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DISKUSI AHLI 

ISU KETERANGAN

Ragam Kebijakan Cegah Ekstremisme di Sekolah

Mendiskusikan jenis dan muatan substansi  
rancangan regulasi pencegahan dan 
penanggulangan gejala intoleransi, radikalisme dan 
ekstremisme kekerasan di berbagai tingkat 
pendidikan, dasar menengah, hingga perguruan 
tinggi.

• Adanya pokok-pokok gagasan dan rekomendasi  
  kebijakan yang efektif, tepat, dan sejalan dengan  
  penghormatan hak asasi manusia.

• Tersedianya dokumen hasil diskusi rancangan  
   regulasi pencegahan dan penanggulangan gejala  
   intoleransi, radikalisme dan ekstremisme   
   kekerasan di berbagai tingkat pendidikan, dasar  
   menengah, hingga perguruan tinggi.

Diskusi dipandu oleh Rahma Yunita Solidaritas 

Peserta dihadiri :
1. Alamsyah M Dja’far, peneliti Wahid Foundation 
2. Retno Listyarti, Komisioner Komisi perlindungan   
    Anak Indonesia (KPAI) 
3. Pipit Aidul Fitriyana, peneliti Maarif Institute
4. Ubaid Matraji, Koordinator Jaringan Pengawas  
    Pendidikan Indonesia
5. Hasibullah Satrawi, Direktur Aliansi Indonesia Damai
6. Akhwani Subkhi, Peneliti Aliansi Indonesia Damai
7. Taufik Andrie, Direktur Yayasan Prasasti Perdamaian

Diskusi dilaksanakan dalam jaringan (online) 
Rabu, 28 Juli 2020. Diskusi dimulai pukul 
14.00 -16.00. Diskusi ini dilaksanakan dalam tiga 
babak. Pertama,  babak presentasi masing-masing 
ahli selama dua menit. Kedua, babak klarifikasi dari 
peserta kepada narasumber. Ketiga, babak diskusi di 
mana peserta berbagi tanggapan atau pertanyaan 
untuk mempertajam dan memperdalam isu. 
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Gejala intoleransi, radikalisasi, dan esktremisme kekerasan (violent extremism) masih menjadi 
tantangan dunia pendidikan di Indonesia. Dalam sepuluh tahun terakhir bermunculan kasus-kasus 
yang menunjukkan adanya peningkatan gejala tersebut. Pada 2011, salah seorang pelajar dari 
SMKN 2 Klaten terbukti bersalah melakukan aksi teror bom di Klaten dan Pasar Kliwon, Solo 
(Solopos, 2018). Pada Agustus 2018, media memberitakan pawai murid taman kanak-kanak yang 
mengenakan cadar dan membawa replika senjata di Probolinggo, Jawa Timur (BBC, 2018). 
Beberapa kasus guru terlibat penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian juga mencuat 
terutama saat Pilkada Jakarta dan Pilpres 2019.

Tantangan yang terjadi di berbagai jenjang pendidikan juga ditunjukan sejumlah hasil survei dan 
kajian.  Survei PPIM UIN Jakarta 2017 mengungkapkan, sebanyak 97,89% guru dan dosen serta 
86,55% siswa dan mahasiswa setuju jika pemerintah melarang keberadaan kelompok-kelompok 
minoritas yang menyimpang dari ajaran Islam. 

Pada 2018, Survei Wahid Foundation kepada 923 pengurus Rohis menyebut sebanyak 64,25% 
responden setuju jika, umat Islam dilarang memilih pemimpin non-Muslim. Sementara saat ini, bila 
ada ajakan atau panggilan berjihad dalam bentuk berperang untuk membela umat Islam yang 
ditindas di tempat lain 73,3% responden menyatakan bersedia (Wahid Foundation, 2019).

Hasil penelitian kualitatif Pusat Penelitian Kebijakan 
Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan 
Penelitian dan Pengembangan, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 
mengungkap jika, sebagian kecil pelajar di sejumlah 
sekolah Jawa Tengah dan Kalimantan Barat menolak 
ketua OSIS berbeda agama (Kompas.com, 2017). 
Penelitian tersebut digelar pada 2017. Pada 2019, Wali 
Kota Bandung menyebut sekitar 600 pelajar termasuk 
level SD dan SMP di Kota Bandung, Jawa Barat, 
terpapar paham radikalisme (CNN Indonesia, 2019). 

Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah 
merespons lewat sejumlah kebijakan. Di antaranya 
perbaikan kurikulum, memperketat pengawasan 
kegiatan ekstrakulikuler seperti Rohis, hingga kegiatan 
peningkatan kapasitas guru.  Dokumen teknokratik 
RPJMN 2015-2019 secara terbuka mengakui tantangan 
intoleransi ini. Pemerintah menyadari, pemahaman 
agama siswa tidak hanya merujuk pada guru mata 
pelajaran agama, tapi justru mentor-mentor kegiatan 
keagamaan ekstrakurikuler. Mentor-mentor ini kadang 
menularkan virus intoleransi. Misalnya, doktrin agar tak 
hormat bendera merah putih (Kementerian 
PPN/Bappenas, 2014).

KONTEKS
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Pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi terkait pendidikan. Salah satunya, Perpres 
Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Salah satu tujuan pendidikan 
karakter ini adalah penguatan nilai-nilai toleransi. Kementerian Pendidikan juga menerbitkan 
sejumlah aturan seperti Permendikbud Nomor 82 tahun 2015 Tentang Pencegahan atau 
Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan 
Pendidikan Formal.

Organisasi masyarakat juga telah mengembangkan program dan gerakan mencegah intoleransi 
dan radikalisme. Misalnya, dilakukan lembaga pendidikan atau organisasi masyarakat sipil yang 
terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah dan organisasi keagamaan lain. 
Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengembangkan program-program pendampingan seperti 
pendampingan siswa, guru, atau sekolah (Marbawi et al., 2019; Mudzakkir et al., 2018). 

Wahid Foundation misalnya, mengembangkan Program Sekolah Damai, Maarif Institute 
mengembangkan pendampingan Rohis, Aliansi Indonesi Damai (AIDA) mengembangkan 
pencegahan radikalisme di sekolah, atau PPIM yang mengembangkan sistem deteksi dini dan 
publikasi alternatif untuk sekolah.

Usaha tersebut diakui masih belum memadai untuk menurunkan potensi intoleransi dan 
radikalisme. Pemerintah perlu terus mengembangkan kebijakan dan strategi yang lebih efektif 
untuk mencegah tantangan global ini. Pada saat yang sama, pemerintah perlu juga 
menyadari,rencana dan implementasi kebijakan serta program-program, pencegahan dapat 
menimbulkan masalah baru seperti pembatasan hak-hak konstutional atau memunculkan 
pandangan negatif bahkan diskriminasi terhadap kelompok yang disematkan sebagai kelompok 
intoleran dan radikal. Tantangan ini memerlukan langkah perbaikan, koreksi agar pencegahan 
intoleransi dan radikalisme lebih efektif sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi 
manusia. Karena itu, diskusi ahli diselenggarakan.



Ragam Kebijakan Cegah Ekstremisme di Sekolah

Efektivitas program dan gerakan pencegahan 
intoleransi, radikalisasi, dan ekstremisme kekerasan 
ditentukan oleh sejauh mana kemampuan para 
perumus dan pelaksana kebijakan memahami dan 
memetakan masalah. Kemampuan ini terdiri dari 
kemampuan merumuskan masalah, mendefinisikan 
istilah, bentuk-bentuk, dan memahami faktor penyebab.

Rumusan masalah yang tidak jelas dapat menyebabkan 
kekeliruan dalam perumusan kebijakan atau 
usaha-usaha yang akan dijalankan. Merumuskan istilah 
dan bentuk-bentuknya menjadi bagian dari tahap ini. 

Sebagian pihak menyampaikan kebingungan mereka 
dalam memahami istilah intoleransi, radikalisasi, 
radikalisme, dan ekstremisme kekerasan. Sebagian lagi 
bahkan mempersoalkan jika istilah tersebut justru menjadi alat memberi stigma negatif terhadap 
kelompok tertentu. Misalnya, istilah radikal dalam pro-kontra Revisi UU Tindak Pidana Terorisme 
pada 2018. 

Dalam beberapa kasus, publik tidak jarang menyamakan keempat istilah tersebut. Padahal, 
keempatnya memiliki sejumlah perbedaan, meskipun memiliki titik singgung dan beberapa 
persamaan. Beberapa pihak, tidak jarang berpandangan dan meyakini bahwa intoleransi bagian dari 
proses radikalisasi, yang berakhir dengan aksi terorisme. Pandangan ini terdengar 
menyederhanakan masalah. Sebab, tidak setiap aksi intoleransi sebagai gejala radikalisasi dan tidak 
setiap radikalisasi berujung terorisme.

