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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) antara lain secara garis besar 

menegaskan bahwa mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan 

makmur merupakan tujuan besar pembangunan Indonesia. Tujuan yang 

bersifat jangka panjang ini tertuang dalam RPJPN Tahun 2005-2025 dan 

dalam pelaksanaannya telah dijabarkan dan mengacu pada dokumen 

perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan atau yang 

biasa disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN). Pada periode ini RPJMN II (2010-2014) yang 

ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 telah 

memasuki  tahap pelaksanaan yang merupakan dokumen keberlanjutan 

RPJMN I yang telah berakhir pada tahun 2009.   

Secara politik keseluruhan RPJMN tersebut merupakan penjabaran 

dari janji calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2009. 

Namun ada perbedaan antara RPJMN I dan RPJMN II, pada RPJMN II 

telah ditetapkan indikator dan target dari setiap program/kegiatan yang 

direncanakan. Dengan demikian capaian dari masing-masing target dalam 

RPJMN II perlu dievaluasi untuk mengetahui efektivitas pelaksanaannya 

dan tingkat keberhasilan dari pencapaian target yang telah ditetapkan 

tersebut. 

Upaya mewujudkan RPJMN dijabarkan dalam Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) yang merupakan penjabaran untuk kurun waktu 1 

(satu) tahunan. Melalui RKP tersebut setiap sasaran kegiatan yang 

ditetapkan dalam RPJMN direncanakan secara rinci. Oleh karenanya, 

prasyarat RKP yang berkesinambungan menjadi mutlak, agar indikator 

dan target program/kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMN dapat 

tercapai. Tahun 2011 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN II 

(2010–2014). Berbeda dengan RKP 2010, indikator-indikator yang 
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tercantum dalam RKP 2011 sudah relatif sesuai dengan yang tercantum 

dalam RPJMN II. Sehingga pelaksanaan evaluasinya diharapkan         

lebih memberikan kontribusi yang relatif besar pada evaluasi pelaksanaan  

RPJMN II secara keseluruhan. Untuk mempersiapkan evaluasi terhadap 

pelaksanaan RPJMN II dan melihat seberapa besar efektivitas 

pelaksanaan program-program pembangunan selama periode tersebut 

diperlukan evaluasi atas pelaksanaan program-program pembangunan 

tersebut pada setiap akhir pelaksanaan. Untuk itu dalam upaya 

mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan RPJMN II, khususnya 

tahun kedua ini, akan dilakukan evaluasi berdasarkan capaian        

indikator dan target program/kegiatan RPJMN melalui RKP tahun 2011.                

Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target/sasaran            

dalam indikator program/kegiatan dengan realisasi atau capaian 

pelaksanaannya.  

Sebagai evaluasi tahun kedua, evaluasi terhadap RKP tahun 2011 

akan dilakukan terhadap program/kegiatan penaggulangan radikal 

terorisme oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan   

program/kegiatan Bantuan Ormas oleh Kesbangpol Kemdagri yang 

merupakan prioritas Bidang Politik dan Komunikasi yang tertuang dalam 

Bab 6, khususnya kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam 

Matrik 2.2 A Target Kinerja Pembangunan  Tahun 2011.  

 

1.2. Tujuan dan Sasaran 

Ada tiga tujuan yang ingin dicapai dari evaluasi terhadap RPJMN II 

khususnya program/kegiatan bantuan OMS oleh Kesbangpol Kemdagri 

dan penanggulangan radikal terorisme oleh Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme (BNPT), yaitu:  

(1) Untuk mengetahui capaian program/kegiatan bantuan OMS dan 

penanggulangan radikal terorisme berdasarkan indikator/target 

yang ditetapkan dalam RPJMN II melalui evaluasi terhadap RKP-

nya;  
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(2) Untuk mengetahui permasalahan/kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan program/kegiatan bantuan OMS oleh Kesbangpol 

Kemdagri  dan penanggulangan radikal terorisme oleh BNPT;  

(3) Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan untuk 

mengatasi masalah/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

program/kegiatan  bantuan OMS oleh Kesbangpol Kemdagri dan 

penanggulangan radikal terorisme oleh BNPT.  

Hasil evaluasi terhadap program/kegiatan bantuan OMS oleh 

Kesbangpol Kemdagri dan penanggulangan radikal terorisme oleh BNPT 

tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan dan 

masukan atau umpan balik dalam perencanaan program/kegiatan dan 

penganggaran bidang politik dan komunikasi pada tahun berikutnya.  

1.3. Ruang Lingkup Kegiatan 

Ada lima ruang lingkup dari kegiatan evaluasi RPJMN II melalui 

RKP tahun 2011, yaitu:               

(1) Melakukan pertemuan koordinasi, konsinyasi, FGD dll. dengan mitra 

kerja Bappenas untuk rekonsiliasi data dan klarifikasi informasi 

tentang capaian pelaksanaan program/kegiatan  bantuan OMS oleh 

Kesbangpol Kemdagri dan penanggulangan radikal terorisme oleh 

BNPT;  

(2) Melakukan pemetaan dan menyusun indikator evaluasi terhadap 

program/kegiatan  bantuan OMS oleh Kesbangpol Kemdagri dan 

penanggulangan radikal terorisme oleh BNPT, dimana keduanya 

merupakan program utama dan prioritas Bidang Politik dan 

Komunikasi yang tertuang dalam RPJMN II dan RKP tahun 2011;  

(3) Mengumpulkan data dan informasi mengenai capaian pelaksanaan 

program/kegiatan  bantuan OMS oleh Kesbangpol Kemdagri dan 

penanggulangan radikal terorisme oleh BNPT;  

(4) Observasi ke beberapa daerah/lokasi pelaksanaan program/kegiatan  

bantuan OMS oleh Kesbangpol Kemdagri dan penanggulangan 

radikal terorisme oleh BNPT;  

(5)    Menyusun laporan evaluasi beserta rekomendasinya. 
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1.4. Keluaran 

Keluaran kegiatan evaluasi perencanaan pembangunan Bidang 

Politik dan Komunikasi adalah tersusunnya laporan hasil evaluasi 

pelaksanaan RPJMN II  melalui RKP tahun 2011 dengan fokus pada 

program utama bidang politik dan komunikasi khususnya 

program/kegiatan deradikalisasi teroris dan bantuan ormas. Laporan 

evaluasi ini akan digunakan sebagai:  

a. Bahan penyusunan dan masukan/umpan balik dalam perencanaan 

program/kegiatan dan penganggaran tahun-tahun berikutnya.  

b. Masukan berkenaan dengan program-program yang efektif dalam 

mencapai target/sasaran pembangunan bidang politik dan komunikasi 

sesuai RPJMN.  

1.5.  Waktu Pelaksanaan   

Pelaksanaan evaluasi RPJMN II melalui RKP tahun 2012 untuk 

bidang politik dan komunikasi dilakukan selama 7 (tujuh) bulan dengan 

jadual sebagai berikut : 

 

No Kegiatan  Jun Jul Agus Sep Okto Nov Des 

1 Penyempurnaan TOR        
2 Pemetaan 

program/kegiatan RKP 
2011 dan penyusunan 
indikator evaluasi 

       

3 Pegumpulan data dan 
informasi tentang 
capaian 
program/kegiatan 

       

4 Analisis data/penilaian 
pencapaian 
indikator/target 
program/kegiatan 

       

5 Laporan Pendahuluan        
6 Pertemuan dengan 

mitra/NS/FGD/ 
Konsinyering 

       

7 Laporan Pertengahan        
8 Konsolidasi Laporan        
9 LAPORAN AKHIR        
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1.6.  Pembiayaan   

Seluruh pembiayaan yang timbul dalam penelitian evaluasi ini yang 

melibatkan DR. Mulyadi, M.Si (tenaga ahli) dan Ardhana Ulfa Azis, M.Si 

(peneliti) dilakukan secara swakelola oleh Direktorat Politik dan 

Komunikasi Bappenas. 
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BAB II 

METODOLOGI 
 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dari evaluasi terhadap 

RPJMN II khususnya Program Deradikalisasi oleh Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Program Bantuan Ormas oleh 

Kesbangpol Kemdagri,  diperlukan suatu disain kegiatan dan langkah 

untuk mencapai tujuan tersebut.   

