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Abstrak
Tulisan ini mengulas buku yang ditulis oleh Muhammad A.S. Hikam tentang
penanggulangan terorisme melalui deradikalisasi. Ulasan berfokus pada tiga hal yaitu kenapa
deradikalisasi perlu dilakukan, bagaimana deradikalisasi selama ini diimplementasikan, dan
bagaimana seharusnya deradikalisasi dilaksanakan di masa yang akan datang. Walaupun ada
kritik untuk buku ini tentang obyek deradikalisasi yang terlalu spesifik pada kelompok Islam
radikal saja dan evaluasi program yang lebih banyak membahas pada aspek dalam negeri,
ulasan ini sepakat dengan sang penulis bahwa masyarakat sipil Indonesia harus diberdayakan
dan dilibatkan secara lebih aktif dalam program deradikalisasi, baik dalam tahap persiapan,
pelaksanaan, maupun evaluasi.
Kata kunci: Deradikalisasi, Masyarakat Sipil Indonesia, Terorisme.
Abstract
This article reviews a book written by Muhammad A.S. Hikam on countering terrorism
through deradicalization. The review focus on three things: why the deradicalization need to be
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done, how the deradicalization was being implemented, and how the deradicalization should
be executed in the future. Besides criticizing that author’s focus of deradicalization subject
was on merely Islamic radical groups and his evaluation seemed to be overly domestic level,
this review agree with author’s standpoint that Indonesian civil society should be empowered
and actively involved in the preparation, implementation, and evaluation of the radicalization
program.
Keywords: deradicalization, Indonesian civil society empowerment, terrorism.

Pendahuluan

S

alah satu isu yang menguat
seiring dengan perubahan politik
di Indonesia dari Orde Baru menuju
era Reformasi adalah radikalisme dan
terorisme. Sistem politik yang semakin
terbuka dianggap menjadi peluang bagi
berseminya kembali gerakan-gerakan
yang dulu dikekang pada rezim Soeharto,
termasuk gerakan Islam garis keras yang
ingin menjadikan Indonesia sebagai
negara Islam. Radikalisme menjadi topik
yang hangat dibicarakan seiring dengan
berkembangnya studi-studi tentang
terorisme paska kejadian 11 September
2001. Radikalisme, khususnya Islam,
sering diidentikkan sebagai penyebab
utama munculnya gerakan dan kelompok
“teroris” seperti Al Qaeda dan Islamic
State of Iraq and Suriah (ISIS). Di
Indonesia sendiri, isu radikalisme mulai
mendapat perhatian yang lebih paska
tragedi Bom Bali I tahun 2002. Pada
waktu itu, berkembang anggapan di
berbagai media arus utama dunia bahwa
Islam pro kekerasan. Anggapan tersebut
coba ditangkis oleh para cendekiawan
muslim terkemuka bahwa Islam cinta
perdamaian, dan Indonesia adalah contoh
nyata Islam yang moderat.

Berbagai karya akademik yang
membahas radikalisme (Islam) pun
bermunculan, misalnya Azyumardi
Azra (2002) yang menulis Konflik
Baru Antarperadaban: Globalisasi,
Radikalisme & Pluralitas,1 serta Endang
Turmudi dan Riza Sihbudi (2005) yang
menyusun buku berjudul Islam dan
Radikalisme di Indonesia.2 Buku-buku
tersebut ditulis oleh akademisi dan peneliti,
yang tentu saja memiliki perspektif yang
berbeda dengan pemerintah selaku pelaku
langsung penanggulangan radikalisme
dan terorisme. Salah satu karya baru yang
ditulis oleh orang yang pernah duduk
dalam pemerintahan adalah buku berjudul
Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil
Indonesia Membendung Terorisme yang
diterbitkan oleh Kompas pada tahun
2016. Penulisnya, Muhammad A.S.
Hikam, adalah anggota dan sekaligus
ketua Dewan Analis Strategis, Badan
Intelijen Negara (DAS-BIN) periode
2010-2015. Selain memiliki perspektif
dari sisi pemerintah, penulis buku ini juga
merupakan seorang doktor Ilmu Politik
dari Universitas Hawaii. Gabungan
Azyumardi Azra, Konflik Baru Antar
Peradaban: Globalisasi, Radikalisme & Pluralitas,
(Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2002).
1

Endang Turmudi dan Riza Sihbudi (ed.), Islam dan
Radikalisme di Indonesia, (Jakarta: LIPI Press, 2005).
2

126 | Jurnal Ilmu Politik | Volume 22, No.1, Tahun 2017 | Hlm. 125-138

dari pengalaman di pemerintahan dan
kemampuan analisis secara akademis
inilah yang menjadi kelebihan penulis,
sehingga buku ini patut dibaca oleh
mereka yang menekuni isu radikalisme
dan terorisme di Indonesia.
Buku ini tersusun atas satu prolog
dan tujuh bab. Pada bagian prolog, penulis
menjabarkan ideologi transnasional
radikal dan kekuatan non-negara sebagai
ancaman keamanan nasional, yaitu
Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).
Ancaman ISIS ini kemudian diturunkan
dalam konteks Indonesia pada bab I
mengenai Indonesia di bawah ancaman
ideologi radikal. Bab II membahas
tentang konsep negara menghadapi
gerakan radikal, yaitu menggunakan
dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar,
konsep Wawasan Nusantara, konsep
Ketahanan Nasional, undang-undang
dan peraturan dalam negeri, serta
resolusi di tingkat internasional. Pada
bab III, penulis menjelaskan sejarah,
sosialisasi, dan implementasi program
deradikalisasi, mulai dari era Orde Lama
hingga masa Reformasi. Bab IV berbicara
tentang pengaruh perkembangan
lingkungan strategis serta peluang dan
kendalanya, mulai dari lingkungan
strategis global dengan kehadiran Al
Qaeda dan ISIS, hingga lingkungan
strategis regional berupa berdirinya
Jamaah Islamiyah di Asia Tenggara.
Perkembangan lingkungan strategis ini
pula yang kemudian turut mempengaruhi
tumbuhnya gerakan-gerakan radikal di
masa reformasi. Pada bab V, penulis
mulai berfokus pada implementasi
pengembangan program deradikalisasi

