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Kekerasan yang Mengarah Terorisme 
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Sejak serangan bom Bali, 
 12 Oktober 2002, hingga akhir 

2018, Indonesia mengalami 
lebih dari 350 kasus terorisme  
(University of Maryland, 2019). 

Menurut pejabat BNPT, lebih dari 
2000 terduga dan pelaku terorisme 

ditangkap dalam kurun 19 tahun 
sejak 2000 (Antara News, 2019). 

Dari sisi dampak, Indonesia 
menempati  peringkat ke-37 dari 

135 negara yang paling terdampak 
kasus-kasus terorisme (Institute 

for Economics & Peace, 2020).

Jumlah di atas belum termasuk 
kasus-kasus intoleransi dan 
radikalisme non-terorisme. 

Sepanjang satu dekade (2009-
2018), jumlah intoleransi dan 

kasus-kasus radikalisme mencapai 
2.453 tindakan, terdiri dari 1033 
tindakan aktor negara dan 1024 
tindakan oleh aktor non-negara 

(Wahid Foundation, 2020). 

OMS telah memainkan peran penting 
dalam pencegahan ekstremisme kekerasan 
(violent extremism) di Indonesia. Mereka 
terlibat dalam berbagai program, dari 
promosi perdamaian, konternarasi, hingga 
pendampingan kelompok mantan dan 
keluarga pelaku terorisme (Sumpter, 2017; 
Mudzakkir dkk. , 2018; Wulandari, 2019; 
Agastia, Perwita dan Subedi, 2020). Kerja-
kerja mereka juga bergerak hingga ke 
tingkat regional dan internasional (Bhulai 
dan Nemr, 2018; Sumpter, 2018; Kholifah, 
2021; Vergani, 2021b).

Berbeda dengan usaha di tingkat akar 
rumput, dari 40 OMS yang bergerak, kurang 
dari sepuluh organisasi yang memilih dan 
mengembangkan advokasi kebijakan pada 
beberapa atau keseluruhan tahap kebijakan 
seperti pengenalan masalah (problem 
recgonition) hingga evaluasi kebijakan 
(policy evaluation). Di antara organisasi 
tersebut adalah C-Save, AIDA, Wahid 
Foundation, dan PPIM UIN Jakarta yang 
menjadikan advokasi kebijakan di tingkat 
nasional sebagai program utama dengan 
melibatkan OMS lain.

PengantarA
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Dalam advokasi kebijakan, umumnya 
mereka memilih sekurang-kurangnya tiga 
pendekatan: lobi publik (public lobbying), 
luar-dalam (inside-outside), dan tekanan tidak 
langsung indirect pressure). Di antara ketiga 
strategi tersebut, strategi luar-dalam  memiliki 
tantangan yang jauh lebih sulit (Bloodgood dan 
Tremblay-Boire, 2017; Van Wessel dkk., 2020). 
Strategi ini dijalankan melalui kerja sama 
dari dalam, dengan para pengambil kebijakan, 
memperkuat dukungan dan memobilisasi 
jaringan di luar para pengambil kebijakan.

Selain memerlukan sumber daya, 
sering kali OMS dihadapkan pada perbedaan 
pandangan dan sikap dengan pemerintah 
dan tantangan di internal OMS sendiri terkait 
dengan materi kebijakan maupun strategi 

advokasi (Antlov, Brinkerhoff dan Rapp, 
2008; Johansson dan Lee, 2014; Djuyandi, 
2016). Namun demikian, dalam konteks 
tertentu, strategi ini dipandang lebih efektif 
karena bekerja langsung dari dalam. Riset 
ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana 
kontribusi, tantangan dan dinamika advokasi 
kebijakan pencegahan ekstremisme kekerasan 
oleh OMS di Indonesia, khususnya WF. 

