesia, 
diakses di http://wahidfoundation.org/index.php/publication/detail/Hasil-Survey-Nasional-2016-Wahid-Foundation-LSI pada 11 Nopember 2020

3 Tim PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “Api dalam Sekam” Keberagamaan Muslim Gen-Z, Survei Nasional tentang Keberagamaan di Sekolah 
dan Universitas di Indonesia, PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016
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penyegelan tempat ibadah” (163 tindakan) dan “intimidasi” untuk aktor non-Negara (205 

tindakan). 4

Gejala intoleransi dan ekstremisme kekerasan sudah menjalar hingga ke pelosok 

desa di Indonesia, seiring dengan perubahan pola penyebaran ide-ide radikal. Pada 

mulanya, penyebaran ide-ide radikal dilakukan dengan menyusup pada lembaga-lembaga 

keagamaan, sekolah dan pesantren secara tatap muka. Seiring perkembangan teknologi, 

paham tersebut juga disebarkan melalui internet, media sosial dan layanan pesan singkat. 

Faktor pendorong seseorang menjadi radikal semakin beragam. Perubahan yang 

terasa adalah faktor ekonomi yang tak lagi jadi faktor utama pendorong seseorang menjadi 

radikal. Seseorang bisa terpapar radikalisme akibat pengaruh orang terdekat mereka. 

Namun, faktor-faktor itu hanyalah pendorong awal. Yang paling berbahaya adalah faktor 

pendorong itu dikemas dengan tafsiran agama yang menyimpang. Misalnya, tafsiran jihad, 

hijrah, tafsiran thogut yang diarahkan satu makna, dan tafsiran kafir yang dipaksakan ke 

semua orang5. Hasil penelitian Wahid Foundation tentang “Intoleransi dan Radikalisme 

di Kalangan Perempuan” di lima wilayah, yaitu Bogor, Depok, Solo Raya, Malang dan 

Sumenep, menjelaskan bagaimana faktor pendorong dan faktor penarik sikap intoleransi 

dan radikalisme saling mempengaruhi dan berkelindan. Faktor pendorong terletak pada titik 

jenuh, tepatnya saat seseorang berjumpa dengan interpretasi ajaran intoleran dan radikal 

yang seketika membuat aktor merasa menemukan pemahaman baru terhadap agama. 

Sedangkan, tiga faktor penarik yang membangun sikap intoleran dan radikal, antara lain: 

(i) relasi sosial-personal, seperti suami isteri dan pertemanan; (ii) ideologi yang menarik 

untuk mengatasi titik jenuh; dan (iii) faktor ekonomi, yakni imajinasi bahwa sistem khilafah 

akan memperbaiki kesenjangan ekonomi. Faktor penarik dan pendorong tersebut dapat 

terjadi baik pada lelaki maupun perempuan6.

Meskipun hasil riset menyajikan potret yang mengkhawatirkan, namun beberapa pola 

juga ditangkap dari survei-survei dan pemantauan di atas, antara lain: 

a. Bagi responden yang setuju/mendukung nilai-nilai demokrasi, maka lebih rendah 

kemungkinannya mereka memiliki sikap intoleransi terhadap kelompok lain. 

b. Responden perempuan memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk memiliki 

sikap radikal terhadap kelompok lain.

c. Pendekatan sosio-kultural menyediakan alternatif dalam mempromosikan Kemerdekaan 

Beragama/ Berkeyakinan sekaligus mencegah berbagai pelanggaran7. 

Ekstremisme kekerasan dalam bentuk terorisme sebagai salah satu bentuk kejahatan 

transnasional telah diidentifikasi sebagai ancaman keamanan baru bagi negara. Dalam 

pandangan konvensional, konsep keamanan selalu dikaitkan dengan keselamatan dan 

4 The Wahid Foundation, Ringkasan Eksekutif Tawar-Menawar Kebebasan: Satu Dekade Pemantauan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan 
(KBB), Wahid Foundation, Jakarta:2020

5 Suaib Tahir, Abd. Malik, Novrika, Buku Panduan Pencegahan Radikalisme Di Lingkungan Kerja BUMN dan Perusahaan Swasta, Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme (BNPT) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kamar Dagang dan Industri (KADIN INDONESIA), Cetakan 
Kedua: Maret 2020, halaman 23

6 The Wahid Foundation, “Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Perempuan” di lima wilayah yaitu Bogor, Depok, Solo Raya, Malang dan 
Sumenep, Wahid Foundation, Jakarta, 2017 diakses di https://drive.google.com/file/d/1o12yYuYq372LRYELOd1htMQYfEQOWYUb/view

7 The Wahid Foundation (2020), op.cit
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pertahanan negara, dengan mengedepankan pendekatan militer. Saat ini terdapat 

perubahan paradigma keamanan dari paradigma yang state-centric menjadi paradigma 

yang lebih memperhatikan keamanan insani (human security). 

Konsep keamanan insani didasarkan pada pemikiran bahwa konflik yang terjadi 

saat ini lebih banyak terjadi di dalam negara daripada antarnegara. Laporan UNDP 1994 

menekankan pemaknaan human security sebagai sesuatu yang universal dan relevan 

dengan semua manusia di mana pun. Keamanan insani memusatkan perhatian pada manusia 

(people-centered) dan bukan negara (state-centered), dengan memaknai keamanan 

pada tujuh wilayah yaitu: (1) keamanan ekonomi (economic security), (2) makanan (food 

security), (3) kesehatan (health security), (4) lingkungan (environmental security), (5) pribadi/ 

individu (personal security), (6) komunitas (community security), dan (7) politik (political 

security). Konsep ini juga mengidentifikasi enam ancaman terhadap keamanan insani 

yaitu: pertumbuhan penduduk yang tak terkendali, disparitas peluang-peluang ekonomi, 

tekanan migrasi penduduk, degradasi lingkungan, perdagangan narkotika, dan terorisme 

internasional. Dengan demikian pendekatan keamanan insani menjadi pilihan karena konsep 

ini secara komprehensif mampu menjembatani kepentingan keamanan antara kepentingan 

keamanan militer dengan keamanan ekonomi, pangan, energi, pribadi, politik, komunitas, 

dan keamanan lingkungan.

Pada tingkat desa, Wahid Foundation juga meyakini desa-desa di Indonesia memiliki 

potensi baik untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Dari keyakinan inilah 

lahir inisiatif untuk mengembangkan program Desa/Kelurahan Damai yang diharapkan 

dapat menjaga masyarakat dari bahaya-bahaya yang dapat memecah persaudaraan dan 

kebangsaan berdasarkan 9 (Sembilan) nilai Gus Dur. Nilai-nilai toleransi, demokrasi dan 

HAM, yang dipromosikan dan diperjuangkan Gus Dur dirumuskan dalam 9 (sembilan) nilai, 

yaitu: Ketauhidan, Kemanusiaan, Keadilan, Kesetaraan, Pembebasan, Kesederhanaan, 

Persaudaraan, dan Kearifan Lokal. Dalam membangun Desa Damai, pengaplikasian 

pendekatan keamanan insani berpijak pada 4 empat pilar, yaitu: berpusat pada manusia, 

konteks spesifik, pencegahan dan perlindungan, dan pemberdayaan.  

Program Desa/Kelurahan Damai memiliki sembilan indikator, yaitu: (1) Komitmen. (2) 

Promosi dan Edukasi. (3) Peduli. (4) Nilai dan Norma Kearifan Lokal. (5) Deteksi Dini. (6) 

Sistem Respon. (7) Partisipasi Perempuan. (8) Struktur yang Akuntabel. (9) Fasilitas. Pilot 

project Desa/Kelurahan Damai ini sudah berlangsung selama dua tahun terakhir untuk 

sembilan desa dan kelurahan yang tersebar di tiga provinsi, meliputi Jawa Barat, Jawa 

Tengah, dan Jawa Timur. Sembilan desa tersebut adalah Desa Nglinggi dan Desa Gemblegan  

(Klaten, Jawa Tengah); Desa Guluk-Guluk dan Desa Prancak (Sumenep, Jawa Timur). Dalam 

membangun Desa Damai, dua aspek utama yang menjadi kunci untuk mencegah intoleransi 

dan ekstremisme kekerasan adalah pembangunan ekonomi desa dan pemberdayaan 

perempuan. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan ketahanan komunitas yang bisa 

mencegah terjadinya konflik dan menempatkan perempuan sebagai aktor utama dalam 

mewujudkan perdamaian dalam keluarga, masyarakat dan tata kelola pemerintahan. 
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1.2 Tujuan Penyusunan Modul 
Modul pelatihan ini disusun untuk mengembangkan kapasitas pemangku desa, pokja 

Desa Damai, dan kelompok perempuan dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan 

pencegahan kekerasan terhadap perempuan, intoleransi dan ekstremisme kekerasan.  

Adapun tujuan khusus penyusunan modul ini adalah:

a. Memberikan perspektif pendekatan keamanan insani dan keadilan gender dalam 

pencegahan kekerasan terhadap perempuan, intoleransi dan ektsremisme kekerasan 

dalam pelaksanaan rencana aksi Desa Damai. 

b. Mengembangkan kapasitas pengetahuan tentang pencegahan intoleransi, ekstremisme 

kekerasan dan kekerasan terhadap perempuan dalam kerangka hukum internasional 

dan nasional dalam kerangka 9 nilai Gus Dur.

1.3 Ringkasan Modul
Isi modul pelatihan ini mencerminkan 3 aspek yang akan diberikan dalam pelatihan, 

yakni perspektif dan nilai, pengetahuan dan keterampilan, dengan ringkasan sebagai berikut:

TUJUAN MATERI POKOK BAHASAN METODE

Modul 1: Orientasi Pelatihan

1. Seluruh komponen 

pelatihan saling mengenal 

satu sama lain 

2. Memahami cara-cara 

yang dibutuhkan untuk 

mencapai harapan dan 

menghindari kekhawatiran.

3. Menyepakati aturan 

bersama dalam pelatihan

Orientasi 

Pelatihan

1. Perkenalan

2. Harapan dan 

kekhawatiran

3. Kesepakatan  

pembelajaran 

Curah pendapat

Permainan

Diskusi 

Kelompok

Modul 2: Pengantar Memahami Intoleransi dan Ekstremisme Kekerasan

1. Menjelaskan perbedaan 

antara intoleransi, 

radikalisme dan terorisme

2. Mengidentifikasi tahapan 

radikalisasi

3. Mengidentifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi 

terjadinya intoleransi dan 

ekstremisme kekerasan 

Pengantar 

Memahami 

Intoleransi dan 

Ekstremisme 

Kekerasan

1. Pengertian 

intoleransi, 

radikalisme dan 

terorisme

2. Tahapan 

Radikalisasi

3. Faktor-faktor 

penarik dan 

pendorong 

intoleransi, 

radikalisme dan 

terorisme

Curah pendapat

Ceramah singkat 

narasumber
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TUJUAN MATERI POKOK BAHASAN METODE

Modul 3: Intoleransi dan Ekstremisme Kekerasan Ditinjau Dari Perspektif Tafsir 

Keagamaan

1. Menjelaskan prinsip-

prinsip agama yang anti 

kekerasan

2. Memberikan alternatif 

tafsir keagamaan 

atas intoleransi dan 

ekstremisme kekerasan

3. Mengetahui 9 nilai utama 

Gus Dur

Intoleransi dan 

Ekstremisme 

Dalam Tafsir 

Keagamaan

1. Prinsip Islam 

sebagai Rahmat 

untuk semua

2. Tafsir alternatif 

keagamaan atas 

ayat-ayat yang 

menjadi pembenar 

intoleransi dan 

ekstremisme 

kekerasan

3. Konsep 

Maqosidu 

Syariah 

4. 9 (Sembilan) 

nilai utama 

Gus Dur

Membaca 

mandiri

Ceramah singkat 

narasumber

Curah pendapat

Video: https://

www.youtube.

com/watch? 

v=LnuO2PThWsc

Modul 4: Intoleransi dan Ekstremisme Kekerasan Dalam Kerangka Hukum 

Internasional Dan Nasional Dengan Mengintegrasikan 9 Nilai Gus Dur 

1. Menjelaskan prinsip-

prinsip dasar HAM dan 

hak kebebasan beragama/

berkeyakinan.

2. Menguraikan kerangka 

hukum internasional 

dan nasional tentang Hak 

KBB.

3. Menguraikan 9 nilai 

utama Gus Dur untuk 

pencegahan dan 

penanggulangan 

intoleransi dan 

ekstremisme 

kekerasan.

Kerangka 

Hukum 

Internasional 

dan Nasional 

Intoleransi dan 

Ekstremisme 

Kekerasan

1. Prinsip-prinsip Hak 

Asasi Manusia

2. Hak Kemerdekaan 

Beragama/

Berkeyakinan

3. Kerangka Hukum 

Internasional 

dan Nasional 

Penanganan 

Intoleransi dan 

Ekstremisme 

Kekerasan

4. 9 nilai utama Gus 

Dur

Curah Pendapat

Permainan

Ceramah singkat 

narasumber

Diskusi 

kelompok 
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TUJUAN MATERI POKOK BAHASAN METODE

Modul 5: Pendekatan Keamanan Insani Dalam Pencegahan dan Penanganan 

Intoleransi dan Ekstremisme Kekerasan

1. Menjelaskan pendekatan 

keamanan dalam 

pencegahan dan 

penanganan intoleransi 

dan ekstremisme 

kekerasan.

2. Menjelaskan pendekatan 

keamanan insani 

sebagai penanganan 

yang komprehensif 

dalam pencegahan dan 

penanganan intoleransi 

dan ekstremisme 

kekerasan

Pendekatan 

Keamanan 

Insani

1. Pendekatan 

keamanan 

2. Pendekatan 

keamanan insani 

Curah pendapat

Ceramah singkat 

narasumber

Modul 6: Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam 

Penanggulangan Konflik Sosial

1. Mengidentifikasi sumber 

konflik sosial

2. Menjelaskan perlindungan 

hak perempuan pada 

situasi darurat dan kondisi 

khusus

3. Menjelaskan perlindungan 

dan pemberdayaan 

perempuan dan anak dalam 

penang-gulangan konflik 

sosial.

