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Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 7 Tahun 2021 tentang 

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang 

Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (selanjutnya disebut RAN PE). Perpres ini lahir 

berdasarkan pertimbangan bahwa ancaman ekstremisme yang mengarah pada kekerasan di 

Indonesia semakin meningkat, yang mengancam hak atas rasa aman warga dan stabilitas nasional. 

Untuk merespons ancaman tersebut, pemerintah membutuhkan strategi komprehensif untuk 

memastikan langkah sistematis, terencana, dan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan.

 RAN PE merupakan regulasi turunan dari UU No. 5 Tahun 2018, revisi UU tahun 2003, 

tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Bab 7A UU tersebut membahas pencegahan, 

yang terdiri dari kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Kesiapsiagaan 

mencakup kesiapan negara mengantisipasi tindakan terorisme. Kontra radikalisasi berarti upaya 

sistematis, terencana, dan terpadu mencegah mereka yang mungkin terpapar paham radikal. 

Deradikalisasi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghilangkan paham radikal 

pada mereka yang sudah dihukum tindak pidana terorisme. Hingga RAN PE ditandatangani belum 

ada rincian apa, bagaimana, dan siapa yang melaksanakan agenda pencegahan dan penanganan 

tindak pidana terorisme.

Pengantar
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Setelah mengurai secara singkat 

apa saja isi RAN PE beserta 

kontroversinya, tulisan ini akan 

menyajikan pelajaran advokasi dan 

langkah strategis untuk mengawal 

pelaksanaan RAN PE.



 Sebagai penerjemahan rinci UU terorisme 2018, RAN PE tidak lepas dari pro dan kontra. 

Pada dasarnya tidak ada regulasi yang dapat memuaskan semua orang, terlebih kebijakan tersebut 

berkaitan dengan isu keagamaan. RAN PE memberi mandat kepada negara untuk menghalau 

ekstremisme kekerasan yang mengarah pada  terorisme. Istilah ekstremisme di Indonesia tidak 

bisa keluar dari paham keagamaan yang ekstrem. Maka wajar apabila pro dan kontra terhadap 

RAN PE menyangkut definisi operasional ekstremisme kekerasan, mekanisme kontrol, potensi 

pemolisian masyarakat yang melanggar HAM, dan pengintaian oleh pemerintah kepada warga 

atas nama ekstremisme.

 Terlepas dari pro dan kontra tersebut, RAN PE merupakan satu di antara kebijakan buah 

dari advokasi masyarakat sipil. Bersama BNPT, Wahid Foundation (WF) mendampingi proses 

penyusunan RAN PE yang drafnya selesai pada 2018. Menurut penuturan Mujtaba Hamdi, 

direktur eksekutif WF, proses advokasi sempat terkendala ketika lembaganya tidak dapat 

mengakses proses di dalam institusi kementerian/lembaga.1 Puncaknya, Yenny Wahid, direktur 

WF, bertemu dengan Mahfud MD (Menkopolhukam) dan mendiskusikan draf RAN PE. Naskah 

masuk ke meja presiden pada pertengahan Desember 2020, dan minggu kedua Januari 2021 

presiden menandatangani RAN PE tersebut.

 Merespons pengesahan dan pro-kontra RAN PE, WF menyelenggarakan diskusi terbatas 

bertajuk “Refleksi Organisasi Masyarakat Sipil atas Advokasi RAN PE” pada 26 Januari 2021, 

pukul 09:00-12:00 WIB melalui aplikasi Zoom. Tercatat 18 pegiat isu prevention violent extremism 

(PVE) dari berbagai organisasi hadir dalam diskusi tersebut. Diskusi yang dipandu Junaidi Simun, 

peneliti CSRC UIN Jakarta, ini berangkat dari pertanyaan; Apa pelajaran dari dan apa yang harus 

masyarakat sipil lakukan setelah terbitnya Perpres RAN PE tersebut. Sebagian besar tulisan ini 

merujuk pada diskusi tersebut.

 Diskusi telah berhasil merefleksikan pelajaran advokasi, mengklarifikasi sejumlah 

keraguan pada aspek substansi, serta merumuskan langkah-langkah advokasi untuk mengawal 

implementasinya. Lebih jauh, diskusi tersebut juga mewanti-wanti beberapa poin yang perlu 

diperhatikan pada implementasi RAN PE yang dibatasi waktu relatif singkat. Setelah mengurai 

secara singkat apa saja isi RAN PE beserta kontroversinya, tulisan ini akan menyajikan pelajaran 

advokasi dan langkah strategis untuk mengawal pelaksanaan RAN PE. Masyarakat sipil tidak 

bisa berdiam diri, harus terus mengawasi bila ingin RAN PE tidak tergelincir menjadi regulasi 

yang membatasi warga negara. Tulisan ini akan diakhiri rangkuman dan saran tambahan yang tak 

muncul dalam diskusi bagi advokasi keagamaan dan demokrasi di Indonesia.

1  Pengantar dalam diskusi “Refleksi Organisasi Masyarakat Sipil atas Advokasi RAN PE”, pada 26 Januari 2021 melalui Zoom online.
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RAN PE memuat 12 pasal. Selain definisi, pasal-pasal tersebut mengatur tentang pembentukan 

Sekretariat Bersama (Sekber), tugas dan fungsinya, serta sumber pendanaan. RAN PE dilengkapi 

dengan lampiran yang terdiri dari dua bab: pendahuluan dan strategi rencana aksi nasional 

pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada 

terorisme 2020-2024. Strategi rencana aksi memiliki tiga pilar: (1) Pencegahan (kesiapsiagaan, 

kontra radikalisasi, dan deradikalisasi); (2) Penegakan hukum, pelindungan saksi dan korban, dan 

penguatan kerangka legislasi nasional; (3) Kemitraan dan kerja sama internasional. Rencana aksi 

nasional tersebut berangkat dari definisi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada 

terorisme sebagai “keyakinan dan atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau 

ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.”