 

2.1. Pendekatan 

2.1.1. Pengertian Evaluasi Program/Kegiatan 

Evaluasi program/kegiatan dalam penelitian ini diartikan 

sebagai proses penilaian dan pengungkapan masalah implementasi 

kebijakan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan suatu 

program/kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan cara menyesuaikan 

antara pelaksanaan dan tujuan yang dicapai. Hasil evaluasi nantinya 

merupakan umpan balik (feed back) bagi  Kesbangpol/BNPT untuk 

memperbaiki/meningkatkan program/kegiatannya.  

2.1.2. Pengertian bantuan OMS  

Pengertian bantuan organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam 

penelitian evaluasi ini adalah semua organisasi kelompok 

kepentingan (interest group) yang dikenal oleh publik sebagai 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non Government 

Organisation (NGO) dan oleh pemerintah disebut sebagai Organisasi 

Kemasyarakatan (Ormas) yang menerima dana bantuan OMS di 

Kesbangpol Kemdagri. Pemerintah khususnya Kesbangpol 

Kemendagri menyebut Ormas, karena Pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 

1985 menyebut organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang 

dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia 

secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, 

agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.  
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Bantuan OMS bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas 

(Capacity Building) OMS. Sedangkan peningkatan kapasitas OMS 

(Zuliansyah P. Zulkarnain: 2001) dapat diartikan sebagai upaya 

meningkatkan kemampuan individu dan organisasi: (a) menganalisa 

lingkungannya; (b) mengidentifikasi masalah-masalah, kebutuhan-

kebutuhan, isu-isu dan peluang-peluang yang dihadapi;                   

(c) memformulasi strategi-strategi untuk mengatasi masalah-

masalah, isu-isu dan kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan 

memanfaatkan peluang yang relevan; (d) merancang sebuah 

rencana aksi, serta mengumpulkan dan menggunakan secara efektif, 

dan atas dasar sumber daya yang berkesinambungan untuk 

mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi rencana aksi 

tersebut; (e) memanfaatkan umpan balik sebagai pelajaran.  

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas OMS berarti upaya 

membantu orang, organisasi, dan sistem dalam menghadapi 

tantangan-tantangan dan memenuhi tuntutan-tuntutannya. 

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas OMS jika merujuk pada 

Morrison (2001) merupakan proses mempengaruhi, menggerakkan, 

perubahan di berbagai tingkatan (multi-level) pada individu, 

kelompok, organisasi dan sistem yang berusaha memperkuat 

kemampuan beradaptasi sendiri dari orang dan organisasi     

sehingga mereka dapat merespon lingkungan yang berubah secara            

terus-menerus.  

Peningkatan Kapasitas OMS meliputi tiga tingkatan, yaitu:          

(1) tingkatan sistem OMS, seperti peraturan, kebijakan dan kondisi 

yang mendukung atau menghambat pencapaian tujuan-tujuan 

kebijakan tertentu; (2) tingkatan organisasi OMS, seperti struktur 

organisasi, proses pengambilan keputusan dalam organisasi, 

prosedur dan mekanisme kerja, instrumen manajemen, hubungan 

dan jaringan antar organisasi; (3) tingkatan individu, seperti 

keterampilan dan kualifikasi individu, pengetahuan, sikap, etika kerja 

dan motivasi orang-orang yang bekerja dalam OMS. 
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2.1.3. Pengertian Radikal Teroris   

Untuk merangkum perbuatan/tindakan kekerasan yang 

dilakukan oleh seseorang/kelompok dengan tujuan balas dendam 

karena keluarganya menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh 

seseorang/kelompok dalam medan konflik, seperti Bom Poso, 

peneliti hanya menggunakan pengertian teror dalam kamus 

Webster’s New World  Dictionary (1989:1382). Menurut kamus 

Webster’s New World  Dictionary, teror adalah suatu perbuatan yang 

menyebabkan atau menimbulkan perasaan takut kepada seseorang, 

sedangkan terorisme adalah tindakan menteror, menggunakan 

kekerasan atau mengancam untuk merusak moral, mengintimidasi 

dan menaklukkan.  

Sedangkan merangkum perbuatan/tindakan kekerasan yang 

dilakukan oleh seseorang/kelompok  dengan tujuan politis, seperti 

Bom Bali dan sejenisnya, peneliti menggunakan pengertian teror 

yang senada dengan B.N. Marbun (2002:530), Sudarsono 

(2002:496) dan Black’s Law Dictionary (2004:1512), yaitu 

penggunaan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut sebagai 

media/alat untuk mencapai tujuan tertentu atau mempengaruhi 

prilaku politis, sehingga umum/dunia mengetahuinya.       

Di Lapas Palu, misalnya, para napi terorisnya melakukan 

tindakan kekerasan untuk tujuan balas dendam karena keluarga/ 

kerabatnya menjadi korban tindakan kekerasan. Sedangkan para 

napi di Lapas Merah Mata Palembang melakukan tindakan 

kekerasan  untuk mempengaruhi perilaku elit negara/dunia yang 

dinilainya tidak adil dalam memperlakukan umat Islam.  

 

2.2.  Disain Pengkajian 

Mengingat hasil evaluasi kinerja program RPJMN II ini akan 

digunakan sebagai bahan penyusunan dan masukan atau umpan balik 

dalam perencanaan program/kegiatan dan penganggaran tahun-tahun 
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berikutnya, maka diperlukan disain pengkajian untuk menetapkan 

kedalaman dan keluasan fokus evaluasi yang menjadi prioritas.  

Selanjutnya untuk menyusun laporan evaluasi beserta 

rekomendasinya  perlu dihimpun data dan informasi yang relevan dan 

akurat pada obyek pengkajian. Atas dasar itu, disain pengkajian ini 

memerlukan penyusunan instrumen pengkajian dan instrumen 

pengumpulan data dan informasi berupa pedoman wanwancara. 

Berikutnya adalah penelitian lapangan melalui wawancara mendalam dan 

obeservasi untuk menghimpun temuan-temuan empirik setelah 

menetapkan lokasi dan obyek pengkajian. Temuan empirik berupa data 

dan informasi lalu diklasifikasi, dikategorisasi dan dianalisis secara 

kualitatif untuk menyusun kesimpulan sebagai dasar untuk membuat 

rekomendasi. 

 

2.3.   Metode dan Subyek Pengkajian 

Metode pengkajian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Metode ini untuk memetakan dan menyusun indikator terkait evaluasi 

terhadap program/kegiatan deradikalisasi teoris oleh DKPT/BNPT dan 

bantuan Ormas oleh Kesbangpol Kemdagri. Sedangkan subyek 

pengkajian yang digunakan sebagai narasumber, yaitu:  

a. Untuk program/kegiatan bantuan Ormas, yaitu:  Kesbangpol Kemdagri 

dan OMS yang menerima dan yang tidak menerima bantuan OMS;  

b. Untuk program/kegiatan penanggulangan teroris, yaitu: BNPT/DKPT, 

Ormas mitra BNPT dan napi radikal teroris/keluarganya. 