Terdapat dua pertanyaan kunci yang 
dijawab dalam riset ini. Pertama, bagaimana 
dinamika dan tantangan OMS di Indonesia 
dalam advokasi kebijakan pencegahan 
ekstremisme kekerasan di Indonesia? Kedua, 
bagaimana kontribusi OMS, khususnya WF, 
dalam perumusan kebijakan pencegahan 
ekstremisme kekerasan di Indonesia?
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KERANGKA 
PENDEKATAN 
DAN KONSEP-
KONSEP KUNCI

B

KONSEP-KONSEP KUNCI

  Organisasi Masyarakat Sipil
Organisasi, baik berbadan hukum 

atau tidak berbadan hukum, yang didirikan 
secara sukarela dan bersifat non-profit untuk 
kepentingan publik. Organisasi ini memiliki 
beragam bentuk mulai dari kelompok 
komunitas, organisasi non-pemerintah, serikat 
buruh, masyarakat adat, organisasi keagamaan, 
atau asosiasi profesional (Hasenfeld dan 
Gidron, 2005; Beittinger-lee, 2009; Antlöv, 
Brinkerhoff dan Rapp, 2010; WEF, 2013). 

 Advokasi Kebijakan. 
Usaha-usaha yang bertujuan mengubah 

kebijakan atau praktik yang ada, atau yang 
akan diusulkan atas nama kepentingan 
bersama (Almog-Bar dan Schmid, 2014). 
Usaha-usaha tersebut dilakukan baik 
menggunakan taktik sebagai pihak luar 
(insider tactic) atau orang sebagai pihak dalam 
(outsider tactics) dalam bentuk lobi, kampanye, 
atau terlibat langsung dalam penyusunan 
kebijakan (Mosley, 2013).  

 Ekstremisme kekerasan. 
Sikap dan tindakan yang menganjurkan, 

melibatkan diri, menyiapkan atau menyokong 
aksi kekerasan yang dimotivasi dan 
dibenarkan secara ideologis untuk meraih 
tujuan-tujuan agama, sosial, ekonomi, dan 
politik (Stephens, Sieckelinck dan Boutellier, 
2018; Bak, Tarp dan Liang, 2019).

 Area Kajian Advokasi Kebijakan.
Area kajian dalam riset ini berusaha 

melihat advokasi kebijakan OMS dalam 
tahap-tahap penyusunan kebijakan. Dalam 
konteks itu, kajian ini berusaha melihat tujuan, 
strategi, taktik, hasil, dan tantang-tantangan 
yang dihadapi. Sebagai sebuah proses, tahap 
kebijakan terdiri dari enam tahap. Pada 
masing-masing tahap tersebut biasanya usaha 
advokasi memiliki tujuan yang berbeda-beda.

Gambar 1 Tahap Kebijakan 
Sumber: (Gardner dan Brindis, 2017)

Pengenalan Masalah
(Problem Recognition)

Penetapan Agenda 
(Agenda Setting)

Evaluasi Kebijakan
(Policy Evaluation)

Implementasi Kebijakan
(Policy Implementation)

Perumusan Kebijakan
(Policy Formulation)

Adopsi Kebijakan
(Policy Adoption)



4

Dalam enam tahun terakhir, laporan dan kajian-kajian tentang 
peran organisasi masyarakat sipil dalam usaha pencegahan ekstremisme 
kekerasan di Indonesia, lebih banyak melihat dua isu utama.

Gambar 2 Strategi Advokasi 
Sumber: (Gen dan Wright, 2020).

Lobi 
Publik
(Public 

Lobbying)

Luar-Dalam
(Inside-
Outside)

Kekuatan
Populer

(Popular Power)

Reformasi
langsung 
(direct reform)

Tekanan tidak 
langsung
(Indirect Pressure)

Kemitraan 
Kelembagaan
(Institutional, 
Partnership)

1. Kerja-kerja OMS di lapangan. Dari program pencegahan untuk 
masyarakat umum, kalangan yang rentan seperti perempuan 
dan anak, hingga mantan dan keluarga pelaku terorisme 
(Sumpter, 2017; True dan Eddyono, 2017; Infid, 2018; Mudzakkir 
dkk., 2018; Scaramella dan Viartasiwi, 2018; Agastia, Perwita 
dan Subedi, 2020; Milla dkk., 2020).

2. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah, khususnya BNPT 
(Arham, tanpa tanggal; Institute for Policy Analysis of Conflict, 
2014). 

3. Kiprah OMS dalam konteks regional, khususnya Asia Tenggara 
(ASPI, 2017; Gordon dan True, 2019; UN Women, 2019; The Asia 
Foundation, 2020; Vergani, 2021a). 

Tidak banyak kajian dan riset yang membahas secara spesifik 
peran dan kontribusi OMS dalam penyusunan kebijakan pencegahan 
ekstremisme kekerasan. Dari yang sedikit itu adalah kajian Wulandari 
(2019) dan yang secara khusus mengkaji RAN PE dan kolaborasi OMS 
dengan pemerintah (Wulandari, 2019; Taqwa, 2021). Beberapa kajian 
melihat lebih umum terkait kebijakan terorisme dan ekstremisme 
kekerasan sekaligus pelaksanaannya di lapangan (Ansori dkk., 2019; 
Habibie Centre, 2019).

ADVOKASI KEBIJAKAN DAN 
EKSTREMISME KEKERASAN DI INDONESIA

4
4
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DATA

ANALISIS DATA

Riset yang dilakukan Oktober 2020 
- Januari 2021 ini menggali tiga jenis data. 
Pertama, dokumen-dokumen utama terkait 
RAN PE dan proses advokasi. Kedua, data 
dan informasi yang digali dari wawancara 
dengan perwakilan pemangku kepentingan 
dalam penyusunan RAN PE. Mereka adalah 
dari Kedeputian Kerja sama Internasional 
BNPT, Kemenkopolhukam, Wahid Foundation, 
perwakilan OMS yang terlibat dalam advokasi 
RAN PE, penyusun draf RAN PE, perwakilan 
organisasi OMS di Asia Tenggara. Ketiga, hasil 
riset dan dokumen peraturan perundang-
undangan yang relevan. Keempat, hasil terbatas 
koordinasi dan evaluasi jaringan OMS yang 
mengadvokasi RAN PE.

Riset ini menggunakan pendekatan 
kerangka koalisi advokasi (advocacy coalition 
framework) yang akan melihat aspek-aspek 
penting seperti isu, nilai dan pemangku 
kepentingan yang terlibat dalam proses 

penyusunan kebijakan (Dunn, 2018; Weible 
dan Cairney, 2018; Pierce, Peterson dan Hicks, 
2020). Pendekatan ini dapat membantu 
melihat dinamika perjalanan koalisi dalam 
advokasi, isu-isu krusial dalam materi kebijakan, 
pembelajaran, dan perubahan kebijakan. 

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

  Riset ini tidak membahas secara mendalam 
program dan kiprah OMS di luar advokasi 
kebijakan. 

  Karena memfokuskan pada peran OMS, 
peran dan kiprah pemerintah dikaji untuk 
memberi gambaran dan konteks yang 
dihadapi OMS dalam advokasi kebijakan

  Dalam menjalankan penelitian, peneliti 
belum berhasil mewawancarai informan 
dari Kemenkumham. Wawancara yang sudah 
dijadwalkan belum berhasil dilakukan 
karena perubahan waktu.  

  Peneliti riset ini, Alamsyah M Djafar, adalah 
peneliti Wahid Foundation. Afiliasi dengan 
organisasi yang menjadi obyek penelitian ini 
dapat mengurangi unsur obyektivitas. Untuk 
menguranginya, draf laporan riset akan 
direview oleh praktisi dan ahli yang tidak 
memiliki afiliasi langsung dengan WF.

