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RINGKASAN
EKSEKUTIF
Kertas Kebijakan ini berisi usulan kebijakan mengenai strategi pelibatan Civil Society Organization (CSO) atau organisasi masyarakat sipil dalam penanganan
dan penanggulangan Terorisme. Naskah ini memberikan penjelasan mengapa
organisasi masyarakat sipil harus terlibat dan bagaimana seharusnya mereka
dilibatkan.
Di beberapa negara, CSO memainkan peran
penting dalam berbagai kebijakan dan kegiatan
penanganan terorisme, seperti kampanye anti
terorisme dan penguatan ketahanan masyarakat
sipil yang bekerja sama dengan para pemangku
kebijakan terkait.
Dalam konteks Indonesia, penanganan dan
penanggulangan terorisme masih dominan pen dekatan hard power. Kondisi ini mengakibatkan
keterlibatan CSO terlihat masih minim dalam
setiap penanganan terorisme di Indonesia.
Terlebih ketika terdapat keterlibatan CSO,
beberapa persoalan muncul, yakni masih belum
terkordinasi dengan baik kegiatan-kegiatan CSO
dan terkesan sporadis.
Di samping itu, sampai saat ini masih belum
banyak inisatif CSO yang menjadi gerakan ber sama dan bersinergi dengan pemerintah.
Permasalahan-permasalahan terkait keterlibatan
CSO dalam penanganan dan penanggulangan
terorisme ini dapat ditangani dengan mengatur
peran serta CSO dalam peraturan pelaksana
Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Upaya
revisi UU terorisme saat ini merupakan pintu
masuk yang tepat untuk mempertegas peran
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dan keikutsertaan CSO dalam penanganan dan
penanggulangan terorisme di Indonesia.
Oleh karena itu, kertas kebijakan ini memberikan
4 (empat) rekomendasi terkait revisi undangundang Tindak Pidana Terorisme, yakni:
Pertama, pada tataran RUU, perlu menambahkan
pasal yang mana berisikan keterlibatan dan/ke
ikutsertaan CSO atau elemen masyarakat sipil di
setiap kebijakan dan strategi nasional penanggu
langan terorisme yang meliputi, pencegahan,
perlindungan, deradikalisasi, pemulihan, penindakan, penyiapan kesiapsiagaan nasional; dan
kerja sama internasional. Hal ini sejalan dengan
advokasi konsorsium masyarakat sipil (C-SAVE)
dalam usulan Daftar Inventaris Masalah CSO.
Kedua, memasukkan CSO dalam rencana nasional
penangananan terorisme. Ketiga, memasukkan
CSO menjadi bagian komunitas pengambil ke bijakan (community policy) yang dapat bekerja
sama dan berkoordinasi dengan instansi pe merintah terkait. Keempat, membuat aturan
turunan (seperti Peraturan Pemerintah/PP) yang
mana CSO dapat terlibat aktif dalam penanganan
terorisme di akar rumput.
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SIGNIFIKASI MASALAH
Beberapa masalah yang selama ini terjadi dalam
konteks pelibatan CSO adalah penanganan dan
penanggulangan terorisme di Indonesia masih
dominan pendekatan hard power. Kondisi ini
mengakibatkan keterlibatan CSO terlihat masih
minim dalam setiap penanganan terorisme di
Indonesia. Implikasinya, CSO tidak memiliki porsi
yang cukup dalam memberikan kontribusi ke bijakan dan strategi penanganan terorisme.
Di samping itu, sebagian besar CSO yang terlibat
hanya menjadi “penerima manfaat” dari
program pemerintah tanpa menjadi bagian
integral program sejak proses perencanaan. CSO
lebih tidak memiliki posisi yang sejajar dengan
pemerintah dalam perumusan kebijakan maupun
perancangan program penanganan terorisme
secara komprehensif. Sejauh ini, keterlibatan CSO
yang berjalan didominasi pada kegiatan instan
seperti training, lokakarya, seminar dan forumforum lain dengan jaminan keberlanjutan yang
minim.
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PEMBAHASAN
Berbicara tentang masyarakat yang terdiri dari
berbagai elemen, terdapat sebuah istilah penting
yang mewadahi eksistensi mereka yaitu Civil
Society Organization (CSO). Di tangan para pakar,
istilah Civil Society Organization (CSO) muncul
dengan beragam konsep, sesuai dengan per spektif dan paradigma yang dikembangkan.
Sebagian menyebutnya sebagai masyarakat sipil,
masyarakat beradab, masyarakat berbudaya,
masyarakat madani dan sebagainya, mencakup
organisasi keagamaan, organisasi berbasis massa,