Perlindungan 

dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Anak Dalam 

Penanggulangan 

Konflik Sosial.

1. Sumber Konflik 

Sosial

2. Perlindungan dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Anak Dalam 

Penanggulangan 

Konflik Sosial 

Curah pendapat

Ceramah 

singkat
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TUJUAN MATERI POKOK BAHASAN METODE

Modul 7: Rencana Tindak Lanjut Membangun Toleransi, Pencegahan dan Penanganan 

Ekstremisme Kekerasan dengan Pendekatan Keamanan Insani dan Pemberdayaan 

Perempuan 

1. Menyusun rencana 

kegiatan yang akan 

dilakukan pasca pelatihan, 

baik secara individu 

maupun dalam komunitas.

Rencana Tindak 

Lanjut

Sumber daya 

komunitas/ Desa/ 

Kelurahan

Diskusi 

Kelompok

2. Mengidentifikasi sumber 

daya di Desa/Kelurahan 

untuk pencegahan dan 

penanganan intoleransi 

dan ekstremisme 

kekerasan di Desa Damai 

dengan pendekatan 

keamanan insani 

dan pemberdayaan 

perempuan.

3. Merumuskan mekanisme 

pencegahan dan 

penanganan intoleransi dan 

ekstremisme kekerasan 

di Desa Damai dengan 

pendekatan keamanan 

insani dan pemberdayaan 

perempuan.

Modul 8: Evaluasi

1. Memberikan umpan balik 

dan penilaian terhadap 

keseluruhan jalannya 

proses pelatihan.

2. Mengetahui sejauh mana 

efektivitas dan manfaat 

pelatihan.

3. Mengetahui tingkat 

pemahaman peserta 

terhadap seluruh materi 

yang disampaikan selama 

proses pelatihan.

Evaluasi 1. Proses pelatihan

2. Materi pelatihan

3. Dukungan 

fasilitator, 

narasumber dan 

peserta

4. Fasilitas 

penyelenggaraan 

pelatihan

Post Test

Permainan

Curah Pendapat
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1.4 Peserta Pelatihan
Modul pelatihan ini dapat digunakan untuk pengambil kebijakan di tingkat Desa/

Kelurahan dengan kriteria peserta yaitu: (1) dapat berbahasa Indonesia; (2) dapat membaca 

dan menulis dan (3) Menjadi anggota Pokja Desa Damai atau organisasi perempuan akar 

rumput.

1.5 Kriteria Fasilitator dan Narasumber
Fasilitator dalam pelatihan ini adalah fasilitator sekaligus narasumber, yaitu banyak 

bertanya untuk mengkontruksikan pengetahuan dan pengalaman peserta dan memberikan 

informasi sebanyak-banyaknya kepada peserta. Pilihlah fasilitator yang memiliki pengalaman 

dalam mengelola pelatihan untuk orang dewasa, dan memahami isu HAM, bantuan hukum 

dan gerakan sosial. Jika memungkinkan, gunakanlah dua orang fasilitator yang bekerja 

sebagai satu tim, bekerja bersama selama pelatihan berlangsung. Fasilitator dibantu oleh satu 

tim kerja kepanitiaan yang terdiri dari notulen, dokumentator, penanggungjawab peralatan 

dan penanggung jawab administrasi.

1.6 Alur Pelatihan
Modul ini disusun berdasarkan alur di atas sebagai upaya mencapai tujuan pelatihan. 

Pelatihan ini memuat beberapa metode pelatihan yang harus dipahami dan dijalankan 

oleh fasilitator dan panitia, seperti ketersediaan narasumber sesuai keahliannya dan 

penunjang metode (lembar kerja, video atau pertanyaan kunci) yang akan digunakan dalam 

pelatihan. Kendati demikian, walaupun metode pelatihan telah tertulis dalam tiap-tiap modul, 

fasilitator dapat mengubah metode, menyederhanakan atau mengembangkannya sesuai 

dengan dinamika peserta pelatihan.
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1.7 Waktu Pelaksanaan Pelatihan
Pelatihan ini dapat dilaksanakan baik dengan model pelatihan tatap muka secara 

langsung ataupun melalui model daring. Pelatihan model daring dapat dipilih sebagai respon 

atas upaya pencegahan COVID-19, akibat pandemi, ataupun karena alasan lainnya seperti 

efektifitas waktu pembelajaran yang disesuaikan dengan jadwal tugas para peserta. 

1. Pelatihan Tatap Muka Langsung 
Pelatihan ini dirancang mulai pada pukul 10.00-17.00. Yaitu 2 (dua) hari untuk 

peserta kelompok pengambil kebijakan dan 3 (tiga) hari untuk anggota Pokja. 

Untuk tempat pelatihan ini disarankan menggunakan ruangan yang memungkinkan 

peserta untuk saling berinteraksi, bermain peran, simulasi maupun diskusi kelompok. 

Seluruh peserta diwajibkan untuk mengikuti seluruh proses pelatihan dan menginap. 

Untuk memastikan efektifitas waktu pelatihan, fasilitator disarankan untuk membuat 

kesepakatan bersama mengenai jadwal harian selama pelatihan berlangsung sehingga 

proses pelatihan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. 

Alat yang perlu dipersiapkan, antara lain:

a. kertas plano;

b. kertas metaplan;

c. komputer dan LCD proyektor; 

d. papan tulis atau papan besar atau flipchart;

e. spidol besar dan kecil berbagai warna;

f. gunting, selotip perekat bolak-balik.

2. Pelatihan Melalui Model Daring 
Waktu yang diperlukan dalam pembelajaran model daring adalah 2 jam per materi, 

dengan catatan peserta telah menyelesaikan pembelajaran melalui membaca materi 

secara mandiri. Fasilitator bertugas untuk memandu jalannya pelatihan secara daring, 

melalui diskusi dengan narasumber, diskusi kelompok dan ataupun tugas lanjutan 

yang dapat dikerjakan oleh peserta di luar sesi diskusi daring. Untuk memastikan 

efektifitas dan kualitas pelatihan, fasilitator disarankan untuk membuat kesepakatan 

bersama mengenai jadwal harian atau mingguan untuk mempelajari seluruh modul 

pelatihan yang ada. Peserta diwajibkan untuk mengikuti seluruh proses pelatihan dan 

tidak dapat digantikan oleh peserta lainnya. 

Adapun fasilitas pendukung pelatihan adalah:

a. Platform pelatihan seperti Zoom, Teams, Webex, Blue Jeans dapat dijadikan 

sebagai media pelatihan. 

b. Memastikan kamera, sound system termasuk microphone pada laptop, komputer 

atau HP berfungsi dengan baik. 

c. Pastikan lingkungan sekeliling tenang dan tidak ada gangguan suara. 



18 Modul Pelatihan Pengambil Kebijakan Desa Damai

1.9 Desain Jadwal Pelatihan

WAKTU MATERI Keterangan

HARI I

08.30 Registrasi Peserta Panitia

08.30 - 09.00 Pembukaan Panitia

09.00 - 09.30 Modul 1: Orientasi Pelatihan Fasilitator

10.30 - 11.00 Rehat Panitia

11.00 - 12.00 Modul 2: Pengantar Memahami Intoleransi dan Ekstremisme 

Kekerasan

Fasilitator

12.00 -13.00 Ishoma Panitia

13.00 -15.00 Modul 3: Intoleransi dan Ekstremisme Kekerasan Dalam 

Tafsir Keagamaan

Narasumber

Fasilitator

15.00-15.30 Rehat

15.30-17.00 Modul 4: Kerangka Hukum Internasional dan Nasional 

Penanganan Intoleransi dan Ekstremisme Kekerasan 

Narasumber

Fasilitator

HARI II

08.00-09.00 Refleksi dan Evaluasi Hari 1 Fasilitator

09.00-11.00 Pendekatan Keamanan Insani Narasumber

11.00-12.00 Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

dalam Penanggulangan Konflik Sosial

Narasumber

12.00 -13.00 Ishoma Panitia

13.00-15.00 Rencana Tindak Lanjut Fasilitator

15.00-15.30 Rehat Panitia

15.30-16.30 Evaluasi Fasilitator

16.30-17.00 Penutupan Panitia
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MODUL 1:

ORIENTASI PELATIHAN

Modul ini merupakan modul pembuka dari seluruh rangkaian proses pelatihan. Melalui modul 

ini diharapkan dapat menciptakan situasi yang kondusif dan nyaman sehingga tumbuh rasa saling 

percaya antar peserta, peserta dengan panitia serta peserta dengan fasilitator. Persiapan pelatihan 

umumnya dimulai dengan perkenalan, mengumpulkan harapan peserta terhadap pelatihan dan 

menyusun kesepakatan bersama terkait hal-hal selama pelatihan berlangsung. Kesepakatan-

kesepakatan yang disusun bersama oleh semua orang yang terlibat dalam pelatihan menjadi 

penting, terutama untuk mengaplikasikan metode partisipatif yang digunakan dalam proses 

pelatihan. Persiapan pelatihan juga dapat digunakan untuk membingkai materi pelatihan selanjutnya. 

Tujuan

a. Seluruh komponen pelatihan saling mengenal satu sama lain 

b. Memahami cara-cara yang dibutuhkan untuk mencapai harapan dan 

menghindari kekhawatiran.

c. Menyepakati aturan bersama dalam pelatihan

Pokok Bahasan

a. Perkenalan

b. Harapan dan Kekhawatiran

c. Kesepakatan Pelatihan

d. Jadwal dan Alur Kegiatan 

Metode

a. Curah pendapat

b. Permainan

c. Diskusi Kelompok

Alat

a. Kertas Plano

b. Kertas Metaplan

c. Komputer dan LCD proyektor. 

d. Papan tulis atau papan besar atau flipchart

e. Spidol besar dan kecil berbagai warna 

f. Gunting, selotip perekat bolak-balik.

Waktu

90 menit
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Bahan Bacaan

a. Jadwal Pelatihan

b. Lembar pre-test

c. Materi pelatihan

Proses

Pokok Bahasan 1: Perkenalan

1. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tujuan sesi yang akan 

berlangsung.

2. Untuk menyegarkan suasana, ajaklah peserta untuk bermain. Jika 

pelatihan dilakukan secara online, permainan dapat diubah dengan 

senam otak atau yang lainnya.

3. Mintalah peserta untuk menuliskan atribut identitas yang ada pada 

dirinya. Yaitu:

  Nama     : Siti Aminah 
  Umur     : 45 tahun
  Suku/Etnis    : Sunda
  Jenis Kelamin   : Perempuan
  Agama     : Islam
  Organisasi Keagamaan : Tidak Ada

4. Mintalah peserta untuk berpasangan, dan untuk saling menyebutkan 

prasangka negatif dari identitas pasangannya.

5. Lakukan curah pendapat terkait dengan pengalaman-pengalaman 

peserta atas prasangka terhadap dirinya. Tuliskan prasangka-

prasangka yang muncul terhadap identitas yang melekat pada para 

peserta pelatihan.

6. Ajak peserta untuk melihat prasangka-prasangka yang terbangun 

dan dapat menjadi awal terjadinya intoleransi, diskriminasi dan 

ekstremisme kekerasan, yang akan menjadi materi-materi pelatihan. 

Pokok Bahasan 2: Harapan dan Kekhawatiran

1. Fasilitator membagikan dua kertas metaplan dan minta agar peserta 

menuliskan harapan masing-masing, yang ingin diperoleh melalui 

pembelajaran baik aspek pengetahuan, ketrampilan maupun sikap 

dan kekhawatiran yang mungkin terjadi/dihadapi selama proses 

pembelajaran. Ingatkan kepada peserta untuk menulis nama masing-

masing.

2. Kumpulkan dan bacakan satu persatu, lalu kelompokkan jawaban 

peserta. Tanyakan apakah harapan dan kekhawatiran yang dibaca 

itu menyangkut proses, materi, tindak lanjut maupun yang lainnya. 
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3. Jelaskan kepada peserta bahwa harapan dan kekhawatiran akan 

disimpan oleh panitia karena akan digunakan pada akhir pembelajaran 

sebagai salah satu bahan acuan evaluasi. 

4. Fasilitator atau panitia menjelaskan dengan singkat alur, materi 

pelatihan serta metode pelatihan yang akan digunakan. 

Pokok Bahasan 3: Membangun Kesepakatan Bersama 

1. Fasilitator meminta seluruh peserta untuk melihat rancangan jadwal 

pelatihan yang sebelumnya telah dipersiapkan. Tanyakan apakah 

peserta sepakat dengan jadwal yang telah disusun, ataukah bermaksud 

menyusun ulang jadwal pelatihan sesuai dengan kesepakatan mereka 

sendiri. Sepakati jadwal acara dengan pertanyaan kunci.

P jam berapa pelatihan dimulai? 

P jam berapa istirahat?

P jam berapa pelatihan akan berakhir? 

 Setelah tercapai kesepakatan mengenai jadwal, ajaklah peserta untuk 

menyusun kontrak belajar. Ajukan pertanyaan-pertanyaan: 

P Apa yang boleh dilakukan selama waktu belajar? 

P Apa yang tidak boleh dilakukan selama waktu belajar? 

2. Tuliskan hasil semua kesepakatan di atas kertas, dan tempelkan di 

ruang pelatihan agar seluruh komponen pelatihan bisa mengingat 

dan diingatkan setiap saat. 

3. Bagilah peserta menjadi 4 (empat) kelompok, berikan kesempatan 

kepada setiap kelompok untuk: (1) saling mengenal satu sama lain; 

(2) menyepakati nama kelompok; dan (3) membuat yel-yel kelompok. 