METODEC

PEMBATASAN DAN 
TANTANGAN PENELITIAN
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TEMUAN-TEMUAN UTAMAD

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

Secara khusus, RAN PE memiliki lima 
sasaran di antaranya meningkatkan koordinasi 
antarkementerian/lembaga (K/L) dalam rangka 
mencegah dan menanggulangi Ekstremisme 
Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada 
Terorisme terkait program yang dituangkan dalam 
Pilar RAN PE dan meningkatkan partisipasi dan 
sinergi pelaksanaan program pencegahan dan 
penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan 
yang Mengarah pada Terorisme, yang dilakukan 
baik oleh Kementerian/Lembaga, pemerintah 
daerah, masyarakat sipil, maupun mitra lainnya.

Untuk mencapai tujuan di atas, RAN 
PE dijabarkan dalam tiga pilar: Pencegahan 
meliputi kesiapsiagaan, kontra radikalisasi, dan 
deradikalisasi; Penegakan Hukum, Pelindungan 
Saksi dan Korban, Penguatan Kerangka Legislasi 
Nasional; dan Kemitraan dan Kerja Sama 
Internasional. Pilar pertama berisi 90 rencana 
aksi, pilar kedua sebanyak 32 rencana aksi, dan 
pilar ketiga 15 rencana aksi.

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

SEPUTAR PERPRES NOMOR 7 TAHUN 
2021 TENTANG RAN PE 
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WF DAN PENCEGAHAN 
EKSTREMISME KEKERASAN

Workshop Daerah 
Penyusunan Strategi
Nasional Oktober - 
November 2017

Rekomendasi
Munas Alim Ulama
Nahdlatul Ulama,

23-25 
November 2017

Pertemuan 
dengan Kepala 
BNPT, Oktober

2017

Pertemuan dengan
Direktur Kerja
sama Regional 

Multilateral BNPT, 
Oktober 2017

Penyusunan 
DRAF RAN PE, 

November
2017

Konsultasi Publik 
Kemeneterian/

Lembaga, 
Jakarta, 25 Januari 

2018

Konsultasi Publik
dengan CSO, 
30 Januari 

2018

Pembentukan
Forum 
CSO, 

22 November 
2018

Pertemuan 
dengan 

Menkopolkuham, 
Januari 2020

Gambar 3 Tonggak Advokasi Kebijakan WF

Dalam perspektif WF, ekstremisme 
kekerasan bukan hanya tantangan dalam 
membangun toleransi dan perdamaian, tetapi 
juga ancaman dalam membangun Indonesia 
yang sejahtera dan umat manusia yang 
berkeadilan sosial. Dengan kata lain, toleransi 
bukan akhir dari cita-cita organisasi, namun 
sebagai prasyarat bagi kesejahteraan manusia 
(Wahid Foundation, 2021). 

Keterlibatan WF dalam advokasi RAN PE 
dilatarbelakangi oleh hasil survei, kajian, dan 
advokasi WF. Intoleransi telah berkontribusi 
mendorong menguatnya potensi radikalisme, 
termasuk terorisme. Meski demikian, WF 
menilai intoleransi tidak selalu melahirkan 
radikalisme. Usaha mengatasi tantangan 
tersebut memerlukan langkah bersama antara 
pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. 
Karena itu WF merekomendasikan perlunya 
Strategi Penguatan Toleransi di Indonesia dan 
usaha-usaha mencegah radikalisme.

Rekomendasi ini selanjutnya menjadi 
dasar WF mengembangkan program Prioritas 
Go bekerja sama dengan Pemerintah Australia 
dalam payung AIPJ. Salah satu hasil (outcome) 

yang hendak dicapai dalam program adalah 
mendorong pemerintah menerbitkan 
pencegahan ekstremisme kekerasan. Program 
ini dimulai sejak 2017 dan masih berjalan 
hingga laporan ini diterbitkan (Hamdi, 2021).