serta kontribusinya untuk ketahanan
nasional, dilanjutkan dengan bab VI
tentang pengembangan dan sosialisasi
deradikalisasi di Indonesia, di mana salah
satunya adalah melalui pelibatan peran
masyarakat sipil Indonesia secara aktif,
untuk kemudian diakhiri dengan bab VII
sebagai penutup.
Dari prolog dan tujuh bab di atas,
ada tiga hal yang menurut reviewer
menjadi pokok pembicaraan dalam buku
ini, yaitu mengapa perlu deradikalisasi
(eksistensi radikalisme di Indonesia),
bagaimana pelaksanaan deradikalisasi
selama ini upaya deradikalisasi yang
sudah dilakukan), dan bagaimana
seharusnya deradikalisasi ke depan
(strategi deradikalisasi melalui pelibatan
masyarakat sipil Indonesia).

Mengapa Perlu Deradikalisasi:
Eksistensi Radikalisme di
Indonesia
Deradikalisasi dibutuhkan karena gerakan
radikalisme hadir di Indonesia, di mana
salah satu wujudnya adalah berbagai aksi
teror bom yang dilakukan oleh kelompok
tersebut. Sebelum menjelaskan lebih
jauh tentang eksistensi radikalisme di
Indonesia, perlu ada pemahaman tentang
apa itu radikalisme. Sayangnya, penulis
tidak menjabarkan di awal tentang
definisi radikalisme. Di bagian buku yang
menjelaskan tentang konsep-konsep,
radikalisme juga tidak dibahas secara
khusus. Namun, kita dapat menemukan
definisi tersebut secara acak di dalam
buku ini.
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Di halaman 81, penulis mengutip
definisi radikalisme dari Kamus Besar
Bahasa Indonesia, yaitu paham atau
aliran yang menginginkan perubahan
atau pembaharuan sosial dan politik
dengan cara kekerasan atau sikap ekstrem
dalam suatu aliran politik. Ciri-ciri
dari gerakan ideologi (Islam) radikal
tersebut dijelaskan di halaman 64.
Pertama, kelompok yang menolak proses
modernisasi dan sekularisme. Kedua,
mereka juga menolak berbagai penetrasi
budaya Barat yang mampu merusak
tatanan Islam nusantara. Ketiga, mereka
menganggap Pancasila bertentangan
dengan ajaran Islam melalui interpretasi
mereka, sehingga menganggap
pemerintah Indonesia sebagai pemerintah
toghut dan kafir. Penulis sendiri tidak
menjelaskan apakah ciri-ciri ini harus
dipenuhi semua atau cukup satu saja
untuk mengategorikan suatu kelompok
itu radikal atau tidak. Padahal, ketegasan
definisi tersebut dibutuhkan. Jika tidak,
ditakutkan pembaca akan memberi
interpretasi tersendiri yang mungkin
menyimpang dari apa yang dimaksud
oleh penulis. Misalnya, jika ditafsirkan
bahwa cukup satu ciri yang terpenuhi bagi
suatu kelompok untuk disebut radikal,
maka akan banyak sekali kelompok
fundamentalis agama yang memenuhi
ciri pertama, sehingga dengan mudah
dapat dicap sebagai kelompok radikal
karena menolak sekularisme. Padahal,
pancasila sendiri juga bukan merupakan
bentuk sekularisme, karena menjunjung
tinggi prinsip Ketuhanan yang Maha Esa
di sila pertama.