4. Agar proses pelatihan lebih melibatkan peserta, mintalah kepada 

peserta untuk berbagi tugas harian selama berlangsungnya pelatihan 

yang terdiri dari: 

P Kelompok Refleksi; bertugas untuk merefleksikan hasil 

pembelajaran setiap harinya (refleksi, pembelajaran, tantangan, 

dan hal baik yang didapat) 

P Kelompok Penyegar Suasana (ice breaker); bertugas 

memecahkan kebekuan dan menyegarkan suasana 

P Kelompok Evaluasi; bertugas mengevaluasi proses pelatihan 

(fasilitator, panitia, peserta, jadwal, akomodasi, konsumsi, dan
narasumber) 

P Kelompok Pengingat Waktu (time keeper); bertugas mengingatkan 

waktu pembagian tugas, dapat juga dilakukan untuk membantu 

panitia dalam menyediakan moderator sesi pelatihan.



24 Modul Pelatihan Pemangku Kebijakan Desa Damai

MODUL 2: 

PENGANTAR MEMAHAMI INTOLERANSI DAN 
EKSTREMISME KEKERASAN DI DESA DAMAI

Intoleransi keagamaan merupakan sebuah pengertian yang luas, mencakup prasangka 

negatif bermotif keyakinan terhadap afiliasi atau praktek keagamaan tertentu, baik terhadap 

individu maupun kelompok. Prasangka negatif ini memberi jalan untuk sewaktu-waktu menjelma 

dalam aksi intimidasi atau kekerasan atas nama agama. Intoleransi dapat tumbuh dan berkembang 

menjadi ekstremisme kekerasan. Dalam materi ini peserta akan mendapatkan pengetahuan 

untuk membedakan definisi intoleransi dan ekstremisme kekerasan, serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan dapat membedakan 

pengertian intoleransi dan ekstremisme kekerasan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, 

dan bagaimana melakukan pencegahan intoleransi dan ekstremisme kekerasan di tingkat desa

Tujuan

a. Menjelaskan perbedaan antara intoleransi dan ekstremisme kekerasan 

terhadap pendekatan keamanan insani

b. Mengidentifikasi tahapan-tahapan radikalisasi

c. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya intoleransi 

dan ekstremisme kekerasan 

Pokok Bahasan

a. Pengertian intoleransi, radikalisme dan terorisme

b. Tahapan radikalisasi: intoleransi, radikalisme ke ekstremisme kekerasan 

c. Faktor-faktor penarik dan pendorong terjadinya intoleransi, radikalisme 

dan ekstremisme kekerasan 

Metode

a. Curah pendapat

b. Diskusi kelompok

Alat

a. Kertas Plano

b. Kertas Metaplan

c. Komputer dan LCD proyektor. 

d. Papan tulis atau papan besar atau flipchart.

e. Spidol besar dan kecil berbagai warna 

f. Gunting, selotip perekat bolak-balik.
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Waktu

120 menit

Bahan Bacaan

a. Pengertian intoleransi, radikalisasi dan ekstremisme kekerasan

b. Wahid Foundation, Begini Proses Radikalisasi Hingga Seseorang Bisa 

Melakukan Teror atas Nama Agama, https://islami.co/begini-proses-

radikalisasi-hingga-seseorang-bisa-melakukan-teror-atas-nama-

agama/

Proses

Curah pendapat

1. Fasilitator membuka dan menjelaskan tujuan dari sesi ini. 

2. Fasilitator membuka kembali catatan di sesi perkenalan sebelumnya. 

Diskusikan bahwa prasangka akan membangun stigma buruk dan 

dapat menuju kepada intoleran atas dasar apapun.

3. Berikan pengertian dasar tentang intoleran, radikal dan teroris

Tindakan Intoleran memiliki suatu pandangan yang 

benci keragaman dan perbedaan. Pada tahap ini intoleransi 

masih berujud pada paham. Ini awal masuk paham radikal. 

Tidak menghargai perbedaan dan cenderung menyalahkan 

orang lain (terpapar dari sisi pikiran/pemahaman). 

Radikal adalah suatu sikap yang mulai aktif menyalahkan 

orang lain seperti membid’ahkan dan mengkafirkan dan 

benci kepada aliran yang berbeda (terpapar dari sisi sikap). 

Teroris adalah tindakan yang mulai mewujudkan radikalisme 

dalam tindakan dan aksi kekerasan. Menyikapi 

perbedaan dengan tindakan pembunuhan.

4. Fasilitator memandu curah pendapat tentang pengertian dasar 

intoleran, radikal, dan teroris. Fasilitator dapat menggunakan bagan 

berikut:
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Diskusi kelompok

1. Peserta yang sudah terbagi dalam kelompok pada sesi persiapan 

pelatihan, diminta untuk berkumpul. Sampaikan bahwa akan dilakukan 

diskusi kelompok. 

2. Mintalah peserta untuk mendiskusikan 3 pertanyaan kunci berikut:

Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan seseorang 

menjadi intoleran – radikal – teroris?

Apa saja faktor-faktor yang TIDAK menyebabkan 

seseorang menjadi intoleran -radikal – teroris?

Apakah terdapat faktor-faktor yang berbeda antara laki-

laki dan perempuan yang menyebabkan seseorang 

menjadi/tidak menjadi intoleran-radikal-teroris?

3. Setelah selesai, mintalah perwakilan kelompok untuk menyampaikan 

poin-poin hasil diskusi kelompok. Berikan kesempatan peserta dari 

kelompok lain untuk bertanya.

4. Catat poin-poin atau faktor-faktor yang menyebabkan seseorang 

menjadi/tidak menjadi intoleran – radikal – teroris.

5. Klasifikasikan faktor-faktor pendorong dan penarik, dan diskusikan 

bahwa kondisi ekonomi, politik, sosial budaya dapat berkontribusi 

terhadap seseorang menjadi intoleran, radikal bahkan teroris, yang 

penyelesaiannya akan dibahas dalam materi pendekatan keamanan 

insani.

6. Ajak peserta mendiskusikan bahwa salah satu faktor pendorong 

seseorang menjadi intoleran adalah keyakinan keagamaan dan 

terdapat perbedaan faktor pendorong khas antara laki-laki dan 

perempuan yang menjadi sebab seseorang menjadi/tidak menjadi 

intoleran-radikal-teroris.
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MODUL 3: 

INTOLERANSI DAN EKSTREMISME KEKERASAN 
DITINJAU DARI PERSPEKTIF TAFSIR KEAGAMAAN 

Salah satu faktor penyebab terjadinya intoleransi dan ekstremisme kekerasan adalah 

persoalan pemahaman keagamaan. Terdapat keyakinan akan teks suci yang mengajarkan tentang 

ekstremisme kekerasan seperti tafsir jihad. Pemahaman tafsir keagamaan merupakan bagian 

yang penting dari intoleransi dan ekstremisme kekerasan. Selain persoalan tafsir keagamaan, 

juga diperkuat oleh metode pendidikan yang lebih menekankan pada aspek indoktrinasi, tidak 

memberikan ruang diskusi untuk mempertanyakan atau menguji paham/tafsir keagamaan tentang 

suatu masalah. Dalam sesi ini peserta akan mempelajari prinsip-prinsip agama yang antikekerasan 

dan mendapatkan alternatif tafsir atas ayat-ayat yang digunakan untuk membenarkan terjadinya 

intoleransi dan ekstremisme kekerasan.

Tujuan

a. Peserta dapat menjelaskan prinsip-prinsip agama yang antikekerasan.

b. Peserta mendapatkan alternatif tafsir keagamaan atas intoleransi, dan 

ekstremisme kekerasan.

c. Peserta mengetahui nilai utama Gus Dur.

Pokok Bahasan

a. Prinsip Islam sebagai Rahmat untuk semua.

b. Tafsir alternatif keagamaan atas ayat-ayat yang menjadi pembenar 

intoleransi dan ekstremisme kekerasan.

c. Konsep Maqosidu Syariah.

d. 9 (Sembilan) nilai utama Gus Dur.

Metode

a. Membaca mandiri.

b. Ceramah singkat narasumber.

c. Curah pendapat.

Alat

a. Kertas Plano.

b. Kertas Metaplan. 

c. Komputer dan LCD proyektor. 

d. Papan tulis atau papan besar atau flipchart.

e. Spidol besar dan kecil berbagai warna.

f. Gunting, selotip perekat bolak-balik.
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Waktu

120 menit

Bahan Bacaan

a. Video: https://www.youtube.com/watch?v=LnuO2PThWsc

b. Bahan Bacaan: Sembilan Nilai Utama Gus Dur

c. Paper Gus Dur dan ekstremisme kekerasan

d. Gus Dur dan keadilan gender

e. Materi Narasumber

Proses

Ceramah singkat narasumber

1. Fasilitator membuka sesi dan menyampaikan tujuan yang akan dicapai 

dalam sesi ini.

2. Undang narasumber untuk memberikan materi terkait tafsir alternatif 

atas ayat-ayat yang digunakan sebagai pembenaran terhadap 

kekerasan atas nama agama

3. Pandu diskusi peserta dengan narasumber

4. Catat informasi-informasi penting yang dibahas dalam diskusi

Menonton dan membaca mandiri

1. Fasilitator membuka sesi dan menyampaikan tujuan yang akan dicapai 

dalam sesi ini.

2. Minta peserta menonton video singkat tentang 9 nilai utama Gus Dur 

atau membaca 9 (Sembilan) nilai utama Gus Dur

Sembilan Nilai Gus Dur

 (1) Ketauhidan; (2) Kemanusiaan; (3) Keadilan; (4) 

Kesetaraan; (5) Pembebasan; (6) Kesederhanaan; 

(7) Persaudaraan; (8) Keksatriaan; (9) Kearifan 

Tradisi

3. Minta pendapat peserta dalam memahami terhadap nilai-nilai Gus 

Dur berkaitan dengan pencegahan dan penanganan intoleransi dan 

ekstremisme kekerasan.

4. Berdasarkan materi narasumber, diskusikan apakah 9 nilai utama 

Gus Dur akan mampu mencegah dan menangani intoleransi dan 

ekstremisme kekerasan.
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MODUL 4: 

INTOLERANSI DAN EKSTREMISME KEKERASAN 
DALAM KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL 

DAN NASIONAL DENGAN MENGINTEGRASIKAN 
9 NILAI GUS DUR 

Hak kemerdekaan beragama/berkeyakinan adalah hak asasi manusia dan hak konstitusional 

yang tidak dapat dikurangi, dibatasi, atau dicampuri oleh siapa pun dan dalam keadaan apapun, 

bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Dalam pelaksanaan atau ekspresinya, hak kemerdekaan 

beragama/berkeyakinan dibatasi oleh hukum berdasarkan alasan yang sah dan perlu untuk  

kesehatan pubik, keselamatan umum, moral, dan ketertiban umum, serta hak asasi orang lain. 

Dalam sesi ini, peserta diajak untuk mengidentifikasi hak kemerdekaan beragama/berkeyakinan, 

intoleransi dan ekstremisme kekerasan dalam konteks hak KBB serta penanganan konflik sosial 

sebagai akibat intoleransi dan ekstremisme kekerasan dalam instrumen HAM Internasional dan 

instrumen hukum nasional.

Tujuan

a. Peserta dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar HAM dan hak kebebasan 

beragama/berkeyakinan

b. Peserta menguraikan kerangka hukum internasional dan nasional tentang 

kebebasan penanganan konflik sosial, intoleransi dan ekstremisme 

kekerasan.

c. Peserta dapat menyebutkan peran serta masyarakat dalam pencegahan 

dan penanggulangan intoleransi dan ekstremisme kekerasan dengan 

mengintegrasikan 9 nilai Gus Dur. 

Pokok 
Bahasan

a. Prinsip-prinsip Hak Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan

b. Bentuk-bentuk pelanggaran Hak KBB

c. Kerangka Hukum Internasional dan Nasional Penanganan Intoleransi dan 

Ekstremisme Kekerasan

d. Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan intoleransi 

dan ekstremisme kekerasan dengan mengacu pada 9 nilai Gus Dur.

Metode

a. Permainan

b. Membaca mandiri 

c. Ceramah singkat

d. Diskusi Kelompok
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Alat

a. Kertas Plano
b. Kertas Metaplan
c. Komputer dan LCD proyektor. 
d. Papan tulis atau papan besar atau flipchart
e. Spidol besar dan kecil berbagai warna 
f. Gunting, selotip perekat bolak-balik

Waktu

120 menit

Bahan 
Bacaan

a. Bahan Bacaan: Hak Asasi Manusia
b. Bahan Bacaan: Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan
c. Bahan Bacaan: Ringkasan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik 

Sosial 
d. Bahan dari narasumber

Proses

Permainan Maju Mundur HAM
1. Fasilitator memberikan penjelasan singkat mengenai tujuan sesi. Tekankan 

jika dasar-dasar HAM bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan yang 
universal. HAM tidak lain merupakan satu bentuk upaya penghormatan, 
pemajuan, pemenuhan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat 
manusia. Oleh karena itu, sesungguhnya HAM dekat dengan kehidupan 
kita sehari-hari, meskipun kita seringkali tidak menyadarinya. 

2. Ajak peserta melakukan permainan untuk merefleksikan berbagai 
permasalahan HAM dalam konteks kehidupan sehari-hari. 

3. Ajak 5-8 peserta untuk berdiri berbanjar (komposisi peserta terwakili), 
sementara yang lainnya mengamati.

4. Selanjutnya peserta yang berbaris berbanjar mengikuti intruksi yang 
diberikan fasilitator: 
P Jika Anda makan 3 kali dalam sehari silakan maju 3 langkah, jika tidak 

diam di tempat;
P Jika Anda mempunyai KTP sesuai agama/keyakinan Anda, silakan 

maju 2 langkah, jika tidak diam di tempat;
P Jika Anda pernah mengalami kekerasan mundur tiga langkah, jika tidak 

diam di tempat; 
P Jika Anda memiliki rumah dan tanah atas nama anda sendiri, maju dua 

langkah; jika tidak diam di tempat;
P Jika Anda memiliki akta kelahiran maju tiga langkah, jika tidak diam di 

tempat;
P Jika orangtua anda mampu membiayai pendidikan sampai anda Sarjana 

maju dua langkah, jika tidak diam di tempat; 
P Jika Anda pernah mengalami diskriminasi mundur tiga langkah, jika 

tidak diam di tempat;
P Jika Anda mempunyai pendapatan yang cukup, maju tiga langkah, jika 

tidak diam di tempat;
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P Jika Anda memiliki jaminan kesehatan maju dua langkah, jika tidak 
diam di tempat;

P Jika Anda pernah mendapat stigma negatif karena agama/keyakinan 
yang Anda anut, mundur 5 langkah, jika tidak diam di tempat.