Terdapat tiga alasan utama mengapa WF 
terlibat dalam advokasi kebijakan RAN PE:  

1. Aktivitas advokasi kebijakan menyasar 
langsung substansi materi kebijakan, 
strategi, sekaligus aktivitas pencegahan 
ekstremisme kekerasan yang seharusnya 
dijalankan pemerintah dan masyarakat. 
Desain kebijakan yang baik dapat 
memengaruhi efektivitas implementasi 
kebijakan. 

2. Sejalan dengan seruan global, 
pencegahan ekstremisme kekerasan 
melalui kebijakan di tingkat nasional. 

3. Pembelajaran bagi OMS di Indonesia 
dalam meningkatkan kapasitas advokasi 
dan peningkatan kualitas program-
program pencegahan ekstremisme 
kekerasan.
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Dalam menjalankan advokasi RAN PE, WF 
menjalan tiga strategi utama: lobi publik, 
strategi luar dalam, dan tekanan tidak 
langsung. 

Temuan#1. WF menjalankan tiga strategi 
utama advokasi kebijakan: lobi publik, strategi 
luar dalam, dan tekanan tidak langsung. Strategi 
lobi publik dijalankan melalui serangkaian 
pertemuan dan komunikasi dengan aktor-aktor 
strategis di pemerintah seperti Kepala BNPT, 

Direktur Kerja sama Regional Multilateral, 
Menkopolhukam, Kepala Bappenas, dan Menlu. 
Strategi luar-dalam dijalankan melalui kerja 
sama dengan Direktorat Kerja sama Regional 
Multilateral BNPT untuk menyusun draf RAN PE, 
menyelenggarakan diskusi publik untuk OMS, 
koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, dan 
membangun jaringan serta koalisi masyarakat 
sipil. Sedangkan tekanan tidak langsung, 
melalui kampanye publik dengan menerbitkan 
materi kampanye dan diskusi-diskusi publik.

WF memiliki lima peran dan kontribusi dalam advokasi kebijakan ekstremisme kekerasan: 
menemani para pejuang kebijakan (policy champions); mendorong pembingkaian isu; 
memperkuat dukungan Kementerian/Lembaga strategis; membangun koalisi OMS; membangun 
opini publik dan mendorong transparansi.

TIGA STRATEGI ADVOKASI KEBIJAKAN WF

PERAN DAN KONTRIBUSI WAHID FOUNDATION

Gambar 4. Pertemuan Wahid Foundation yang dipimpin Yenny Wahid dengan 
Kepala BNPT Suhardi Alius, pada 28 Oktober 2017 di kantor BNPT di Jakarta. 

Sumber foto: Wahid Foundation.
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Temuan#2. Menemani para pejuang kebijakan 
(policy champions). Aktivitas advokasi diarahkan 
untuk membantu dan menemani Direktur Kerja 
sama Regional Multilateral BNPT menjalankan 
perannya sebagai pejuang kebijakan utama. 
Selain sebagai penanggung jawab penyusunan 
kebijakan, ia harus mengkomunikasikan 
dengan bagian-bagian lain di BNPT, termasuk 
kepala BNPT, mengkomunikasikan rencana 
kebijakan dengan aktor-aktor di Kementerian/
Lembaga, termasuk OMS dan lembaga-lembaga 
internasional. WF memasok informasi, data, dan 
pengetahuan, pertemuan formal dan informal.

Temuan#3. Mendorong pembingkaian isu. 
Melalui rangkaian pertemuan dengan perwakilan 
OMS dan pemerintah daerah di empat provinsi, 
WF mendorong pentingnya merespons intoleransi 
sebagai salah satu faktor yang meningkatkan 
ancaman ekstremisme kekerasan. WF mengajukan 
rekomendasi Strategi Penguatan Nilai dan Praktik 
Toleransi di Indonesia. Sebagian besar strategi ini 
dimasukkan dalam draf pilar pencegahan RAN PE.