perserikatan, etnis asosiasi profesional dan lainlain, yang biasa berada di luar aparat negara yang
formal.
Konsep yang dikembangkan AS Hikam dianggap
paling mendekati realitas civil society yang selama
ini berinteraksi dengan pemerintah dalam kontek
penanggulangan terorisme. Konsep ini terus
berkembang mengikuti perkembangan politik
dan sosial. Hal terpenting yang menjadi perhatian
adalah kemandirian masyarakat sipil yang tidak
memiliki ikatan struktural langsung dengan negara.
Konsep yang dikembangkan Hikam mengandaikan
kelompok masyarakat sipil yang memiliki ruang
yang bebas sebagai penyeimbang negara
(Hikam, 1996)
Di negara-negara berkembang, CSO memainkan
peran penting dalam berbagai projek seperti
kampanye anti terorisme dan penguatan ketahanan
masyarakat sipil yang bekerjasama dengan militer
negara setempat seperti yang terjadi di Pakistan
(Mirahmadi, 2016), antara lain: sebagai fasilitator
pembangunan partisipatif, memberdayakan
masyarakat dan memperkuat proses demokrasi
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(Setiawan, 2014); dalam konteks Indonesia pun
CSO tidak hanya disebut berperan penting
melainkan juga bisa menjadi mitra yang sinergis
dengan pemerintah, tanpa terkecuali korelasinya
dengan persoalan terorisme yang sudah menjadi
persoalan bersama (Hudi, 2010: 117-129).
Di beberapa negara maju seperti Kanada,
Amerika dan Inggris, CSO menjadi mitra strategis
bagi pemerintah untuk program penanganan
terorisme gagasan. Di negara-negara tersebut
keterlibatan masyarakat sipil mulai masuk dalam
konstitusi terutama setelah tragedi 11 September.
Lebih jauh dari itu bahkan pemerintah negaranegara tersebut memberikan dukungan anggaran
untuk negara-negara berkembang seperti Pakistan,
Afghanistan, Sri Lanka dan lainnya untuk me lakukan sinergi penangan terorisme bersama
organisasi masyarakat sipil (Sidel, 2011).
Pelibatan organisasi masyarakat sipil karena
beberapa alasan berikut:
1. Bagaimana pun pelaku teror merupakan
bagian dari masyarakat. Kelompok radikal
yang identik dengan cikal bakal terbentuknya
kelompok teroris berkembang mengikuti per
kembangan masyarakat. Sejak kejatuhan rezim
orde baru kelompok radikal bermunculan
dengan identitas yang semakin hari semakin
jelas (Irawan, 2017). Dalam kurun waktu 2017,
sekitar 100 orang terduga teroris berhasil
diamankan pihak kepolisian yang tersebar di
beberapa titik kota penting Indonesia, Medan,
Jambi, Jakarta, Bima, Surabaya, Kendal, Garut,
Cianjur, Bandung dan lain-lain.1 Bahkan pada
2016, aksi teror bom yang terjadi di Depan
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Apotik Printis Farma, Dusun Krajan, Magelang,
Jawa Tengah ternyata pelaku merupakan
.2
ketua RT dusun setempat Dalam konteks ini,
CSO yang merupakan bagian dari masyarakat
tentu cepat tanggap serta berindak secara
akurat sesuai dengan kapasitasnya, bahkan
melakukan dialog. Secara teoretis, keberadaan
CSO jauh lebih bisa diterima karena secara
entitas berada di kelas yang sama, yaitu
masyarakat sipil daripada pemerintah, yang
dalam konteks tertentu aksi terorisme ter sebut dialamatkan pada mereka. Fakta ini
diakui oleh sebagian petugas lembaga
pemasyarakatan dan kelompok CSO yang
menyelenggarakan program deradikalisme di
lembaga pemasyarakatan (Maghfiroh, 2016).
Dengan melibatkan CSO, maka resonansi/per
sebaran gagasan radikal dapat ditekan se minimal mungkin. Tidak bisa dipungkiri bahwa
embrio lahirnya terorisme adalah radikalisme
yang merupakan suatu sikap mendambakan
perubahan secara total tetapi dengan jalan
kekerasan (BNPT, 2016).
Menekan berkembangnya paham radikalisme
berarti meminimalisir terjadinya tindakan
terorisme. Meminimalisir terjadinya terorisme
sama dengan berpartisipasi aktif menjaga
stabilitas keamanan negara dan ketakutan
warganya. Sebagai bagian internal sebuah
masyarakat, CSO memiliki peran yang signifikan dalam hal ini. Ia bisa menjadi agen yang
bisa mengimbangi resonasi gagasan dan
paham radikal dengan cara yang efektif,
efisien dan kontekstual sesuai kebutuhan.
Upaya mereka inilah yang kemudian akan
mencipakan habitus dan struktur baru yang
lebih toleran dan sebagainya.