5. Selanjutnya tanyakan kepada peserta hal-hal berikut: 
P Bagaimana perasaan peserta yang berdiri di belakang dan yang berada 

di depan? 
P Alasan mengapa ada yang berada di depan dan ada di belakang 

− menurut mereka adil dan manusiawi bahwa ada yang berada di 
belakang dan di depan? 

P Mengapa ada situasi yang meminta peserta maju ke depan atau mundur 
ke belakang? 

P Apakah yang dibutuhkan oleh orang-orang yang tidak berada di depan?
6. Simpulkan permainan dengan memberikan pengertian HAM sebagai: 

"Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak 
yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya 
bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan”. (DUHAM).

 Sedangkan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 
HAM diartikan sebagai “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 
anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh 
negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 
perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Curah Pendapat
1. Minta pendapat peserta konteks HAM dengan nilai-nilai Gus Dur. 

 

Gus Dur melandaskan pada lima prinsip umum HAM dalam 

islam yang berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan 

yaitu:hak hidup (hifdz al-nafs), hak beragama (hifdz al-

din), hak kepemilikan (hifdz al-maal), hak profesi (hifdz 

al-‘irdl) dan hak berkeluarga (hifdz al-nasl). 

2. Fasilitator memberikan pengantar untuk sesi hak KBB dan pelanggaran 
HAM, khususnya hak KBB yaitu keterkaitannya dengan intoleransi.

3. Ulas secara singkat mengenai hukum HAM. Jika dalam hukum pidana atau 
perdata ikatannya adalah antar-individu, maka dalam hukum HAM yang 
terikat adalah Negara. Di dalam hukum pidana, yang melakukan pelanggaran 
hukum adalah individu, karenanya pelanggaran hukum tersebut harus 
dipertanggungjawabkan secara langsung oleh individu bersangkutan dan 
tanggung jawabnya tidak bisa dialihkan. Sedangkan dalam ketentuan hukum 
HAM, karena yang terikat adalah Negara, maka yang akan dilihat sebagai 
pelaku pelanggaran HAM adalah Negara. 
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4. Tampilkan bagan Hukum dan HAM. Pertegas pengertian pelanggaran HAM, 
terutama pelanggaran tindakan langsung (by commission) dan pelanggaran 
pembiaran (by commission).

5. Tampilkan gambar/foto yang mengidentifikasikan pelanggaran hak 
kebebasan beragama/keyakinan. 

6. Buat tiga lingkaran besar, masing-masing lingkaran dengan tulisan “YA”, 
“TIDAK”, “YA/TIDAK, TAPI………” 

7. Tampilkan gambar/foto yang telah disiapkan. Berikan pertanyaan 

Apakah peristiwa dalam foto/gambar ini termasuk 

pelanggaran Hak KBB?

Apakah bentuknya tindakan langsung atau 

pembiaran?

Bagaimana seharusnya negara bersikap?

8. Minta peserta untuk masuk dalam lingkaran sesuai penilaiannya dan minta 
peserta untuk mengemukakan alasannya.

9. Berikan bahan bacaan skema hak KBB, berikan kesempatan pada peserta 
untuk mendiskusikan bentuk-bentuk hak KBB, baik di forum internum 
maupun eksternum;

10.  Integrasikan contoh gambar, skema pelanggaran HAM dengan pengertian 
intoleransi, dan ekstremisme kekerasan.
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MODUL 5: 

PENDEKATAN KEAMANAN INSANI DALAM 
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN INTOLERANSI 

DAN EKSTREMISME KEKERASAN

Ekstremisme kekerasan dalam bentuk terorisme sebagai salah satu bentuk kejahatan 

transnasional telah diidentifikasi sebagai ancaman keamanan baru bagi negara. Dalam pandangan 

konvensional konsep keamanan selalu dikaitkan dengan keselamatan dan pertahanan negara, 

dengan mengedepankan pendekatan militer. Saat ini terdapat perubahan paradigma keamanan 

dari paradigma yang state centric menjadi paradigma yang lebih memperhatikan keamanan 

insani (human security). 

Konsep keamanan insani didasarkan pada pemikiran bahwa konflik yang terjadi saat ini 

lebih banyak terjadi di dalam negara daripada antar negara. Laporan UNDP 1994 menekankan 

pemaknaan human security sebagai sesuatu yang universal dan relevan dengan semua manusia 

di mana pun. Keamanan insani memusatkan perhatian pada manusia (people-centered) dan bukan 

negara (state-centered), dengan memaknai keamanan pada tujuh wilayah yaitu: (1) keamanan 

ekonomi (economic security), (2) makanan (food security), (3) kesehatan (health security), (4) 

lingkungan (environmental security), (5) pribadi/ individu (personal security), (6) komunitas 

(community security) dan (7) politik (political security). Konsep ini juga mengidentifikasi enam 

ancaman terhadap keamanan insani, yaitu: pertumbuhan penduduk yang tak terkendali, disparitas 

peluang-peluang ekonomi, tekanan migrasi penduduk, degradasi lingkungan, perdagangan 

narkotika, dan terorisme internasional. 

Setelah mengikuti materi ini peserta diharapkan dapat menguraikan beragam pendekatan 

keamanan, termasuk pendekatan keamanan insani dalam pencegahan dan penanganan 

intoleransi dan ekstremisme kekerasan.

Tujuan

a. Menjelaskan pendekatan keamanan dalam pencegahan dan 

penanganan intoleransi dan ekstremisme kekerasan.

b. Menjelaskan pendekatan keamanan insani sebagai penanganan yang 

komprehensif dalam pencegahan dan penanganan intoleransi dan 

ekstremisme kekerasan

Pokok Bahasan

a. Pendekatan Keamanan 

b. Pendekatan Keamanan Insani
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Metode

a. Curah Pendapat

b. Paparan singkat narasumber

Alat

a. Kertas Plano.

b. Kertas Metaplan. 

c. Komputer dan LCD proyektor. 

d. Papan tulis atau papan besar atau flipchart.

e. Spidol besar dan kecil berbagai warna. 

f. Gunting, selotip perekat bolak-balik.

Waktu

90 menit

Bahan Bacaan

Proses

Curah pendapat

1. Fasilitator membuka dan menjelaskan tujuan dari sesi ini. 

2. Fasilitator membuka kembali catatan di sesi faktor-faktor yang 

mempengaruhi seseorang menjadi intoleran-radikal-teroris. 

3. Ajak peserta untuk curah pendapat dengan pertanyaan kunci

Dari faktor-faktor yang digolongkan sebagai 

penyebab intoleran-radikal-teroris, bagaimana 

cara penanganannya? 

Siapa yang berkewajiban untuk memenuhinya?

4. Dari curah pendapat, ajak peserta berdiskusi bahwa penanganan 

faktor-faktor penyebab intoleran-radikal-teroris dapat dilakukan 

melalui pendekatan keamanan.

Ceramah singkat narasumber

1. Undang narasumber untuk memberikan materi terkait pendekatan 

keamanan insani dalam penanganan intoleransi, radikalisme dan 

terorisme

2. Pandu diskusi peserta dengan narasumber

3. Catat informasi-informasi penting yang dibahas dalam diskusi.
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MODUL 6: 

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK 

SOSIAL

Konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara 

dua kelompok atau lebih yang berlangsung dalam wakta tertentu dan berdampak luas yang 

mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional 

dan menghambat pembangunan nasional. Sumber konflik diantaranya adalah  permasalahan 

yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; dan perseteruan antarumat beragama 

dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis.

Dalam konflik sosial, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling terdampak. 

Karenanya dalam ruang lingkup penanganan konflik meliputi pencegahan, penghentian 

dan pemulihan pascakonflik penting untuk memberi perhatian terhadap perlindungan dan 

pemberdayaan perempuan. Di sisi lain, perempuan juga diakui berperan sebagai agen perdamaian 

dalam mempromosikan toleransi dan anti kekerasan. Dalam sesi ini peserta akan mengidentifikasi 

sumber konflik sosial, dampak terhadap perempuan dan anak dan bagaimana perlindungan dan 

pemberdayaan perempuan dan anak dalam penanggulangan konflik sosial.

Tujuan

a. Mengidentifikasi sumber konflik sosial

b. Menjelaskan perlindungan hak perempuan pada situasi darurat dan 

kondisi khusus

c. Menjelaskan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak 

dalam penanggulangan konflik sosial.

Pokok Bahasan

a. Sumber Konflik Sosial

b. Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam 

Penanggulangan Konflik Sosial

Metode

a. Curah pendapat

b. Ceramah Narasumber
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Alat

a. Kertas Plano.

b. Kertas Metaplan. 

c. Komputer dan LCD proyektor. 

d. Papan tulis atau papan besar atau flipchart

e. Spidol besar dan kecil berbagai warna.

f. Gunting, selotip perekat bolak-balik.

Waktu

180 menit

Bahan Bacaan

a. Ringkasan UU Penanggulangan Konflik Sosial

b. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender

c. Bahan dari narasumber

Proses

Curah Pendapat

1. Fasilitator membuka dan menjelaskan tujuan dari sesi ini.  

2. Berikan pengantar tentang bentuk-bentuk ketidakadilan gender terkait 

dengan intoleransi, dan ekstremisme kekerasan.

3. Bagi peserta ke dalam kelompok berdasarkan asal desanya

Identifikasi sumber konflik yang terjadi di desa 

atau komunitas.

Bentuk ketidakadilan gender akibat konflik sosial 

yang terjadi di desa/komunitas? 

4. Minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok. 

5. Catat poin-poin yang disampaikan setiap kelompok.

Ceramah Narasumber

1. Undang narasumber untuk memberikan materi Perlindungan dan 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Penanggulangan Konflik 

Sosial.

2. Pandu diskusi peserta dengan narasumber.

3. Catat informasi-informasi penting yang dibahas dalam diskusi.
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MODUL 7: 

RENCANA TINDAK LANJUT MEMBANGUN TOLERANSI, 
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN EKSTREMISME 

KEKERASAN DENGAN PENDEKATAN KEAMANAN INSANI 
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

Rencana tindak lanjut merupakan agenda kegiatan yang akan dilakukan pasca pelatihan. 

Rencana tindak lanjut tersebut bisa berupa agenda individual maupun kelompok. Dalam pelatihan 

ini peserta atau kelompok peserta, berdasarkan materi-materi yang telah didapatkan, menyusun 

RTL Membangun Toleransi, Pencegahan Dan Penanganan Ekstremisme Kekerasan Dengan 

Pendekatan Keamanan Insani Dan Pemberdayaan Perempuan untuk dilakukan secara terus 

menerus oleh peserta sendiri, di lembaga, unit kerja desa atau komunitasnya.

Tujuan

a. Peserta mampu menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan 

pascapelatihan, baik secara individu maupun dalam komunitas.

b. Peserta dapat mengidentifikasikan sumber daya di Desa/Kelurahan 

untuk perlindungan hak perempuan

c. Peserta merumuskan mekanisme perlindungan berbasis masyarakat 

untuk perlindungan hak perempuan

Pokok Bahasan

a. RTL individu

b. RTL desa

c. RTL seluruh peserta

Metode

a. Permainan

b. Diskusi Kelompok

c. Curah Pendapat

Alat

a. Kertas Plano.

b. Kertas Metaplan. 

c. Komputer dan LCD proyektor. 

d. Papan tulis atau papan besar atau flipchart.

e. Spidol besar dan kecil berbagai warna. 

f. Gunting, selotip perekat bolak-balik.
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Waktu

60 menit

Proses

1. Berikan pengantar singkat dan tujuan sesi dengan mengulas proses 

pelatihan. 

2. Mintalah setiap peserta untuk menuliskan rencananya secara 

individual.

3. Dari rencana individual tersebut, bawalah ke diskusi kelompok 

berdasarkan desa dan mintalah mereka mendiskusikan RTL yang akan 

dilakukan pasca pelatihan untuk membangun toleransi, pencegahan 

dan penanganan ekstremisme kekerasan dengan pendekatan 

keamanan insani dan pemberdayaan perempuan.

4. Presentasikan dan mintalah tanggapan dari peserta yang lain.

5. Tutup diskusi dengan merangkum jalannya proses yang baru 

berlangsung.
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MODUL 8: 

EVALUASI

Evaluasi merupakan satu cara untuk mengetahui dan sekaligus mengukur tingkat keberhasilan 

dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Demikian pula dalam kegiatan pelatihan. Dalam evaluasi 

ini peserta diminta untuk memberikan penilaian terhadap keseluruhan kegiatan pelatihan. Hal-

hal yang dievaluasi mencakup kesluruhan jalannya proses belajar, alokasi waktu, bahan ajar, 

materi pelatihan, metode, dukungan fasilitator dan narasumber, serta teknis penyelenggaraan 

pelatihan. Bagi fasilitator, narasumber dan panitia penyelenggara, manfaat evaluasi adalah untuk 

mengetahui bagaimana umpan balik dari para peserta mengenai kekurangan dan kelebihan 

mereka selama berlangsungnya proses pelatihan. Hasil evaluasi ini akan bisa menjadi masukan 

dan bahan pertimbangan untuk melakukan peningkatan dan penyempurnaan jika kegiatan serupa 

akan dilakukan lagi di masa mendatang.

