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SEPUTAR DISKUSI
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Diskusi Protokol Pencegahan dan Pelaporan Intoleransi merupakan rangkaian diskusi serial 
kebijakan pencegahan di sekolah. Diskusi serial dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi 
dan rumusan-rumusan kebijakan yang tepat dan komprehensif dengan melibatkan para ahli dan 
pemangku kepentingan. Diskusi  ini merupakan lanjutan dari diskusi sebelumnya, bertajuk Kebijakan 
Pencegahan Intoleransi, Radikalisasi, dan Ekstremisme Kekerasan di Lingkungan Pendidikan di 
Indonesia, pada 22 Juli 2020. Diskusi tersebut merumuskan sejumlah catatan dan pendalaman.

ISU KETERANGAN

Tujuan 1. Terumuskannya desain Protokol Pencegahan Intoleransi 
    di Sekolah.

2. Tersedianya informasi tentang peluang dan tantangan 
    implementasi Protokol Pencegahan Intoleransi di Sekolah.

Fasilitator Aprida Sondang, pelaksana Bidang Peningkatan Kapasitas 
Wahid Foundation. Lebih dari tiga tahun ia terlibat dalam 
penguatan toleransi di dunia pendidikan. Alumnus Universitas 
Manchester Inggris untuk bidang psikologi ini banyak terlibat 
dalam isu-isu pembangunan sosial. Sebelum di Wahid Foundation, 
Aprida bergabung dalam program KOMPAK, sebuah program 
pembangunan kerja sama pemerintah Indonesia dengan 
Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia. 
Saat ini, Aprida juga menjadi pengurus di Gerakan Mari Berbagai 
(GMB) Indonesia. 

Pemantik 1. Ajeng Kesuma, orang tua siswa di Bogor, Jawa Barat. 
   Ajeng memiliki latar belakang sebagai fasilitator dan konsultan 
   untuk isu kebijakan, layanan publik, dan manajemen organisasi. 
   Ia terlibat memfasilitasi forum perencanaan organisasi masyarakat 
   sipil, di antaranya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 
   dan Amnesty International. Selama sebelas tahun terlibat dalam 
   advokasi kebijakan publik di tingkat nasional dan lokal. 
   Ia berpengalaman dalam penilaian dan evaluasi manajemen 
   organisasi, khususnya organisasi masyarakat sipil. Sejak 2014 
   hinga 2016, Ajeng menjadi Direktur Eksekutif Indonesia Budget 
   Center (IBC). 

2. Irwan Aldrin, Ketua Komite SMPN 52 Jakarta dan anggota biasa 
    Komite SMPN 195 Jakarta. Alumni Jurusan Arsitektur Universitas 
    Katolik Parahyangan ini aktif di beberapa organisasi pendidikan, 
    di antaranya Yayasan Rumahku Hijau dan Masyarakat Peduli 
    Pendidikan. Sejak 1996 hingga sekarang, Irwan berprofesi 
    sebagai Arsitek pada Biro Arsitektur Studio Cita Cipta, Jakarta. 



Tujuan 3. Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan 
    Indonesia (JPPI), member of Global Campaign of Education (GCE), 
    sejak 2018 hingga sekarang. Ia banyak terlibat sebagai konsultan 
    di sejumlah program peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya 
    konsultan Penguatan Good Governance dan Pencegahan Korupsi 
    di Lingkungan Sekolah dan Pesantren oleh Lembaga Kajian dan 
    Pengembangan Sumber Daya (Lakpesdam NU) USAID pada 2018-2019. 
    Pada 2019, alumnus Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah 
    ini, menjadi peserta Global Campaign for Education (GCE) World Assembly 
    di Kathmandu.

Peserta 1. Alamsyah M Dja’far, peneliti Wahid Foundation. Selama lebih dari sepuluh 
   tahun, ia terlibat dalam isu kebebasan beragama dan advokasi hak-hak 
   kelompok minoritas agama atau keyakinan di Indonesia. Sejak 2015, 
   ia fokus terhadap riset pencegahan dan penanggulangan ekstremisme 
   berbasis kekerasan dan terlibat dalam pengembangan komunitas. 
   Saat ini ia menempuh studi master pada School of Government and 
   Public Policy (SGPP) Indonesia.

2. Libasuttaqwa, pelaksana Advokasi dan Riset Wahid Foundation. 
    Ia  terlibat dalam riset, laporan, dan advokasi kebijakan dan hak 
    beragama berkeyakinan di Indonesia. Alumni program pascasarjana 
    Kajian politik dan Hubungan Internasional Timur Tengah pada 
    Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia memiliki 
    minat  pada isu politik Timur Tengah.