 Selain definisi, RAN PE juga memandatkan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 

rencana aksi nasional tersebut. Perpres ini menyebut enam kementerian bertanggungjawab 

dalam pelaksanaan rencana aksi ini melalui Sekber: Kementerian koordinasi bidang politik, 

hukum, dan keamanan (Kemenko Polhukam); kementerian koordinasi pembangunan manusia 

dan kebudayaan (Kemenko PMK); kementerian bidang perencanaan pembangunan nasional 

(Bappenas); kementerian dalam negeri (Kemendagri); kementerian luar negeri (Kemenlu); dan, 

badan nasional penanggulangan terorisme (BNPT). 

 Sekber memiliki tiga tugas pokok: (1) mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi 

pelaksanaan RAN PE; (2) mengompilasi laporan-laporan pelaksanaan RAN PE di kementerian/ 

lembaga dan pemerintah daerah; dan (3) merumuskan dan menyiapkan laporan capaian 

pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan RAN PE. Seluruh rencana aksi ini akan dikoordinasi oleh 

BNPT. Sekber menjalankan rencana aksi menggunakan dana pemerintah pusat, daerah, dan 

pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan perundang-undangan.

 Sebagaimana dipaparkan di atas, strategi rencana aksi terdiri dari tiga pilar: (1) 

Pencegahan; (2) penegakkan hukum, perlindungan saksi dan korban, dan penguatan kerangka 

legislasi nasional; serta (3) kemitraan dan kerja sama internasional. Total rencana aksi di tiga 

pilar tersebut sebanyak 130 rencana aksi, Pilar pencegahan terdiri dari delapan fokus, yakni 

Perpres 
RAN PE
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penguatan data pendukung pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme; 

penguatan kapasitas pemangku kepentingan menangani risiko terhadap ekstremisme kekerasan 

yang mengarah pada terorisme; efektivitas kampanye mencegah ekstremisme kekerasan yang 

mengarah pada terorisme; daya tahan komunitas terhadap pengaruh ekstremisme kekerasan 

yang mengarah pada terorisme; penguatan kapasitas pengamanan objek vital dari ancaman 

ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme; pencegahan radikalisme pada anak, 

deradikalisasi di penjara, serta kegiatan deradikalisasi di luar penjara.

 Pilar kedua memiliki lima fokus, yang mencakup penguatan koordinasi antar lembaga dan 

kementerian dan kapasitas lembaga dalam penegakkan hukum terkait ekstremisme kekerasan 

yang mengarah pada terorisme, perlindungan saksi dan korban ekstremisme kekerasan yang 

mengarah pada terorisme, penyelarasan hukum yang berkaitan dengan ekstremisme kekerasan 

yang mengarah pada terorisme, serta penyiapan, harmonisasi, dan evaluasi kebijakan terkait 

ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme. Adapun pilar ketiga memiliki dua fokus: 

penguatan kapasitas kemitraan dan kerja sama internasional untuk mencegah ekstremisme 

kekerasan yang mengarah pada terorisme.   

 Ketiga pilar tersebut diwujudkan melalui beberapa langkah strategis: Koordinasi antar-

kementerian/lembaga; partisipasi dan sinergitas pelaksanaan program-program yang dilakukan 

baik oleh K/L, masyarakat sipil, maupun mitra lainnya; kapasitas (pembinaan kemampuan) sumber 

daya manusia di bidang pencegahan dan penanggulangan; pengawasan, deteksi dini, dan cegah dini 

terhadap tindakan dan pesan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme; 

dan perhatian terhadap para korban tindak pidana terorisme dan pelindungan infrastruktur serta 

objek vital (critical infrastructures) lainnya. 

Setelah Terbitnya Perpres RAN PE? 4



Berbeda dari regulasi lainnya, strategi rencana aksi ini membuka peluang partisipasi antara 

beberapa OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) dan Kementerian/Lembaga dalam menjalankan dan 

mengawasi implementasinya. Perpres ini menyebut partisipasi dan sinergi antara kementerian dan 

lembaga dengan masyarakat sipil. Sinergi di sini menandakan bahwa rencana aksi pada Perpres 

ini dapat dikolaborasikan dengan program yang dijalankan masyarakat sipil. Mengingat peluang 

tersebut, regulasi ini berimplikasi pada kebutuhan strategi advokasi baru terkait pencegahan 

ekstremisme kekerasan dan terorisme di kalangan masyarakat sipil.

 Keterbukaan ruang tersebut tidak lepas dari kerja keras masyarakat sipil, khususnya 

Wahid Foundation, dalam turut serta mengawal rancangan RAN PE hingga disahkan pemerintah. 

Pada proses advokasi, menurut Alamsyah M. Dja’far, WF memainkan dua peran: ke dalam dan ke 

luar. Ke dalam di sini berarti pendampingan ke lembaga pemerintah, dalam hal ini BNPT. Sementara 

ke luar berarti bersama masyarakat sipil lainnya membangun opini dan tekanan publik. 

 Tantangan paling besar, lanjut Alam, pada pendekatan tersebut adalah bagaimana me-

nemukan titik kompromi antara ke “dalam” dan ke “luar” ini. Titik kompromi di sini mengasum-

sikan pada pihak OMS memiliki kepentingan dan di sisi pemerintah juga membawa kepentingan 

tersendiri. Di balik kepentingan tersebut, lanjut Alam, selalu ada prinsip yang bagi kedua pihak ada 

yang bisa dikompromikan dan ada yang tidak bisa ditawar-tawar kembali. Pada level yang paling 

abstrak, misalnya soal keadilan, kemanusiaan, bebas dari ancaman, masyarakat sipil dan pemerin-

tah satu suara. Namun, pada tataran konsep turunan, dan hingga ke level teknis ada banyak yang 

harus disesuaikan satu sama lain. 