Radikalisme sendiri dapat tumbuh
dan berkembang menjadi aksi terorisme
karena beberapa faktor penyebab.
Pertama, adanya ketidakadilan dan
kesenjangan ekonomi. Menurut penulis
buku ini, kelompok radikal menyebarkan
dan merekrut calon pelaku teror dari
kalangan masyarakat yang merasa
tertekan secara politik dan ekonomi.
Dalam konteks tersebut, banyak madrasah
atau pondok pesantren yang berada di
wilayah pedesaan atau komunitas miskin.
Penulis tampaknya ingin menunjukkan
potensi kerawanan madrasah/pondok
pesantren terhadap penyebaran paham
radikal. Namun, faktor kemiskinan ini
tampak kondradiktif dengan fakta di
kawasan Timur Tengah, Afrika Utara,
dan negara-negara Barat, di mana
justru banyak kelompok menengah
yang ikut gerakan radikal (halaman
63). Kontradiksi tersebut dikuatkan
dengan data di halaman 16, di mana
penulis mengatakan bahwa propaganda
ISIS berhasil menarik kalangan muda
karena kekecewaan dari kaum muda
Muslim di negara-negara Barat terhadap
kondisi kehidupan yang mereka alami,
kendati secara ekonomi lebih dari cukup.
Mengutip pendapat Kepel, Islamisme
sebagai ideologi menjadi sangat menarik
berbagai kelompok kelas memengah
perkotaan di Timur Tengah dan Afrika
Utara. Mereka terpesona dan tergoda
oleh semangat juang yang ditawarkan dan
dipertunjukkan lewat tayangan di dunia
maya. Hal ini membangkitkan keinginan
mereka untuk menjadi syahid karena
“memperjuangkan agama menghadapi
kaum kuffar”. Jika madrasah dan pondok
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pesantren dianggap rentan karena
berada di komunitas miskin, kenapa
justru banyak kalangan menengah yang
kecukupan secara ekonomi yang tertarik
untuk bergabung dengan ISIS. Dengan
demikian, perlu dicermati lagi kelompok
miskin yang seperti apa yang rentan
terhadap penyebaran radikalisme ini.
Faktor kedua adalah pengaruh
budaya setempat (halaman 66-67).
Pertumbuhan organisasi teroris dapat
dipicu dari kebiasaan budaya (cultural
habit) yang menerima tindakan kekerasan
atau radikalisme. Masyarakat yang
terbiasa untuk menerima kekerasan
sebagai kebiasaan tersebut, cenderung
berpotensi untuk ikut dalam gerakan
radikal. Masih ada beberapa masyarakat
di Indonesia yang menerima aksi-aksi
kekerasan sebagai budaya sosial untuk
melegalkan ideologi yang dianggap benar.
Di halaman 87, penulis menyebutkan
daerah-daerah yang perlu mendapat
perhatian khusus, yaitu Poso, Bima, Jawa
Timur, dan Jawa Tengah. Namun, tidak
ada penjelasan lebih lanjut bagaimana
kebiasaan budaya kekerasan di empat
daerah tersebut. Hal ini menimbulkan
tanda tanya, mengingat Jawa Tengah
dikenal memiliki budaya Jawa yang
halus, tetapi justru menjadi salah satu
daerah asal para pelaku teror.
Masih terkait dengan faktor budaya,
di halaman 18 penulis menjelaskan bahwa
kondisi struktural dan kultural masyarakat
juga menjadi peluang penyebaran ideologi
baru, termasuk ideologi radikal ISIS.
Peluang tersebut tercipta karena semakin
besarnya masyarakat urban industrial
sebagai akibat urbanisasi dalam 40 tahun

terakhir, yang bercirikan lenyapnya
ikatan-ikatan paguyuban dan maraknya
masyarakat yang atomistik. Padahal,
ikatan paguyuban tersebut dapat menjadi
alat kontrol terhadap aktivitas-aktivitas
yang mencurigakan dan menyimpang.
Selain itu, berkembangnya teknologi
informasi dan media sosial juga membuat
berkurangnya ketergantungan masyarakat
pada otoritas tradisional, termasuk dalam
masalah keagamaan. Hal ini berakibat
pada berkembangnya tafsir-tafisr dan
pemahaman agama yang beragam, dan
sebagiannya masih dangkal. Padahal,
untuk memahami ajaran agama yang
tertulis dalam kitab suci, diperlukan ilmu
yang komprehensif. Hal ini didukung
dengan kondisi masyarakat Indonesia
yang secara kultural bersifat terbuka,
sehingga mudah menerima nilai-nilai
baru.
Faktor selanjutnya yang menjadi
penyebab mudahnya penyebaran
radikalisme adalah kondisi heterogenitas
etnis, agama, kultur, dan kesenjangan
ekonomi serta sosial yang semakin
memperbesar potensi masuknya
ideologi-ideologi radikal (halaman 31).
Menurut penulis, kebebasan berpolitik
dan berdemokrasi tampaknya harus
dibayar mahal oleh Indonesia setelah
melihat rentetan kasus terorisme yang
terjadi. Keterbukaan kehidupan politik
dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok
masyarakat anti-NKRI. Mereka
menunggu jatuhnya rezim Orde Baru
yang berdampak pada menurunnya
pengawasan ketat pada sektor keamanan.
Pendapat penulis tersebut masih
harus diklarifikasi, terutama terkait
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dengan keberagaman etnis, agama,
dan kultur dan kebebasan berpolitik
sebagai faktor yang turut memperlebar
peluang berkembangnya radikalisme.
Keberagaman harus dimaknai sebagai
anugerah, bukan musibah. Dalam hal ini,
yang harus dipermasalahkan bukanlah
keberagamannya, tetapi sikap toleransi
yang perlu dibangun lebih kuat lagi.
Kemudian terkait dengan dampak buruk
kebebasan berpolitik, jangan sampai
hal ini ditafsirkan bahwa Indonesia
harus kembali seperti pada zaman Orde
Baru, di mana kebebasan berpendapat
dibatasi. Justu kebebasan berpendapat
dan berpolitik tersebut harus terus
didorong agar menjadi kebebasan yang
bertanggung jawab.
Penyebaran radikalisme oleh faktorfaktor di atas kemudian memunculkan
kelompok-kelompok radikal.
Setidaknya ada dua kelompok radikal
yang cukup signifikan di Indonesia.
Pertama adalah Jamaah Islamiyah yang
berafiliasi dengan Al Qaeda. Kelompok
ini dibentuk oleh Abdullah Sungkar
dan Abu Bakar Ba’asyir pada tahun
1990-an. Kelompok ini masih memiliki
benang merah dengan ideologi DI/TII
pimpinan Kartosoewiryo. Tujuannya
adalah mendirikan negara syariat Islam
di Nusantara yang mencakup Indonesia,
Filipina, dan Malaysia (termasuk
Singapura). Untuk mewujudkan tujuan
tersebut, kelompok ini membangun empat
mantiqi (pembagian struktural organisasi
berdasarkan wilayah geografis). Mantiqi
1 meliputi Singapura dan Malaysia,
Mantiqi 2 adalah Indonesia, Mantiqi 3