Format dan
pelaksanaan

Diskusi yang diselenggarakan Wahid Foundation ini dilaksanakan dalam 
jaringan (online), Selasa, 6 Oktober 2020. Diskusi dimulai pukul 
13.00 -15.30 dan dilaksanakan dalam dua babak: presentasi 
masing-masing pemantik dan klarifikasi serta pertanyaan.

PROTOKOL PENCEGAHAN INTOLERANSI DI SEKOLAH 2



Terjadinya kasus-kasus intoleransi di sekolah menuntut langkah-langkah aktif pemerintah melalui 
program-program pencegahan atau menerbitkan regulasi. Diskusi Ahli Wahid Foundation tentang 
Kebijakan Pencegahan Intoleransi, Radikalisasi, dan Ekstremisme Kekerasan di Lingkungan 
Pendidikan di Indonesia, 22 Juli 2020, merekomendasikan Kemendikbud dapat memilih satu dari 
dua jenis regulasi (M. Djafar, 2020). Pertama, Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Sekolah 
yang Inklusif. Kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Protokol 
Pencegahan Intoleransi di Sekolah. Dengan pertimbangan bahwa Indonesia telah cukup memiliki 
beragam aturan namun, masih menghadapi tantangan di tingkat pelaksanaan. Kebijakan jenis 
kedua lebih direkomendasikan untuk dipilih. 

Hingga saat ini, selain 
Undang-Undang dan Peraturan 
Presiden, terdapat aturan setingkat 
Menteri terkait isu toleransi 

(M. Djafar, 2020). 

Selain aturan, terdapat pula beragam program yang menyasar sekolah baik yang bersinggungan 
dengan toleransi maupun tidak. Selain Pendidikan Karakter yang dikembangkan sejak 2018, 
Pemerintah juga mempunyai sejumlah kebijakan antara lain Sekolah Ramah Anak (2015), Sekolah 
Adiwiyata (2006) dan Sekolah Inklusif (2009). Selain empat program tersebut, Panduan Sekolah 
Ramah Anak menyebut dua belas program lain yang dilakukan pemerintah maupun lembaga 
nonpemerintah (Kemenpppa, 2015).

Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 
tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi 

Pekerti

Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2015 tentang Gerakan Pembudayaan 
Karakter di Sekolah 

Permendikbud Nomor 82 tahun 2015 tentang 
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan 

Pendidikan 

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan 
Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Pasal 2)

KEBIJAKAN PENCEGAHAN INTOLERANSI
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Untuk mencegah intoleransi dan ekstremisme kekerasan, Wahid Foundation mengembangkan 
Sekolah Damai yang berjalan sejak 2017. Program ini melibatkan 60 sekolah di empat provinsi di 
Indonesia: Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Program memilih 15 sekolah 
setingkat SMA negeri dan swasta setiap provinsi, melibatkan 60 kepala sekolah, 60 pendidik, 60 
manajemen sekolah, 150 peserta didik, dan 49 pemangku kepentingan lainnya. Dari 60 sekolah, 
20 sekolah dipilih sebagai proyek percontohan. Sekolah Damai berbasis tiga pilar yang harus ada: 
kebijakan, praktik toleransi dan perdamaian, dan pengelolaan organisasi siswa (Marbawi et al., 2019). 

Dengan pertimbangan berlimpahnya pranata kebijakan dan program-program di sekolah, kebijakan 
pencegahan intoleransi di sekolah dinilai tidak memerlukan sesuatu yang baru. Cukup 
mengembangkan pranata yang sudah ada dengan sejumlah penyesuaian. Misalnya, menggunakan 
payung Permendikbud 82 tahun 2015 dan Permen PP dan PA Nomor 08 tahun 2014 tentang 
Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Wahid Foundation, 2020).

Sekolah Adiwiyata

Kementerian Lingkungan Hidup 
bekerja sama dengan Kementerian 
Pendidikan

Sekolah/Madrasah Aman Bencana

Sekolah Adiwiyata

PROGRAM PELAKSANA

BNPB

Sekolah Hebat Kemendikbud

Sekolah Inklusif Kemendikbud

Sekolah Dasar Bersih Sehat Kemendikbud

Lingkungan Inklusif Rapat Pembelajaran LIRP-UNESCO

Children Friendly School CSF-UNISEF

Sekolah Sehat Kemenkes

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kemenkes

Pangan Jajan Anak Sekolah BPOM

Warung Kejujuran KPK

Sekolah Bebas Napza BNN

Pesantren Ramah Anak Kemenag

Pendidikan Anak Merdeka

Komunitas Sekolah Rumah/ Komunitas
Belajar Mandiri

Sekolah Kehidupan Qoriyyah Thoyyibah

Indonesia Heritage Foundation
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3.