Temuan#4. Memperkuat dukungan 
Kementerian/Lembaga strategis. Melalui 
sejumlah aktivitas, WF berusaha memperkuat 
dukungan dari Kementerian Strategis. Salah 
satunya dukungan dari Menenkopolhukum, 
Mahfud MD dalam mempercepat 

penandatanganan dokumen oleh Presiden. Selain 
itu, WF juga mencari dukungan dari KSP melalui 
komunikasi dan diskusi. 

Temuan#5. Membangun Koalisi OMS. 
Perluasan jaringan dan pembangunan koalisi 
menjadi strategi dalam mendorong advokasi. WF 
melakukan serangkaian diskusi di empat provinsi 
dengan Lebih dari 120 peserta dari berbagai 
perwakilan OMS dan pemerintah dilibatkan. 
Bekerja sama dengan BNPT, WF mendorong 
lahirnya Forum CSO. Salah satu tujuannya, 
menjadi tempat berbagi pengalaman dan 
mendapat masukan sekaligus kritik mengenai 
program-program yang dikerjakan oleh lembaga 
mereka masing-masing. 

Temuan#6. Membangun opini publik dan 
mendorong transparansi. Melalui aktivitas 
kampanye berupa diseminasi hasil riset, WF 
ikut mendorong pembentukan publik tentang 
tantangan intoleransi dan radikalisme. Usaha ini 
juga dilakukan dengan serial diskusi, penerbitan 
buku, kertas kerja, rekomendasi kebijakan, 
material kampanye tentang isi RAN PE. Strategi 
membangun opini publik ini dimanfaatkan WF 
sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi 
proses advokasi. Dengan tujuan tersebut, WF 
mempublikasi dan mencetak draf Raperpres RAN 
PE untuk publik atas izin BNPT (BNPT, 2018).

Gambar 5 Pertemuan Wahid Foundation dengan Menkopolhukam. 

Sumber foto: Wahid Foundation.
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Dalam menjalankan advokasi kebijakan, 
WF menghadapi empat tantangan utama: 
perbedaan pandangan dan pendekatan; 
kurangnya kualitas pelibatan pemerintah 
terhadap OMS; lemahnya pengelolaan koalisi 
OMS; minimnya pelibatan Muhammadiyah, 
kelompok rentan, dan mantan pelaku.

Temuan#7. Perbedaan pandangan dan 
pendekatan. Pemerintah dan masyarakat sipil 

secara umum memiliki kesamaan tentang 
pentingnya mengatasi ekstremisme kekerasan 
dan faktor-faktor penyebabnya. Perbedaan 
antarkementerian/lembaga dan antar-OMS 
terjadi dalam konteks pendefinisian istilah, 
indikator penerapan prinsip dan nilai dalam 
rencana aksi. Perbedaan tersebut setidaknya 
terjadi di tiga isu: definisi ekstremisme 
kekerasan, penerapan prinsip pengarusutamaan 
gender, dan partisipasi masyarakat sipil.

TANTANGAN-TANTANGAN ADVOKASI RAN PE

ISU OMS

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

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

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

Istilah 
Ekstremisme 
Kekerasan

Tabel 1  Perbedaan Pandangan dan Pendekatan OMS versus Pemerintah

PEMERINTAH

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

2. Penggunaan istilah menimbulkan pro-
kontra di masyarakat.

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

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

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

Penerjemahan 
pengarusutamaan 
gender dalam 
RAN

1. Memasukannya dalam pilar 
pencegahan.

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

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

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

Partisipasi 
masyarakat

1. Pelibatan masyarakat bersifat 
opsional.

2. Hanya K/L yang menjadi pelaksana.
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Temuan#8. Kurangnya kualitas pelibatan 
pemerintah terhadap OMS. Pilihan strategi 
luar-dalam WF dengan BNPT menghadapi 
risiko dipandang sebagai OMS yang ikut 
berkontribusi pada kurangnya transparansi 
dan keterbukaan BNPT. Sejauh ini, sebagian 
kalangan menilai BNPT kurang transparan dan 
terbuka. Dibanding advokasi OMS pada UU 
Nomor 5 Tahun 2018, advokasi RAN PE dapat 
dikatakan sangat maju karena melibatkan 
partisipasi luas masyarakat sipil mulai dari 
penyusunan draf. Namun begitu, keterbukaan 
dan transparansi ini dinilai akan lebih 
berkualitas ketika OMS juga dilibatkan dalam 
forum yang khusus dilakukan untuk memberi 
masukan pada Panitia Antar Kementerian dan 
informasi mengenai perkembangan setelahnya.