mencakup Mindanao dan Sulawesi, serta
Mantiqi 4 di Papua.
Kelompok radikal kedua yang juga
harus mendapat perhatian adalah ISIS
cabang Indonesia, salah satunya terwujud
menjadi Forum Aktivis Syariat Islam
(Faksi). ISIS percaya diri menghadapi
tekanan internasional karena ideologi
yang mereka sebar mendapat respons
yang banyak dari warga negara-warga
negara dari berbagai penjuru dunia, tidak
terbatas pada negara-negara berpenduduk
mayoritas muslim saja. Jumlah orang
yang masuk ke Suriah untuk mendukung
ISIS pada tahun 2014 ditaksir sebanyak
15.000-20.000, termasuk dari Rusia
sebanyak 1.700 orang. Di Indonesia
sendiri, penyebaran pengaruh ISIS
dilakukan melalui beberapa jalur
(halaman 13). Pertama, melalui ceramah
para ustad radikal, baik internasional
maupun nasional. Kedua, melalui dunia
maya, terutama beberapa situs yang
terang-terangan mendukung ISIS seperti
Al-Mustaqbal.net, shoutussalam.com,
panjimas.com, serta melalui media sosial
seperti Twitter, Youtube, dan Facebook
sebagai wahana propaganda. Ketiga,
melalui gerilya berupa ceramah di masjidmasjid kecil, perekrutan anggota-anggota
muda khususnya yang lulusan SMA atau
tidak lulus kuliah, penyebaran di lembaga
permasyarakatan (lapas) kepada para
terpidana terorisme, pemasangan bendera
ISIS di beberapa jalan di perkotaan, dan
pelaksanaan pawai di tempat umum
seperti yang pernah terjadi di Bundaran
HI (membonceng kampanye mendukung
Palestina).
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Pada perkembangannya, jumlah
penduduk ISIS di Indonesia mencapai
2000-an orang, di mana 40-an
diantaranya pergi ke Suriah untuk ikut
berperang. Para pendukung ISIS ini
kemudian mengorganisir diri melalui
Forum Aktivis Syariat Islam (Faksi)
yang dibentuk oleh Muhammad Fachry
pada tahun 2013. Tujuan Faksi adalah
melakukan pemurnian Islam di dunia
melalui pendirian khilafah Islam. Pada
tahun 2014, Faksi sudah muncul di
Bekasi, Malang, Bima, Solo, Makassar,
Bengkulu, Lampung, dan Kalimantan
Timur.
Kehadiran kelompok-kelompok
radikal di atas berimplikasi pada
terjadinya berbagai aksi teror di Indonesia.
Untuk kelompok Jamaah Islamiyah,
mereka sudah melakukan rangkaian
aksi pengeboman di berbagai lokasi
dan menyebabkan jatuhnya sejumlah
korban meninggal dan luka. Rincian aksi
pengebomannya adalah sebagai berikut:
Tahun

Aksis Teror

2000
2000
2000
2002
2002
2003
2004
2009
2011

Bom Kedutaan Filipina
Bom Bursa Efek Jakarta
Bom di 38 Gereja
Bom Bali I
Bom Restoran McDonald Makassar
Bom Hotel JW Marriot Jakarta
Bom Kedutaan Australia
Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton Jakarta
Bom Masjid Kantor Polresta Cirebon

Jumlah Korban
Tewas
2
15
19
202
3
12
8
7
1 (pelaku)

Jumlah
Korban Luka
21
20
112
240
11
150
115
53
28

Sementara untuk aksi teror yang
dilakukan oleh pendukung ISIS, belum
ada datanya di dalam buku ini. Namun,
pada Januari 2016, telah terjadi aksi

teror bom di kawasan Thamrin, Jakarta,
yang diduga dilakukan oleh kelompok
Bahrun Naim yang berafiliasi dengan
ISIS. Insiden tersebut mengakibatkan 8
orang meninggal dunia, sementara 26
lainnya luka-luka.3 Berbagai teror bom
di atas menjadi bukti bagi bahayanya
radikalisme. Oleh karena itu, diperlukan
langkah untuk mengatasinya, salah
satunya adalah melalui deradikalisasi.

