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Rumitnya tantangan ekstremisme 
kekerasan dengan ragam faktor 
pendorong (push factors) dan penarik 
(pull factors), menuntut tanggung jawab 

dan keterlibatan banyak pihak, termasuk 
masyarakat dan sektor swasta. Peran 
tersebut tidak hanya dapat dilakukan 
pemerintah.

Pendahuluan

Latar Belakang

1.  BNPT, Tanya Jawab RAN PE Apa Mengapa Bagaimana? (Bogor: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2021).

Faktor penarik (pull factors) merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi 
langsung seseorang atau sekelompok orang untuk mendukung atau berpartisipasi 
dalam tindakan ekstremisme kekerasan. Biasanya lebih bersifat individu dan 
berpengaruh pada proses rekrutmen atau radikalisasi seperti menginginkan aksi 
dan petualangan, mengalami trauma masa lalu, terpapar narasi-narasi ekstremis 
kekerasan. Faktor Pendorong (push factors) merupakan faktor-faktor yang 
mendorong seseorang atau sekelompok orang mendukung atau terlibat dalam 
tindakan ekstremisme kekerasan. Biasanya bersifat sosial dan struktural, perbedaan 
pandangan politik, konflik kekerasan, perlakuan tidak adil, dan intoleransi.1

Kesadaran itu mendorong Pemerintah 
mengembangkan pendekatan yang 
menitikberatkan pada keterlibatan 
menyeluruh pemerintah dan masyarakat 

(whole of government and whole of society 
approach) dalam penyusunan dokumen 
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan 
Penanggulangan Ekstremisme Berbasis 
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Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 
Tahun 2020-2024, disingkat RAN PE.2

Dokumen RAN PE ditetapkan melalui 
Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Rencana Aksi Nasional Pencegahan 
dan Penanggulangan Ekstremisme 
Berbasis Kekerasan yang Mengarah 
pada Terorisme Tahun 2020-2024, yang 
ditandatangani 6 Januari 2021. Perpres 
berisi 12 pasal dengan delapan materi 
utama, yaitu konsep dan definisi, tujuan, 
muatan, tanggung jawab pelaksana, 
Sekretariat Bersama (Sekber), koordinasi, 
pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan 
pendanaan. Rencana aksi terdiri dari tiga 
pilar (Pencegahan, Penegakan Hukum, 
Pelindungan Saksi dan Korban, dan 
Penguatan Kerangka Legislasi Nasional, 
Kemitraan dan Kerja Sama Internasional) 
dengan total 130 rencana aksi. 

Pendekatan keterlibatan menyeluruh 
pemerintah dan masyarakat mensyaratkan 
usaha nyata untuk memperluas 
keterlibatan sebanyak mungkin aktor-
aktor pemerintah seperti penegak hukum, 
Kementerian/Lembaga, dan aktor-aktor 
masyarakat seperti  tokoh agama dan 
masyarakat, organisasi masyarakat sipil, 
media, hingga sektor swasta. Upaya 
itu tidak hanya dilakukan ketika aksi 
dijalankan, melainkan juga saat aksi 
disusun dan dievaluasi. 

Pendekatan tersebut juga 
mensyaratkan terbentuknya pola 
kemitraan dan partisipasi yang efektif, 
transparan dan terbuka. Nilai penting 
kemitraan, khususnya dengan para 

pemangku kepentingan di masyarakat,  
antara lain meningkatkan potensi 
keberhasilan mengatasi masalah yang 
kompleks, multidimensional, sistemis, dan/
atau antar sektor.3

Selain itu, tambahan pemangku 
kepentingan yang aktif akan sangat 
berarti dan berdampak bagi meningkatnya 
jangkauan pelayanan dan sumber 
daya, efisiensi dan efektivitas kerja, dan 
berkembangnya solusi inovatif. Hasil akhir 
dari kemitraan akan lebih berkelanjutan 
karena hasil itu dilandasi konsensus para 
pemangku kepentingan yang lebih luas.

Usaha membangun kemitraan 
pemerintah dan masyarakat dalam 
pencegahan ekstremisme kekerasan 
sudah dilakukan. Sejumlah forum telah 
diinisiasi pemerintah, khususnya BNPT, 
untuk berbagi pengalaman dan pertukaran 
informasi. Dalam menyusun dokumen 
RAN PE, BNPT menjalankan forum-forum 
konsultasi publik dan pertemuan dengan 
perwakilan organisasi masyarakat.  

Pemerintah menilai organisasi 
masyarakat sipil memiliki peran 
strategis dan berkontribusi besar dalam 
pencegahan dan penanggulangan 
ekstremisme kekerasan di Tanah Air. 
Mereka bekerja dalam banyak program, 
dari promosi perdamaian, konternarasi, 
hingga pendampingan kelompok mantan 
dan keluarga pelaku terorisme4. Di level 
regional dan global, organisasi masyarakat 
sipil Indonesia aktif di berbagai forum 
pertukaran pengetahuan yang dilakukan 
sejumlah lembaga internasional.