 Jangankan menyeimbangkan advokasi ke dalam dan ke luar tadi, menemukan titik jumpa 

antarlembaga pemerintah saja tidak selalu mudah. BNPT misalnya menghadapi tantangan 

struktural sendiri, yakni peran dan fungsi polisi dan tentara dalam penanganan ekstremisme 

kekerasan. Selain itu, “kita tahu semua bahwa transparansi dan akuntabilitas publik menjadi 

tantangan tersendiri,” ujar Alam. Pada kebijakan lain, misalnya beberapa OMS yang mengadvokasi 

UU terorisme beserta PP turunannya tidak berhasil menggandeng BNPT untuk mengawal 

langsung. Untuk itu, Alam mengingatkan bahwa advokasi ke dalam dan ke luar sekaligus 
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membutuhkan “pelunakan” sikap. Pelunakan di sini berarti 

menyepakati aspek-aspek yang bisa dinegosiasikan dengan 

narasi dan kepentingan pemerintah. Pelunakan sejatinya 

tidak akan terjadi, menurut Alam, jika hal itu mengarah pada 

pelanggaran prinsip dasar hak asasi manusia dan demokrasi. 

Ini tidak bisa dihindari ketika mulai bekerja dengan pembuat 

kebijakan karena setiap lembaga dan aktor di dalamnya 

memiliki agenda dan kepentingan. 

 Siti Darojatul Aliah (biasa dipanggil Dete Aliah), 

direktur eksekutif Society against Radicalism and Violent 

Extremism (SeRVE), mengingatkan bahwa advokasi ke dalam 

yang mensyaratkan kompromi tidak boleh menumpulkan 

kita untuk selalu kritis. Critical engagement (keterlibatan 

kritis) merupakan modal berharga bagi masyarakat sipil 

dalam mengawal dan mengawasi kinerja pemerintah dalam pencegahan ekstremisme kekerasan 

agar tidak melenceng dari prinsip-prinsip hak asasi manusia. “Walaupun main “di dalam” bersama 

pemerintah, kita tidak boleh hanyut. Apalagi pemerintah yang mulai terbuka atas masukan, kita 

bisa berteman sekaligus mengingatkan jika pemerintah melenceng,” ujarnya. Keduanya harus 

dilakukan agar hasilnya bisa positif.

 Kerumitan hubungan pemerintah-OMS merupakan isu lama dan terus menjadi diskusi 

hingga sekarang. Hubungan keduanya setidaknya hubungan: suplemen, komplemen, atau lawan.2 

Meski mengalami banyak perubahan, pola kolaborasi OMS dengan Pemerintah paska reformasi 

menghadapi tantangan internal dan eksternal. Di antara tantangan internal adalah pilihan 

banyak OMS yang lebih bergantung pada strategi advokasi konfrontatif, minimnya kapasitas 

organisasi, ketidakmampuan bekerja sama untuk meningkatkan dampak, jangkauan terbatas 

ke kelompok lokal dan problem keberlanjutan. Sementara itu tantangan eksternal terkait masih 

berkembangnya ketidakpercayaan negara terhadap OMS dan kemunduran beberapa kebebasan 

dasar.3 Dalam kompleksitas hubungan tersebut, Critical engagement dan istilah “tidak hanyut” 

memiliki konteks yang lebih luas. Misalnya, OMS yang bekerja sama atau mengambil strategi luar-

dalam akan memahami isu-isu krusial dan kerumitan dalam menegosiasikan kepentingan sikap 

mereka dengan pemangku kepentingan yang disasar. Karena itu, OMS yang mengambil strategi 

luar-dalam idealnya telah akan menetapkan hal-hal yang bisa dinegosiasikan dan tidak, termasuk 

risiko-risiko bekerja sama dengan pemerintah.4 

 Apa yang bisa dinegosiasikan dan tidak ini akan berbeda-beda bagi OMS yang mengambil 

strategi koalisi. Perbedaan itu terjadi setidaknya pada dua level: (1) Sikap masing-masing OMS. 

Menurut Alam, pengalaman WF yang mengambil strategi luar-dalam mungkin akan berbeda 

dengan organisasi yang umumnya mengambil strategi luar. Perbedaan dapat terjadi pula dalam 

memahami area perbedaan (visi, misi, strategi, atau taktik); (2) koalisi OMS juga penting memahami 

2  Casey, J., & Dalton, B. (2006). "The Best of Times, the Worst of Times: Community-sector advocacy in the age of ‘compacts’." Australian 

Journal of Political Science, 41(1), 23-38.

3  Hans Antlöv, et. all., “Civil Society Capacity Building for Democratic Reform: Experience and Lessons from Indonesia.” Voluntas 21, (2010): 

417–439.

4  Lisa Maria Dellmuth & Jonas Tallberg,“Advocacy Strategies in Global Governance: Inside versus Outside Lobbying.” Political Studies, 65. 3 

(2017): 705–723. Lihat juga Margit Van Wessel, et all., “Government and civil society organizations: Close but comfortable? Lessons from 

creating the Dutch ‘Strategic Partnerships for Lobby and Advocacy’.” Development Policy Review, 38.6 (2020): 728-746.
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dan menentukan bersama apa saja yang ada dalam koalisi. Ini yang bisa mengukur apakah langkah 

itu hanyut atau tidak serta dalam konteks apa (visi, misi, strategi, atau taktik). 

 Dari sisi substansi, advokasi ini diklaim berhasil memberi masukan signifikan pada definisi 

ekstremisme kekerasan. Menurut Alamsyah M. Dja’far pasal 1 ayat 2 memuat beberapa kata 

kunci: keyakinan dan/atau tindakan; mendukung kekerasan; atau terlibat di dalam kekerasan; dan, 

sikap ekstrem dan mengarah pada terorisme. Kata kunci ini harus dilihat dalam satu kesatuan. 