Sebagian lainnya berusaha membedakan istilah-istilah tersebut. Namun, dalam praktik pencegahan 
dan perumusan, kebijakan diletakkan dalam keranjang yang sama tanpa membedakan yang tegas 
di antara fenomena-fenomena tersebut. Cara ini dapat menyebabkan penafsiran bahwa istilah-istilah 
itu memiliki hubungan yang pasti. Misalnya, SKB 11 Menteri tentang Penanganan Radikalisme di 
Kalangan ASN pada 2019. Di dalamnya mengatur tentang intoleransi dan ujaran kebencian. Aturan 
ini dapat memunculkan penafsiran, intoleransi dan ujaran kebencian selalu menjadi bagian dari 
proses radikalisasi. Padahal, tidak selalu.

Perumusan akhirnya akan mempengaruhi tahapan berikutnya seperti, merumuskan tujuan, sasaran 
kelompok, instrumen, pendekatan, dan bagaimana mengimplementasikannya. Untuk memastikan 
efektivitas perumusan masalah dan tujuan kebijakan, berikut beberapa pertanyaan yang perlu 
dipertimbangkan:

PRESENTASI 
& DISKUSI

Mendefinisikan Masalah
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PERTANYAAN CONTOH JAWABAN

•  Meningkatnya kasus-kasus intoleransi di dunia  
   pendidikan
•  Meningkatnya radikalisasi di dunia pendidikan
•  Meningkatnya kasus-kasus ekstremisme  
   kekerasan

Masalah apa yang hendak dijawab?

• Ideologi
• Diskriminasi kebijakan
• Politisasi kebencian
• Ekonomi

Apa saja faktor penyebab?

• Mengurangi kasus-kasus intoleransi di kalangan  
   siswa/guru/birokrasi?
• Menumbuhkan budaya toleransi di lingkungan  
   sekolah?
• Mencegah kondisi agar tidak bertambah buruk?

Apa tujuan kebijakan?

• Apakah kita tahu dan yakin dengan menerapkan  
   kebijakan dan program A dapat akan     
   menghasilkan kondisi B? 
• Jika belum mengetahuinya, bagaimana solusinya?

Bagaimana merumuskan ruang lingkup 
intoleransi, radikalisasi, dan ekstremisme 
kekerasan? Bagaimana hubungan 
ketiganya? Bagaimana keterkaitan dengan 
terorisme atau kekerasan politik dan 
keagamaan? Jika ketiganya berbeda, apakah 
tepat menjawabnya dengan satu kebijakan 
yang dapat menyasar semua?

Bagaimana merumuskan logika 
sebab-akibat? 

Sumber: Presentasi Alamsyah M Djafar Diskusi Ahli WF, 22 Juli 2020
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Pengenalan jalur paparan intoleransi, 
radikalisasi, dan ekstremisme 
kekerasan merupakan isu penting lain 
dalam menentukan tujuan. Setidaknya, 
terdapat lima kanal atau jalur paparan 
intoleransi dan ekstremisme kekerasan 
di dunia pendidikan yang terjadi di 
sekolah negeri maupun swasta. Kanal 
di bawah ini memang hanya 
menggambarkan jalur paparan di level 
aktor. Jalur lain yang tidak masuk 
pemetaan adalah kurikulum, kebijakan 
pendidikan atau kebijakan sekolah, dan  
kegiatan ekstra kulikuler.

Saluran Intoleransi 
dan Radikalisasi

Menerbitkan regulasi merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat dipilih untuk 
mencegah kasus-kasus intoleransi, radikalisasi, dan ekstremisme kekerasan. Beberapa alternatif 
regulasi, bisa dipilih satu di antara dua regulasi berikut:

1. Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Sekolah yang Inklusif, 
   dengan beberapa alasan berikut:

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Protokol Pencegahan 
    Intoleransi di Sekolah dengan beberapa alasan:

• Lebih kokoh karena langsung di bawah presiden
• Mengintegrasikan banyak aspek dalam pengelolaan tata kelola pendidikan. Misalnya,  
   memasukkan kebijakan anti korupsi dan intoleransi serta melibatkan masyarakat
• Memaksimalnya kanal inklusif yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan,     
   pemantauan dan evaluasi
• Mengembangkan sinergi program pencegahan antara pusat dan daerah