Temuan#9. Lemahnya pengelolaan 
Koalisi OMS. Pendekatan dan mekanisme 
pengelolaan Koalisi OMS dipilih secara 
longgar. Perencanaan aktivitas koalisi 
bersifat insidental. Tidak ada kesepakatan 
mengenai rapat-rapat periodik yang terjadwal 
sebagai koalisi. Pendekatan ini memiliki 

kelebihan untuk memberi kebebasan dan 
independensi masing-masing anggota koalisi, 
menyampaikan sikap mereka atas materi dan 
strategi advokasi RAN PE. Namun, pendekatan 
ini kurang mampu merespons cepat dan 
memutuskan kesepakatan-kesepakatan 
bersama atas nama koalisi. Pola yang cair ini 
juga memberi kesan masing-masing OMS 
berjalan sendiri-sendiri. 

Temuan#10. Minimnya pelibatan 
Muhammadiyah, kelompok rentan, dan mantan 
pelaku. WF memang berhasil meraih dukungan 
dari tokoh-tokoh NU terutama dengan 
rekomendasi yang dikeluarkan Munas NU 2017 
di Lombok. Namun, tampak kurang berhasil 
memperkuat komunikasi dengan Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah. WF berhasil memperluas 
jaringan dengan organisasi majelis-majelis 
agama termasuk kelompok minoritas seperti 
Ahmadiyah dan penghayat kepercayaan, 
tetapi  kurang melibatkan langsung kelompok-
kelompok korban dan mantan terorisme, 
termasuk perwakilan kalangan yang dipandang 
sebagai kelompok intoleran. 

Gambar 6 Konsultasi RAN PE yang melibatkan Rumadi Ahmad 
yang kini menjadi bagian dari KSP (19/07/2018). 

Sumber foto: Wahid Foundation.
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KESIMPULANE

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

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

menjalankan strategi “luar-dalam” ini.
Di antara yang sedikit itu, Wahid Foundation, 

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

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

Dalam menjalankan advokasi, WF juga 
menghadapi setidaknya empat tantangan 
pokok. Salah satu di antaranya terkait perbedaan 
pandangan dan pendekatan antar sejumlah 
OMS dan antara OMS dengan pemerintah. Salah 
satunya terkait dengan definisi ekstremisme 
kekerasan, partisipasi masyarakat, dan 
pengarusutamaan gender. 

OMS yang terlibat dalam 
advokasi kebijakan yang lebih 
komprehensif sejak tahap 
penyusunan agenda, formulasi, 
adopsi, hingga evaluasi kebijakan, 
dan dilakukan bersama 
pemerintah masih sangat minim. 
Selain sumber daya, kapasitas, 
dan fokus, konteks tata kelola dan 
situasi politik menjadi tantangan 
dalam menjalankan strategi 
“luar-dalam” ini.
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RekomendasiF

1. PEMERINTAH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. DPR

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

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

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

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

3. ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL 
(TERMASUK WAHID FOUNDATION)

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

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

1.  Mempertimbangkan koalisi yang sudah 
terbentuk dan memperluasnya.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. LEMBAGA RISET DAN KAJIAN

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

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

1.  Kontribusi dan tantangan OMS dalam 
penyusunan kebijakan. 

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

3.  Advokasi kebijakan OMS di tingkat 
daerah.

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

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

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

Pemerintah). Dalam menjalankan usaha ini, 
Organisasi Internasional Non-Pemerintah 
dan Lembaga Pembangunan di Bawah PBB 
perlu memerhatikan:
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