2. CSO memiliki mekanisme independen dan
dinamis sehingga cara-cara kreatif atau
alternatif pemecahan masalah terorisme
dimungkinkan berkembang dengan baik.
Penemuan berbagai pihak menyebutkan
bahwa persoalan terorisme yang melanda
Indonesia tidak hanya persoalan ideologi.
Melainkan juga persoalan ekonomi dan sosial
sehingga tidak mungkin bisa menyelesaikan
persoalan persoalan terorisme tanpa mem perhatikan dan menyelesaikan kesenjangan
dan ketimpangan dalam tiga persoalan
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tersebut. Dengan posisinya yang sentral dan
perannya yang penting dalam masyarakat dan
bagi pemerintah, tidak bisa dinafikan bahwa
bisa menciptakan sistem baru diluar
pemerintah yang lebih efektif. Bagaimana pun,
eksistensi mereka yang bisa lebih diterima oleh
masyarakat daripada pemerintah yang tidak
jarang memberikan kesan menghegemoni
dan bahkan cenderung terkesan memaksa.
Beberapa posisi yang dimaksudkan antara lain:
a. Sebagai early warning system dan PVE
mechanism atau sistem pencegahan dini
berkembangnya ideologi kekerasan.
Beberapa kejadian aksi terorisme menunjuk
kan bahwa ia dapat terjadi kapan pun, di mana
pun, tanpa peduli korbannya siapa dan bisa
dilakukan oleh siapa saja. Ia pun tidak hanya
merusak aset dan infastruktur material,
melainkan juga merusak mental dan pola
pikir seseorang. Tidak mengherankan apabila
kemudian ia digolongkan sebagai kejahatan
luar biasa sehingga memerlukan penanganan
yang tidak biasa pula, harus komprehensif,
holistik dan menyeluruh. Maka, sebagai
bentuk pencegahan dini, hal penting yang
bisa dilakukan oleh CSO yang merupakan
mitra pemerintah sekaligus bagian yang
tidak terpisahkan dari masyarakat adalah