Upaya Deradikalisasi Masa Lalu:
Pendekatan Hard Power dan
Kelemahannya
Deradikalisasi adalah upaya untuk
menghentikan, meniadakan, atau paling
tidak menetralisasi radikalisme. Upaya
menghentikan radikalisme sebenarnya
sudah dilakukan sejak masa Orde
Lama hingga masa Reformasi. Pada era
Orde Lama, deradikalisasi dilakukan
untuk menanggulangi pemberontakan
DI/TII pimpinan Kartosewiryo dan
cabang-cabangnya di berbagai daerah
di Indonesia. Pemerintah pada waktu itu
menggunakan cara militer (hard power)
melalui penyelenggaraan berbagai
operasi. Meskipun berhasil diredam,
tetapi gerakan-gerakan lain yang timbul
sebagai lanjutan dari ideologi untuk
mendukung berdirinya negara Islam tetap
bermunculan.
Di masa Orde Baru, gerakan radikal
mulai melakukan perekrutan terhadap
A u l i a B i n t a n g P r a t a m a , “ J u m l a h To t a l
Korban Bom Thamrin Jadi 34 Orang”,
diakses dari http://m.cnnindonesia.com/
nasional/20160117140836-20-104819/jumlah-totalkorban-bom-thamrin-jadi-34-orang/, pada 25 April
2016.
3
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kaum modernis, sehingga tidak dapat
dilawan dengan kekuatan militer seperti
pada masa orde lama. Pada masa ini,
upaya deradikalisasi dilakukan antara lain
melalui pembentukan Garis-Garis Besar
Haluan Negara (GBHN) dan penetapan
program P4 (Pedoman Penghayatan
Pengamalan Pancasila). Di masa ini,
peran pemerintah sangat dominan dalam
upaya deradikalisasi.
Di masa Reformasi, program
deradikalisasi diselenggarakan sejak
tahun 2005, yang dipelopori oleh Polri,
khususnya Satuan Tugas Bom Polri.
Tujuan awalnya adalah untuk membuat
para tahanan teroris tertentu agar dapat
bersikap kooperatif terhadap polisi dalam
rangka mendukung penyidikan dan
penyelidikan. Pendekatan pendekatan
yang bersifat pribadi, tertutup, dan
menyesuaikan dengan kultur jejaring
teroris, berguna untuk memahami akar
masalah terorisme. Hasil programnya
adalah pemetaan jejaring teroris yang
berasal dari Jamaah Islamiyah (sekitar
400 orang), termasuk keluarga mereka.
Temuan lainnya, identifikasi motivasi
para anggota Jamaah Islamiyah terlibat
dalam aksi terorisme, yaitu spiritual,
emosional, dan keuntungan materiil.
Upaya deradikalisasi di masa reformasi
juga diperkuat secara kelembagaan
dengan dibentuknya Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Dalam struktur organisasinya, BNPT
memiliki deputi yang secara khusus
mengurusi deradikalisasi, yaitu Deputi
Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan
Deradikalisasi (PPD). Akan tetapi, karena
pembentukannya hanya berdasarkan

instruksi presiden sehingga belum terlalu
kuat sebagai landasan hukum untuk
fungsi dan peran BNPT yang demikian
besar.
Melalui koordinasi BNPT, program
deradikalisasi dilakukan melalui dua
strategi. Pertama, mengubah paradigma
berpikir kelompok inti dan militan
radikal terorisme agar tidak kembali
melakukan aksi radikal terorisme. kedua,
penangkalan ideologi, yang ditujukan
untuk seluruh komponen masyarakat agar
tidak mudah terpengaruh oleh paham dan
aksi radikal terorisme, misalnya melalui
pelatihan anti radikal-terorisme kepada
organisasi kemasyarakatan (ormas)
dan Training of Trainer kepada sivitas
lembaga pendidikan keagamaan.
Dua strategi tersebut dilakukan
melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah
tahap identifikasi, yaitu pendataan dan
pengelompokan para tahanan terduga
teroris, keluarga, dan jaringannya.
Tahap kedua adalah rehabilitasi, yaitu
melakukan perubahan orientasi ideologi
radikal dan kekerasan kepada orientasi
ideologi yang inklusif, damai, dan
toleran. Untuk menunjang tahap ini,
diperlukan keterlibatan mantan napi
teroris yang sudah sadar, terbukti, dan
teruji memiliki komitmen kebangsaan.
Ketiga, tahap reedukasi, yaitu memberikan
pemahaman ulang terhadap napi teroris
dan keluarganya tentang ajaran agama
yang benar. Tahap ini memberikan
pencerahan kepada napi teroris untuk
memiliki sikap terbuka terhadap
perbedaan dalam kehidupan beragama.
Tahap keempat adalah resosialisasi, yaitu
mengembalikan napi teroris/mantan napi
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teroris dan keluarganya agar dapat hidup
dan berinteraksi dengan masyarakat
secara baik.
Strategi dan tahapan deradikalisasi
tersebut dilaksanakan oleh BNPT
bersama dengan TNI, Polri, BIN, dan
masyarakat sipil. Sejak April-Oktober
2014, sudah ada 170 terpidana teroris
kelas kakap yang telah menjalani program
deradikalisasi di kompleks Indonesia
Peace and Security Center (IPSC),
Sentul, Bogor, yang dibangun dengan
anggaran sebesar 1,64 triliun rupiah.
Terkait dengan isu faktual dalam
menghadapi ISIS, program deradikalisasi
dilakukan dengan mendorong semua
elemen masyarakat berserta para tokoh
untuk menolak segala bentuk ajaran
ISIS. Hal ini ditunjukkan dengan
dikeluarkannya pernyataan sikap resmi
MUI 7 Agustus 2014. Menurut MUI,
ISIS adalah gerakan radikal yang
mengatasnamakan agama Islam tetapi
tidak mengedepankan rasa kasih sayang
dan pengampunan terhadap sesama umat
Islam sendiri. MUI juga berpendapat
bahwa organisasi dan institusi Islam di
Indonesia harus menolak kehadiran ISIS
karena berpotensi memecah belah umat
Islam di Indonesia serta mengganggu
kedaulatan NKRI. Selain itu, MUI
menekankan kepada seluruh umat Islam
di Indonesia agar tidak mudah dihasut
oleh ajaran ISIS yang beredar, serta
mendukung penuh tindakan pemerintah
dalam memberikan hukuman yang
tegas sesuai undang-undang terhadap
semua orang yang memiliki keterkaitan
dengan jaringan dan aktivitas terorisme
di Indonesia.