Definisi ini sangat kuat karena mengunci kekhawatiran luasnya isu ekstremisme dan bisa dibawa 

ke mana-mana. Keberatan terhadap definisi tersebut karena dikhawatirkan masyarakat salah 

tafsir menunjukkan bahwa telah bergeser dari norma ke tafsir. Setiap norma memang mesti ada 

kemungkinan berbeda tafsir, apapun itu. 5 

 Adhe Bhakti, direktur Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi (PAKAR) mengamini 

pandangan Alamsyah. Menurutnya, definisi ini menyangkut keyakinan dan atau tindakan 

(bisa keyakinan saja, tindakan saja, atau keduanya), yang menggunakan cara-cara kekerasan 

atau ancaman kekerasan; tujuannya mendukung ekstremisme kekerasan. Selama tidak ada 

unsur kekerasan, keyakinan tersebut tidak termasuk arena RAN PE.6 Definisi tersebut menuai 

kontroversi. Sukamta, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengkhawatirkan definisi yang 

tidak jelas alat ukurnya menimbulkan perpecahan. Masyarakat yang merujuk Perpres ini akan 

sedikit-sedikit lapor polisi karena ada warga yang dianggap radikal, padahal dia konservatif. Kedua 

istilah ini sering kali dipertukarkan. Pada beberapa segi mereka memiliki kesamaan, misalnya cara 

berpakaian dan mungkin berkomunikasi. Tetapi, konservatisme tidak selalu memiliki pemikiran 

politik yang hendak mengubah sistem pemerintahan seperti diyakini kelompok radikal. Lebih jauh, 

Perpres ini menjadi dasar pemberangusan perbedaan keagamaan, termasuk pandangan politik.7

 Muhammad Isnur, ketua divisi advokasi YLBHI, mempertanyakan: “Ke mana arah rencana 

aksi ini? Apakah menyasar kelompok ekstremisme, ekstremisme kekerasan, atau ekstremisme 

kekerasan yang mengarah pada terorisme?” ujarnya. Ia mengkhawatirkan definisi tersebut 

menimbulkan stigma terhadap orang atau kelompok yang mungkin memiliki pikiran konservatif, 

tetapi jauh dari pandangan apalagi aksi kekerasan. Sebagai contoh, Menteri Agama sempat 

mengeluarkan narasi tentang pakaian cingkrang sebagai ciri paham radikal. Pandangan pejabat 

semacam ini dapat menimbulkan stigma di masyarakat bahwa berpakaian cingkrang dianggap 

radikal, mendukung kekerasan, dan mengarah pada tindakan terorisme.8

 Ihsan Ali-Fauzi, direktur PUSAD Paramadina, menilai bahwa definisi tersebut terlampau 

luas. Saking luasnya, semua hal tercakup sementara lembaga yang diamanahkan rencana aksi 

tersebut serba terbatas. Ia menyarankan agar BNPT dan pemerintah fokus pada penanganan 

terorisme yang per definisi sudah sangat jelas.9 Merespons kritik tersebut, Boy Rafli Amar, Kepala 

BNPT, menyatakan bahwa ekstremisme pada Perpres ini memang menyasar hulu sekaligus hilir. 

Di hulu, Perpres ini berusaha mengantisipasi keyakinan atau ancaman kekerasan atau ancaman 

ekstrem dengan tujuan mendukung terorisme. Berdasarkan definisi tersebut Perpres ini 

merencanakan rencana aksi dengan pendekatan komprehensif dan terpadu yang mensinergikan 

5  Diskusi “Refleksi Organisasi Masyarakat Sipil atas Advokasi RAN PE”, pada 26 Januari 2021 melalui Zoom online.
6  Diskusi “Refleksi Organisasi Masyarakat Sipil atas Advokasi RAN PE”, pada 26 Januari 2021 melalui Zoom online.
7  Lihat Rosi, “Politisi PKS: Jangan Sampai Perbedaan Langsung Dianggap Ekstremis - ROSI”, Kompas TV, link: https://www.youtube.com/  

 watch?v=k99AnWEopI4&list=PLdfKHnRgwwWFmvsA79GQ4IR_LleuuFJRQ&index=50, diakses pada 15 Februari 2021.
8  Lihat Rosi, “Perpres Ekstremisme Bisa Disalahgunakan? Ini Kata YLBHI - ROSI”, Kompas TV, link: https://www.youtube.com/

watch?v=tfi_888xmQ0, diakses pada 15 Februari 2021.
9  Lihat Rosi, “Pakar Khawatir Prepres Ekstremisme Berujung Sia-Sia – ROSI”, Kompas TV, link: https://www.youtube.com/

watch?v=svwT1gImnYo diakses pada 15 Februari 2021.
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seluruh kekuatan negara dan masyarakat untuk mencegah ekstremisme yang mengarah pada 

terorisme. Terorisme selalu diawali sikap dan pemikiran ekstrem, bukan pikiran moderat. Mereka 

yang berdasarkan pemikiran dan ideologi ekstrem dan berlebihan tidak dapat memaksakan hal itu 

di negara kesatuan Republik Indonesia.10

 Alamsyah menambahkan argumen kenapa pencegahan terorisme perlu dilakukan dari hulu 

hingga ke hilir. Menurutnya, ekstremisme itu dipacu oleh pull factor (kemampuan memobilisasi) 

dan push factor (ketidakadilan, intoleransi). Tidak mungkin memisahkan kedua faktor tersebut 

mengingat keduanya saling terkait. Terorisme dipengaruhi oleh lingkungan seperti ketimpangan, 

glorifikasi kekerasan, dan intoleransi. Semua pemicu tersebut perlu mendapat respons yang 

memadai untuk memutus mata rantai terorisme. RAN PE dalam konteks tersebut karenanya 

menekankan pencegahan. Pun ada aspek penindakan, lanjut Alam, menekankan pada penguatan 

kapasitas agar mereka menegakkan hukum sesuai dengan prinsip HAM.