2.  BNPT, Perpres RAN PE: Apa, Mengapa, Bagaimana? (Bogor: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2021).
3.  Kementerian PPN/Bappenas, Panduan Kemitraan Multipihak untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, ed. 

oleh Sugeng Bahagijo, Hamong Santono, dan Mahesti Okitasari (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2019).
4.  Mirra Noor Milla et al., Laporan Pemetaan Program Pencegahan Ekstremisme-Kekerasan oleh Pemerintah Dan Lembaga Non-

Pemerintah di Indonesia (2014-2019) (Jakarta, 2020); Jacqui True dan Sri Wiyanti Eddyono, Preventing Violent Extremism: Gender 
Perspectives and Women’s Roles (Monash University, 2017).
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Enam peran strategis organisasi masyarakat sipil dalam pencegahan ekstremisme 
kekerasan5:
  Menginformasikan dan melibatkan masyarakat; 
  Menghubungkan dan menghadirkan para aktor terkait, termasuk pemerintah dan 

sektor swasta;
  Peningkatan kapasitas masyarakat;
  Menyediakan saran dan rekomendasi kepada pemerintah, organisasi masyarakat, 

dan sektor swasta; 
  Menyediakan dan memperbarui data-data terkait ekstremisme kekerasan; dan
  Mengembangkan riset dan analisis terkait ekstremisme kekerasan.

Namun, berdasarkan pengalaman, pola kemitraan pemerintah dan organisasi 
masyarakat sipil masih menghadapi empat tantangan berikut:

5.  Alamsyah M. Dja’far dan Nurun Nisa, Strategi Luar-Dalam; Wahid Foundation dan Advokasi Kebijakan Pencegahan Ekstremisme 
Kekerasan di Indonesia, ed. oleh Junaidi Simun (Jakarta: Wahid Foundation, 2021).

Penyusunan Panduan Umum ini 
dimaksudkan untuk menjawab berbagai 
tantangan-tantangan di atas sekaligus 
sebagai dokumen pendukung dalam 
melaksanakan RAN PE, khususnya Pilar 3 
Kemitraan dan Kerja Sama Internasional 
pada Fokus 1 “Peningkatan kapasitas 
kemitraan Terorisme serta pendanaannya.” 
Salah satu aksi yang ditetapkan dalam 
Fokus 1 tersebut adalah “penyusunan 
platform kemitraan antara pemerintah 

dengan pemangku kepentingan di 
masyarakat”.

Dari sisi teknis operasional, BNPT 
mengeluarkan Peraturan Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Tata Cara Koordinasi, 
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan 
Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional 
Pencegahan dan Penanggulangan 
Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang 
Mengarah Kekerasan Pada Tahun 2020-

1. Kurangnya tingkat kepercayaan di antara pemerintah dan masyarakat. Tantangan 
ini muncul dalam bentuk ketidakpercayaan sebagian organisasi masyarakat sipil 
terhadap implementasi RAN PE. Mereka menilai implementasi RAN PE memiliki 
potensi melanggar hak asasi manusia. Sebagian lagi menilai kebijakan tersebut 
belum sepenuhnya memuat prinsip keadilan gender. 

2. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kemitraan. 
Tantangan ini muncul dalam bentuk kurangnya publikasi yang mudah diakses 
publik tentang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan.

3. Kurangnya pelibatan korban dan kelompok rentan. Dalam penyusunan kebijakan 
dan pelaksanaan kegiatan, korban dan mereka yang diduga pelaku atau 
kelompok rentan, seperti kelompok yang dianggap radikal dan intoleran belum 
banyak dilibatkan.

4. Belum tersedianya mekanisme kemitraan yang disepakati kedua belah pihak. 
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6.  Husni Mubarok, Setelah Terbitnya Perpres RAN PE? Refleksi Peran Masyarakat Sipil di Indonesia (Jakarta, 2020) <http://
wahidfoundation.org//source/Setelah Terbitnya Perpres RAN PE%3F Refleksi Peran Masyarakat Sipil di Indonesia.pdf>.

2024 (selanjutnya disebut Per-BNPT No. 5 
Tahun 2021). 

Selain koordinasi, pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan pelaksanaan RAN, Per-
BNPT No.  5 Tahun 2021 menetapkan tiga 
Kelompok Kerja (Pokja) RAN PE berdasarkan 
pilar dalam RAN PE: Pokja RAN PE Pilar 1 
Bidang Pencegahan: Pokja RAN PE Pilar 2 
Bidang Penegakan Hukum, Perlindungan 
Saksi dan Korban, dan Penguatan Kerangka 
Legislasi Nasional; Pokja RAN PE Pilar 
3 Bidang Kemitraan dan Kerja sama 

Internasional. Selain tiga pokja tersebut, 
untuk mendukung kerja Pokja Sekber dapat 
membuat Pokja Tematis yang terdiri dari 
perwakilan organisasi masyarakat sipil.