 

 

2.4.  Jenis Data 

Data primer adalah data hasil observasi dan wawancara mendalam 

kepada narasumber. Narasumber yang dipilih dalam penelitian evaluasi ini 

adalah orang (pelaku/keluarga teroris) dan para pejabat Kesbangpol 

Kemendagri, BNPT, OMS yang menerima bantuan dan OMS mitra BNPT 

yang semuanya diasumsikan memiliki nilai obyektivitas tinggi terhadap 
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bidang yang diteliti/dievaluasi. Asumsi itu berpijak pada pengetahuan dan 

pengalamannya terhadap bidang yang diteliti/dievaluasi. Sedangkan data 

sekunder diperoleh dari dokumen terpercaya seperti Laporan Kinerja 

Kesbangpol Kemendagri, Laporan BNPT, dan lain-lain. 

 

2.5.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan terkait pemetaan dan 

penyusunan indikator evaluasi terhadap program/kegiatan, capaian 

pelaksanaan dan penyusunan laporan evaluasi serta rekomendasi, yaitu: 

(1) wawancara mendalam; (2) studi dokumen dan literatur; (3) focus group 

discussion (FGD), dan (5) workshop/ seminar, dan (5) konsinyering.  

Untuk program/kegiatan bantuan OMS oleh Kesbangpol 

Kemendagri, wawancara mendalam (depth interview) dilakukan kepada 

para narasumber dari unsur: (1) Kesbangpol Kemendagri, yaitu: Sekretaris 

Kesbang 1 Orang, Direktorat Poldagri 1 Orang, Direktorat Kewaspadaan 

Nasional 1 Orang, Direktorat Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan            

1 Orang, Direktorat Ketahanan Ekonomi 1 Orang, Direktorat Ketahanan 

Seni Budaya Agama dan Kemasyarakatan  1 Orang, serta Kesbangpol 

Solo 1 Orang; (2) OMS penerima bantuan program/kegiatan bantuan 

OMS, yaitu  OMS penerima program bantuan OMS di Solo 9 Orang, OMS 

yang tidak menerima program/bantuan OMS di Makassar 4 Orang. 

Sedangkan untuk program/kegiatan penanggulangan teroris, 

wawancara mendalam (depth interview) dilakukan kepada para 

narasumber dari: (1) unsur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 

(BNPT), yaitu: Direktorat Deradikalisasi, Direktorat Pencegahan, Direktorat 

Perlindungan, Direktorat Penindakan dan Direktorat Kerjasama Bilatera 

dan Multilateral; (2) unsur  DKPT, yaitu Kemenkopolhukam; (3) unsur 

OMS Mitra/Penghubung BNPT, yaitu LPMI dan Inset; (4) unsur pelaku/ 

keluarga teroris, yaitu teoris di Lapas Merah Mata Palembang dan teoris di 

Lapas Palu.  

Studi dokumen dengan menganalisa berbagai sumber, seperti 

RPJMN II dan RKP tahun 2011, dokumen hasil pelaksanaan/laporan 
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program/kegiatan, serta dokumen terkait lainnya dilakukan untuk analisis 

data dan informasi dalam rangka pemetaan dan penyusunan indikator 

evaluasi. Untuk kebutuhan penelitian/evaluasi ini setidaknya ada lima 

aspek yang dipetakan beserta indikatornya (lihat Tabel 1). Sedangkan 

studi literatur untuk signifikansi teoritis, metodologis dan praktis, serta 

dengan melakukan perbandingan kasus-kasus yang relevan.  

Pengumpulan data melalui Focus Group Discussion (FGD) dilakukan 

dengan menghadirkan kembali para narasumber dari masing-masing 

Program/Kegiatan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan dan 

manfaat program/kegiatan dalam rangka penyempurnaan draff dokumen 

rekomendasi kebijakan. Sedangkan pengumpulan data melalui 

workshop/seminar dilakukan dengan menghadirkan para narasumber dari 

masing-masing program/kegiatan untuk menyempurnakan dokumen 

rekomendasi. Teknik pengumpulan data ini belum terlaksana hingga 

laporan sementara ini ditulis. Sementara pengumpulan data melalui 

konsinyering dilakukan dua tahap, yaitu tahap pertama untuk 

pengumpulan data dan yang kedua untuk finalisasi penyusunan 

rekomendasi. Konsinyasi pertama telah dilakukan dengan menghadirkan 

lembaga penanggung jawab program/kegiatan (BNPT dan Kesbangpol 

Kemendagri) untuk mendapatkan masukan tentang masalah/hambatan 

dan upaya mengasinya dalam pelaksanaan program deradikalisasi teoris 

dan bantuan ormas. Tahap kedua teknik pengumpulan data ini belum 

terlaksana hingga laporan sementara ini ditulis. 
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Tabel 1.1.: 
Aspek dan Indikator Evaluasi  

Program/Kegiatan Bantuan OMS Kesbangpol Kemdagri  
dan Penanggulangan Radikal Terorisme BNPT 

 

 No. Aspek Indikator 

1. Kredibilitas Organisasi Pelaksana 1. Kewenangan  
2. Kepercayaan 

2. Kemampuan Personil Pelaksana Program/ 
Kegiatan 

1. Kompetensi  
2. Keahlian 

3. Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan 1. Ketersediaan  
2. Penggunaan  

4. Manfaat Program/Kegiatan  1. Keinginan  
2. Kebutuhan  

5. Keterlibatan Pihak lain  1. Dukungan  
2. Kerjasama 

 

 

2.6.  Analisis Data  

Mengacu pada metode penelitian kualitatif,  penelitian lapangan 

(pengamatan) sulit dilakukan tanpa disertai analisis untuk 

mengembangkan hipotesis kerja dan teori berdasarkan data/informasi 

yang diperoleh. Sebab, suatu analisis data yang lengkap harus mencakup 

proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis dari data/informasi 

wawancara (transkipsi), catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang 

berisi temuan-temuan penelitian. Dengan demikian analisis data dilakukan 

sepanjang proses penelitian/evaluasi, yaitu dari awal hingga akhir 

penulisan laporan hasil penelitian/evaluasi. 
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BAB III 

PEMBAHASAN DAN TEMUAN 
 

 

3.1.  Program/Kegiatan Bantuan OMS  

3.1.1. Dasar Hukum dan Tujuan  

Secara politik yang melatarbelakangi lahirnya bantuan OMS 

menurut Kasubdit Ketahanan Seni, budaya, Agama dan 

kemasyarakatan, Bachtiar, adalah peristiwa bom Bali dan bom 

Kuningan Jakarta.1   Dari peristiwa itu, lanjut Bachtiar, pemerintah 

berinisiatif untuk merangkul kelompok-kelompok yang ada dalam 

masyarakat.2 Karena itu filosofi dasar dari program/kegiatan bantuan 

OMS, menurut Bachtiar, adalah bagaimana mendorong OMS mau 

bersinergi dengan pemerintah, sedangkan tujuan program/kegiatan 

bantuan OMS bagi Kesbangpol Kemdagri adalah untuk mendorong 

partisipasi OMS sesuai tanggung jawab Kesbangpol di bidang 

pembinaan organisasi politik termasuk ormas.3 

Sedangkan secara yuridis sejumlah peraturan hukum yang 

dapat menjadi landasan Kesbangpol Kemdagri dalam melaksanakan 

program/kegiatan bantuan OMS, yaitu: (1) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Perubahan 

Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerja 

Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan 

Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam 

Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri; (2) Undang-

                                      
1 Wawancara dengan Kasubdit Ketahanan Seni, budaya, Agama dan kemasyarakatan, 
Bachtiar, tanggal 31 Juli 2012 di Kantor Kesbangpol Kemdagri Medan Merdeka Utara 
Jakarta Pusat. 
2 Wawancara dengan Kasubdit Ketahanan Seni, budaya, Agama dan kemasyarakatan, 
Bachtiar, tanggal 31 Juli 2012 di Kantor Kesbangpol Kemdagri Medan Merdeka Utara 
Jakarta Pusat. 
3 Wawancara dengan Kasubdit Ketahanan Seni, budaya, Agama dan kemasyarakatan, 
Bachtiar, tanggal 31 Juli 2012 di Kantor Kesbangpol Kemdagri Medan Merdeka Utara 
Jakarta Pusat. 
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Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 