 Definisi di atas menjadi kontroversial karena pada UU terorisme menggunakan istilah 

radikalisme dan deradikalisasi, sementara RAN PE menggunakan istilah ekstremisme kekerasan. 

Istilah ekstremisme kekerasan digunakan secara global setelah berbagai negara mulai menerapkan 

pendekatan lunak (soft approach) daripada pendekatan keras (hard approach). Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) sendiri menggunakan istilah ekstremisme kekerasan (violent extremism) dalam rencana 

aksi lapangan pencegahan terorisme dengan tujuan agar pendekatan yang digunakan pendekatan 

lunak, bukan keras.11 Tidak ada kesepakatan tentang apa definisi VE di dunia. Sebagian mengritik 

istilah VE sebagai pemanis dari konsep terorisme yang terlampau politis.12 Pada istilah ekstremisme 

kekerasan mengarah pada terorisme misalnya sikap dan perilaku apa yang berhenti di ekstremisme 

kekerasan tanpa mengarah pada terorisme? Apa alat ukur yang digunakan untuk menilai ekstremisme, 

ekstremisme kekerasan, dan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme?

 Kritik juga diajukan terhadap tafsir terhadap term VE dalam implementasinya di 

lapangan. Penggunaan istilah ekstremisme menuai kritik dari sarjana seperti David Schanzer, 

Charles Kurzman, Jessica Toliver, dan Elizabeth Miller (2016) mengevaluasi program pencegahan 

ekstremisme kekerasan yang ujungnya memata-matai umat Islam, sebagai kelompok yang 

diasosiasikan dengan istilah ekstremisme. Di Indonesia, istilah ekstremisme kekerasan sudah 

menjadi bahan diskusi di kalangan pegiat OMS, namun belum ada pelembagaan istilah tersebut.13 

Istilah ekstremisme kekerasan baru terlembagakan setelah presiden menandatangani RAN PE.

 Perdebatan dan kritik tersebut menurut Alam tidak berada di ruang kosong. Ada konteks 

luas yang mendorong banyak pihak mengajukan kritik, yakni kebijakan pemerintah yang belakangan 

menjadi penanda keterbelakangan demokrasi di Indonesia. Kebijakan pemerintah membubarkan 

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), penangkapan aktivis dalam demonstrasi yang mengritik kebijakan 

baru seperti RKUHP, UU Omnibuslaw, dan lainnya, memperlihatkan pemerintah berkinerja 

buruk terhadap kebebasan berekspresi dan berorganisasi.14 RAN PE dalam konteks tersebut 

dikhawatirkan menjadi amunisi baru pemerintah dalam mengekang warga.

 
10  Lihat Rosi, “Cara Deteksi Paham Ekstremis Agar Tak Melahirkan Seorang Teroris - ROSI”, Kompas TV, link: https://www.youtube.com/

watch?v=3ZWO_c4B3zg&list=PLdfKHnRgwwWFmvsA79GQ4IR_LleuuFJRQ&index=54, diakses pada 15 Februari 2021.
11  Lihat Robi Sugara. “Ekstremisme Berbasis Kekerasan dan Kemerdekaan Beragama: Membaca Faktor-faktor Kunci.” Paper. The Wahid 

Foundation, 2017. 
12  Lihat Owen Frazer& Christian Nünlist. “The Concept of Countering Violent Extremism” CSS Analyses in Security Policy 183 (2015).
13  Lihat Husni Mubarok. “Pelembagaan Konsep Ekstremisme Kekerasan dalam Kebijakan Pencegahan Terorisme di Indonesia”. Paper.  The 

Wahid Foundation, 2021.
14  Lihat Laporan SAFEnet. “Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2019. Bangkitnya Otoritarian Digital.” Laporan. 2020.

Setelah Terbitnya Perpres RAN PE? 8



Kritik lain yang dialamatkan pada RAN PE adalah pemolisian 

ekstremisme kekerasan. Pemolisian tersebut, yang 

melibatkan polisi masyarakat, dikhawatirkan menjadi cara 

pemerintah mengontrol masyarakat khususnya mereka 

yang berbeda pandangan dan menggunakan pakaian yang 

diasosiasikan dengan kelompok terorisme. Mengingat 

pemolisian melibatkan warga, muncul kekhawatiran polisi 

melatih warga untuk memolisikan kelompok yang dicurigai 

ekstremis. Pengawasan seperti itu sangat berbahaya bagi 

masa depan demokrasi yang menjamin kebebasan beragama 

dan berkeyakinan di Indonesia. 

 Menurut Alam, pemolisian masyarakat di sini dalam 

konteks pencegahan, bukan penindakan. Gagasan pemolisian 

masyarakat pada dasarnya terinspirasi kajian yang dibuat Kontras dan PUSAD Paramadina. 

Kontras misalnya membuat buku panduan pemolisian masyarakat yang mengacu pada Perkap 

No 03 tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat. Kalau kita baca Perkap tersebut amat jelas 

bahwa perlunya deteksi, kemudian koordinasi, dan diskusi untuk menyelesaikan masalah di 

masyarakat. Kemudian, PUSAD Paramadina menerbitkan buku pemolisian konflik keagamaan 

di Indonesia.15 Dalam buku tersebut, polisi diharapkan bekerja sama dengan masyarakat dalam 

penyelesaian konflik sosial keagamaan yang sering kali dipicu oleh masalah non-keagamaan dan 

dibesarkan oleh kegagalan mengendalikan rumor. Pemolisian konflik karenanya berada dalam 

konsep pencegahan, termasuk di dalamnya melibatkan masyarakat dengan aparat kepolisian. Jadi 

RAN PE juga, menurut Alam, berada dalam kerangka pencegahan, bukan penindakan.