Per-BNPT No.  5 Tahun 2021 tidak 
memuat aturan tentang mekanisme 
kemitraan antara organisasi masyarakat 
sipil dengan kementerian/lembaga 
pelaksana RAN PE. Panduan Umum ini 
diharapkan dapat melengkapi hal-hal yang 
belum tersedia dalam Per-BNPT No.  5 
Tahun 2021.

Penyusunan Panduan Umum ini 
merupakan tindak lanjut dari rangkaian 
diskusi yang diselenggarakan Wahid 
Foundation dan mengundang perwakilan 
organisasi masyarakat sipil. Pada 
26 Januari 2021, Wahid Foundation 
menggelar diskusi “Refleksi Organisasi 
Masyarakat Sipil atas Advokasi RAN PE”. 
Diskusi menghadirkan 21 perwakilan 
OMS yang selama ini bergerak dalam 
penguatan toleransi dan perdamaian 
serta pencegahan ekstremisme kekerasan. 
Di antara dua hasil diskusi tersebut: 
pertama, mendorong pembentukan 
kelompok kerja untuk mengawal 
pelaksanaan RAN PE; dan kedua, 
memfasilitasi pertemuan rutin antar 
multipemangku kepentingan.6

Sebagai kegiatan lanjutan, Wahid 
Foundation menggelar Diskusi “Perumusan 
Kerangka Kerjasama CSO-Pemerintah 
untuk Implementasi RAN PE”, 16 April 

2021. Diskusi yang menghadirkan 21 
perwakilan organisasi masyarakat sipil 
tersebut bertujuan untuk menghasilkan 
kerangka isi dan materi-materi utama 
dalam dokumen kemitraan pemerintah 
dengan organisasi masyarakat. Wahid 
Foundation menjadikan kerangka tersebut 
sebagai bahan dalam penyusunan 
dokumen Panduan Umum Kemitraan 
Pemerintah dengan Pemangku Kepentingan 
di Masyarakat dalam Implementasi 
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan 
Penanggulangan Ekstremisme Berbasis 
Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 
Tahun 2020-2024. 

Panduan Umum ini merupakan 
rekomendasi kebijakan dari OMS yang 
ditujukan kepada Sekber RAN PE dan 
diharapkan diadopsi dalam kebijakan. 
Panduan Umum ini berisi materi 
yang lebih bersifat operasional untuk 
melengkapi Per-BNPT No.  5 Tahun 2021.

Penyusunan Panduan
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Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Terkait

01| Pasal 28, Pasal 28E (3), 28 C (2) 
Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.

02| Instruksi Presiden Nomor 
9 Tahun 2000 tentang 

Pengarustamaan Gender dalam 
Pembangunan Nasional Presiden Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 206).

03| Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165).

04| Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2003 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 42841) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Repubtik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 62161)

05| Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 

2005 tentang Pengesahan International 

Covenant on Economic, Social And Cultural 
Rights (Kovenan Internasional tentang 
Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 118)

06| Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 

tentang Pengesahan International Covenant 
on Civil And Political Rights (Kovenan 
Internasional tentang Hak-Hak Sipil 
Dan Politik) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 119).

07| Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
166, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4916);

08| Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183).

09| Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4635) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
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Perlindungan Saksi dan Korban 
(Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2014 Nomor 
293, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 5602).

10| Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 

2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 5430), sebagaimana 
diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 
2017 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 
2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan Menjadi 
Undang-Undang.

11| Peraturan 
Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 
45 Tahun 2017 tentang 
Partisipasi Masyarakat Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 225.

12| Peraturan 
Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 2018 tentang 
Pemberian Kompensasi, 
Restitusi, dan Bantuan 
Kepada Saksi dan Korban 

(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 
Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 618a), 
Sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 
35 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 7 Tahun 
2018 tentang Pemberian 
Kompensasi, Restitusi, dan 
Bantuan Kepada Saksi dan 
Korban (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 167).

13| Peraturan 
Presiden Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 
2021 tentang Rencana 
Aksi Nasional Pencegahan 
dan Penanggulangan 
Ekstremisme Berbasis 
Kekerasan yang Mengarah 
pada Terorisme Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 9).

14| Peraturan 
Badan Nasional 

Penanggulangan 
Terorisme Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Tata Cara 
Koordinasi, Pemantauan, 
Evaluasi, dan Pelaporan 
Pelaksanaan Rencana Aksi 
Nasional Pencegahan dan 
Penanggulangan Ekstremisme 
Berbasis Kekerasan yang 
Mengarah Kekerasan Pada 
Tahun 2020-2024.
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Khusus
a. Panduan bagi Menteri/Kepala Lembaga dan para pemangku kepentingan 

di masyarakat menjalankan kemitraan dalam implementasi RAN PE di 
tingkat nasional.

b. Panduan bagi Sekretariat Bersama dan pemangku kepentingan di 
masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi kemitraan implementasi 
RAN PE di tingkat nasional.