Undang-Undang ini tetap menjadi rujukan bagi Kesbangpol selama 

belum ada revisi Undang-Undang Ormas; (3) Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman 

Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.4   

Namun secara normatif semua peraturan hukum tersebut, bagi 

Kesbangpol Kemdagri belum cukup untuk mengatasi berbagai 

masalah yang muncul dalam pelaksanaan program/kegiatan bantuan 

OMS. Sebagai contoh tidak adanya Peraturan Pemerintah tentang 

OMS yang disebabkan oleh Undang-Undang OMS yang masih 

dalam proses revisi setidaknya memberi ruang bagi para politisi 

partai/anggota DPR dalam mendukung/membentuk OMS untuk 

tujuan mobilisasi politik. Selain itu, belum diaturnya secara detail 

masalah pertanggungjawaban keuangan bagi bantuan OMS 

membukakan ruang bagi perbedaan penafsiran mengenai sumber 

dana, mekanisme dan bentuk/model pertanggungjawaban bagi 

pelaksanan program/kegiatan OMS. Misalnya mekanisme 

pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan OMS yang dituntut 

dan ditetapkan oleh Lembaga Pemeriksa Keuangan yang tidak 

jarang menimbulkan ketegangan/konflik antara Kesbangpol 

Kemendagri dan OMS penerima bantuan. 

Meskipun demikian Kesbangpol Kemendagri tetap 

melaksanakan program/kegiatan bantuan OMS setidaknya untuk 

mencapai tujuan umum yang mencakup lima hal, yaitu: (1) OMS ikut 

berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan 

nasional dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila; (2) OMS 

dapat berperan dalam memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, 

                                      
4  Himpunan Peraturan Hukum Kesbangpol Kemendagri tahun 2012.    
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serta  politik dalam negeri; (3) OMS ikut bertanggungjawab dalam 

pembangunan bangsa, sehingga aktivitas dan kegiatan OMS dapat 

mengarah ke hal-hal yang positif; (4) meningkatkan pemahaman dan 

kesadaran masyarakat terhadap Wawasan Kebangsaan dan Cinta 

Tanah Air serta Bela Negara melalui kegiatan-kegiatan seminar;     

(5) meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 

mencintai produksi dalam negeri.5  

Sejauh ini, terutama tahun 2011, kelima tujuan itu diakui oleh 

Kesbangpol Kemdagri belum sepenuhnya tercapai, karena belum 

bisa menjangkau seluruh OMS di seluruh wilayah Indonesia 

terutama OMS yang ada di wilayah Timur Indonesia, seperti Papua 

dan Papua Barat. Sementara tujuan khusus bantuan OMS 

disesuaikan spesifikasi tugas dan fungsi masing-masing direktorat     

di Kesbangpol Kemdagri. Pada Direktorat Ketahanan Ekonomi, sub-

Direktorat Perilaku Perekonomian Masyarakat, misalnya, bantuan 

OMS digunakan untuk memfasilitasi ormas perekonomian sebagai 

mitra pemerintah, melakukan kegiatan sosialisasi, seminar, 

lokakarya tentang revitalisasi pasal.6 Sedangkan tujuan bantuan 

OMS bagi Direktorat Politik Dalam Negeri  menurut Kasubdit 

Implementasi Kebijakan Politik Direktorat Politik Dalam Negeri 

Kesbangpol Kemdagri, Lutfi: 

“…adalah untuk memberikan pendidikan politik, mengajak 
masyarakat, Ormas-ormas untuk ikut serta berperan dalam 
mensukseskan program pembangunan yang diakui oleh 
pemerintah tidak dapat secara keseluruhan dilakukannya. Oleh 
karena itu pemerintah dalam hal ini Kesbangpol Kemdagri 
butuh “penyambung tangan” untuk bisa menjangkau 
masyarakat luas.” 7 

                                      
5 Wawancara dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesbangpol Kemendagri, di Kantor 

Kesbangpol Kemendagri Jl. Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat.    
6 Wawancara dengan Kasubdit Perilaku perekonomian Masyarakat, Cecep Agus S, 
tanggal 22 Juli 7 2012  
7 Wawancara dengan Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Direktorat Politik Dalam 

Negeri Kesbangpol Kemdagri, Lutfi, di Kantor Kesbangpol Jl. Medan Merdeka Utara 
Jakarta Pusat, 2012. 
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Dengan demikian bila dilihat dari perspektif tujuan Kesbangpol 

Kemdagri memberikan bantuan ke OMS, maka realisasi 

program/kegiatan bantuan OMS itu dapat dikatakan belum 

sepenuhnya berhasil. Meskipun demikian jika dilihat dari indikator 

tujuan Kesbangpol Kemdagri itu menyalurkan bantuan OMS, dapat 

dikatakan tetap ada optimisme keberhasilan. Hal itu dapat dicermati    

dari dua aspek yaitu :  

(1) Stabilitas politik di daerah.  

OMS yang menerima bantuan cenderung mau diajak 

bermitra dan tidak lagi menyerang pemerintah;   

(2) Ketersediaan informasi.  

Melalui bantuan OMS itu Kesbangpol Kemdagri juga 

memperoleh manfaat lain berupa suplai informasi terbaru 

dari para OMS yang menjadi “binaan/mitranya”.  

  Sebagai penegasan atas kedua hal tersebut, Kasubdit 

Implementasi Kebijakan Politik Direktorat Politik Dalam Negeri 

Kesbangpol Kemdagri, Lutfi, mengatakan: 

“Harus ada pendekatan, karena kalau dibiarkan akan semakin 
liar dan berbahaya. Tujuannya satu yaitu penguatan sistem 
demokrasi, sistem presidensil. Kalau kita biarkan ada 
kecenderungan mereka ke mana-mana. Satu contoh dalam 
penyusunan RUU Ormas mereka sudah berkomentar, ke 
Senayan untuk melakukan pressure. Padahal sebaiknya 
langsung aja ke institusi yang sudah ada. Jangan mereka 
paksakan keinginannya.”8 

Seperti direktorat lainnya di lingkungan Kesbangpol Kemdagri, 

Direktorat Kewaspadaan juga melihat pentingnya OMS sebagai mitra 

yang bisa menyampaikan visi dan misi dari pemerintah dalam hal ini 

Kesbangpol Kemendagri. Dengan menjadikannya sebagai mitra, 

paling tidak pemerintah dalam hal ini Kesbangpol Kemendagri 

                                      
8 Wawancara dengan Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Direktorat Politik Dalam 
Negeri Kesbangpol Kemdagri, Lutfi, di Kantor Kesbangpol Jl. Medan Merdeka Utara 
Jakarta Pusat, 2012. 
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memiliki jaringan informasi yang akurat yang dapat menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat. Alfian Kepala Seksi Wilayah III 

Direktorat Kewaspadaan Kesbangpol Kemdagri menegaskan bahwa 

tujuan bantuan OMS belum sepenuhnya tercapai, karena tidak 

semua unsur masyarakat yang ikut utamanya tokoh-tokoh 

masyarakat yang vokal. Walaupun demikian telah dirasakan 

manfaatnya yaitu bisa membangun jaringan komunikasi/deteksi dini 

untuk informasi tentang terorisme, hal-hal yang mengganggu ideologi 

Pancasila, bencana alam, dan lain-lain.9 

Begitu pula dengan perspektif tujuan pemberdayaan OMS 

dalam arti ketat, realisasi program/kegiatan bantuan OMS juga dapat 

dikatakan belum berhasil memberdayakan OMS. Secara politik 

bantuan itu hanya berhasil menempatkan OMS pada posisi “mitra” 

pemerintah untuk tidak mengatakan menjadi subordinasi dari 

pemerintah (Kesbangpol kemdagri), yaitu OMS tidak lebih dari 

sekedar instrumen atau bagian dari mata rantai birokrasi Kesbangpol 

Kemdagri untuk menjangkau masyarakat bawah, dimana OMS 

hanya sebagai pelaksana dari proram/kegiatan pemerintah. Secara 

tidak langsung Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Direktorat 

Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kemdagri, Lutfi, tidak menepis 

anggapan itu dengan mengatakan: 