 Kritik lainnya adalah keterbatasan perhatian RAN PE terhadap masalah keterpaparan 

radikalisme di luar negeri khususnya melalui buruh migran. Pada Perpres ini, buruh migran hanya 

disinggung selintas pada klausul pencegahan. Padahal, menurut Gamal Ferdi, pendiri Yayasan 

Inklusif, keterpaparan buruh migran di luar negeri itu sangat besar. Kemenlu, BNPT, serta BP2MI 

(Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), lembaga negara yang mengatur dan melayani 

buruh migran, menyadari bahwa keterpaparan radikalisme mengancam warga Indonesia di luar 

negeri atau buruh migran. Betapa pun tidak cukup dibahas pada RAN PE, bagaimana seharusnya 

masyarakat sipil perlu mengawal agar penanganan ekstremisme kekerasan di kalangan menyasar 

buruh migran di berbagai negara.

 RAN PE pada dasarnya hendak menjawab sejumlah masalah koordinasi pencegahan, 

sebagaimana diamanatkan UU penanganan terorisme, yang tidak jelas selama ini. Adhe misalnya 

memperlihatkan bahwa BNPT beberapa kali mendapat keluhan dari keluarga terpidana atau 

mereka yang sudah keluar dari penjara. Sebut saja Agus, mantan teroris, ingin mengurus kartu 

tanda penduduk (KTP). Ia meminta BNPT membantu mengurusinya. Padahal, seharusnya sebagai 

warga negara dia bisa mengurus sendiri dan dinas kependudukan dapat menerimanya dengan 

sukacita. Contoh lain adalah mantan teroris yang matanya rusak. Ibunya minta agar BNPT 

mengobati lukanya. Padahal, dia seharusnya sebagaimana warga negara lainnya bisa memperoleh 

layanan Kesehatan melalui BPJS pada umunnya. 

15  Ihsan Ali Fauzi & Rizal Panggaben, Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2014).
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 Masalah koordinasi antar lembaga pemerintah lainnya adalah menyangkut tahanan 

tindak pidana terorisme. Hingga saat ini, menurut Adhe, ada 160 orang di tahanan Cikeas. Mereka 

telah menyelesaikan proses sidang. Putusan sudah inkrah. Sudah lebih dari 6 bulan, mereka belum 

juga dipindah ke Lapas yang sesuai dengan hukumannya. Ada empat lembaga yang terlibat dalam 

masalah ini, yakni BNPT, Densus, Kejaksaan, dan dirjen Lapas. Koordinasi di antara keempat 

lembaga tersebut belum ada cantolan yang lebih teknis untuk memperbaiki koordinasi di antara 

mereka. Problem koordinatif juga muncul di masa pandemi covid-19. Siapa dan bagaimana 

melindungi mereka yang ditahan karena kasus kriminal umum dan tindak pidana terorisme, 

hingga saat ini tidak begitu jelas. RAN PE disahkan terutama untuk memberi payung hukum 

bagi koordinasi yang lebih sistematis antar lembaga yang dapat menjawab problem-problem 

koordinatif antarlembaga negara.

 Selain koordinasi, problem lain yang hendak dijawab adalah pencegahan keterpaparan 

radikalisme dan ekstremisme di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Evi Mala Wijayanti, peneliti 

di Lakpesdam PBNU, memaparkan bahwa lembaganya telah menerbitkan penelitian tentang 

radikalisme di kalangan ASN mengenai sistem rekrutmen, kode etiknya, dan aspek lainnya. 

Penelitian tersebut menemukan bahwa tidak ada aturan yang eksplisit mengatur bagaimana 

pencegahan radikalisme dan ekstremisme di kalangan ASN. Lakpesdam PBNU dan psikologi 

politik Universitas Indonesia lantas mengembangkan instrumen yang diberi nama TEPAT (tolerant, 

pluralism, awareness, and attitude test). Instrumen tersebut dikirim ke BNPT dan Kemenpan RB. 

BNPT menyambut baik instrumen tersebut. Mengingat tidak ada payung hukum, BNPT hanya 

menyarankan Lakpesdam membawa usulan tersebut ke kementerian yang bersedia mengadopsi. 

Beberapa kementerian telah mengadopsi, dan Sebagian tidak. Sebagian besar kementerian telah 

memiliki instrumen serupa dengan model dan nama yang berbeda. Ada Sebagian kementerian 

yang memakai untuk seleksi CPNS atau sekolah taruna. Instrumen ini bisa dikatakan sebagai 

bagian dari deteksi dini. RAN PE diharapkan menjadi payung hukum implementasi instrumen ini.

 Tidak ada regulasi negara, khususnya menyangkut isu keagamaan, yang terbebas dari 

kontroversi, termasuk RAN PE. Regulasi ini telah ditandatangani presiden. Artinya, regulasi ini akan 

dilaksanakan oleh lembaga maupun kementerian di bawah koordinasi BNPT. Gamal mengingatkan 

bahwa ada beberapa Perpres yang pada proses penyusunannya panjang dan kontroversial saat 

ditetapkan, tetapi dilaksanakan secara tidak efektif. Misalnya Perpres mengenai KPK. Sejauh 

mana RAN PE ini akan terlaksana merupakan tantangan paling besar, baik bagi pemerintah 

maupun masyarakat sipil. 
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Pencegahan dan penanganan kekerasan akibat terorisme adalah tanggung jawab bersama antara 

pemerintah dan masyarakat sipil. Kerja sama dan sinergi merupakan modal dasar bagi efektivitas 

implementasi RAN PE. Bagi pemerintah, pekerjaan utamanya adalah bagaimana masalah 

koordinasi antarlembaga dan kementerian teratasi. Sementara itu, tantangan paling besar di 

kalangan masyarakat sipil adalah bagaimana menjadi mitra kritis terhadap implementasi RAN PE. 