Umum
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kemitraan pemerintah dan pemangku 
kepentingan di masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, 
dan evaluasi RAN PE di tingkat nasional.

a. Tersusunnya prinsip dan mekanisme kemitraan pemerintah dan pemangku 
kepentingan di masyarakat dalam implementasi RAN PE di tingkat nasional.

b. Terbentuk dan terlaksananya Forum Kemitraan di tingkat nasional dalam implementasi 
RAN PE sesuai prinsip-prinsip dasar kemitraan yang ditetapkan.

c. Berkurangnya dampak yang tidak diharapkan dalam pengelolaan kemitraan 
pemerintah dan pemangku kepentingan di masyarakat.

Sasaran

Panduan Umum ini mencakup tujuan, sasaran, prinsip-prinsip, mekanisme 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pembelajaran kemitraan pemerintah 
dan pemangku kepentingan di masyarakat dalam implementasi RAN PE di tingkat 
nasional. Panduan Umum tidak memuat dan membahas mekanisme pelaksanaan RAN 
PE yang tidak dilakukan dalam bentuk kemitraan antara pemerintah dan organisasi 
masyarakat sipil di tingkat nasional.

Ruang Lingkup

Pengguna 

a. Sekretariat Bersama
b. Kelompok Kerja RAN PE
c. Kementerian/Lembaga Pelaksana RAN PE
d. Pemangku kepentingan di masyarakat terdiri dari, namun tidak terbatas pada, individu, 

organisasi kemasyarakatan, perwakilan korban atau komunitas korban, lembaga 
pendidikan, komunitas perempuan dan anak, lembaga filantropi, dan pelaku usaha.

Tujuan



13

  Hak asasi manusia, yaitu kemitraan 
dalam pelaksanaan RAN PE yang 
didasarkan pada perlindungan, 
penghormatan, pemenuhan terhadap 
seperangkat hak yang melekat pada 
hakikat dan keberadaan manusia 
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 
Esa dan merupakan anugerah-Nya 
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi 
dan dilindungi oleh negara, hukum, 
Pemerintah, dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat 
dan martabat manusia.

  Keadilan gender, yaitu kemitraan 
dalam pelaksanaan RAN PE yang 
mencerminkan perlakuan adil 
bagi perempuan dan laki-laki 
dalam keseluruhan proses dengan 
mempertimbangkan pengalaman, 
kebutuhan, kesulitan, hambatan 
sebagai perempuan dan sebagai laki-
laki, dan untuk ikut berpartisipasi 
dalam mengambil keputusan serta 
memperoleh penguasaan terhadap 
sumber daya.

  Tata kelola pemerintahan yang 
baik, yaitu pola kemitraan yang 
mencerminkan adanya prinsip 
kepastian hukum, transparansi, 
akuntabel, tidak berpihak, dan 
bertujuan pada kepentingan umum.

  Partisipasi, yaitu kemitraan dalam 
implementasi RAN PE yang mendorong 
peningkatan peran serta masyarakat 
dengan memperhatikan aspirasi, 
kebutuhan, dan harapan masyarakat.

  Inklusif, yaitu kemitraan dalam 
pelaksanaan RAN PE yang 
memperhatikan dan memastikan hak-
hak kelompok rentan dan marginal 
seperti perempuan, anak, kelompok 
penyandang disabilitas, minoritas 
agama dan keyakinan, terpenuhi dan 
tidak mengalami diskriminasi. 

  Transparan, yaitu kemitraan dalam 
pelaksanaan RAN PE yang bersifat 
terbuka dan memberi kesempatan 
luas bagi seluruh lapisan masyarakat 
untuk memberikan masukan dalam 
tahap perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan, dan evaluasi kemitraan 
dalam pelaksanaan RAN PE.

  Kearifan Lokal, yaitu kemitraan 
dalam pelaksanaan RAN PE yang 
menghormati dan mempertimbangkan 
tatanan keyakinan nilai dan tradisi 
dalam masyarakat yang telah berakar 
dan menjadi pegangan hidup, serta 
berguna untuk peningkatan kualitas 
kehidupan masyarakat.

  Kebhinekaan, yaitu kemitraan dalam 
pelaksanaan RAN PE yang harus 
memperhatikan keragaman latar belakang 
penduduk, agama, keyakinan, suku, dan 
budaya, dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara.

  Perlindungan anak, yaitu kemitraan 
dalam pelaksanaan RAN PE yang 
memperhatikan Kepentingan terbaik 
bagi anak, perkembangan anak, dan 
penghargaan terhadap hak anak.