• Mengajukan UU, Perpres, dan Inpres akan memakan waktu 
• Menimbulkan gelombang pro-kontra. Perlu dipertimbangkan perdebatan sengit     
  dalam perumusan UU Sisdiknas  pada 2003
• Sudah terdapat aturan-aturan sejenis yang dapat digunakan
• Lebih praktis dan mudah dijalankan sekolah
• Protokol Intoleransi lebih spesifik menyasar kasus-kasus intoleransi dan tidak   
  meluas, meski terkait dengan isu ekstremisme
• Protokol dapat diterapkan dalam tata-tertib sekolah

Instrumen Regulasi

Sumber: Presentasi Ubaid Matraji Diskusi Ahli WF, 22 Juli 2020
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Pencegahan intoleransi, radikalisasi, dan ekstremisme kekerasan sebagiannya tersedia dalam 
sejumlah peraturan perundang-undangan terkait, berikut:

• Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28 B ayat 2, pasal 31)
• Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 (Pasal 4) 
• Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999
• Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (pasal 3)
• 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 No 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).

Peraturan Perundang-Undangan terkait

PERTANYAAN CONTOH JAWABAN

Menetapkan prosedur yang wajib diikuti, ketika 
tindakan intoleransi; membudayakan toleransi 

TUJUAN UMUM

1. Mekanisme pelaporan oleh korban
2. Mekanisme respons cepat oleh pihak sekolah
3. Mekanisme berbagi pengalaman dan konsultasi
4. Mekanisme tindak lanjut kasus

TUJUAN KHUSUS

Intoleransi pada umumnya tidak terjadi dalam 
bentuk kekerasan fisik. Dukungan atau tindakan 
kekerasan fisik sebaiknya dimasukkan dalam 
terminologi radikalisme atau ekstremisme 
kekerasan. 

DEFINISI DAN RUANG LINGKUP

Prinsip-prinsip terhadap korban dan pelaku 
Tidak membatasi hak-hak dasar yang dijamin UUD 
1945.

PRINSIP-PRINSIP

Siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua/wali, 
komite sekolah, alumni, dan masyarakat sekitar. 

SASARAN

Mekanisme pendanaan, pemantauan, dan 
pelaporan

IMPLEMENTASI
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Implementasi aturan merupakan isu dalam melihat efektivitas pencegahan. Di lapangan, regulasi  
ini belum banyak diketahui dan diterapkan. Misalnya, kasus-kasus intoleransi yang dapat merujuk 
Permendikbud Nomor 82 tahun 2015. Di dalamnya menyebut larangan diskriminasi berbasis SARA. 

Tantangan lain juga terjadi pada perbedaan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
atas nama semangat otonomi daerah berdasarkan UU nomor 23/2014. Aturan ini menetapkan 
manajemen pendidikan urusan Pemerintah Pusat berupa penetapan standar nasional pendidikan 
dan pengelolaan pendidikan. Sedang pemerintah provinsi mengurus pengelolaan pendidikan 
menengah dan pendidikan khusus, serta pemerintah kabupaten/kota mengurus pengelolaan 
pendidikan dasar termasuk pengelolaan pendidikan usia dini dan nonformal.

Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Mengedepankan pencegahan ketimbang penindakan

Penanganan intoleransi bagi siswa tidak berupa penghukuman, melainkan pendampingan

Mempertimbangkan hak orang tua atas pendidikan dan agama/keyakinan anak

Mengantisipasi dampak negatif kebijakan

Pencegahan intoleransi tidak membatasi hak berpikir, hak beragama, dan hak dasar lain

Prinisip-prinsip dalam Menyusun Kebijakan

Penerbitan aturan bukan satu-satunya instrumen yang dapat dipilih. Terdapat berbagai instrumen 
lain yang bisa dipilih. Misalnya, instrumen pengembangan kapasitas dan pembelajaran (capacity 
building and learning), pemberian hibah (grant), kampanye, sanksi bagi guru yang melakukan 
tindakan intoleransi, kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, dan perusahaan.
Kebijakan/regulasi, dorongan (inducement) seperti program penghargaan bagi sekolah yang 
berhasil memperkuat budaya toleransi. Beberapa instrumen lain yang dapat dipilih dalam program 
pencegahan antara lain:

1.  Sistem Deteksi Dini pencegahan intoleransi dan radikalisme. 
2. Pendampingan kepala sekolah dan guru untuk menjadi model bagi para siswa dalam  
    mempraktekan nilai-nilai demokrasi, toleransi dan perdamaian
3. Peningakatan kapasita guru, pengawas dan kepala sekolah dalam meningkatkan  
    kepekaan menghadapi tindakan intoleransi di lingkungan sekolah
4. Pengembangan berpikir kritis (critical thinking) dan budaya toleransi

Instrumen Lain



Ragam Kebijakan Cegah Ekstremisme di Sekolah

Sumber: Presentasi Pipit Aidul Fitriyana, 22 Juli 2020

Sumber: Presentasi Retno Listyarti, 22 Juli 2020

MATERI-MATERI DALAM 
SISTEM DETEKSI DINI

Pemahaman ekstremisme kekerasan

LANGKAH 
PENANGANAN KASUS

Mengumpulkan informasi mengenai perundungan (bullying), 
diskriminasi, prasangka, dan penajisan di sekolah secara 
langsung dari para siswa 

Menetapkan aturan-aturan yang jelas dan tegas mengenai 
segala bentuk perundungan dan diskriminasi di lingkungan 
sekolah 

Melatih orang dewasa di sekolah untuk menanggapi segala 
bentuk perundungan dan diskriminasi secara peka dan 
konsisten

Melakukan pengawasan yang dilakukan orang dewasa 
secara memadai, khususnya di wilayah seperti di lapangan, 
kantin dan media sosial 

Memperbaiki kesadaran dan keterlibatan orang tua dalam 
menangani permasalahan perundungan dan diskriminasi 

Pengenalan rambu-rambu

Stategi penanganan

Prinsip-prinsip (gender, do no harm, 
child protection)

Mekanisme penyelesaian masalah



Pilihan instrumen kebijakan apa yang dipilih pemerintah akan 
bergantung pada rumusan masalah dan tujuan yang akan ditangani. 
Intoleransi, radikalisasi, dan ekstremisme kekerasan merupakan tiga 
fenomena yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. 
Penanganan terhadap ketiganya memerlukan kebijakan yang 
berbeda pula.

Jika menggunakan regulasi yang akan dipilih, setidaknya dapat 
memilih satu di antara jenis regulasi ini. Pertama, Peraturan Presiden 
tentang Tata Kelola Sekolah yang Inklusif, dengan beberapa alasan. 
Kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang 
Protokol Pencegahan Intoleransi di Sekolah. Pilihan regulasi dan 
tema harus mempertimbangkan salah satunya masalah yang akan 
diatasi dan efektivitas implementasi regulasi.

Pencegahan intoleransi, radikalisasi, dan ekstremisme kekerasan 
dapat dilakukan tanpa membuat regulasi baru. Pencegahan 
dilakukan dengan memaksimalkan dasar hukum yang tersedia. 
Pencegahan juga dapat dilakukan dengan instrumen non-regulasi, 
seperti pendampingan guru dan sekolah, bantuan pendanaan untuk 
program-program pengembangan, melaksanakan deteksi dini, dan 
penghargaan bagi guru atau sekolah yang berhasil mencegah 
intoleransi dan radikalisme.

KESIMPULAN

Ragam Kebijakan Cegah Ekstremisme di Sekolah
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Wahid Foundation diluncurkan 7 September 2004, di Jakarta. Didirikan untuk 
memajukan visi kemanusiaan dari KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam memajukan 

pengembangan toleransi, keberagaman dalam masyarakat Indonesia, meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat miskin, membangun demokrasi dan keadilan fundamental, 

dan memperluas nilai-nilai perdamaian serta non-kekerasan di Indonesia dan di seluruh 
dunia. Baik di tingkat regional dan global, Wahid Foundation memfasilitasi dialog dan 

membangun pemahaman antara Islam, agama-agama dan budaya lain, termasuk antara 
mereka yang hidup di dunia Muslim dan mereka yang tinggal di Barat. 

Di Indonesia, Wahid Foundation mendorong munculnya pemikir muda dan aktivis untuk
mewujudkan komitmen dan visi Gus Dur. Wahid Foundation menyelenggarakan 

pendidikan untuk pemuda, peningkatan kapasitas bagi ulama Muslim untuk 
menghasilkan pemahaman lintas-agama, lintas-budaya, dialog lintas-etnis, dan me 

promosikan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses membangun 
kesejahteraan ekonomi, keadilan dan pemerintahan yang baik.
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