Tujuan

a. Memberikan umpan balik dan melakukan penilaian terhadap 

keseluruhan jalannya proses pelatihan.

b. Mengetahui sejauh mana efektivitas dan manfaat pelatihan.

c. Mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap seluruh materi 

yang disampaikan selama proses pelatihan.

Pokok Bahasan

a. Proses pelatihan

b. Materi pelatihan

c. Dukungan fasilitator, narasumber dan peserta

d. Fasilitas penyelenggaraan pelatihan

Metode

a. Mengisi kuesioner

b. Curah Pendapat

Waktu

30 menit

Bahan Bacaan

Kuesioner Evaluasi Pelatihan

Post Test
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Proses

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi evaluasi 

2. Bagikan lembar evaluasi dan jelaskan cara pengisiannya 

3. Berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan lembar evaluasi 

4. Kumpulkan lalu lakukan tinjauan singkat 

5. Setelah peserta selesai mengisi lembar kuesioner, minta perwakilan 

peserta (3-4 orang) untuk menyampaikan evaluasi pelatihan 

6. Tampilkan kembali lembar harapan dan kekhawatiran peserta. 

Lakukan curah pendapat untuk mengetahui: 

Apakah harapan peserta telah terpenuhi? 

Apakah telah terdapat perubahan dari segi 

pengetahuan, prilaku dan keterampilan ? 

7. Tutup sesi evaluasi. Sebelum mengakhiri sesi, beri apresiasi untuk 

semua yang terlibat selama berlangsungnya proses pelatihan 

(apresiasi dapat berbentuk pemilihan peserta terajin, terfavorit dll 

atau sekedar tepuk tangan) 
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BAHAN BACAAN 1:

PENGANTAR MEMAHAMI INTOLERANSI, 
RADIKALISME DAN EKSTREMISME KEKERASAN

Apa yang dimaksud Intoleransi?

Intoleransi adalah sikap dan tindakan yang bertujuan menghambat atau menentang 

pemenuhan hak-hak kewarganegaraan yang dijamin oleh konstitusi terhadap orang atau 

kelompok yang tidak disukai berdasar identitas primordial tertentu seperti agama, keyakinan, 

etnis, ataupun ras.

UNESCO menggarisbawahi bahwa intoleransi tidak hanya semata-mata pada “hasil” 

tapi merupakan suatu gejala yang bisa dideteksi dalam bentuk tindakan tertentu. Intoleransi 

dinilai sebagai sesuatu yang membawa pada potensi lahirnya penyakit sosial yang mengancam 

kehidupan yaitu kekerasan. 

Adapun bentuk-bentuk intoleransi tampak pada sikap berikut:

1. Penggunaaan bahasa eksklusif, merendahkan, dan fitnah yang mengurangi, merendahkan, 

dan mendehumanisasi kelompok-kelompok lain.

2. Stereotip. Yaitu, penggambaran tentang seluruh anggota atau kelompok yang digolongkan 

dengan penyematan serupa, yang biasanya negatif.

3. Mengolok-olok.

4. Buruk sangka.

5. Pengambinghitaman.

6. Diskriminasi. Yaitu, mengecualikan seseorang atau kelompok dari penikmatan atas manfaat 

atau aktivitas-aktivitas sosial, utamanya didasarkan lantaran buruk sangka. 

7. Pengabaian. Yaitu, berperilaku seolah-olah yang lain tidak hadir atau tidak ada. 

8. Pelecehan. Yaitu, perilaku yang disengaja untuk mengintimidasi dan merendahkan orang 

lain, sering dimaksudkan sebagai sarana memaksa mereka keluar dari organisasi, komunitas 

atau kelompok tertentu. 

9. Perundungan. Yaitu, penggunaan superioritas kapasitas fisik atau angka yang lebih besar 

untuk mempermalukan orang lain atau menghalangi mereka dari properti atau status. 

10. Pengusiran. 

Apa yang dimaksud dengan radikalisme?

Istilah radikalisme diartikan sebagai suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang 

yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan 

menggunakan cara-cara penekanan dan ketegangan yang pada akhirnya mengakibatkan 

kekerasan.
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Berdasarkan tipe gerakan, individu/ kelompok yang disebut radikal adalah:

1. Radikal melalui gerakan dakwah. Penyebutan ini bukan berarti memberikan pengertian 

dakwah itu radikal. Tetapi, kelompok radikal ada yang hanya memilih jalur dakwah dengan 

ciri intoleran terhadap perbedaan, menyalahkan (mengkafirkan) praktek keyakinan agama 

lain dan menjelekkan (mem-bid’ah-kan) kelompok yang tidak sepaham dengan mereka. 

Gerakan ini memang tidak cukup membahayakan, tetapi menjadi tahap awalan menanamkan 

sikap ekslusif dan intoleran. 

2. Radikal melalui gerakan politik. Kelompok ini dicirikan dengan keinginan mengganti ideologi 

negara dengan menegakkan Negara Islam dan/atau Khilafah atau dasar lainnya. Tindakan 

mereka merusak kesepakatan pendiri bangsa. Ini radikalisme dalam bentuk wacana 

ideologis. Kelompok ini mau melaksanakan ideologi berdasarkan agama tertentu dengan 

menolak sistem demokrasi yang ada, mengatakan Pancasila itu sesat dan salah (thaghut), 

dan harus diganti dengan NKRI Bersyariah atau negara transnasional dalam bentuk khilafah. 

3. Kelompok teroris. Kelompk ini dicirikan dengan tindakan kekerasan dalam melaksanakan 

pandangan dan pemikirannya yang radikal. Kelompok ini mengabsahkan kekerasan 

dan pembunuhan orang lain yang berbeda atas nama agama. Kelompok ini tidak segan 

menghalalkan darah orang lain yang berbeda keyakinan, dengan keyakinan bahwa yang 

dilakukannya adalah tugas suci.

Kategori 1 dan 2 dapat dikatakan sebagai radikal non-kekerasan dan kategori 3 dapat 

dikatakan sebagai radikal kekerasan (ekstremisme kekerasan). Dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kata radikal selalu disandingkan 

dengan terorisme atau disebut radikal terorisme. Radikal adalah setiap upaya membongkar 

sistem yang sudah mapan yang sudah ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan. 

Jadi menurut hukum, “radikalisme” adalah suatu tindakan kekerasan untuk anti-Pancasila, anti-

NKRI, anti-kebhinnekaan dan intoleransi, sehingga semua orang yang berbeda dengannya 

dianggap salah. Jadi yang dimaksud dengan “radikalisme” adalah sikap ingin mengubah sistem 

yang sudah mapan atau telah disepakati bersama dengan cara-cara kekerasan.

Apa yang dimaksud dengan ekstremisme kekerasan?
Ekstremisme kekerasan adalah “pilihan sadar untuk menggunakan kekerasan, atau untuk 

mendukung penggunaan kekerasan, demi meraih keuntungan politik, agama, dan ideologi.” 

Dengan demikian, kata kunci dari ekstremisme kekerasan adalah: (i) Menggunakan 

kekerasan, (ii) Untuk mendukung penggunaan kekerasan, dan (iii) Tujuan keuntungan politik, 

agama dan ideologi.

Ekstremisme kekerasan salah satunya adalah terorisme. Terorisme adalah perbuatan 

yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror 

atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau 

menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, 

fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Bagaimana seseorang terlibat dalam kekerasan ekstrem? 
Radikalisme merupakan embrio bagi terorisme yang diawali dengan memiliki sikap intoleran 

dan berlanjut pada sikap radikal. Aksi terorisme tidak terjadi mendadak dan instan. Seseorang 
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menjadi pelaku teror karena melalui sejumlah tahapan. Tahapan itulah yang disebut dengan 

radikalisasi.

Radikalisasi adalah tahapan ketika “individu-individu diperkenalkan pada pesan-pesan 

ideologis dan sistem kepercayaan yang menganjurkan mereka berpindah dari kepercayaan arus 

utama yang moderat ke pandangan ekstrem.”

Memiliki paham radikal belum tentu seseorang terjerumus pada aksi teror. Namun, perlu 

diingat bahwa memiliki paham radikal sudah sangat rentan untuk melangkah pada aksi teror jika 

didukung oleh faktor yang dapat memicu. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan proses radikalisasi meningkat dari tahap intoleransi, 

radikalisme ke terorisme. 

1. Faktor domestik, yakni kondisi dalam negeri, semisal kemiskinan, ketidakadilan atau merasa 

kecewa dengan pemerintah. 

2. Faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong 

tumbuhnya sentimen keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yang arogan, 

dan imperialisme modern negara adidaya. 

3. Faktor kultural yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan 

penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal (harfiyah). Sikap dan pemahaman yang 

radikal apabila dimotivasi oleh berbagai faktor di atas seringkali menjadikan seseorang 

memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan terorisme.

Siapa yang rentan terpapar ekstremisme kekerasan?

Faktor-faktor penyebab seseorang rentan terpapar dan menjadi pelaku ekstremisme 

kekerasan antara lain:

1. Pendorong 

Faktor pendorong berarti pencarian seseorang akan makna dan arti hidup. 

Meningkatnya gaya hidup individualis ternyata dilatarbelakangi kebosanan terhadap hidup 

yang serba nyaman. Kesepian dan kejenuhan memicu seseorang untuk mencari suasana 

dan petualangan baru. Faktor lain adalah ancaman identitas yang terjadi ketika etnis, kultur 

dan agama seseorang terancam, baik mendapat ancaman yang sesungguhnya maupun 

berupa persepsi. Pada level personal, ancaman dapat berupa alienasi atau hinaan yang 

mendorong pada kebencian dan kemarahan. Marjinalisasi di masyarakat terjadi ketika 

seseorang tidak diakui sebagai anggota kelompok masyarakat, termasuk diskriminasi, 

segregasi dan perisakan.

2. Penarik 

- Ikatan keluarga atau ikatan kesukuan. 

- janji-janji akan hidup yang lebih baik atau hidup bertujuan yang memiliki daya tarik 

bagi mereka yang mencari makna dan tujuan hidup.

- janji pahala di kehidupan setelah mati. 

- Tekanan lingkungan dan kehadiran perekrut lokal dapat menarik seseorang pada 

ekstremisme kekerasan. 

Pada kasus perempuan, ketertarikan pada kelompok ekstremisme kekerasan sama seperti 

dorongan yang dialami laki-laki, akan tetapi juga terdapat indikator pendukung lain yang disebut 



46 Modul Pelatihan Pengambil Kebijakan Desa Damai

“empat R plus satu” yaitu: (1) dendam (revenge), seperti kematian kerabat; (2) penebusan dosa 

(redemption), perlu menebus rasa malu keluarga atau personal; (3) hubungan (relationship), 

seperti kerabat terlibat dalam jihad; (4) hormat (respect), hormat kepada martir lelaki di masyarakat 

patriarkal dan (5) plus pemerkosaan (rape) – eksploitasi seksual oleh ekstremis.

Motivasi lain keterlibatan perempuan dalam tindakan ekstremisme kekerasan adalah: 

1. Persepsi bahwa umat Islam kini sedang dijajah di seluruh dunia. 

2. Dorongan hasrat untuk menikah dan masa transisi dari remaja ke dewasa. 

3. Hasrat untuk menikahi lelaki “muslim sejati”.

4. Ikatan dengan perempuan lain yang telah terlebih dahulu ada dalam komunitas pendukung 

ekstremisme kekerasan.

5. Teman-teman yang menyediakan solidaritas komunitas. 

6. Keyakinan doktrinal atau teologi yang mewajibkan dukungan terhadap jihad. 

Kelompok paling rentan untuk mengadopsi ideologi keagamaan ekstremis berikutnya 

adalah pemuda antara usia 15 sampai 25 tahun. Pada usia perkembangan ini, mereka mencari 

ruang untuk mengungkap jati diri, mencari pendukung kepercayaan diri dan makna hidup. 

Pada usia ini, kampus menjadi lahan penting pertarungan berbagai macam nilai. Termasuk bagi 

para ekstremis yang sangat sadar bahwa anak-anak muda pencari identitas ini suaranya ingin 

didengar dan divalidasi. 

Bagaimana Proses dan Pola Rekrutmen Kelompok Ekstremis Kekerasan?

Dulu Sekarang

a. Melalui pengajian umum yang 

menyebar-kan kebencian terhadap 

kelompok yang dianggap sebagai 

“kafir” dan/ atau “thogut”. 

b. Ada pertemuan atau pengajian 

khusus bagi orang-orang yang 

mulai ter tarik pada ide -ide 

radikalisme. 

c. Ada baiat atau janji setia pada 

kelompok radikal. 

d. Diindoktrinasi melalui berbagai 

pertemuan untuk menjaga ideologi 

yang mereka yakini benar. 

e. Diajari cara-cara praktis untuk 

melakukan teror dan perlawanan 

terhadap siapa saja yang dianggap 

sebagai “kafir” dan atau “thogut”.

a. Dunia maya, internet, media sosial adalah cara 

baru dalam perekrutan anggota kelompok 

radikal dan radikalis 

a. Ide-ide radikal yang berasal dari jaringan 

radikalis disebarkan secara masif via internet 

dan/atau media sosial. 

b. Mereka yang tertarik dapat mendalami lebih 

lanjut dan mendapatkan lebih banyak informasi 

melalui iklan, petunjuk untuk mengunjungi 

website tertentu. 

c. Mereka yang tertarik dan/atau sudah direkrut 

lewat internet ini biasanya mendapat petunjuk/

arahan lebih lanjut untuk melakukan tindakan-

tindakan radikal. 

d. Pembinaan secara konvensional dilaku-kan di 

tempat-tempat tertentu hingga mereka dinilai 

siap melakukan tindakan radikal. 

e. Selain itu, para individu yang telah terpengaruh 

paham radikal tersebut sering melakukan 

tindakan kekerasan secara individual
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BAHAN BACAAN 2:

BEGINI PROSES RADIKALISASI HINGGA SESEORANG 
BISA MELAKUKAN TEROR ATAS NAMA AGAMA

The Wahid Foundation

Bagaimana orang menjadi radikal? Proses radikalisasi tidak berlangsung dalam sekejap. Pun, 

tidak seperti banyak disangka orang, proses radikalisasi itu tidak tampak seperti “indoktrinasi” 

yang memaksa atau “pembodohan”. Subjek atau target bukanlah orang yang begitu saja dibodohi 

atau dipaksa menerima doktrin.