Prinsip-Prinsip
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Istilah-Istilah

  Panduan Umum Kemitraan 
Pemerintah dengan Pemangku 
Kepentingan di Masyarakat, 
disingkat Panduan Umum 
Kemitraan, adalah dokumen yang 
berisi tujuan, sasaran, prinsip-
prinsip, mekanisme perencanaan, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, 
dan pembelajaran kemitraan bagi 
pemerintah/lembaga, pemerintah 
daerah, dan pemangku kepentingan di 
masyarakat dalam implementasi RAN 
PE di tingkat nasional dan daerah. 

  Kemitraan adalah kerja sama 
pemerintah dengan pemangku 
kepentingan di masyarakat dalam 
implementasi RAN PE di tingkat 
nasional dan lokal melalui perjanjian 
kemitraan.

  Forum Kemitraan merupakan wadah 
kemitraan pemerintah dan pemangku 
kepentingan di masyarakat dalam 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, 
dan evaluasi RAN PE yang dilakukan 
melalui mekanisme kemitraan di 
tingkat nasional.

  Pemangku kepentingan di masyarakat 
adalah individu atau kelompok 

  dalam masyarakat yang 
berkepentingan dan berpengaruh 
terhadap implementasi RAN PE.

  Perjanjian kemitraan adalah 
kesepakatan antara menteri, pimpinan 
lembaga non-kementerian gubernur, 
bupati/wali kota dengan organisasi 
kemasyarakatan bidang politik 
dan pemerintahan umum, untuk 

melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang politik dan pemerintahan 
umum, berdasarkan kewenangan 
dan peran masing-masing pihak, 
yang dibuat secara tertulis serta 
menimbulkan hak dan kewajiban. 

  Kementerian Negara, selanjutnya 
disebut Kementerian, adalah perangkat 
pemerintah yang membidangi urusan 
tertentu dalam pemerintahan. 

  Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, 
selanjutnya disebut Lembaga, adalah 
lembaga pemerintah pusat yang 
dibentuk untuk melaksanakan tugas 
pemerintahan tertentu dari Presiden 
dan berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Presiden.

  Organisasi Kemasyarakatan, 
selanjutnya disebut ormas adalah 
organisasi yang didirikan dan 
dibentuk oleh masyarakat secara 
sukarela berdasarkan kesamaan 
aspirasi, kehendak, kebutuhan, 
kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan 
demi tercapainya tujuan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila. 

  Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang 
Mengarah pada Terorisme adalah 
keyakinan dan/atau tindakan yang 
menggunakan cara-cara kekerasan atau 
ancaman kekerasan ekstrem dengan 
tujuan mendukung atau melakukan 
aksi terorisme.

  Terorisme adalah perbuatan yang 
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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, lingkungan 
hidup, fasilitas publik, atau fasilitas 
internasional dengan motif ideologi, 
politik, atau gangguan keamanan.

  Rencana Aksi Nasional Pencegahan 
dan Penanggulangan Ekstremisme 
Berbasis Kekerasan yang Mengarah 
pada Terorisme, selanjutnya disebut 
RAN PE adalah serangkaian kegiatan 
yang dilakukan secara sistematis 
dan terencana untuk mencegah dan 
menanggulangi Ekstremisme Berbasis 
Kekerasan yang Mengarah pada 
Terorisme yang digunakan sebagai 
acuan bagi kementerian, lembaga, dan 
pemerintah daerah dalam melakukan 
pencegahan dan penanggulangan 
Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang 
Mengarah pada Terorisme. 

  Sekretariat Bersama RAN PE adalah 
unit Pelaksana RAN PE yang dibentuk 
untuk mengoordinasikan, memantau, 
dan mengevaluasi pelaksanaan RAN 
PE di kementerian, lembaga, dan 
pemerintah daerah.

  Pokja RAN PE adalah gugus tugas 
yang dibentuk Sekretariat Bersama 
RAN PE untuk membantu tugas-tugas 
Sekretariat Bersama.

  Pemantauan adalah kegiatan 
terencana dan sistematis dalam bentuk 

pengamatan terhadap pelaksanaan 
program/kegiatan yang bertujuan 
memastikan dan mengendalikan 
kesesuaian antara rencana dan 
pelaksanaan Forum Kemitraan dan 
kemitraan.

  Evaluasi adalah kegiatan terencana 
dan sistematis dalam bentuk penilaian 
terhadap sasaran sumber daya (input) 
yang digunakan, sasaran proses 
pelaksanaan, sasaran kinerja keluaran 
(output) dari kegiatan serta hasil 
(outcome) dari pengelolaan Forum 
Kemitraan dan Pelaksanaan Kemitraan.