Strategi RAN PE yang memasukkan masyarakat sipil, bagi Mujtaba, adalah jendela kesempatan 

(window of opportunity). Pertanyaannya, apa yang bisa masyarakat sipil lakukan untuk mengawal 

pelaksanaan RAN PE?

 Pertama, bentuk kelompok kerja di kalangan masyarakat sipil untuk mengawal pelaksanaan 

RAN PE. Pokja tersebut, menurut Mujtaba, perlu melibatkan BNPT sebagai anggotanya karena 

lembaga tersebut adalah leading sector dalam pelaksanaan RAN PE. Pokja ini diharapkan 

mengetahui perkembangan pelaksanaan RAN PE secara reguler. Selain itu, aneka masukan dari 

masyarakat sipil kepada pemerintah dapat disalurkan melalui Pokja. Misalnya, temuan studi 

dan rekomendasi terkait penanganan isu ekstremisme dapat didiskusikan bersama pemangku 

kepentingan melalui Pokja. Pipit Aidul Pitriana, peneliti di Maarif Institute, mengingatkan untuk 

cermat dalam membentuk Pokja, khususnya dari kalangan masyarakat sipil. Libatkan organisasi 

masyarakat sipil yang memang memiliki perhatian dan kajian khusus isu pencegahan ekstremisme 

kekerasan. Mereka akan memberi sumbangsih mendalam dan realistis mengingat sumber daya 

yang telah dimiliki selama ini. Meski demikian, Robi Sugara memperlihatkan bahwa ego sektoral 

juga bisa dialami masyarakat sipil, yang selama ini bekerja untuk isu pencegahan ekstremisme 

kekerasan. 

 Kedua, memfasilitasi pengembangan pangkalan data studi-studi dan produk pengetahuan 

terkait isu ekstremisme kekerasan. BNPT pada dasarnya, menurut Pipit, sudah mengumpulkan 

data dan informasi OMS mana mengerjakan apa. Ketika membutuhkan kerja-kerja bersama 

masyarakat sipil, mereka sudah tahu harus ke mana untuk isu apa. BNPT sayangnya hanya 

sekali mengumpulkan data dari masyarakat sipil tersebut. Ide ini tidak berlanjut. RAN PE sendiri 

memasukkan data sebagai fokus pertama dari pilar pencegahan. Kesadaran akan pangkalan 
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data sudah ada, namun proses pengembangan pangkalan data tersebut butuh pendampingan 

agar sistematis dan komprehensif. WF sebagai lembaga yang tengah bekerja sama dengan BNPT 

diharapkan sebagai lembaga yang memelopori proses fasilitasi pengembangan pangkalan data yang 

dapat diakses publik untuk dimanfaatkan semua pihak. Pangkalan data tersebut mensyaratkan 

keterbukaan. Berdasarkan pangkalan data tersebut misalnya, semua pihak tahu pengetahuan apa 

yang sudah ada dan mana yang belum ada. Pada pencegahan RAN PE menyebut kebutuhan modul 

pelatihan. Pemerintah dan masyarakat sipil sudah banyak yang membuat modul. Pangkalan data 

produk pengetahuan ini dapat membantu mengetahui modul macam apa yang belum ada.

 Ketiga, Wahid Foundation membuat semacam pilot uji coba pilar di level komunitas. Robi 

Sugara mengusulkan ide ini berangkat dari pengalaman memperkuat kapasitas penyuluh agama 

dan menghubungkan dengan Lapas narapidana terorisme. BNPT setiap tahun ikut mendukung 

kegiatan ini. Kegiatan ini terbukti telah terjadi peningkatan kapasitas. Pilot serupa, pada aspek 

lainnya, bisa dilakukan bersama BNPT dan kepolisian. Polisi di daerah memiliki Forum Komunikasi 

Pemolisian Masyarakat (FKPM). Pilihan lainnya adalah bersama Lakpesdam dan Psikologi Politik 

UI misalnya mengadvokasi seleksi CPNS di Kemenpan RB. Misalnya Kemenag telah menerapkan 

perekrutan menggunakan alat ukur moderasi beragama. Di Kominfo merekrut CPNS yang 

berkomitmen pada NKRI.

 Keempat, fasilitasi pertemuan rutin antar multi pemangku kepentingan. RAN PE se-

bagaimana telah diulas di atas membuka diri dan menjadikan pertemuan pemerintah dan OMS 

sebagai platform. Namun, pertemuan yang diinisiasi pemerintah, dalam hal ini BNPT, kurang mele-

takkan OMS ikut memiliki forum. Berbeda jika inisiatif tersebut bersama-sama sehingga kepemi-

likannya juga bersama pula. Pertemuan rutin menjadi sarana berbagi pengalaman, pengetahuan, 

harapan, dan catatan-catatan kritis terhadap apa yang dilakukan berbagai pihak. Pertemuan 

BNPT dan masyarakat sipil, menurut Junaidi, peneliti CSRC UIN Jakarta, pernah dilakukan bebe-

rapa tahun lalu. Sayangnya pertemuan tersebut hanya terjadi sekali. Masyarakat sipil perlu meng-

gagas pertemuan pemerintah dan masyarakat sipil lagi setelah keluar RAN PE. Kalau tidak, lanjut 

Junaidi, bakalan sulit mengawasi implementasi kebijakan baru ini. Berdasarkan pengalaman, di 

tingkat kabupaten, pemerintah sering kali tidak mengetahui keberadaan Perpres.