“Tujuan dari kegiatan kerjasama ini adalah dalam rangka 
pembinaan politik, membantu pemerintah memenuhi aspirasi 
masyarakat mengingat tangan kami tidak sampai ke 
masyarakat, dan menempatkan LSM kembali dalam sistem 
politik yang seharusnya, tidak hanya partai politik, eksekutif, 
legislatif, apalagi di tengah apatisnya masyarakat terhadap 
parpol.”10 

                                      
9 Wawancara dengan Alfian, Kepala Seksi Wilayah III Direktorat Kewaspadaan 

Kesbangpol Kemdagri, tanggal  di Kantor Kesbangpol Kemendagri Jl. Merdeka Utara 
Jakarta Pusat. 

10 Wawancara dengan Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Direktorat Politik Dalam 
Negeri Kesbangpol Kemdagri, Lutfi, di Kantor Kesbangpol Jl. Medan Merdeka Utara 
Jakarta Pusat, 2012. 
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Padahal tujuan dari program/kegiatan bantuan OMS dalam arti 

normatif  adalah untuk menciptakan OMS yang mandiri, independen, 

kredibel, transparan, akuntabel dan partisipatif melalui program/ 

kegiatan pemberdayaan kapasitas dan kapabilitas OMS yang 

mencakup penguatan visi, misi, program, organisasi, manajemen 

dan kepemimpinan. Tujuan program/kegiatan bantuan OMS dalam 

konteks pemberdayaan OMS adalah melampaui pengertian sekedar 

obyek, yaitu sebagai bagian dari infra-struktur politik dalam 

melaksanakan fungsi-fungsi input sistem politik, seperti fungsi 

artikulasi dan agregasi politik, serta fungsi sosialisasi dan komunikasi 

politik.   

3.1.2.  Seleksi, Pelaksanaan dan Pelaporan  

Dalam hal seleksi dan pelaksanaan program/kegiatan bantuan 

OMS, semua direktorat di Kesbangpol Kemdagri tetap mengacu 

pada: (1) Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1985 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan; (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 

18; (3) Permendagri Nomor 44 Tahun 2010; (4) Peraturan Menteri 

Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2011;                        

(5) Permendagri Nomor 26 Tahun 2012; (6) Aturan tentang tata 

pelaksanaan kerjasama ormas sampai ke daerah tahun 2008, dan 

(6) Tata Kelola Keuangan.   

Kesbangpol Kemdagri mengakui kalau semua peraturan hukum 

itu terdapat berbagai kelemahan dan hanya Permendagri Nomor 44 

Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 yang dinilai 

cukup mendukung seleksi dan pelaksanaan kegiatan/program 

Bantuan OMS. Sementara UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan 

keadaan, karena tidak mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai 

pihak.  

Diantara kelemahan dari semua  peraturan hukum itu adalah 

tidak adanya ketentuan yang dapat mencegah kepentingan para 

politisi terutama politisi partai  menyusup dalam kegiatan/prgram  
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OMS, seperti kepentingan politik para politisi partai yang dapat dilihat 

dari sikap ‘ngotot’ anggota DPR tertentu yang memperjuangkan 

OMS “binaannya” dalam memperoleh bantuan OMS. Menanggapi 

fenomena itu, Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Direktorat 

Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kemdagri, Lutfi, mengatakan: 
“Kegiatan bantuan ormas ditujukan kepada ormas yang sudah 
memenuhi ketentuan yang ditetapkan pihak Kesbangpol 
Kemdagri. Memiliki kapabilitas dan akuntabilitas. Ketentuan 
diantaranya adalah memiliki SKT (surat keterangan terdaftar), 
NPWP. Ormas yang memenuhi ketentuan administrasi dapat 
mengajukan proposal kegiatannya. Jika proposal disetujui 
selanjutnya harus sepakat melalui MoU. Dana kegiatan yang 
diajukan oleh ormas tidak diberikan sebelum kegiatan 
berlangsung, tetapi diberikan setelah kegiatan selesai, atau 
dengan kata lain dengan sistem reinbeurs. Jenis kegiatan 
bantuan Ormas dapat berupa seminar, dialog, dan 
pewayangan.”11  

Bantuan OMS yang disalurkan Kesbangpol Kemdagri kepada 

OMS dalam bentuk kegiatan seminar, dialog atau sarasehan dengan 

tema-tema wawasan nusantara, ketahanan nasional, ideologi, 

terorisme. Istilah program bantuan OMS untuk suatu kegiatan oleh 

Kesbangpol Kemdagri disebut paket, dimana setiap paket besaran 

anggarannya 30–40 juta rupiah.12 Tentang bentuk kegiatan OMS, 

Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Direktorat Politik Dalam 

Negeri Kesbangpol Kemdagri, Lutfi, mencontohkannya dengan 

mengatakan:  

“Pendidikan politik, wawasan kebangsaan, semacam seminar, 
dialog, kadang ada juga pewayangan seperti di Sumba,            
di Jawa, untuk bisa menyambung komunikasi dengan 

                                      
11 Wawancara dengan Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Direktorat Politik Dalam 
Negeri Kesbangpol Kemdagri, Lutfi, di Kantor Kesbangpol Jl. Medan Merdeka Utara 
Jakarta Pusat, 2012. 
12 Wawancara dengan Alfian, Kepala Seksi Wilayah III Direktorat Kewaspadaan 
Kesbangpol Kemdagri, tanggal  di Kantor Kesbangpol Kemendagri Jl. Merdeka Utara 
Jakarta Pusat. 
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masyarakat bawah yang terkadang memang sangat sulit 
nyambung.”13 

Terkait dengan seleksi bantuan OMS, semua direktorat              

di Kesbangpol kemdagri menegaskan perlunya aturan yang tegas 

tentang bentuk dan jenis OMS, serta keterlibatan kader partai politik 

dalam pembentukan OMS yang boleh atau tidak boleh menerima 

program/kegiatan bantuan OMS. Sebab, secara formal, misalnya, 

OMS dipersyaratkan membuat surat pernyataan tidak berafiliasi 

dengan parpol. Akan tetapi surat itu tidak menjamin OMS bebas dari 

kepentingan politik dari kader partai politik/afiliasi politik, karena 

dalam kenyataannya sebagian besar OMS yang menerima paket 

bantuan OMS diperjuangkan atau direkomendasi oleh anggota DPR 

dari kader partai politik.  

Seperti diakui oleh semua direktorat, seperti  Direktorat Bina 

Ideologi, Direktorat Poldagri, Direktorat Ketahanan Ekonomi, Seni 

dan Budaya bahwa beragamnya kepentingan politik yang menyusup 

dalam OMS membuat seleksi dan pelaksanaan program/kegiatan 

bantuan OMS hanya difokuskan pada pencapaian tiga tujuan pokok, 

yaitu: (1) untuk meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan 

bernegara; (2) mendorong OMS memiliki tanggung jawab kepada 

negara melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam berbangsa 

dan bernegara; (3) menciptakan situasi yang aman/kondusif dengan 

cara meredam/mengurangi situasi yang bisa menimbulkan konflik 

dalam rangka mencapai tujuan nasional.  