  Pembelajaran adalah kegiatan 
terencana dan sistematis untuk 
mendokumentasikan dan merumuskan 
pengalaman, refleksi Forum Bersama, dan 
pelaksanaan kemitraan untuk mengubah 
perilaku atau mendapatkan pengetahuan 
dan kemampuan baru. 

  Filantropi adalah pihak yang berbagi 
dukungan dan sumber daya secara 
sukarela kepada sesama dan bertujuan 
untuk mengatasi masalah sosial 
kemanusiaan serta memajukan 
kepentingan umum dan berkelanjutan. 

  Pelaku Usaha adalah setiap orang 
perseorangan atau badan usaha 
baik yang berbentuk badan hukum 
maupun bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum Negara Republik Indonesia, baik 
sendiri maupun bersama-sama melalui 
perjanjian menyelenggarakan kegiatan 
usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
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Kemitraan

Kemitraan berdasarkan jenis kemitraan terdiri dari:

Kemitraan terdiri dari:

a.  Kemitraan berdasarkan jenis;
b.  Kemitraan berdasarkan isu;
c.  Kemitraan berdasarkan aktivitas.

a.  Kemitraan Sekretariat Bersama dengan Forum Kemitraan Nasional;
b.  Kemitraan antara Kementerian/Lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga 

filantropi, dan pelaku usaha.;
c.  Kemitraan antara Kementerian/Lembaga dengan perseorangan;

Kemitraan berdasarkan isu terdiri atas:

Kemitraan berdasarkan aktivitas/kegiatan terdiri, 
namun tidak terbatas, atas:

a.  Pencegahan meliputi kesiapsiagaan, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi;
b.  Penegakan Hukum, Pelindungan Saksi dan Korban, dan Penguatan Kerangka 

Legislasi Nasional;
c.  Kemitraan dan Kerja Sama Internasional.

a.  Konsultasi publik;
b.  Dialog atau sejenisnya;
c.  Peningkatan  kapasitas;
d.  Perlombaan;
e.  Pemberdayaan masyarakat;
f.  Pendampingan;

g.  Pelatihan;
h. Penerbitan buku, kertas rekomendasi, 

dan sejenisnya;
i.  Riset;
j.  Pemantauan;
k.  Evaluasi.
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Forum
Kemitraan

1. Forum Kemitraan Nasional berbentuk wadah kemitraan pemerintah dan pemangku 
kepentingan di masyarakat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Koordinator 
Sekretariat Bersama.

2. Forum Kemitraan Nasional terdiri dari unsur:
  a. Pemerintah terdiri dari perwakilan Kelompok Kerja RAN PE Pilar 1, Kelompok 
   Kerja RAN PE Pilar 2, dan Kelompok Kerja RAN PE Pilar 3.
  b. Pemangku kepentingan di masyarakat di tingkat nasional terdiri dari, 
   namun tidak terbatas pada:
      Organisasi kemasyarakatan;
      Perwakilan korban atau komunitas korban;
      Lembaga pendidikan;
      Komunitas Perempuan dan anak;
      Lembaga filantropi;
      Pelaku usaha.
3. Pelaksana Forum Kemitraan Nasional terdiri dari:
  a. Ketua Sekretariat Bersama dan perwakilan organisasi masyarakat 
   sipil sebagai Pengarah
  a. Ketua Kelompok Kerja RAN PE Pilar 3 sebagai Ketua Pelaksana 
  a. Perwakilan organisasi masyarakat sipil sebagai Wakil Ketua Pelaksana
4. Anggota Forum Kemitraan terdiri dari perwakilan organisasi masyarakat sipil di 

tingkat nasional.
5. Keanggotaan Forum bersifat sukarela dan terbuka dengan cara mendaftarkan 

sebagai anggota Forum Kemitraan dan mengisi  formulir pendaftaran 
6. Pendaftaran dimaksudkan untuk pendataan keanggotaan dan tertib administrasi 

serta tidak dimaksudkan sebagai bentuk pengesahan hukum oleh pemerintah.
7.  Setiap orang atau lembaga, yang karena alasan strategi lembaga dan 

mempertimbangkan isu keamanan, tidak mendaftar sebagai anggota Forum Kemitraan 
tetap berhak mendapat kesempatan yang adil dan setara dalam menjalankan program-
program pencegahan dan penanganan ekstremisme berbasis kekerasan.

Bentuk dan susunan keanggotaan
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Fungsi dan Tugas

1. Fungsi Forum Kemitraan adalah:
  a. Mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kemitraan 
   pemerintah dengan pemangku kepentingan di masyarakat dalam implementasi 
   RAN PE di tingkat nasional;
  b. Memfasilitas penyediaan informasi tentang potensi pendanaan 
   pelaksanaan kemitraan; 
  c. Menyusun rekomendasi mitra pelaksana dan jenis kemitraan 
   dalam pelaksanaan RAN di tingkat nasional.