Setidaknya, proses radikalisasi melibatkan empat proses. (1) Pembukaan persepsi, (2) 

Pencarian identitas, (3) Penyelarasan bingkai, (4) Sosialisasi atau Enkulturasi.

(1) Pembukaan Persepsi.

Individu yang terpapar ideologi ekstremisme tidaklah memandang dirinya “ekstrem” 

atau “tidak rasional”. Mereka memiliki persepsi yang berbeda. Bagaimana persepsi itu 

masuk dalam pikiran dan kesadaran mereka? Keterbukaan persepsi itu biasanya muncul 
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dari krisis hidup yang dialami individu–krisis yang mengguncang keyakinan dalam diri dan 

lingkungannya, sehingga membuat orang reseptif terhadap persepsi yang berbeda. Krisis 

hidup ini bisa sangat personal, seperti kehancuran keluarga, kematian orang yang dicintai, 

menjadi korban kejahatan, dan sejenisnya.

Krisis hidup personal sering juga berpadu dengan krisis umum yang dialami banyak 

orang, seperti krisis ekonomi (pengangguran massal, melambungnya harga kebutuhan 

pokok), sosial-budaya (penghinaan identitas, pengucilan kelompok), dan politik (diskriminasi 

politik, penyiksaan, penindasan).

Selain dipicu oleh berbagai krisis, pembukaan persepsi juga kerap didorong oleh 

kencangnya serbuan ideologi dari kelompok ekstremis itu sendiri. Mereka memanfaatkan 

banyak saluran, mulai dari jalur keluarga, pertemanan, kegiatan sosial, acara keagamaan 

hingga jaringan Internet.

Mereka mengeksploitasi berbagai krisis untuk membangkitkan sentimen moral dan 

mengarahkan pada pembukaan persepsi yang berbeda, sehingga target merasa ideologi 

ekstrem yang mereka anut sebagai solusi yang masuk akal dan dibutuhkan secara mendesak.

(2) Pencarian Identitas. 

Setelah keyakinan, kesadaran dan persepsi yang selama ini dipegang terguncang, 

dan individu mulai terbuka untuk mengisi dengan persepsi yang baru, maka berlangsunglah 

proses pencarian identitas. Untuk memuaskan pikiran, perasaan dan kesadaran yang 

sedang kosong, individu mulai mencari arti menjadi bagian dari kumpulan yang lebih besar 

(agama, ras, gerakan, etnis, dst). Individu mulai mencari dalil-dalil keyakinan, bukti-bukti 

keunggulan kelompok, tokoh-tokoh panutan dalam gerakan maupun keyakinan-keyakinan 

tentang keistimewaan identitas (agama, ras, etnis, gerakan, dst.)

Pencarian identitas ini berlangsung dalam dua cara. Pertama, dengan belajar secara 

independen, yaitu mencari informasi di internet, membaca buku, atau mendapat informasi 

dari teman dan keluarga. Proses ini ibarat belanja di pasar gagasan secara bebas.

Kedua, melakukan pencarian melalui pemandu yang dianggap otoritatif. Proses ini 

merupakan tindak lanjut dari proses penjangkauan oleh kelompok ekstremis itu sendiri. 

Pada tahap ini, pemandu menyediakan jenis-jenis informasi yang cocok dan mengarahkan 

target ke arah kesimpulan bahwa ideologi gerakan/identitas ini lah yang paling masuk akal 

dan paling mendesak dibutuhkan.

(3) Penyelarasan Bingkai. 

Pada tahap ini, individu menyelaraskan atau mencocokkan bingkai persepsinya 

dengan keseluruhan krisis hidup yang ia alami dan keseluruhan masalah hidup eksternal 

yang diamatinya; dari yang mikro (personal) hingga yang makro (global).

Individu melihat seluruh problema hidupnya, masalah sosial, krisis politik, kebangkrutan 

ekonomi dan masalah lainnya berakar pada sumber masalah yang sama, yaitu pada 

ditinggalkannya agama, misalnya, atau dilemahkannya kelompok ras dan etnis tertentu, 

dan sejenisnya. Pada tahap ini, individu sangat teguh dan tanpa ragu memeluk identitas 

yang dipilihnya dan siap mengambil risiko.
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(4) Sosialisasi atau Enkulturasi. 

Pada tahap ini, individu “resmi” bergabung dalam kelompok ekstremisme kekerasan 

tertentu. Ia mulai dikenalkan, mengadopsi dan menginternaliasi keseluruhan cara hidup 

dalam budaya organisasi ekstremisme kekerasan tertentu.

Individu terlibat dalam berbagai aktivitas kelompok, melalui dari interaksi interpersonal, 

kegiatan sosial, protes dan aktivitas pergerakan lainnya. Individu juga mulai mendapat peran 

dalam berbagai agenda kelompok. Pendeknya, individu menjadi murid yang aktif untuk 

menjadi bagian sosial dan hidup dalam budaya kelompok ekstrem.
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BAHAN BACAAN 3:

SEMBILAN NILAI GUS DUR
https://gusdurian.net/9-nilai-utama-gus-dur/

Ketauhidan
Ketauhidan bersumber dari keimanan kepada Allah sebagai yang Maha Ada, satu-satunya 

Dzat hakiki yang Maha Cinta Kasih, yang disebut dengan berbagai nama. Ketauhidan didapatkan 

lebih dari sekadar diucapkan dan dihafalkan, tetapi juga disaksikan dan disingkapkan. Ketauhidan 

menghujamkan kesadaran terdalam bahwa Dia adalah sumber dari segala sumber dan rahmat 

kehidupan di jagad raya. Pandangan ketauhidan menjadi poros nilai-nilai ideal yang diperjuangkan 

Gus Dur melampaui kelembagaan dan birokrasi agama. Ketauhidan yang bersifat ilahi itu 

diwujudkan dalam perilaku dan perjuangan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan dalam 

menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

Kemanusiaan
Kemanusiaan bersumber dari pandangan ketauhidan bahwa manusia adalah mahluk Tuhan 

paling mulia yang dipercaya untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Kemanusiaan merupakan 

cerminan sifat-sifat ketuhanan. Kemuliaan yang ada dalam diri manusia mengharuskan sikap untuk 

saling menghargai dan menghormati. Memuliakan manusia berarti memuliakan Penciptanya, 

demikian juga merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan 

Tuhan Sang Pencipta. Dengan pandangan inilah, Gus Dur membela kemanusiaan tanpa syarat.

Keadilan       
Keadilan bersumber dari pandangan bahwa martabat kemanusiaan hanya bisa dipenuhi 

dengan adanya keseimbangan, kelayakan, dan kepantasan dalam kehidupan masyarakat. Keadilan 

tidak sendirinya hadir di dalam realitas kemanusiaan dan karenanya harus diperjuangkan. 

Perlindungan dan pembelaan pada kelompok masyarakat yang diperlakukan tidak adil, merupakan 

tanggungjawab moral kemanusiaan. Sepanjang hidupnya, Gus Dur rela dan mengambil 

tanggungjawab itu, ia berpikir dan berjuang untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah 

masyarakat.
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Kesetaraan       
Kesetaraan bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang 

sama di hadapan Tuhan. Kesetaraan meniscayakan adanya perlakuan yang adil, hubungan yang 

sederajat, ketiadaan diskriminasi dan subordinasi, serta marjinalisasi dalam masyarakat. Nilai 

kesetaraan ini, sepanjang kehidupan Gus Dur, tampak jelas ketika melakukan pembelaan dan 

pemihakan terhadap kaum tertindas dan dilemahkan, termasuk di dalamnya adalah kelompok 

minoritas dan kaum marjinal.

Pembebasan       
Pembebasan bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki tanggungjawab 

untuk menegakkan kesetaraan dan keadilan, untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk 

belenggu. Semangat pembebasan hanya dimiliki oleh jiwa yang merdeka, bebas dari rasa takut, 

dan otentik. Dengan nilai pembebasan ini, Gus Dur selalu mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya 

jiwa-jiwa merdeka yang mampu membebaskan dirinya dan manusia lain.

Kesederhanaan       
Kesederhanaan bersumber dari jalan pikiran substansial, sikap dan perilaku hidup yang 

wajar dan patut. Kesederhanaan menjadi konsep kehidupan yang dihayati dan dilakoni sehingga 

menjadi jati diri. Kesederhanaan menjadi budaya perlawanan atas sikap berlebihan, materialistis, 

dan koruptif. Kesederhanaan Gus Dur dalam segala aspek kehidupannya menjadi pembelajaran 

dan keteladanan.

Persaudaraan
       Persaudaraan bersumber dari prinsip-prinsip penghargaan atas kemanusiaan, keadilan, 

kesetaraan, dan semangat menggerakkan kebaikan. Persaudaraan menjadi dasar untuk 

memajukan peradaban. Sepanjang hidupnya, Gus Dur memberi teladan dan menekankan 

pentingnya menjunjung tinggi persaudaraan dalam masyarakat, bahkan terhadap yang berbeda 

keyakinan dan pemikiran.

Keksatriaan       
Keksatriaan bersumber dari keberanian untuk memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai 

yang diyakini dalam mencapai keutuhan tujuan yang ingin diraih. Proses perjuangan dilakukan 

dengan mencerminkan integritas pribadi: penuh rasa tanggung jawab atas proses yang harus 

dijalani dan konsekuensi yang dihadapi, komitmen yang tinggi serta istiqomah. Keksatriaan yang 

dimiliki Gus Dur mengedepankan kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani proses, seberat 

apapun, serta dalam menyikapi hasil yang dicapainya.

Kearifan Tradisi       
Kearifan tradisi bersumber dari nilai-nilai sosial-budaya yang berpijak pada tradisi dan 

praktik terbaik kehidupan masyarakat setempat. Kearifan tradisi Indonesia di antaranya berwujud 

pada dasar negara Pancasila, Konstitusi UUD 1945, prinsip Bhineka Tunggal Ika, serta seluruh 

tata nilai kebudayaan Nusantara yang beradab. Gus Dur menggerakkan kearifan tradisi dan 

menjadikannya sebagai sumber gagasan dan pijakan sosial-budaya-politik dalam membumikan 

keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan, tanpa kehilangan sikap terbuka dan progresif terhadap 

perkembangan peradaban.
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BAHAN BACAAN 4:

HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Pengertian HAM 
Secara sederhana, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau 

hak dasar yang melekat pada manusia. Konsep HAM mengakui bahwa setiap manusia berhak 

menikmati hak asasinya tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 

pandangan politik atau pandangan yang lain, asal usul nasional atau sosial, harta milik, status 

kelahiran atau status yang lain. 

Konsep HAM lahir dari perlawanan terhadap kekuasaan yang absolut. Gagasan yang pada 

awalnya muncul dan ditujukan kepada kaum pria Eropa terhadap hak-hak istimewa raja dan 

kaum bangsawan Eropa, berkembang sedemikian rupa menjadi sebuah konsep yang meliputi 

dan melekat pada setiap umat manusia. HAM menjadi alat bagi siapapun dan golongan manapun 

untuk melakukan pembebasan atas setiap upaya marginalisasi, diskriminasi, dan penindasan 

kemanusiaan. Deklarasi Universal Hak Azazi Manusia (DUHAM) menyatakan "Semua manusia 

dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi 

dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan”. 

Sedangkan di Indonesia, yaitu dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM 

diartikan sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung 

tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan beberapa rumusan HAM tersebut, hakikat HAM adalah: 

1. Tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. 

2. Berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan 

politik atau asal-usul sosial dan bangsa.

3. Tidak ada yang bisa membatasi atau melangggar hak orang lain. Seseorang tetap mempunyai 

HAM walaupun negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM 

tersebut. 

Prinsip-Prinsip HAM 
Untuk mempermudah mengenali dan memahami HAM, baik dalam praktik kehidupan 

sehari-hari maupun dalam konteks yang lebih luas, maka dapat dirumuskan prinsip-prinsip HAM 

yang merupakan acuan untuk memperlakukan setiap umat manusia dimana pun mereka berada. 
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Prinsip-Prinsip tersebut adalah: 

1. Bersifat Universal (Universality) 

Beberapa moral dan nilai-nilai etik tersebar di seluruh dunia. Negara dan masyarakat di 

seluruh dunia seharusnya memahami dan menjunjung tinggi hal itu. Universalitas hak berarti 

bahwa hak tidak dapat berubah atau hak tidak dialami dengan cara yang sama oleh semua 

orang. HAM tidak lahir dari ruang kosong, namun lahir dari situasi dan kondisi tertentu dan 

dipengaruhi oleh budaya dan aspek-aspek sosial dalam masyarakat tertentu. Dalam konteks 

ini HAM bersifat universal pada aspek material (substansi persoalan) yaitu hak-hak yang 

diatur dalam Pasal 1 sampai 27 DUHAM. Namun, bagaimana HAM diimplementasikan di tiap 

wilayah atau negara, bisa partikular sesuai dengan budaya, kontruksi sosial dan peraturan 

formal yang berlaku. Hanya saja, jika formal bertentangan dengan yang substansi, maka 

yang formal tersebut harus diubah. Karena tidak semua intrumen HAM nasional telah sesuai 

dengan instrumen HAM Internasional.

2. Martabat Manusia (Human Dignity) 

Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan dimiliki setiap manusia di dunia. Prinsip-

prinsip HAM ditemukan pada pikiran setiap individu, tanpa memperhatikan umur, budaya, 

keyakinan, etnis, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, kemampuan atau kelas sosial. Setiap 

manusia, oleh karenanya harus dihormati dan dihargai hak asasinya. Konsekuensinya semua 

orang memiliki status hak yang sama dan sederajat dan tidak bisa digolong-golongkan 

berdasarkan tingkatan hirarki. 