Pernyataan sikap MUI selaku
masyarakat sipil tersebut diikuti
dengan pernyataan resmi pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Melalui Instruksi Presiden tertanggal
14 September 2014, pemerintah
mengeluarkan tujuh perintah resmi. Enam
perintah terkait dengan strategi jangka
pendek berupa langkah anitisipatif dari
aparat penegak hukum, keamanan, dan
lembaga pemerintah lainnya. Sementara
itu, satu perintah terkait dengan strategi
jangka panjang yang dilakukan melalui
pendekatan soft power terhadap semua
ustad agar mau melawan ajaran ISIS di
setiap ceramahnya.
Namun demikian, pelaksanaan
program deradikalisasi di atas masih
menemui beberapa hambatan. Pertama,
U U N o 1 5 Ta h u n 2 0 0 3 t e n t a n g
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
belum cukup kuat untuk melakukan
pencegahan penyebaran ajaran radikal,
terutama untuk menanggulangi
penyebaran via media sosial dan tempat
tempat ibadah dalam bentuk pengajian
dan khutbah, serta tidak dapat menangkap
WNI yang pulang dari Suriah. Selain
itu, ketidakcukupan payung hukum juga
menyebabkan kesan bahwa Polri bekerja
sendiri (halaman 88). Selain itu, ada
ketidakjelasan peran TNI yang seolah
sering ditinggalkan Polri, padahal mereka
mempunyai sumber daya yang mumpuni
seperti Satuan 81 Penanggulangan Teror
TNI AD, Detasemen Jala Mengkara
(Denjaka) TNI AL, dan Detasemen-90
Bravo TNI AU (halaman 95).
Hambatan kedua, terkait dengan
kelembagaan BNPT. Pembentukan
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lembaga ini hanya berdasarkan instruksi
presiden, sehingga belum terlalu kuat
sebagai landasan hukum untuk fungsi dan
peran BNPT yang demikian besar.
Ketiga, program deradikalisasi yang
selama ini berjalan berfokus pada para
teroris yang menjadi narapidana dan
mantan teroris yang direhabilitasi. Belum
ada upaya pencegahan yang cukup agar
paham radikalisme tidak menyebar ke
kelompok-kelompok rentan.
Keempat, berkaca pada pengalaman
dari orde lama hingga awal reformasi,
strateginya masih lebih banyak dilakukan
melalui pendekatan kekuatan keras (hard
power), terutama untuk tujuan penegakan
hukum (law enforcement). Pendekatan
ini walaupun cukup berhasil, tetapi tidak
efektif untuk jangka panjang. Hal ini
terkait dengan fakta bahwa radikalisme
adalah masalah ideologi. Walaupun
pelakunya dihukum, tetapi ideologi yang
ia pegang kemungkinan besar tetap tidak
akan berubah selama tidak ada intervensi
pemahaman. Ketika hukumannya
selesai, ia dapat kembali melakukan aksi
kekerasan dan teror. Oleh karena itu,
upaya pemberantasan radikalisme perlu
dilengkapi dengan pendekatan soft power/
kekuatan lunak. Selain itu, muncul pula
kritik terhadap pendekatan penegakan
hukum yang dilontarkan oleh para aktivis
HAM, kelompok Islam fundamentalis,
Lembaga Swadaya Masyarakat, dan
para pengamat terorisme dalam dan luar
negeri. Muncul pula kritik terkait RUU
BNPT, di mana dikhawatirkan BNPT
dapat menjadi lembaga “superbody” yang
berpotensi melakukan tindakan apapun

demi menumpas teroris dan melanggar
HAM.
Hambatan-hambatan di atas
kemudian memunculkan kebutuhan
terhadap ide program deradikalisasi
yang tidak hanya mengandalkan hard
power dan penegakan hukum terhadap
para pelaku, tetapi berupa program
deradikalisasi yang menyeluruh
(dari tahap pencegahan hingga tahap
penyelesaian) dan memanfaatkan sumber
daya yang ada, termasuk sumber daya
di luar pemerintah. Salah satu ide yang
muncul adalah pelibatan masyarakat sipil
Indonesia dalam program deradikalisasi.

Strategi Deradikalisasi Melalui
Pelibatan Masyarakat Sipil
Indonesia
Program deradikalisasi, menurut penulis
buku ini, bertujuan untuk menetralisasi
pengaruh ideologi radikal, khususnya
yang bersumber pada pemahaman
keagamaan Islam, yang menjadi landasan
aksi terorisme (halaman 38). Oleh karena
itu, deradikalisasi harus merupakan
suatu program yang komprehensif,
luas, jangka panjang, integral, dan
integratif yang melibatkan semua
komponen masyarakat , khususnya
komponen masyarakat sipil Indonesia
dan organisasi di dalamnya. Pelibatan
masyarakat menjadi sesuatu yang penting
karena mereka adalah pihak yang paling
dirugikan dalam aksi-aksi teror. Selain
itu, penanggulangan terorisme harus
berorientasi pada kepentingan rakyat dan
dapat dipertanggungjawabkan kepada
rakyat.
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Ada beberapa kemampuan
yang dimiliki oleh masyarakat sipil
Indonesia (MSI) untuk dimanfaatkan
dalam program deradikalisasi.
Pertama, MSI memiliki kapasitas
tinggi dalam mengkomunikasikan dan
menyosialisasikan gagasan, pengalaman,
dan inovasi secara lebih intensif, sehingga
mudah diterima oleh sesama warganya
ketimbang oleh pemerintah atau aparat.
Kedua, MSI juga mempunyai jejaring
yang luas dan bahkan melampaui batasbatas geografis dan negara, sehingga
jangkauan pengaruhnya juga dapat lebih
tersebar.
Eksistensi MSI sendiri sebenarnya
dapat dirunut jauh ke belakang. Benihbenih MSI sudah ada dalam tradisi
budaya Indonesia yang menunjukkan ciriciri kemandirian, keswasembadaan, dan
kesukarelaan. Hal ini tercermin dalam
tradisi lumbung desa, tanah perdikan,
lembaga pendidikan pesantren, budaya
gotong royong, arisan, musyawarah desa,
dan lain-lain.
Pentingnya pelibatan MSI juga
dikuatkan secara hukum oleh peraturan
perundang-undangan. Pasal 30 ayat 1 dan
2 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap
warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara. Usaha pertahanan dan keamanan
negara dilaksanakan melalui sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta
oleh Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagai kekuatan utama, dan rakyat
sebagai kekuatan pendukung. Alasanalasan di atas menjadi justifikasi yang