2. Forum Kemitraan bertugas untuk:
  a. Menyelenggarakan Forum Tahunan minimal dua kali setahun, 
   yaitu pada periode awal tahun dan akhir tahun;
  b. melakukan rapat koordinasi minimal tiga kali dalam setahun. Rapat pertama 
   dilakukan untuk membahas perencanaan, rapat kedua dilakukan untuk  
   membahas pemantauan pelaksanaan, dan rapat ketiga untuk membahas evaluasi;
  c. Menyusun laporan pelaksanaan kemitraan pemerintah dan pemangku 
   kepentingan di masyarakat;
  d. Merekomendasikan mitra dan jenis kemitraan dalam pelaksanaan RAN 
   di tingkat nasional; dan
  e. Mendata, memperbaharui, dan mendokumentasikan daftar pemangku 
   kepentingan di masyarakat berikut hasil-hasil publikasi.

Pelaksanaan

1. Pelaksanaan kemitraan terdiri dari tahap:
  a. Perencanaan; 
  b. Pelaksanaan;
2. Tahap perencanaan terdiri dari kegiatan identifikasi rencana aksi, kegiatan, atau 

rangkaian kegiatan yang dilakukan Sekretariat Bersama, Kementerian/Lembaga, dan 
pemangku kepentingan di masyarakat untuk mengkaji tujuan, sasaran, hasil, dan 
mitra yang dilibatkan.

3. Tahap Pelaksanaan terdiri dari aktivitas pelaksanaan rencana aksi yang telah 
ditetapkan dan dilakukan oleh pelaksana RAN PE bersama mitra.

4. Dalam pelaksanaan kemitraan, setiap pihak memperhatikan:
  a. Prinsip independensi dan kesetaraan dalam hubungan kemitraan;
  b. Keragaman latar belakang, struktur, kapasitas, dan keahlian mitra. 
  c. Visi, nilai, isu, dan strategi yang dipilih masing-masing mitra.
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Pemantauan, 
Evaluasi, dan 
Pembelajaran 
(PEP)

Pemantauan

1. Pemantauan dilakukan pada tahap:
  a. Perencanaan kemitraan;
  b. Pelaksanaan kemitraan;
  c. Perencanaan Forum Kemitraan; dan
  d. Pelaksanaan Forum Kemitraan.

2. Pelaksanaan Pemantauan dan Perencanaan sebagaimana disebutkan pada angka 1 
dilakukan oleh Forum Kemitraan terdiri dari:

  a. Perwakilan Kelompok Kerja Pilar 3 Sekretariat Bersama. 
  b. Pemangku kepentingan di masyarakat di tingkat nasional terdiri dari perwakilan,
   namun tidak terbatas pada: organisasi kemasyarakatan, perwakilan korban atau  

 komunitas korban; lembaga pendidikan; komunitas Perempuan dan anak.

3. Pelaksanaan pemantauan sebagaimana disebut dalam Poin 2 huruf a dilakukan setiap 
tiga bulan sekali.

4. Pelaksanaan pemantauan sebagaimana disebut dalam Poin 2 huruf b dilakukan setiap 
enam bulan sekali.

5. Berdasarkan isu, pemantauan dilakukan untuk mengetahui:
  a. Kemajuan kemitraan;
  b. Dampak kemitraan; dan
  c. Proses kemitraan.
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Evaluasi

6. Untuk pemantauan dengan tujuan seperti disebut pada angka 1, pemantauan 
diarahkan untuk menjawab pertanyaan:
a. Apakah program dan kegiatan telah mengedepankan prinsip-prinsip kemitraan 

seperti prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, inklusif, menjunjung 
kesetaraan dan responsif gender?

b. Apakah para pemangku kepentingan melaksanakan program dan kegiatan secara 
terbuka dan transparan?

c. Apakah kriteria dan ukuran keberhasilan kemitraan telah dirumuskan?
d. Apakah mekanisme pemantauan terhadap proses dan pencapaian tujuan kemitraan 

telah dilakukan?
e. Apakah perkembangan dan kemajuan yang ada telah didokumentasikan, dibahas, 

dan pembelajarannya diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan?

1. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan kemitraan:
a. Kemitraan pelaksanaan RAN PE 
b. Forum Kemitraan Nasional  

2. Evaluasi dilakukan terhadap aspek:
a. Sumber daya (input);
b. Proses pelaksanaan;
c. Keluaran (output); dan
d. Hasil (outcome).

3. Pelaksanaan evaluasi sebagaimana disebutkan pada angka 1 dilakukan oleh Forum 
Kemitraan terdiri dari:
a. Perwakilan Kelompok Kerja Pilar 3 Sekretariat Bersama. 
b. Pemangku kepentingan di masyarakat di tingkat nasional terdiri dari perwakilan, 

namun tidak terbatas pada: organisasi kemasyarakatan, FKPT, perwakilan korban 
atau komunitas korban; lembaga pendidikan; komunitas Perempuan dan anak.