4.
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Implementasi berbagai kebijakan dan program di sekolah seperti Permendikbud 82 tahun 2015, 
dan PA Nomor 08 tahun 2014, dan program-program sejenis,  yang masih memerlukan sinergi dan 
menghadapi tantangan, memunculkan pertanyaan: apakah protokol didesain dalam format umum 
atau khusus?

Protokol umum berarti protokol pencegahan untuk mengatasi seluruh isu terkait dengan dunia 
pendidikan, mulai dari pungutan liar, perundungan (bullying), kekerasan fisik, hingga intoleransi. 
Protokol dapat disebut sebagai “Protokol Inklusif”. Kata “inklusif” mengandaikan bahwa setiap 
pemangku kepentingan dunia pendidikan, termasuk masyarakat sekitar sekolah, dapat 
berpartisipasi menciptakan lingkungan sekolah yang berkontribusi pada tercapainya tujuan 
pendidikan nasional. Kata inklusif juga mengandaikan bahwa kanal ini merangkum banyak isu 
(Wahid Foundation, 2020). Kata protokol sendiri diartikan sebagai kumpulan informasi berisi 
prinsip dan tata cara dalam menjalankan langkah-langkah kebijakan pencegahan.

Memilih desain protokol umum ketimbang khusus memiliki kelebihan, antara lain lebih 
komprehensif karena menampung semua isu yang selama ini dihadapi dunia pendidikan yang  
belum tertangani dengan baik. Protokol umum  juga dapat menjembatani berbagai kebijakan dan 
mekanisme pelaporan yang tersebar di sejumlah kebijakan seperti Permendikbud 82 atau 
Program Sekolah Ramah Anak (Wahid Foundation, 2020).

Namun demikian, protokol umum ini  memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, tidak fokus dan 
langsung menyasar intoleransi sebagaimana tujuan utama. Protokol juga menyasar banyak isu 
dan dengan demikian berdampak pada usaha-usaha koordinasi dan sinergi antar berbagai 
pemangku kepentingan. Berikut ini kelebihan dan kekurangan:

Apakah kita perlu membuat yang baru lagi? Saya kira tidak perlu. Yang kita punya sudah banyak. 
Tindak intoleransi dan ekstremisme tidak bisa dipisahkan dari tindak kekerasan. Jika dipisah, 
justru aplikasinya semakin rumit dan makin tidak praktis. 

Irwan Aldrin, Ketua Komite salah satu sekolah negeri di Jakarta

Protokol Umum atau Khusus?

DESAIN
PROTOKOL

Protokol Umum
(Layanan Inklusif)

• Lebih komprehensif karena menampung
  semua isu untuk diteruskan sesuai isu 
  dan jenis kasus.
• Melibatkan lebih banyak pemangku 
  kepentingan.
• Menjembatani berbagai kebijakan dan 
  mekanisme pelaporan yang tersebar 
  di sejumlah kebijakan seperti 
  Permendikbud 82 atau Sekolah 
  Ramah Anak.

• Sasaran layanan kanal lebih 
  beragam dan kurang terfokus.
• Semakin tinggi tingkat kesulitan 
  koordinasi dalam penanganan 
  berbagai isu.
• Membutuhkan lebih banyak 
  sumber daya.

KELEBIHAN KEKURANGAN

Protokol Khusus 
(Pencegahan 
Intoleransi)

• Lebih fokus dan spesifik.
• Sumber daya yang dibutuhkan lebih 
  sedikit dibanding implementasi 
  protokol umum.

• Penanganan bersifat parsial.
• Efektivitas protokol terkait dengan 
  isu-isu pokok lain seperti korupsi 
  dan tata kelola sekolah.
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Mekanisme berbagi pengalaman dan konsultasi. Selain sebagai saluran 
pelaporan korban atau pihak lain yang mendengar dan menyaksikan, protokol 
ini juga dapat menjadi saluran konsultasi dan berbagi pengalaman tentang 
kasus atau isu-isu pendidikan. Masyarakat sekolah dapat memanfaatkan 
saluran ini sebagai langkah pencegahan sebelum proses pelaporan. 