Secara ideal ketiga tujuan itu diakui oleh semua direktorat         

di Kesbangpol Kemdagri kalau tidak sesuai dengan makna 

sebenarnya dari pengertian pemberdayaan OMS. Namun 

beragamnya orientasi, kepentingan politik dan ekonomi dalam 

mendirikan OMS menjadikan kepentingan masyarakat,    bangsa dan 

                                      
13 Wawancara dengan Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Direktorat Politik Dalam 
Negeri Kesbangpol Kemdagri, Lutfi, di Kantor Kesbangpol Jl. Medan Merdeka Utara 
Jakarta Pusat, 2012. 
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negara harus ditempatkan di atas segala-galanya. “Kepentingan 

masyarakat, bangsa dan negara lebih prioritas dibanding 

kepentingan politik dan ekonomi dari para pendiri dan aktivis OMS”, 

tegas Baktiar.14  Karena itu, Kepala Subdit Bela Negara, Lahmuddin 

AR, juga sependapat dengan direktorat lainnya bahwa di tengah 

keterbatasan birokrasi pemerintah dalam menjangkau masyarakat 

“akar rumput” perlu melibatkan OMS dalam membantu 

mensosialisasikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, 

dan   upaya itu menurutnya sebagian telah diwujudkan dalam 

program/kegiatan bantuan OMS.15  

Semua direktorat di Kesbangpol Kemdagri mengaku ketiga 

tujuan tersebut berhasil jika indikatornya adalah terciptanya kondisi 

yang relatif aman, walaupun di tempat-tempat tertentu di wilayah 

Indonesia masih terlihat masyarakat dalam penyampaian aspirasi 

politiknya (demonstrasi) masih banyak yang melanggar aturan.        

Di Aceh, misalnya, seperti penilaian Direktorat Bina ideologi, efek 

dari pelaksanaan program/kegiatan OMS tahun 2011 adalah 

keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat dan generasi muda dalam 

program/ kegiatan pemerintah melalui bantuan OMS. Demikian pula 

di  Kalimantan Barat, Jawa dan Sulawesi Selatan, keterlibatan 

masyarakat yang dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam kegiatan 

program/kegiatan bantuan OMS membuat suasana politik relatif 

aman dan terkendali.  

Direktorat Bina Ideologi, juga berusaha menunjukkan tingginya 

minat keterlibatan masyakarat melalui program/kegiatan bantuan 

OMS dengan mencontohkan paket yang masih kurang. Semula 

direktorat ini merencanakan 103 paket, namun adanya kebijakan 

penghematan anggaran membuat 103 paket itu kemudian dikurangi 

hingga menjadi 50 paket yang disetujui, dan semuanya terealisasi 

                                      
14 Wawancara dengan Kepala Subdit Bakhtiar, di kantor Kesbangpol Kemdagri   Jl. 

Merdeka Utara Jakarta Pusat, 2012. 
15 Wawancara dengan Kepala Subdit Bela Negara, Lahmuddin AR, di kantor Kesbangpol 

Kemdagri   Jl. Merdeka Utara Jakarta Pusat, 2012. 
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pada tahun 2011, yang terbagi ke dalam Subdit Ideologi Pancasila 

dan Subdit Bela Negara dalam bentuk kegiatan pendidikan Pancasila 

dan cinta tanah air.   

Terkait kurangnya paket bantuan OMS yang tersedia, masalah 

yang muncul dalam distribusi paket bantuan OMS di semua 

direktorat Kesbangpol Kemdagri adalah seleksi OMS dalam 

penerimaan program/kegiatan bantuan OMS yang cenderung tidak 

merata dan tidak kompetitif, serta mengabaikan substansi 

kriteria/persyaratan, seperti tidak adanya verifikasi. Di Solo dan 

Makassar,  hanya OMS tertentu saja yaitu OMS yang memiliki akses 

jaringan informasi ke Kesbangpol Kemdagri termasuk di Kesbangpol 

Provinsi, yang dapat memperoleh bantuan OMS. Di Solo, bahkan 

terdapat kasus dimana seorang pendiri dan “pembina” OMS, serta 

aktivis partai memiliki sejumlah OMS “binaan”  yang dapat 

memperoleh bantuan OMS karena memiliki akses informasi dan 

jaringan langsung  ke Kesbangpol Kemdagri (lihat Lampiran 3). 

Sementara, OMS-OMS mapan seperti yang ada di Makassar, 

sebagaimana  diakui Andi Yudha Yunus, aktivis senior OMS, sama 

sekali tidak menerima paket bantuan OMS karena tidak mengetahui 

adanya paket bantuan OMS di Kesbangpol Kemdagri (lihat  

Lampiran 5).16  

Menurut Andi Yudha Yunus, kenyataan bahwa hanya OMS 

tertentu saja yang mendapat paket bantuan OMS dari Kesbangpol 

Kemdagri hal itu disebabkan karena tidak adanya informasi sampai 

ke daerah-daerah tentang bantuan OMS dan kriteria OMS yang 

dapat menerima bantuan OMS.17 Takwin, aktivis OMS di Makassar 

bahkan mengaku terus terang kalau hanya OMS yang selama ini 

beruntung di Makassar adalah OMS yang dipelihara oleh “broker 

politik” dan di bina oleh anggota DPR/DPRD tertentu, serta memiliki 

                                      
16 Wawancara dengan Andi Yudha Yunus aktivis senior OMS di Makassar, tanggal 21 
Nopember 2012. 
17 Wawancara dengan Andi Yudha Yunus aktivis senior OMS di Makassar, tanggal 21 
Nopember 2012. 
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jaringan    di lembag legislatif termasuk di daerah (DPRD). Dalam 

kasus yang relevan Takwin menegaskan bahwa di Makassar jangan 

pernah berharap OMS menerima paket bantuan OMS dari 

Kesbangpol Provinsi jika tidak memiliki orang dan jaringan di DPRD 

Provinsi.18 “Selama ini OMS yang menerima bantuan dari 

Kesbangpol Provinsi adalah OMS yang dibentuk dan atau dipelihara 

oleh para anggota DPRD”, tegas Takwin dengan nada kesal.19  

Meskipun demikian dalam tahap seleksi, semua OMS yang 

ingin mendapatkan bantuan OMS dari Kesbangpol Kemdagri 

dipersyaratkan membuat surat permohonan kerjasama dan proposal 

kegiatan yang ditujukan kepada Dirjen Kesbangpol Kemdagri melalui 

TU Sekretariat Ditjen Kesbangpol. Selanjutnya, TU Sekretariat Ditjen 

Kesbangpol kemudian melakukan seleksi yang dilakukan oleh Tim 

Verifikasi, dan jika memenuhi syarat maka proposal OMS tersebut 

lalu diarahkan ke direktorat masing-masing melalui TU untuk 

ditindaklanjuti oleh masing-masing Subdirektorat. Tim verifikasi 

Kesabngpol Kemdagri terdiri dari unsur sekretariat, direktorat dan 

subdit-subdit yang selanjutnya menyusun rancangan penetapan,   

dan oleh masing-masing subdit kemudian mempersiapkan MoU 

dengan OMS.  

Adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh 

OMS untuk mendapatkan Bantuan OMS dari Kesbangpol Kemdagri, 

antara lain: (1) surat permohonan kerjasama; (2) proposal kegiatan 

yang relevan dengan program ditandatangani oleh ketua atau 

sekjen; (3) akte notaris pendirian; (4) surat keterangan terdaftar 

(SKT) yang dikeluarkan Kemendagri; (5) susunan kepengurusan 

organisasi/ lembaga; (6) surat keterangan organisasi/lembaga;        

(7) rekening bank atas nama organisasi/ lembaga; (8) NPWP atas 

nama organisasi/lembaga; (9) surat pernyataan tidak terjadi konflik 

internal; (10) surat pernyataan tidak berafiliasi dengan parpol. 