kuat bagi perlunya pelibatan MSI dalam
program deradikalisasi.
Untuk dapat mewujudkan hal
tersebut, perlu ada perubahan yang
signifikan mengenai dasar dan perspektif
program deradikalisasi. Menurut
penulis di halaman 90, landasan utama
program deradikalisasi seharusnya
adalah dimensi sosial budaya dengan
perspektif multikulturalisme, yang
menurut Parsudi Suparlan “menawarkan
adanya pemahaman dan penghargaan di
antara kelompok-kelompok suku bangsa,
ras, dan gender”. Melalui pemahaman
ini, diharapkan tidak akan ada lagi
berbagai stereotip yang membedakan
secara tajam antara “kami” yang unggul/
superior dan “mereka” yang asor/hina.
Selain itu, diperlukan pula penekanan
bahwa deradikalisasi bukan hanya
berupa rehabilitasi, tetapi juga kontra
ideologi atau deideologisasi. Adapun MSI
yang perlu disertakan dalam program
deradikalisasi antara lain tokoh agama,
organisasi kemasyarakatan, partai politik,
Lembaga Swadaya Masyarakat, media
massa, kalangan cendekiawan, dan
sebagainya.
Selain itu, penulis juga menyarankan
agar program sosialisasi deradikalisasi
sebaiknya menggunakan pendekatanpendekatan baru yang meliputi pendekatan
humanis, komunikasi sosial, dan
partisipatif. Pendekatan humanis artinya
memberikan perhatian pada aspek HAM
dan mempertimbangkan rasa keadilan
masyarakat. Pendekatan komunikasi
sosial yaitu komunikasi sinergis dan
sejauh mungkin menggunakan prinsip anti
kekerasan dan non-intimidasi. Adapun
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pendekatan partisipatif adalah melalui
pelibatan elemen-elemen masyarakat.

sinergi antara pemerintah dan masyarakat
sipil.

Dalam praktiknya, pemerintah
melalui BNPT telah melakukan koordinasi
melalui Forum Koordinasi Pencegahan
Terorisme (FKPT), yang bekerja sama
secara integratif dengan kantor wilayah
(kanwil) Kesbangpolinmas, Kanwil
Dikdasmen, Kanwil Dikti, Kanwil
Agama, Kanwil Hukum dan HAM, TNI,
Polri, serta seluruh elemen masyarakat
seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh
pemuda, organisasi kemasyarakatan,
dan sivitas akademika. Rencananya akan
dibentuk FKPT di seluruh Indonesia,
tetapi baru 21 yang sudah jadi.

Saran kedua terkait dengan sasaran
program pengembangan deradikalisasi,
yaitu harus memperhatikan subjek, objek,
metode, serta sarana dan prasarana. Untuk
subjek deradikalisasi, ada tiga bagian
yang perlu dilibatkan, yaitu suprastruktur
berupa pemerintah pusat dan daerah,
infrastruktur berupa organisasi dan
lembaga politik dan sosial di tingkat
pusat dan daerah, serta substruktur berupa
individu/masyarakat yang bertanggung
jawab dalam penyelenggaraan
penanggulangan terorisme.

Untuk pengembangan dan sosialisasi
deradikalisasi ke depan dengan pelibatan
MSI, AS Hikam menyarankan beberapa
hal. Saran pertama adalah mengenai
pokok-pokok strategi pelaksanaan
kebijakan yang terdiri atas tigas aspek,
yaitu politik, hukum, dan sosial.
Pada aspek politik, perlu ada upaya
meningkatkan dukungan politik terhadap
program deradikalisasi dari seluruh
elemen bangsa. Pada aspek hukum, perlu
upaya membentuk berbagai peraturan
perundang-undangan dan/atau merevisi
berbagai peraturan perundang-undangan
yang sudah ada (salah satu wujudnya
adalah pengesahan UU Intelijen).
Sedangkan pada aspek sosial, perlu ada
peningkatan peran tokoh masyarakat,
tokoh agama, keluarga, dan pemuda dalam
memberikan pemahaman/pengertian
bahaya perkembangan ajaran-ajaran
radikal. Untuk mewujudkan hal tersebut,
perlu ada upaya memperkuat koordinasi
seluruh pemangku kepentingan dan