3. Kesetaraan (Equality) 

Konsep kesetaraan mengekspresikan gagasan menghormati martabat yang melekat 

pada setiap manusia. Secara spesifik, pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa “Setiap umat 

manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya.” 

4. Non Diskriminasi (Non-discrimination) 

Non diskriminasi terintegrasi dalam prinsip kesetaraan. Prinsip ini memastikan bahwa 

tidak seorangpun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar seperti 

misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, 

kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran atau lainnya. 

5. Tidak dapat dicabut (Inalienability) 

Hak-hak individu tidak dapat direnggut, dilepaskan dan dipindahkan. 

6. Tidak Bisa dibagi (Indivisibility) 

Hak Asasi Manusia, baik hak sipil, politik, budaya dan ekonomi, semuanya bersifat 

inheren yaitu menyatu dalam harkat martabat manusia. Pengabaian pada satu hak 

akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya. Hak setiap orang untuk bisa 

memperoleh penghidupan yang layak adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hak 

tersebut merupakan modal dasar bagi setiap orang agar mereka bisa menikmati hak-hak 

lainnya seperti hak atas kesehatan atau hak atas pendidikan. 

7. Saling berkaitan dan bergantung (Interrelated and interdependence) 

Pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik 

secara keseluruhan maupun sebagian. Contoh, dalam situasi tertentu hak atas pendidikan 

atau hak atas informasi adalah hak yang saling bergantungan satu sama lain. Oleh karena 
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itu, pelanggaran HAM saling bertalian. Hilangnya satu hak akan mengurangi hak lainnya

8. Tanggung jawab Negara (State responsibility) 

Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggungjawab untuk menaati hak 

asasi. Dalam hal ini, mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang 

tercantum dalam instrumen-instrumen HAM. Seandainya mereka gagal dalam melaksanakan 

tanggungjawab, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak, 

sebelum tuntutan itu diserahkan pada sebuah pengadilan yang kompeten atau adjudikator 

(penuntut) lain yang sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku.

Pelanggaran HAM 

Karena Negara adalah subyek yang bertanggung jawab terhadap perlindungan, 

penghormatan, dan pemenuhan HAM, maka Negara dan aparatur negara yang melalaikan 

kewajiban menegakkan HAM juga disebut melanggar HAM. Pelalaian kewajiban tersebut termasuk 

dengan tidak bertindak untuk melindungi HAM. Dalam perkembangannya, pihak korporasi bisa 

menjadi pelaku pelanggar HAM karena korporasi dianggap sebagai pihak yang memiliki kuasa, 

seperti halnya Negara. Karena kuasa dan kekuasaan tersebutlah maka baik Negara maupun 

korporasi dapat melakukan pelanggaran HAM 

Berkaitan dengan hal itu, Pasal 1 ayat 6 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM menyebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM adalah “setiap perbuatan seseorang atau 

kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian 

yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak 

asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak 

mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan 

benar, berdasarkan mekanisme yang berlaku” 
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Terdapat 2 (dua) jenis pelanggaran, yaitu by commision dan by ommission. Pelanggaran by 

commission adalah ketika negara yang seharusnya tidak perlu melakukan apa-apa, justru turut 

campur untuk mengatur hak-hak yang semestinya dihormati. Misalkan hak untuk menunaikan 

ibadah/memeluk agama. Sedangkan pelanggaran by ommission adalah ketika negara melakukan 

pembiaran dan pengabaian terhadap hak-hak yang seharusnya dilindungi dan dipenuhi. 

Sedangkan menurut sifatnya pelanggaran HAM dapat diaktegorikan dengan pelanggaran 

HAM biasa (ordinary) dan pelanggaran HAM berat (extra ordinary). Perbedaannya terletak pada 

dampak yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut. Dampak dari pelanggaran HAM biasa boleh 

jadi “tidak disadari” oleh korban, bahkan mungkin pihak yang menjadi korban “tidak merasa” jika 

dirinya sebenarnya telah menjadi korban pelanggaran HAM. Sedangkan untuk pelanggaran HAM 

berat merupakan “kejahatan paling serius” sebagaimana tercantum dalam Statuta Roma. Yaitu 

kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. 

Dalam penjelasan pasal 104 ayat 1 UU 39/1999, yang dimaksud pelanggaran HAM berat 

adalah ‘pembunuhan massal (genosida), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan 

pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang 

dilakukan secara sistematis. UU No.26/2000 pasal 7 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

pelanggaran HAM berat adalah ‘genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 

Ketentuan dalam UU No.26 tahun 2000 mengacu pada Statuta Roma. Instrumen HAM 

Internasional tidak lain adalah perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia. 

Bentuk perjanjian itu bisa berupa deklarasi, konvenan, konvensi, piagam, resolusi atau protokol. 

Intrumen HAM internasional dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pertama, deklarasi yang 

diadopsi oleh badan-badan seperti Majelis Umum PBB yang bersifat tidak mengikat secara hukum, 

meskipun secara politis mungkin saja mengikat. Kedua, konvensi yang merupakan instrumen 

HAM yang mengikat secara hukum dan terangkum dalam hukum internasional. 

Perjanjian-perjanjian HAM dalam bentuk konvensi umumnya harus mendapatkan pengesahan 

atau diratifikasi atau diakses terlebih dahulu oleh negara (yang kemudian disebut negara pihak) 

sebelum berlaku di negara yang bersangkutan. Instrumen HAM Internasional dapat dibagi lebih 

jauh menjadi instrumen global, yang mana setiap negara di dunia dapat menjadi pihaknya, dan 

instrumen regional yang terbatas pada negara-negara di wilayah-wilayah tertentu di dunia. 

Instrumen-instrumen internasional yang berkenaan dengan HAM ini jumlahnya cukup 

banyak. Tiga instrumen yang paling penting adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), 

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Konvensi Internasional 

tentang Hak Sipil dan Hak Politik. Ketiga instrumen itu kemudian dikenal sebagai The International 

Bill of Rights. Selain ketiga instrumen induk tersebut, ada pula beberapa instrumen internasional 

berbentuk konvensi yang memiliki kedudukan penting. Konvensi-konvensi tersebut diantaranya: 

1. Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Convention on the 

Prevention and Punishment of the Crime of Genosida,1948) 

2. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 

Perempuan (CEDAW- Convention on the elimination of Discrimination Against Women, 

1979) 

3. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD- 

Convention on the Elimination of Racial Discrimination – 1965) 
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4. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang kejam, tidak 

manusiawi, dan merendahkan martabat manusia (CATConvention Against Torture and 

Other Cruel, Inhuman or degrading treatment or punishment, 1984) 

5. Konvensi Internasional tentang Hak Anak (CRC-Convention on the Rights of Child,1989) 

6. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota 

keluarganya (CMW- International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Worker and Their Families, 1990) 
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BAHAN BACAAN 5:

HAK KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN

Hak kebebasan beragama/berkeyakinan adalah salah satu rumpun dalam hak asasi manusia 

bersama dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan berpikir, sesuai dengan 

hati nurani. Hak kebebasan beragama/berkeyakinan dibagi dalam dua wilayah kebebasan internal 

(forum internum) dan kebebasan eksternal (forum externum).
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BAHAN BACAAN 7:

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Konflik mengandung spektrum pengertian yang sangat luas, mulai dari konflik kecil antar 

perorangan, konflik antar keluarga sampai dengan konflik antar kampung dan bahkan sampai 

dengan konflik yang melibatkan beberapa kelompok besar, baik dalam ikatan wilayah ataupun 

ikatan primordial (suku, ras atau agama/keyakinan). Pada dasarnya, konflik dapat dibedakan 

antara konflik yang bersifat horisontal dan vertikal, dimana keduanya sama-sama besarnya 

berpengaruh terhadap upaya pemeliharaan kedamaian di negara ini.

Penanganan tentang konflik sosial diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS). Dalam penjelasan UU PKS dijelaskan 

secara umum bahwa keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah 

penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara 

langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan 

kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak 

buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan 

kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik.

Di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang makin terbuka mengakibatkan 

makin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. Kondisi tersebut menempatkan 

Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik, terutama konflik yang bersifat horisontal. 

Konflik tersebut, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut 

masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis 

seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

Penanganan Konflik Sosial

Konflik Sosial dalam UU PKS didefinisikan sebagai “perseteruan dan/atau benturan fisik 

dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu 

tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga 

mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional”.

Ketika terjadi konflik sosial Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan tindakan darurat 

penyelamatan dan pelindungan korban sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, 

meliputi:

a. penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban konflik secara cepat dan tepat; 

b. pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik; 
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c. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-

anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; 

d. perlindungan terhadap kelompok rentan; 

e. upaya sterilisasi tempat yang rawan konflik; 

f. penyelamatan sarana dan prasarana vital; 

g. penegakan hukum; 

h.  pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah konflik; dan 

i. penyelamatan harta benda korban konflik.

Penanganan konflik sosial dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: (1) Pencegahan Konflik, (2) 

Penghentian Konflik, dan (3) Pemulihan Pascakonflik.

Pencegahan Penghentian Pemulihan

− upaya memelihara kondisi 

damai dalam masyarakat;

− mengembangkan 

penyelesaian perselisihan 

secara damai;

− meredam potensi konflik; 

dan

− membangun sistem 

peringatan dini.

1. penghentian kekerasan fisik;

2. penetapan Status Keadaan 

Konflik;

3. tindakan darurat 

penyelamatan dan 

pelindungan korban;

4. dan/atau pengerahan dan 

penggunaan kekuatan TNI.

1. rekonsiliasi; 

2. rehabilitasi; 

dan

3. rekonstruksi

Untuk pemulihan konflik, dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Rekonsiliasi a. perundingan secara damai;

b. pemberian restitusi; dan/atau 

c. pemaafan

Rehabilitasi a. pemulihan psikologis korban konflik dan pelindungan kelompok rentan; 

b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban; 

c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian; 

d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat; 

e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan 

dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat; 

f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan 

pemerintahan; 

g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut 

usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; 

h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi 

kelompok perempuan; 

i. peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan 

j. pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban 

konflik
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Rekonstruksi a. pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/

atau daerah pascakonflik; 

b. pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata 

pencaharian; 

c. perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik; 

d. perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan 

ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi; 

e. perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan 

dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang 

yang berkebutuhan khusus; 

f. perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

Peran Serta Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam penanganan konflik berupa: 

a. pembiayaan; 

b.  bantuan teknis; 

c.  penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban konflik; dan/atau 

d.  bantuan tenaga dan pikiran.

Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) Tahun 2020-2024. 

Korban perang yang terbanyak pada abad 20 adalah masyarakat sipil di mana perempuan 

dan anak menjadi sangat rentan, terutama dalam konflik bersenjata. Mereka menjadi target para 

kombatan maupun elemen bersenjata. Dalam konteks Indonesia, pengalaman Aceh, Poso, Maluku 

dan Papua cukup dijadikan bukti dari konflik bersenjata. Tetapi tentu bukan satu-satunya karena 

konflik sosial juga banyak terjadi di sub nasional. Kebencian pada yang berbeda baik berbasis 

pada perbedaan agama, atau minoritas lainnya, terekspresikan dalam bentuk kekerasan, yang juga 

sulit dicarikan jalan keluarnya karena elemen agama dipolitisasi. Dalam kontek konflik apapun, 

kondisi keamanan perempuan dan anak tidak jauh berbeda. Mereka adalah kelompok paling 

rentan. Jika demikian, tentu keamanan perempuan dan anak dalam situasi konflik yang menjadi 

isu utama. Karenanya, disusunlah RAN P3AKS dan RAD P3AKS di tingkat daerah.

RAN P3A-KS adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana 

untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak dalam konflik sosial, sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik sosial. RAN P3AKS merupakan produk 

kontekstualisasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan 

Keamanan, menjalankan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial dan UU PKS. Kebijakan RANP3A-KS 

terdiri dari tiga utama: “Pencegahan”, “Penanganan” serta “Pemberdayaan dan Partisipasi”.
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Program 

Pencegahan

a. meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat, pemerintah daerah, 

lembaga adat, forum komunikasi umat beragama, media massa, dan 

unit pelayanan perempuan untuk perlindungan perempuan dan 

anak dalam konflik, 

b. mensosialisasikan dan memberikan perlindungan perempuan dan 

anak dalam konflik, 

c. mengembangkan kapasitas kelembagaan daerah, 

d. meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya Perlindungan dan 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik, 

e. meningkatkan tenaga pelatih dalam pencegahan kekerasan 

terhadap perempuan dan anak dalam konflik, 

f. penambahan penyediaan ruang publik/ruang terbuka hijau kota 

untuk perempuan dan anak di daerah rawan konflik.

Program 

Penanganan

Peningkatan akses dan kualitas layanan yang dibutuhkan perempuan 

dan anak korban kekerasan di daerah konflik dapat diberikan:  pelayanan 

secara langsung kepada perempuan dan anak korban konflik, antara lain : 

layanan rehabilitasi kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, rehabilitasi 

sosial, reintegrasi sosial, bantuan hukum dan pendampingan, sesuai 

dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur 

yang telah ditetapkan, pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan 

spesifik perempuan dan anak.

Program 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Partisipasi Anak

Pemberdayaan perempuan dalam konflik diberikan kepada perempuan 

korban konflik atau yang bukan korban konflik diarahkan agar perempuan 

dapat berpartisipasi dalam membangun perdamaian melalui kegiatan:

a. pelatihan tentang kemampuan melakukan negosiasi, mediasi, 

advokasi, kampanye penghentian konflik, 

b. melakukan investigasi dan pengumpulan data korban konflik, 

c. memfasilitasi evakuasi masyarakat dan korban konflik, 

d. melakukan pendampingan dan memberikan perlindungan kepada 

perempuan dan anak, 

e. pelibatan dalam pengambilan keputusan untuk melindungi 

perempuan dan anak dalam konflik. 