                                      
18 Wawancara dengan Takwin aktivis OMS di Makassar tanggal 21 Nopember 2012 
19 Wawancara dengan Takwin aktivis OMS di Makassar tanggal 21 Nopember 2012 
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Tentang adanya seleksi bagi OMS penerima bantuan OMS, Kasubdit 

Implementasi Kebijakan Politik Direktorat Politik Dalam Negeri 

Kesbangpol Kemdagri, Lutfi, mengatakan:  

“Pertama verifikasi administrasi seperti SKT, NPWP, dan lain-
lain, yang kedua yang sifatnya substansi yaitu apakah mewakili, 
dalam arti sesuai dengan kepentingan yang kami perlukan. 
Tidak ada pengecekan administrasi di lapangan, karena sudah 
ada SKT yang sudah diverifikasi oleh kesbang daerah. SKT 
tidak mudah, karena verifikasi dan ada representatif.”20 

Dan memang menurut Kasubdit Ketahanan Seni, Budaya dan 

Agama, Bachtiar, Permendagri Nomor 44 Tahun 2010 Pasal 24 C 

yang mengatur tentang syarat OMS pemerima bantuan OMS hanya 

mensyaratkan SKT dan melalui revisi Permendagri Nomor 39 Tahun 

2011 diminta oleh auditor yang isinya harus disertakan bukti-bukti 

pelaksanaan kegiatan yang sah.21 

Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan program/kegiatan 

bantuan OMS. Pada tahap ini, kegiatan berlangsung dengan 

pengawasan Kesbangpol Depdagri dengan menjadi keynotespeaker, 

narasumber dan panitia (lihat Lampiran 1 dan 2). Keterlibatan 

personil masing-masing direktorat Kesbangpol Kemdagri dalam 

pelaksanaan program/kegiatan bantuan OMS di daerah pada 

umumnya dalam dua bentuk yaitu : (1) melakukan tugas 

pengawasan berdasarkan panduan form yang dibuat sendiri oleh 

Kesbangpol Kemdagri dan tanpa diketahui oleh OMS; (2) sebagai 

pembuka acara (keynotespeaker).  

Di lapangan, kehadiran personil Kesbangpol Kemdagri dalam 

pelaksanaan program/kegiatan bantuan OMS biasanya ditemani oleh 

personil Kesbangpol Provinsi. Di sini personil Kesbangpol Provinsi, 

melihat pelaksanaan program/ kegiatan bantuan OMS sebagai 

                                      
20 Wawancara  dengan Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Direktorat Politik Dalam 

Negeri Kesbangpol Kemdagri, Lutfi, di Kantor Kesbangpol Jl. Medan Merdeka Utara 
Jakarta Pusat, 2012. 

21 Wawancara dengan Kasubdit Ketahanan Seni, budaya, Agama dan kemasyarakatan, 
Bachtiar, tanggal 31 Juli 2012 di Kantor Kesbangpol Kemdagri Medan Merdeka Utara 
Jakarta Pusat. 
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sebuah “keberuntungan ekonomi” baginya, karena dalam menemani 

personil Kesbangpol Kemdagri biasanya ia juga diundang sebagai 

narasumber. Sedangkan bagi OMS penerima program bantuan 

OMS, undangan Kesbangpol Provinsi sebagai narasumber 

merupakan strategi OMS dalam merangkul Kesbangpol Provinsi 

karena umumnya OMS dalam mengajukan proposal ke Kesbangpol 

Kemdagri tidak menyertakan rekomendasi dari Kesbangpol Provinsi 

(lihat Lampiran 3). Menurut aktivis OMS di Solo, pada tahap ini OMS 

memang tidak mengeluarkan anggaran untuk membiayai kehadiran 

personil Kesbangpol Kemdagri, karena sudah ditanggung oleh 

pemerintah melalui Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Namun 

OMS tetap harus mengeluarkan sebagian dari anggaran 

program/kegiatan bantuan OMS tersebut untuk: (1) membayar honor 

personil Kesbangpol Provinsi  yang diundang sebagai narasumber/ 

pembicara; (2) tanda “ucapan terimakasih” kepada personil 

Kesbangpol Kemdagri yang hadir sebagai pengawas atau pembuka 

acara.  

Terakhir, tahap pelaporan pelaksanaan kegiatan. Pada tahap 

ini OMS yang menerima bantuan OMS wajib membuat laporan 

pertanggungjawaban dengan melampirkan surat pernyataan dari 

OMS bahwa kegiatan sudah dilaksanakan yang diketahui oleh 

Pemda setempat dengan menyertakan dokumentasi berupa foto-foto 

kegiatan. Laporan itu disusun dalam format laporan lengkap untuk 

selanjutnya diserahkan kepada Kesbangpol Kemdagri untuk melalui 

proses keuangan dan SP2T dalam rangka pencairan dana bantuan 

OMS. Tentang pencairan dana bantuan OMS, Kasubdit 

Implementasi Kebijakan Politik Direktorat Politik Dalam Negeri 

Kesbangpol Kemdagri, Lutfi, mengatakan:  

“Kami memberikan uang yang sebelumnya ada pengajuan 
proposal, dipelajari, apakah benar-benar memenuhi syarat,   
ada pertimbangan kapabilitas, uang tidak langsung diberikan, 
kerja dulu, dalam artian ada MoU, ada output, ada kroscheck, 
pelaporan. Kuitansi-kuitansi belanja benar-benar ada, baru 
dibayarkan. Jadi sifatnya re-inbeurs, kerja dulu baru uangnya 
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dibayarkan, yang sebelumnya ada MoU (kesepakatan). Kita 
belum pernah memberikan bantuan uang di awal kegiatan. 
Sistemnya kegiatan dulu baru dibayarkan belakangan uangnya. 
Ada pejabat yang membuka acara itu sebagai 
keynotespeaker.”22 

 
 

Meskipun argumen Kesbangpol Kemdagri kedengarannya 

logis, yaitu untuk memperbaiki hubungannya dengan BPK, tetapi 

sebenarnya mekanisme pencairan dana seperti itu justru memberi 

ruang “monopoli” bagi OMS yang memiliki modal awal untuk 

melaksanakan kegiatan/program bantuan OMS.  Selain itu 

mekanisme pencairan dana kegiatan/program bantuan OMS baru 

bisa terealisasi atau dibayarkan setelah OMS menyerahkan laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatannya 

membuktikan perlunya personil, organisasi dan sistem OMS 

dibenahi. Akibat mekanisme  seperti itu OMS yang tidak cukup 

modal awal sangat sulit melaksanakan program/kegiatan bantuan 

OMS tanpa bantuan para broker meskipun mungkin OMS-nya sudah 

memiliki pengalaman/sesuai program kerjanya. 

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa hanya OMS yang 

memiliki modal awal yang dapat melaksanakan kegiatan/program 

bantuan OMS, karena mekanisme pencairan dana kegiatan/program 

bantuan OMS baru bisa terealisasi atau dibayarkan setelah OMS 

menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program/ 

kegiatannya. Sebaliknya, OMS yang tidak cukup modal awal tetap 

sulit melaksanakan program/kegiatan bantuan OMS meskipun OMS-

nya memiliki pengalaman di bidang tersebut. 