Untuk aspek objek, deradikalisasi
harus menyasar organisasi
kemasyarakatan sipil, tokoh masyarakat,
tokoh adat, tokoh agama, tokoh daerah,
organisasi kemasyarakatan, media massa,
serta para pimpinan formal dan informal.
Untuk metode deradikalisasi, beberapa
cara/tahapan dapat dilakukan. Ada
metode fasilitasi, yaitu dukungan fasilitas
dari pemerintah dan pihak-pihak yang
memiliki kapasitas kepada pihak-pihak
yang memerlukan. Ada pula metode
edukasi, yaitu penanaman ilmu-ilmu
sosial yang moderat, dapat berupa
pelatihan, seminar, FGD, sarasehan, dan
sebagainya. Untuk menjalankan metode
edukasi, diperlukan dukungan media
komunikasi, baik personal, interpersonal,
maupun massal. Selain itu, ada juga
metode partisipasi, di mana setiap individu
memberikan kontribusinya. Tahapan
inilah yang dianggap paling krusial.
Metode yang juga tak kalah penting
adalah keteladanan dari para pemimpin
yang menjadi rujukan masyarakat dalam
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kehidupan sehari-hari. Terakhir, metode
koordinasi yang kuat antarpihak yang
berkepentingan.
Pelaksanaan metode tersebut
membutuhkan sarana prasarana di setiap
tahapannya. Misalnya untuk metode
keteladanan, diperlukan perangkat norma,
nilai, dan perilaku. Contoh lainnya,
untuk saranan koordinasi diperlukan
lembaga-lembaga yang berfungsi
mengintegrasikan, menyelaraskan, dan
menyerasikan.
Namun demikian, strategi
pengembangan dan sosialisasi
deradikalisasi melalui pelibatan MSI di
atas tidak akan berjalan optimal kalau
belum ada aturan baku dan detail yang
menjadi payung hukumnya. Pasal 30
ayat 1 dan 2 UUD 1945 perlu diperkuat
dengan peraturan di bawahnya. Di titik
inilah perjuangan aspek politik menjadi
penting dilakukan untuk mendapat
dukungan dari segenap elemen bangsa,
baik pemerintah, parlemen, maupun
masyarakat umum.

Penutup
Apresiasi perlu diberikan kepada penulis
buku ini yang telah mengangkat isu
yang penting, yaitu radikalisme. Wacana
yang dikembangkan juga bagus, yaitu
deradikalisasi, bukan semata-mata
penanggulangan terorisme. Hal ini sejalan
dengan tulisan dari Ömer Taspınar bahwa
yang perlu diperangi adalah radikalisme
sebagai akar penyebab terorisme. 4
Ömer Taspınar, “Fighting Radicalism, not
‘Terrorism’: Root Causes of an International Actor
Redefined”, Sais Review Volume XXIX no.2
(Summer-Fall 2009), hlm. 75-86.
4

Terorisme hanyalah satu bagian dari
bentuk perwujudan radikalisme. Masih
ada bentuk bentuk perwujudan negatif
lain dari radikalisme, misalnya melalui
penyerangan massal kepada kelompok
lain, bukan hanya untuk menebarkan
teror. Walaupun demikian, ada beberapa
catatan yang perlu mendapat perhatian.
Pertama, dari segi teknis, masih
ditemukan bentuk pengulangan
informasi dan penjelasan, yang dapat
membuat pembaca bingung. Misalnya
di bab V halaman 160 sudah ada subbab
Pengembangan dan Sosialisasi Program
Deradikalisasi. Namun kemudian, hal
tersebut diulangi dengan memberikan
judul Bab VI Pengembangan dan
Sosialisasi Program Deradikalisasi di
Indonesia.
Kedua, buku ini masih terlalu
spesifik pada deradikalisasi kelompok
agama, khususnya Islam. Padahal,
ada pula potensi radikalisme dengan
menggunakan ideologi lain, misal gerakan
separatis di Papua yang juga sering
melakukan teror. Pendekatan kultural
dan agama diperlukan melalui partisipasi
tokoh pendeta di sana untuk mengatasi
radikalisme tersebut. Tetap perlu ada
upaya pencegahan secara menyeluruh,
jangan hanya pada kelompok Islam
radikal saja.
Ketiga, evaluasi program
deradikalisasi yang dibahas lebih banyak
berfokus pada aspek dalam negeri.
Penganganan terhadap faktor eksternal
penyebab radikalisme belum terlalu
terlihat. Padahal di bab IV dijelaskan
faktor lingkungan strategis global yang
turut menjadikan Indonesia sebagai
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wilayah perebutan pengaruh dan posisi
strategis, misalnya dengan kehadiran
jaringan Al Qaeda di Indonesia seperti
JI, Al Qaeda Aceh, MMI, dan JAT.
Memang dijelaskan tentang berbagai
dokumen kerja sama penganggulangan
terorisme di tingkat ASEAN yang
meliputi tiga tahap, mulai dari ratifikasi
konvensi internasional, kerja sama
antarkepolisian, dan membuat perjanjian
prosedur pertukaran informasi untuk
memberantas kejahatan transnasional
(121). Tetapi belum dijelaskan bagaimana
implementasinya. Kasus perompakan
kapal dan penyanderaan WNI di lautan
Filipina tampaknya perlu menjadi
pelajaran bagi pentingnya hal tersebut.
Sebagai penutup, ide pemberdayaan
peran masyarakat sipil Indonesia dalam
membendung radikalisme tampaknya
perlu mendapatkan perhatian serius
dari pemerintah. Peran MSI tersebut
tidak hanya berupa penempatan mereka
secara fisik dalam program rehabilitasi
dan sosialisasi yang sudah dirumuskan
sebelumnya. Akan tetapi, perlu ada
perombakan dasar, perspektif, dan
pendekatan dalam program deradikalisasi,
mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, hingga evaluasi.l
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