4. Pelaksanaan evaluasi sebagaimana disebut dalam angka 1 dilakukan sebanyak dua 
kali, yaitu tengah tahun dan akhir tahun.

5. Evaluasi terhadap aspek sumber daya dilakukan untuk menjawab pertanyaan:
a. Sejauh mana sumber daya manusia di Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, 

dan para pemangku kepentingan di masyarakat mengetahui dan memahami 
tujuan, sasaran, prinsip-prinsip, mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, 
evaluasi, dan pembelajaran kemitraan? 

b. Sejauh mana ketersediaan sumber daya keuangan dan fasilitas dalam 
pelaksanaan kemitraan?
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Pembelajaran

6. Evaluasi terhadap proses pelaksanaan dilakukan untuk menjawab pertanyaan:
a. Apakah Forum Kemitraan dan pelaksanaan kemitraan telah mengedepankan 

prinsip-prinsip kemitraan seperti prinsip penghormatan terhadap hak asasi 
manusia, inklusif, menjunjung kesetaraan dan responsif gender?

b. Apakah para pemangku kepentingan menjalankan Forum Kemitraan dan 
pelaksanaan kemitraan secara terbuka dan transparan?

c. Sejauh mana Forum Kemitraan dan pelaksanaan kemitraan berjalan sesuai 
tahapan dan peraturan yang berlaku?

7.  Evaluasi terhadap keluaran dilakukan untuk menjawab pertanyaan:
a. Apakah forum kemitraan dan pelaksanaan kemitraan berhasil mencapai keluaran 

yang sudah ditetapkan?
b. Sejauh mana pencapaian keluaran yang ditetapkan melalui Forum Kemitraan dan 

pelaksanaan kemitraan berkontribusi pada pencapaian hasil (outcome)?

8. Evaluasi terhadap hasil (outcome) dilakukan untuk menjawab pertanyaan:
a. Apakah forum kemitraan dan pelaksanaan kemitraan berhasil mencapai hasil 

(outcome) yang telah ditetapkan?
b. Apakah forum kemitraan dan pelaksanaan kemitraan memberi dampak positif 

terhadap masalah yang akan diselesaikan dalam pelaksanaan RAN PE? 
c. Sejauh mana pengaruh forum kemitraan dan pelaksanaan kemitraan berdampak 

pada keberhasilan penyelesaian masalah yang akan diatasi RAN PE?

1. Pembelajaran dilakukan pada dua tahap
a. Pemantauan;
b. Evaluasi.

2. Pembelajaran dalam dua tahap sebagaimana disebut dalam angka 1, ditujukan untuk 
menjawab pertanyaan berikut:
a. Mengapa Forum Kemitraan dan kemitraan berhasil mencapai keluaran (output) 

dan hasil (outcome)?
b. Apa konteks yang melatarbelakangi keberhasilan tersebut?
c. Mengapa terjadi ketidakcocokan dan penyimpangan antara pelaksanaan Forum 

Kemitraan dan kemitraan dengan rencana, kebijakan dan prinsip yang telah 
ditetapkan?

d. Apa konteks yang melatarbelakangi terjadinya ketidakcocokan dan 
penyimpangan tersebut?

e. Bagaimana strategi mengatasi ketidakcocokan dan penyimpangan tersebut?
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Pendanaan

Pelaporan

a.  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN); dan
b.  Pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

1. Pendanaan pengelolaan Forum Kemitraan dan pelaksanaan Kemitraan berasal dari:

Berdasarkan jenis, laporan terdiri dari:
a.  Laporan aktivitas kemitraan yang terdiri dari laporan aktivitas-aktivitas 

pelaksanaan RAN PE yang dijalankan melalui cara kemitraan dengan para 
pemangku kepentingan dan sudah ditetapkan dalam forum kemitraan;

b.  Laporan aktivitas Forum kemitraan yang terdiri dari laporan pelaksanaan 
forum kemitraan; dan

c.  Laporan pemantauan terdiri dari:
  1. Laporan pemantauan kemitraan; dan
  2. Laporan pemantauan Forum Kemitraan

d.  Laporan evaluasi, terdiri dari;
  1. Laporan evaluasi kemitraan; dan
  2. Laporan evaluasi aktivitas Forum Kemitraan.

e.  Untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, laporan di atas 
dipublikasi melalui website resmi masing-masing pihak yang menjalankan 
kemitraan dan forum kemitraan.
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STRUKTUR FORUM 
KEMITRAAN NASIONAL

PENGARAH 
KETUA SEKBER 

PERWAKILAN OMS

KETUA 
KETUA POKJA RAN PE PILAR 3
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PERWAKILAN OMS

ANGGOTA
- PERWAKILAN OMS

- PERWAKILAN POKJA RAN PE 

Lampiran
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