Partisipasi anak dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada 

anak sejak dini agar dapat hidup damai, tenggang rasa, toleransi sesama 

teman, selalu bermusyawarah dalam penyelesaian masalah, cinta tanah 

air, dengan harapan nantinya anak akan menjadi generasi penerus yang 

cinta damai.
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BAHAN BACAAN 8:

BENTUK-BENTUK KETIDAKADILAN GENDER

Apakah Seks dan Gender itu?

Secara biologis, perbedaan perempuan dan laki-laki terletak pada fungsi reproduksi yang 

secara kodrat tidak dapat dipertukarkan dari perempuan kepada laki-laki atau sebaliknya. Selain 

itu, identitas kelamin juga ditandai dengan organ eksternal, hormon dan kromosom.  Perbedaan ini 

merupakan ketentuan yang bersifat alami, tak berubah dari masa ke masa, berlaku untuk semua 

manusia di segala zaman, tak pandang kaya dan miskin, kulit putih atau berwarna, beragama 

ataupun tidak, manusia perkotaan atau suku asli di pedalaman, artinya kodrat (perbedaan) ini 

bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Identitas kelamin yang bersifat biologis dan alamiah, berbeda dengan identitas gender 

maskulin dan feminin. Pembentukan sifat maskulin dan feminin dibentuk oleh sosialisasi (nurture) 

dan kulturisasi. Konsep nurture menganggap perbedaan gender (laki-laki dan perempuan)  

disebabkan karena faktor budaya masyarakat. Untuk memahami perbedaan seks dan gender, 

dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Perbedaan Seks dan Gender

SEKS

Tidak dapat dipertukarkan (kodrat)

GENDER

Dapat dipertukarkan dan merupakan 

bentukan/konstruksi manusia (bukan kodrat)

Nature Nurture

Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan

Penis

Sperma             

Jakun

Vagina

Sel Telur

Rahim

Payudara

Kuat 

Rasional

Tampan

Kasar

Maskulin

Publik

Lemah

Emosional

Cantik

Lembut

Feminin

Domestik

Proses alamiah                      

Pemberian Tuhan (Given)

Proses belajar

Permanen & universal Dapat berubah & tidak universal
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Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat 

panjang. Oleh karena itu, perbedaan gender ditimbulkan oleh banyak hal, diantaranya: dibentuk, 

disosialisasikan, diperkuat, dan dikonstruksi secara sosial dan kultural, melalui ajaran keagamaan, 

adat istiadat, keluarga, masyarakat maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender 

tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak 

dapat diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dipahami sebagai kodrat 

laki-laki dan kodrat perempuan.

Perbedaan Gender Melahirkan Ketidakadilan
Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan 

ketidakadilan gender (gender inequalities). Faktanya, perbedaan gender telah melahirkan 

berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki dan terutama terhadap  perempuan. Ketidakadilan 

gender merupakan sistem dan struktur di mana laki-laki dan perempuan menjadi korban dari 

sistem tersebut.

Manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan 

berhubungan, serta saling mempengaruhi secara dialektis.

Lima bentuk ketidakadilan gender, antara lain: 

1. Gender dan Marginalisasi Perempuan

Proses marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya banyak sekali 

terjadi dalam masyarakat yang menimpa laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh 

berbagai kejadian, seperti: penggusuran, bencana alam atau proses eksploitasi. Marginalisasi 

perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, tetapi juga terjadi dalam rumah tangga, 

masyarakat atau kultur dan bahkan Negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah 

terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga laki-laki 
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dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. 

Sebagian tafsir keagamaan memberi tempat yang berbeda atas peran perempuan sebagai 

pemimpin keagamaan atau pemimpin keluarga dan masyarakat.

2. Gender dan Subordinasi

Subordinasi karena gender terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari 

tempat ke tempat, dan dari waktu ke waktu. Di Jawa, dulu ada angapan bahwa perempuan 

tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena akhirnya akan ke dapur juga. Bahkan, pemerintah 

pernah memiliki peraturan bahwa jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga), dia 

bisa mengambil keputusan sendiri tanpa seijin istri. Sedangkan, bagi isteri yang hendak 

tugas belajar ke luar negeri harus seijin suami, bahkan untuk berpergian di wilayah-wilayah 

tertentu (Arab Saudi) harus ada mahrom. Praktik seperti itu sesungguhnya berangkat dari 

kesadaran gender yang tidak adil.

3. Gender dan Stereotip

Stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. 

Stereotip selalu menimbulkan kerugian dan menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi 

perempuan, karena masyarakat selalu memiliki anggapan bahwa perempuan lemah dan 

harus dilindungi dari segala ancaman kekerasan. Stereotip ini mengakibatkan berbagai 

upaya dilakukan untuk membatasi ruang gerak perempuan dalam mengekspresikan dirinya, 

misalnya mengatur cara berpakaian, jenis pekerjaan maupun keberadaan di ruang-ruang 

publik hanya pada waktu-waktu tertentu yang “dianggap aman”.  Tugas utama kaum 

perempuan adalah melayani suami. Akibatnya, pendidikan bagi kaum perempuan lalu 

dinomorduakan. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan 

masyarakat yang tidak adil berkembang karena stereotip tersebut.

4. Gender dan Kekerasan

Kekerasan (violence) adalah serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun 

integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan yang disebabkan oleh adanya sebuah 

pemikiran atau cara pandang yang bias disebut dengan Kekerasan Berbasis Gender (gender-

related violence). Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan 

kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan 

sebagai kekerasan gender, antara lain:

a. bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan 

(marital rape);

b. tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (domestic 

violence). Termasuk tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak 

(child abuse);

c. bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (genital mutilation), 

misalnya penyunatan terhadap anak perempuan;

d. kekerasan dalam bentuk pelacuran (prostitution). Pelacuran merupakan bentuk 

kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi 

yang merugikan kaum perempuan;
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e. kekerasan dalam bentuk pornografi. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan non fisik, 

yakni pelecehan terhadap kaum perempuan di mana tubuh perempuan dijadikan objek 

demi keuntungan seseorang;

f. kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana (enforced 

sterilization). Keluarga Berencana di banyak tempat ternyata telah menjadi sumber 

kekerasan terhadap perempuan;

g. jenis kekerasan terselubung (molestation), yakni memegang atau menyentuh bagian 

tertentu dari tubuh perempuan dengan pelbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan 

si pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini sering terjadi di tempat pekerjaan ataupun di 

tempat umum, seperti dalam bis;

h. pelecehan seksual dan emosional atau sexual and emotional harassment. Ada 

beberapa bentuk kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual, 

yaitu:

-  menyampaikan lelucon jorok secara vulgar pada seseorang dengan cara yang 

dirasakan sangat ofensif;

-  menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor;

-  menginterogasi seseorang tentang kehidupan atau kegiatan seksualnya atau 

kehidupan pribadinya;

-  meminta imbalan seksual dalam rangka janji untuk mendapatkan kerja atau untuk 

mendapatkan promosi atau janji-janji lainnya;

-  menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ada minat atau tanpa seizin 

dari yang bersangkutan.

5. Beban Kerja Ganda

Anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak 

cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, justru berakibat semua pekerjaan domestik 

rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum 

perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian  

rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, 

mencari air untuk mandi hingga memelihara anak. Ketika perempuan bekerja di ranah publik 

untuk berkontribusi kepada ekonomi rumah tangga, seharusnya ada pembagian peran 

beban domestik antara suami dan istri. Akan tetapi, para praktiknya para istri menjalankan 

beban kerja ganda, yaitu bertanggung jawab sacara penuh untuk tugas domestik sekaligus 

bekerja di ruang publik.
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PRE-TEST/ POST-TEST *)

Nama Lengkap  :   ……………………………………………………………………...

Jenis Kelamin  :   L/P

Asal Desa/Lembaga :   ………………………………………………………………………………..

Pilihlah jawaban yang menurut Bapak/Ibu paling benar:

1. Yang bukan kata-kata kunci ekstremisme kekerasan adalah:

A. Satu Kelompok

B. Menggunakan kekerasan

C. Untuk mendukung penggunaan kekerasan

D. Tujuan untuk keuntungan politik, agama dan ideologi 

E. Intoleransi

2. Seseorang menjadi pelaku teror karena melalui sejumlah tahapan. Tahapan itulah yang 

disebut dengan radikalisasi. Berikut adalah proses radikalisasi, yaitu:

A. Intoleransi-Radikalisme-Terorisme

B. Intoleran-Radikal-Radikalisme-Ekstremisme Kekerasan

C. Intoleran-Radikal-Teroris

D. Radikalisme-Intoleran-Teroris

E. Radikalisme-Terorisme-Ekstremisme Kekerasan

3. Siapakah kelompok yang paling rentan terpapar ekstremisme kekerasan?

A. Mahasiswa

B. Perempuan Pekerja Migran Indonesia

C. Ustaz

D. Pelajar SMA

E. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

4. Faktor penarik dan pendorong untuk terpapar ekstremisme kekerasan sama antara laki-laki 

dan perempuan. Namun, terdapat kekhususan terhadap perempuan, yaitu:

A.   Tafsir Keagamaan

B.   Kemiskinan

C. Janji atas surga

D. Kekerasan Seksual

E. Solidaritas

5. Hak kebebasan beragama/berkeyakinan adalah salah satu rumpun dalam hak asasi manusia 

bersama dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan berpikir, sesuai 

dengan hati nurani. Berikut adalah hak kebebasan beragama/berkeyakinan di forum 

internum, kecuali:

A. Hak untuk menganut agama atau keyakinan tertentu berdasarkan pilihannya sendiri

B. Hak untuk memiliki/melakukan penafsiran keagamaan
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C. Hak untuk memilih pemimpin agama

D. Hak untuk menjalankan ibadah berdasarkan agama/keyakinannya

E. Hak untuk berpindah agama

6. Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan untuk mengekspresikan hak diatur oleh Undang-

Undang jika memang benar-benar diperlukan untuk tujuan melindungi, kecuali:

A. Kesehatan umum

B. Keselamatan umum 

C. Ketertiban umum

D. Moral kelompok mayoritas 

E. Hak-hak dan kebebasan mendasar oranglain

7. Pak Kyai Ahmad, menyampaikan tafsiran jihad, hijrah, tafsiran thogut kepada jamaah masjid 

pada pengajian malam Jumat. Apa yang disampaikan Pak Kyai disebut dengan ujaran 

kebencian:

A. Setuju

B. Tidak Setuju

8. Nilai-nilai HAM tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Gus Dur melandaskan pada 

lima prinsip umum  HAM dalam islam yang berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan 

yaitu:

A. Hak hidup (hifdz al-nafs)

B. Hak beragama (hifdz al-din)

C. Hak profesi (hifdz al-‘irdl) 

D. Hak berkeluarga (hifdz al-nasl)

E. Semua benar

9. Masyarakat dapat berperan serta dalam penanganan konflik sosial, yaitu dilakukan melalui:

A. Pembiayaan

B. Bantuan teknis, tenaga dan pikiran

C. Penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban konflik 

D. Pemberdayaan ekonomi perempuan

E. Akses layanan kebutuhan khusus perempuan dan anak

10. Nilai-nilai toleransi, demokrasi dan HAM, yang dipromosikan dan diperjuangkan Gus Dur 

dirumuskan dalam 9 (sembilan) nilai. Nilai yang berkaitan dengan toleransi ada pada:

A. Ketauhidan dan Kemanusiaan 

B. Keadilan dan Kesetaraan

C. Pembebasan dan Kesederhanaan

D. Persaudaraan 

E. Kearifan Lokal.

*) Coret salah satu
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JAWABAN PRE-TEST/POST-TEST 
HANYA UNTUK PANITIA

No Kunci Jawaban

1 E. Intoleransi

2 A. Intoleransi-Radikalisme-Terorisme; atau C. Intoleran-Radikal-Teroris

3 A. Mahasiswa atau B. Perempuan Pekerja Migran Indonesia

4 D. Kekerasan Seksual

5 C. Hak untuk memilih pemimpin agama

6 A. Moral kelompok mayoritas 

7 B. Tidak Setuju

8 B. Semua benar

Ini berarti pilihan A, B, C, D atau E adalah benar

9 A, B, C, D, E adalah benar

10 B. Keadilan dan Kesetaraan
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KUESIONER
EVALUASI PELATIHAN

Silahkan menilai aspek berikut dengan memilih kotak yang sesuai.

Bagian 1: Kepuasan dengan Pelatihan
Min    Maks

1 2 3 4 5

1. Apakah Anda merasa pelatihan ini mencapai tujuan?

2. Apakah materi-materi relevan dengan kerja atau fungsi Anda saat 
ini ?

3. Apakah pelatihan ini relevan dengan kebutuhan organisasi Anda?

4. Apakah pelatihan memberikan kesempatan untuk mem-praktikkan 
apa yang Anda pelajari?

5. Apakah bahan-bahan pelatihan bermanfaat?

6. Apakah jumlah materi pelatihan tepat?

7. Seberapa besar manfaat fasilitator untuk membantu proses 
pembelajaran?

8. Apakah menurut Anda komposisi kelompok cukup tepat?

9. Apakah metode penyampaian materi telah sesuai dan tepat sasaran?

10. Apakah Anda menerima bantuan administrasi yang memadai?

11. Apakah kebutuhan Anda sebagai penyandang disabilitas terpenuhi?  
(diisi oleh penyandang disabilitas)

12. Apakah kebutuhan Anda sebagai ibu menyusui /dengan batita 
terpenuhi ?
(diisi oleh ibu menyusui/batita)

13 Apakah menurut Anda ada materi yang harus ditambahkan • Ya 
• Tidak

14 Jika YA sebutkan maksimum 3 materi prioritas :
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________

13 Apakah ada komentar/ saran tambahan mengenai kepuasan Anda secara keseluruhan 
dalam pelatihan ini ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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