Setelah Terbitnya Perpres RAN PE? 12



Di atas, tulisan ini telah mendiskusikan apa saja muatan, perdebatan konsep kunci, dan refleksi 

advokasi RAN PE. Sebagai turunan dari UU tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme, RAN PE 

menekankan pada aspek pencegahan. RAN PE memuat tiga pilar: pencegahan, penegakkan hukum 

dan perlindungan saksi dan korban, serta kerja sama internasional. Bahkan pada penegakkan 

hukum, RAN PE menekankan pada penguatan kapasitas sehingga pelaksanaan penegakkan 

hukum tidak melanggar konstitusi dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

 RAN PE menjadi amat kontroversial pada definisi. Istilah ekstremisme kekerasan menjadi 

kontroversial karena konsep ini menandakan pada aspek ide dan paham keagamaan. Sejauh mana 

RAN PE meletakkan keyakinan dan atau tindakan terkait paham keagamaan yang dinilai mewakili 

paham ekstremisme? Tidak ada perdebatan tentang penggunaan kekerasan dan ancaman 

kekerasan. Perdebatan dimulai ketika mendiskusikan mendukung terhadap tindakan terorisme. 

Alamsyah misalnya berpandangan bahwa keyakinan yang tidak disertai penggunaan kekerasan 

atau ancaman kekerasan bukan lingkup dari ekstremisme kekerasan. Jika paham tidak bisa 

ditindak, mengapa paham tentang teror dapat dibatasi? Mengapa gagasan rasisme dapat dilarang? 

Dua paham atau ide ini tentu saja sesuatu yang diekspresikan dan ekspresi itu membatasi hak dasar 

lainnya. Sementara pengkritik mengajukan dan memperlihatkan sejumlah risiko bagi demokrasi 

di Indonesia, pegiat OMS menekankan bahwa RAN PE bukan regulasi untuk menindak hukum 

melainkan sejumlah program pencegahan dalam berbagai aspek yang melalui strategi dialog. 

Pun penegakkan hukum sebagai salah satu pilarnya, RAN PE merencanakan penguatan kapasitas 

para penegak hukum dan kolaborasi dengan masyarakat dalam rangka mencegah paham yang 

mendukung dan mendorong kekerasan yang apalagi mengarah pada kekerasan.

 Diskusi ini mengusulkan empat langkah strategis yang bisa diambil masyarakat sipil 

untuk mengawal pelaksanaan RAN PE. Pertama, bentuk kelompok kerja di kalangan masyarakat 

sipil untuk mengawal pelaksanaan RAN PE. Kedua, memfasilitasi pangkalan data terkait isu 

ekstremisme kekerasan. Ketiga, Wahid Foundation membuat semacam pilot uji coba pilar di level 

komunitas. Keempat, fasilitasi pertemuan rutin antar multi pemangku kepentingan. Empat langkah 

ini dirumuskan agar RAN PE tidak seperti Perpres lain yang setelah ditandatangani tidak jelas 

Penutup: 
Saran Tambahan
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pelaksanaannya. Selain itu, RAN PE membatasi waktu pelaksanaan rencana aksi hingga 2024.

 Diskusi ini tidak sempat membahas bagaimana pemantauan dan evaluasi RAN PE ini 

akan dilakukan. Strategi rencana aksi pada Perpres ini sudah sangat detail menentukan aksi, 

keluaran, dan hasil dari setiap fokus pada pilar masing-masing. Namun, RAN PE perlu ditopang 

oleh model pemantauan setiap pilar sehingga dalam pelaksanaannya tidak melanggar prinsip 

demokrasi dan hak asasi manusia. Format pemantauan bisa dilakukan secara kolaboratif antara 

BNPT, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan masyarakat sipil. Keterbukaan semua pihak untuk 

mengembangkan format tersebut juga menerima masukan dari pihak lain menjadi prasyarat 

pemantauan dan evaluasi dapat berjalan efektif.

 Hal lain yang juga tidak muncul dalam diskusi tersebut adalah tantangan apa saja yang 

akan dihadapi OMS dalam mengadvokasi RAN PE. Ego sektoral tidak hanya terjadi di kalangan 

kementerian dan lembaga, melainkan juga di lingkungan OMS. OMS di Indonesia cenderung tidak 

mau masuk ke arena yang di arena tersebut telah ada orang atau lembaga lain yang menggarapnya. 

Karakteristik tersebut menyulitkan konsolidasi antar OMS. Forum, kelompok kerja, atau 

paguyuban lintas OMS tidak pernah bertahan lama. Mereka bubar dengan sendirinya ketika tidak 

ada ikatan kebersamaan, salah satunya narasi yang dibangun donor. Mengatasi masalah ini tidak 

ada resep instan dan satu rumusan, melainkan perlu diatasi dalam jangka panjang dan dirumuskan 

berulang-ulang. 

 Kekerasan, berasal dari paham apa pun, apalagi aksi terorisme, adalah masalah bersama. 

Negara, sebagaimana rumusan Max Weber, adalah satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan 

menggunakan kekerasan untuk menghentikan kekerasan antarwarga.16 Namun, kewenangan 

tersebut harus dibatasi oleh prinsip hak asasi manusia untuk mencegah kesewenang-wenangan. 

UU 2018 tentang pencegahan terorisme memberi kewenangan negara menggunakan kekerasan 

dalam menangani tindakan terorisme. RAN PE yang telah disahkan sebagai turunan UU terorisme 

tersebut seyogyanya menjadi regulasi pendekatan lunak daripada pendekatan keras. Pendekatan 

lunak mensyaratkan kolaborasi multi pemangku kepentingan agar menghasilkan perubahan dan 

berjalan secara efektif. 

16  Hans Heinrich Gerth & C. Wright Mills (Eds.), From Max Weber: essays in sociology (Routledge, 2014), 78. Gerth, , and, eds. From Max Weber: 
essays in sociology. Routledge, 2014.
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