4

penanggulangan dan menumpas segala bentuk
dan cikal bakal lahirnya terorisme yaitu
menanggulangi penyebaran radikalisme atau
ideologi kekerasan. Meskipun tidak serta merta
paham radikalisme pasti melahirkan aksi teror
isme, tetapi ia menjadi pintu pembuka menuju
hal tersebut atau setidaknya akan menjadi
pendukung terjadinya terorisme (Naipospos,
2012). Penanggulangan penyebaran radikalisme
tentunya tidak hanya menanamkan paham
keagamaan yang benar sejak dini. Namun juga
memberikan pendidikan, pendekatan secara
sosial, membenahi ketimpangan dan seterusnya.
Beberapa hal yang demikian kompleks tidak
mungkin bisa terlaksana secara maksimal tanpa
ada kerjasama dan sama kerja yang terjalin
secara kontinyu antara segenap lapisan
masyarakat, dalam hal ini CSO bisa berperan
lebih proaktif dan kooperatif dan menjalin sikap
koordinatif dengan semua pihak dan lapisan
masyarakat dan pemerintah secara berimbang.
b. CSO sebagai vocal point of disengagement atau
titik pemisahan mantan teroris dari komunitas
teroris sebelumnya. Bagaimana pun, terlepas
apakah seorang teroris terlibat secara langsung
dengan jaringan internasional seperti ISIS dan
lain-lain ataukah hanya perorangan, pada dasar
nya dia sama sekali tidak pernah sendiri. Bisa
dipastikan bahwa dia tidak pernah sendiri. Di
belakangnya ada pihak-pihak yang memberinya
pengaruh dan konstruksi tentang aksi terosisme
karena itulah saat seorang mantan teroris selesai
menjalani hukuman atas tindakam yang ia
lakukan, maka tindakan yang bisa dilakukan
oleh CSO dalam rangka memutus rantai aksi
teror berikutnya adalah memutuskan dan me misahkan dia dari komunitas teroris lainnya.
Hal ini bisa dilakukan dengan pelibatan napi
teroris pada program-program pemberdayaan
masyarakat bersama dengan kelompok
masyarakat yang lain. Selain itu, mantan napi
teroris juga dapat diberikan kepercayaan untuk
memberikan kontribusi sesuai keahlian mereka
misalnya mengajar materi teknologi komunikasi
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atau teknik bersosial media di lembaga-lembaga
yang tidak berafiliasi dengan kelompok radikal
(Sugara, 2017). Beberapa kasus yang ada mem
buktikan adanya proses rekrutmen anggota
teroris hanya dengan banyak interaksi langsung
dengan mereka dan mampu memengaruhi pola
pikirnya; misalnya Abdul Rauf, merupakan
mantan napi kasus penganiayaan dan sempat
ditahan di Lapas Cipinang. Di penjara yang
sama dia bertemu dengan Abu Haikal, anak
buah Dulmatin, sosok yang melakukan aksi
peledakan bom di kedutaan besar Filipina.
Bermula dari interaksi itulah, Rauf kemudian
memilih menjadi teroris. Ini mengindikasikan
betapa kuatnya ideologi tersebut dalam mem pengaruhi orang lain, terlebih pada mantan
teroris yang notabene bisa memiliki dendam
lebih dalam karena merasakan penjara dan
menjadi narapidana.
c. CSO sebagai media dan wadah pemasyarakatan
mantan napi teror untuk dapat hidup ber masyarakat secara “normal.” Artinya, pada
dasarnya mantan napi terorisme harusnya
dirangkul, tidak dikucilkan, dibebaskan dari
berbagai stigma negatif dan diterima sebagai
bagian dari masyarakat. Namun pada kenyataan
nya dalam beberapa kasus, seorang mantan napi
teror tidak mendapat penerimaan sebagaimana
mestinya, misalnya dipersulit mendapatkan
Kartu Tanda Penduduk (Yacob, 2017), contoh
lainnya adalah penghakiman terhadap mantan
napi teroris asal sebuah pondok pesantren di
Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Masyarakat
tidak hanya mengucilkan si mantan pelaku,
malah mereka menganggap pondok pesantren
tempat dirinya menimba ilmu dulu sebagai
sekolah pencetak teroris (Ilham, 2017). Dalam
konteks seperti ini, apabila tidak ditangani
dengan serius, tanpa pendampingan yang
memadani sehingga mantan napi merasa tidak
pernah diterima di masyarakat, tidak menutup
kemungkinan bahwa dia akan kembali pada
kehidupannya yang semula.
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Keterlibatan sebagian CSO sebagai bagian dari
community policy yang bekerja sama dengan
anggota komunitas kebijakan lain dalam merespon
teroris memelalui perumusan kebijakan; sekaligus
sebagai bagian dari dari komite ad hoc penangan
anterorisme bersama lembaga pemerintah atau
komunitas internasional. CSO diharapakan bisa
berperan aktif dalam keseluruhan proses kebijakan
terkait terorisme, mulai dari tahap penyusunan,
tahap pengesahan, tahap pelaksanaan hingga
tahap pertanggungjawaban.

Kesimpulan dan
Rekomendasi
Tanpa mengesampingkan kesuksesan penangan
anterori yang telah berjalan di Indonesia,
pemerintah harus menelaah ulang kebijakan
pelibatan CSO dalam penanganan terorisme.
Pemerintah harus berani melakukan terobosan
progressive untuk merancang sinergi pemerintah
dengan CSO yang lebih holistic dan inten. Tidak
hanya itu, pelibatan dan peran CSO juga penting
untuk didasari pada ragam/jenis CSO ada di
Indonesia yang mana disesuaikan dengan area/
bidang penanganan terorisme yang tepat,
seperti pada matriks:
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MATRIKS
KETERLIBATAN CSO DALAM
PENANGANAN TERORISME
JENIS CSO
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BIDANG KETERLIBATAN

TAHAPAN

Ormas
Keagamaan

Intervensi perubahan cara pandang theologis.
Pendidikan publik pencegahan terorisme berbasis
ideology.
Pendampingan terhadap kelompok rentan
pasca intervensi.