Mekanisme pelaporan oleh korban atau publik. Protokol juga berisi 
penjelasan bagaimana mekanisme pelaporan oleh korban atau pihak lain yang 
mengetahui langsung. Protokol juga seharusnya mencantumkan jaminan 
kerahasiaan dan perlindungan bagi pihak pelapor.

Mekanisme respons cepat oleh pihak sekolah. Protokol berisi informasi 
tentang bagaimana seharusnya pihak sekolah merespons berbagai laporan 
yang masuk. Protokol  berisi informasi mengenai tahap-tahap respons cepat, 
tenggat waktu, dan pihak yang menjalankan.

Mekanisme tindak lanjut kasus. Protokol berisi informasi bagaimana laporan 
ditindaklanjuti dan diselesaikan. Seperti  respons cepat, informasi di tahap ini 
juga menyediakan informasi tentang waktu penyelesaian, status kasus, pihak 
yang menjalankan, dan laporan publik.

TUJUAN & ISI PROTOKOL

Pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan protokol 
pencegahan adalah masyarakat sekolah terdiri dari:

PEMANGKU KEPENTINGAN

PEMERINTAH MASYARAKAT

Kepala Sekolah

Guru

Pelajar

Suku Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Walikota/Bupati

Gubernur

Menteri Pendidikan & kebudayaan

Orang Tua

Komite Sekolah

Dewan Pendidikan

Organisasi Masyarakat Sipil

Masyarakat Sekitar Sekolah

Masyarakat Umum
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Sekolah akan menjadi ujung tombak pelaksanaan protokol. Tim pelaksana dapat memanfaatkan tim 
yang sudah ada seperti tim penanganan kekerasan di sekolah atau Sekolah Ramah Anak (Wahid 
Foundation, 2020). Tim ini akan menangani dan menindaklanjuti pelaporan berdasarkan 
kewenangan yang dimiliki, termasuk berkoordinasi dengan institusi terkait. Berdasarkan Pasal 12 UU 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, pelaksanaan protokol pencegahan dibagi dalam 
dua bagian seperti dalam gambar berikut.

PELAKSANA

Gambar 1 Pelaksanaan Protokol  Pendidikan Dasar, Usia Dini, dan Non-Formal

Gambar 2 Pelaksanaan Protokol Pendidikan Menengah dan Khusus

SEKOLAH

Kepala Sekolah
Tim Kerja

PEMERINTAH
DAERAH

Wakota/Bupati
Suku Dinas 
Pendidikan

Mendikbud
Direktorat Pendidikan Anak
Direktorat Sekolah Dasar

PEMERINTAH
PUSAT

SEKOLAH

Kepala Sekolah
Tim Kerja

PEMERINTAH
DAERAH

Gubernur
Dinas 
Pendidikan

Mendikbud
Direktorat Sekolah Pertama
Direktorat Sekolah 
Menengah Atas
Direktorat Pendidikan
Masyarakat dan Pendidikan 
Khusus

PEMERINTAH
PUSAT

Dengan prinsip sekolah sebagai basis pencegahan, maka kasus-kasus dan 
pelaporan semaksimal mungkin diselesaikan di tingkat sekolah dan 
berkoordinasi  dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. 
Kasus-kasus yang tidak dapat ditangani di tingkat sekolah dapat diteruskan 
secara berjenjang dari sekolah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

CATATAN
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Mekanisme pelaporan oleh masyarakat pendidikan harus 
memastikan prinsip kemudahan bagi pelaporan dengan 

menyediakan berbagai saluran baik dalam 
jaringan (online) maupun  luar jaringan (o�ine). 
Medium dalam jaringan dapat berupa website, pesan singkat, 
media sosial, telepon, dan pesan elektronik. Sedangkan medium 
luar  jaringan berupa tempat pengaduan di sekolah.

Mekanisme ini sudah umum dilakukan  beberapa 
program-program penanganan laporan di lingkungan sekolah 
seperti pencegahan kekerasan di sekolah berdasarkan 
Permendikbud 82 tahun 2015.

Sebagai orang tua saya bingung ke mana jika 
mau komplain. Anak-anak paling kalau 
komplain ke guru BP. Dalam kasus tertentu, 
guru BP tidak bisa menanganinya dan tidak 
banyak membantu karena masih pihak internal 
sekolah… kalau ke internal sekolah ke mana, 
kalau ke dinas ke mana?

Kewajiban pemasangan papan layanan pengaduan tindak kekerasan 
paling sedikit memuat: 
1 ) Laman pengaduan http://sekolahaman.kemdikbud.go.id; 
2) Layanan pesan singkat ke 0811-976-929; 
3) Telepon ke 021-5790-3020 atau 021-570-3303; 
4) Faksimile ke 021-5733125; 
5) Email laporkekerasan@kemdikbud.go.id 
6) Nomor telepon kantor polisi terdekat; 
7) Nomor telepon kantor dinas pendidikan setempat; 
8) Nomor telepon sekolah. 

PRINSIP PELAPORAN

Mudah
Diakses

Laporan yang masuk perlu melampirkan bukti. Bukti 
tersebut antara lain bisa berupa kronologi, pengakuan korban, 
atau dokumen pendukung lain seperti foto, surat elektronik, atau 
rekaman suara.

Pelaporan
berbasis bukti

PERMENDIKBUD 82 TAHUN 2015

Ajeng Kesuma, 
orang tua pelajar di salah satu sekolah di Bogor Jawa Barat
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Perlindungan ini dapat ditunjukkan dengan menjaga 
identitas jika pelapor atau korban tidak 
bersedia membukanya, memfasilitasi pelapor atau 
korban pada rumah aman. Perlindungan ini juga harus 
memastikan agar pelapor atau korban tidak mengalami kasus 
berulang dan perlakukan diskriminatif setelah pelaporan.

Perlindungan terhadap 
pelapor dan korban

Protokol perlu memberikan langkah keberpihakan untuk 

melindungi  kelompok-kelompok rentan seperti 
perempuan, anak, difabel, minoritas agama dan 
keyakinan. Langkah keberpihakan dapat diwujudkan 
misalnya, dalam bentuk penggunaan teknologi yang ramah 
bagi pelajar atau orang tua penyandang difabilitas.

Perlindungan terhadap 
kelompok rentan

Akuntabilitas respons ini dapat ditunjukkan dengan 

kejelasan waktu pada masing-masing 
tahapan seperti jangka waktu verifikasi, disposisi, 
status pelaporan hingga tindakan sanksi.

Akuntabilitas 
respons

Prinsip ini dapat diterjemahkan melalui langkah-langkah 
untuk membuat laporan rutin pelaksanaan dan 

penanganan laporan dengan melibatkan Komite 
Sekolah, orang tua dan masyarakat umum.

Transparansi 
dan partisipatif

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta 
tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
 Pasal 3 ayat 1 poin di Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite Sekolah bertugas untuk: d) menindaklanjuti 
keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite 
Sekolah atas kinerja Sekolah. 
 Pasal 3 ayat 1 poin d Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah
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Keberhasilan implementasi protokol, utamanya yang berbasis teknologi 
informasi, akan sangat dipengaruhi beragam faktor, dari sosio-kultural, 
ekonomi, hingga politik (Bailur & Gigler, 2014):

Sikap dan motivasi pelaksana (sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat).

Ketersediaan dana dan sumber daya manusia. 

Kemauan politik pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Kemampuan masyarakat dalam mengakses dan menggunakan informasi.

Norma dan tradisi masyarakat atau komunitas yang mendorong sikap kritis dan aksi.

Tingkat melek digital masyarakat.

Kemampuan masyarakat mengintegrasikan pelaporan ke dalam daur kebijakan.

Adanya sistem penghargaan dan sanksi. 

FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN

Untuk memastikan efektivitas desain dan implementasi Protokol Pencegahan 
Intoleransi, berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

Menentukan apakah protokol didesain bersifat umum atau khusus. Pilihan ini sangat 
bergantung pada masalah yang hendak dijawab dan efektivitas implementasi.

Perumusan dan implementasi Protokol Pencegahan  merujuk bagaimana konsep 
program Pencegahan Kekerasan Sekolah dalam Permendikbud 82 tahun 2015 dan 
Sekolah Ramah Anak dalam Permen PP dan PA Nomor 08 tahun 2014.

Merumuskan secara jelas pengertian, jenis-jenis tindakan intoleransi, dan prinsip-prinsip 
implementasi protokol.

Menetapkan sumber pembiayaan dan sumber daya manusia pelaksanaan protokol 
pencegahan.

Menyusun dan mengkaji kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban di antara 
tiga kluster pelaksana (sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat).

Menentukan payung hukum pelaksanaan protokol kebijakan. 

REKOMENDASI
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