• Pencegahan
• Pelindungan
• Deradikalisasi;
• Pemulihan
• Penindakan

Organisasi
Anti teror

Desain intervensi perubahan perilaku.
Pendidikan publik pencegahan terorisme.
Pengembangan program pemberdayaan
komunitas rentan.
Advokasi kebijakan.
Monitoring dan evaluasi proses dan pencapaian
program.

• Pencegahan
• Deradikalisasi
• Pemulihan
• Penyiapan kesiap
siagaan nasional
• Kerja sama
internasional.

Organisasi
Anti Korupsi

Monitoring dan evaluasi akuntabilitas
pelaksana program.

• Pencegahan

Penyelenggara
Lembaga
Pendidikan

Desain pendidikan anti terorisme.
Pengembangan kurikulum anti teror.
Pendampingan peserta didik untuk pencegahan
dampak paham radikal.

• Pencegahan
• Deradikalisasi
• Pemulihan
• Penyiapan
kesiapsiagaan
nasional

REKOMENDASI
Dalam rangka meningkatkan peran CSO dalam
upaya penanganan terorisme di Indonesia,
terdapat beberapa rekomendasi yang diusulkan.
Usulan ini juga dapat memperkuat upaya revisi
undang-undang Tindak Pidana Terorisme khusus
nya di bagian upaya Penanggulangan Tindak
Pidana Terorisme yang mana diharapkan dapat
secara jelas tertulis tentang peran CSO di dalam
nya. Empat rekomendasi yang diusulkan, yakni:
Pertama, pada tataran RUU, perlu menambahkan
pasal yang mana berisikan keterlibatan dan/
keikutsertaan CSO atau elemen masyarakat sipil
di setiap kebijakan dan strategi nasional penang
gulangan terorisme yang meliputi, pencegahan,
perlindungan, deradikalisasi, pemulihan,
penindakan, penyiapan kesiapsiagaan nasional;
dan kerja sama internasional. Hal ini sejalan
dengan advokasi konsorsium masyarakat sipil
(C-SAVE) dalam usulan Daftar Inventaris Masalah
CSO.
Kedua, memasukkan CSO dalam rencana nasional
penangananan terorisme.
Rekomendasi Ketiga, memasukkan CSO menjadi
bagian komunitas pengambil kebijakan (community
policy) yang dapat bekerja sama dan berkoordinasi
dengan instansi pemerintah terkait
Keempat, membuat aturan turunan (seperti
Peraturan Pemerintah/PP) yang mana CSO dapat
terlibat aktif dalam penanganan terorisme di
akar rumput.
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INFOGRAFIS
MENGAPA CIVIL SOCIETY
ORGANIZATION (CSO) PERLU
DILIBATKAN DALAM
PENANGANAN TERORISME?

SETARA
Keberadaan CSO jauh bisa diterima karena secara
entitas berada di kelas yang sama, yaitu: sama-sama
masyarakat sipil dibandingkan pemerintah, yang
dalam konteks tertentu dianggap musuh oleh
kelompok teroris

CEPAT TANGGAP
DAN AKURAT
CSO yang merupakan bagian dari masyarakat, tentu
lebih cepat tanggap serta bertindak secara akurat
sesuai dengan kapasitasnya; CSO bisa menjadi
kontrol sosial bahkan inisiator sebuah dialog.

INDEPENDEN
DAN DINAMIS
CSO memiliki mekanisme yang independen
dan dinamis, sehingga cara-cara kreatif atau
alternatif pemecahan masalah terorisme
dimungkinkan berkembang dengan baik

ii

iii

KOLABORASI
LEMBAGA

C-Save adalah jaringan kolaborasi lembaga swadaya masyarakat
yang bertujuan untuk menangani ekstremisme dan kekerasan
baik di kawasan Indonesia, regional, maupun global.
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