 

 

                                      
22  Wawancara dengan Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Direktorat Politik Dalam 
Negeri Kesbangpol Kemdagri, Lutfi, di Kantor Kesbangpol Jl. Medan Merdeka Utara 
Jakarta Pusat, 2012. 
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3.1.3.  Manfaat dan Hambatan  

Kesbangpol Kemdagri juga tidak menyangkal kalau 

program/kegiatan bantuan OMS tidak sesuai dengan makna ideal 

dari pengertian pemberdayaan OMS, namun ia masih tetap melihat 

program/kegiatan bantuan OMS sangat bermanfaat bagi masyarakat 

dan Kesbangpol yang memang memiliki konsen di bidang kesatuan 

bangsa dan politik. Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik 

Direktorat Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kemdagri, Lutfi, 

menjelaskan manfaat dari kegiatan/program bantuan OMS bagi 

masyarakat dengan mengatakan: 

“Isu-isu masyarakat di tahun 2001-2002 tentang pisah NKRI, 
2004-2008 tentang terorisme, tahun 2008-sekarang isunya 
adalah kesejahteraan, Pemda harus lebih cepat memenuhi 
kesejahteraan masyarakat dalam rangka menguatkan NKRI, 
mengawal demokrasi, sistem presidensil, mengajarkan 
partisipasi demokrasi dalam Pilkada yang bersih, mengajarkan 
artikulasi politik dan lain-lain dengan baik.”23 

Mengenai kepercayaan OMS terhadap Kesbangpol Kemdagri 

sebagai penyalur bantuan OMS, semua direktorat mengakui hal itu 

berhasil bila dilihat  dari jumlah OMS yang mengajukan bantuan. 

Sebab, bagi Kesbangpol Kemdagri, OMS yang tidak mengajukan 

bantuan tidak serta merta dapat dijadikan indikator adanya 

ketidakpercayaan OMS terhadap Kesbangpol Kemendagri sebagai 

panyalur. Menurut Andi Yudha Yunus, aktivis OMS senior                  

di Sulawesi Selatan, ada banyak alasan yang dapat diterima 

mengapa OMS tidak mengajukan bantuan OMS kepada Kesbangpol 

Kemendagri, seperti: (1) tidak memiliki informasi yang cukup          

dari Kesbangpol Kemdagri; (2) jumah bantuan dana yang ditawarkan 

relatif kecil; (3) tidak sesuai dengan konsentrasi kegiatan OMS yang 

bersangkutan; (4) telah mendapatkan bantuan dana dari luar yang 

jumlahnya relatif besar; dan (5) syarat/kriteria dan prosedur yang 

                                      
23 Wawancara dengan Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Direktorat Politik Dalam 
Negeri Kesbangpol Kemdagri, Lutfi, di Kantor Kesbangpol Jl. Medan Merdeka Utara 
Jakarta Pusat, 2012. 
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diberlakukan Kesbangpol Kemendagri belum diterima baik oleh 

OMS.24  

Semua direktorat Kesbangpol Kemdagri mengaku kalau 

direktoratnya kekurangan sumber daya ahli di bidang masyarakat 

sipil yang dapat menseleksi proposal  kegiatan OMS. Sedangkan 

mengenai terbatasanya personil untuk mengikuti pelaksanaan 

kegiatan/program bantuan OMS di daerah-daerah, semua direktorat 

dapat mengatasinya dengan meminta bantuan tenaga/personil dari 

sub direktorat lain setelah ada kesepakatan untuk tidak 

melaksanakan kegiatan secara bersamaan. Sementara kendala 

finansial cukup dirasakan utamanya untuk kerjasama ormas              

di daerah yang jauh seperti Papua dan untuk kegiatan yang butuh 

dana yang tidak sedikit seperti pelatihan. Sebagai solusi atas 

terbatasnya anggaran, sub-direktorat Kesbangpol Kemdagri 

mengarahkan OMS untuk kerjasama dengan pihak lain, seperti pihak 

kampus dan lain-lain. 

Semua direktorat di Kesbangpol Kemdagri tidak dapat 

memastikan apakah bantuan seperti itu sangat bermanfaat dan 

dibutuhkan oleh OMS dan masyarakat. Namun menurut Kesbangpol 

Kemdagri banyaknya proposal yang masuk ke Kesbangpol Kemdagri 

dan banyaknya OMS yang mengungkapkan kekecewaaannya 

lantaran tidak menerima paket bantuan OMS karena keterbatasan 

paket yang tersedia meskipun OMS memenuhi syarat. Hal ini dapat 

menjadi indikator bahwa bantuan ini dibutuhkan oleh OMS dan 

masyarakat. Ada banyak alasan OMS meminta bantuan kepada 

Kesbangpol Kemdagri sebagaimana tercermin dalam proposal OMS, 

seperti kegiatan yang ingin dilakukan OMS itu penting bagi OMS dan 

masyarakat, sehingga mendesak untuk dilakukan dan alasan itu 

tentu sesuai dengan peruntukkan bantuan itu. Terkait manfaat 

bantuan OMS bagi OMS, Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik 

                                      
24 Wawancara dengan Andi Yudha Yunus aktivis senior OMS di Makassar, tanggal 21 
Nopember 2012. 
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Direktorat Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kemdagri, Lutfi, 

mengatakan:  

“Pada umumnya mereka harus benar-benar melakukan 
kegiatan karena kalau tidak benar maka tidak akan 
diprioritaskan lagi. Umumnya sudah mendekati bagus dan 
dipastikan tidak ada ormas yang aneh-aneh. Ormas harus 
tumbuh dalam negara demokrasi sebagai penyeimbang. 
Namun kita tidak bisa menutup mata adanya Ormas dijadikan 
pekerjaan, sekarang tugas kita harus memberdayakan Ormas 
seperti itu agar tidak mengganggu dan kita 
memberitahu/mengajarkan mekanisme penyampaian pendapat 
yang benar kepada Ormas tidak langsung turun ke jalan untuk 
demonstrasi, merusak fasilitas pemerintah dan menganggu 
kepentingan umum. LSM jadi lebih tertib, LSM yang sudah 
menerima kerjasama lebih tertib, yang garang menjadi lebih 
jinak dan tertib.”25 

Semua direktorat di Kesbangpol Kemdagri mengakui bahwa 

syarat/ kriteria yang harus dipenuhi oleh OMS untuk mendapatkan 

bantuan OMS dari Kesbangpol Kemdagri sudah sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Kesbangpol Kemdagri. Karena itu 

tidak ada kasus dimana ada OMS yang memenuhi syarat/kriteria tapi 

tidak mendapatkan bantuan. Justru yang terjadi menurut semua 

direktorat di Kesbangpol Kemdagri adalah banyak OMS yang 

memenuhi syarat untuk menerima bantuan OMS namun terpaksa 

harus kecewa karena terbatasnya paket bantuan yang tersedia            

di Kesbangpol Kemdagri.  

Terkait kendala dalam penyaluran bantuan OMS, semua 

direktorat secara tegas menyampaikan bahwa kesulitan umum yang 

dihadapi pemerintah khususnya Kesbangpol Kemdagri sekarang ini 

adalah seleksi OMS yang semakin hari jumlahnya semakin banyak. 

Adanya fenomena pembentukan OMS sekarang bukan lagi dilandasi 

oleh niat baik untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan, 

maupun untuk pemberdayaan masyarakat. Mengenai protes dari 

                                      
25 Wawancara dengan Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Direktorat Politik Dalam 
Negeri Kesbangpol Kemdagri, Lutfi, di Kantor Kesbangpol Jl. Medan Merdeka Utara 
Jakarta Pusat, 2012. 
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OMS yang tidak memenuhi syarat, Kasubdit Implementasi Kebijakan 

Politik Direktorat Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kemdagri, Lutfi, 

secara tegas mengatakan: 

“Ada, tapi kita juga harus tegas mengatakan bahwa ada 
prosedur yang tidak dipenuhi. Banyak juga LSM besar yang kita 
tolak. Ada juga orang besar di partai yang kita tolak, tapi 
tentunya dengan komunikasi yang pas. Ini tergantung 
komunikasi saja. Ada yang demo, ada surat kaleng, ya cara 
mereka mengajukan ketidakpuasan.”26 

Tentang adanya aktivis partai dan atau anggota DPR yang 

berada di balik dukungan dan pembentukan sejumlah OMS yang 

berusaha mendapatkan kegiatan bantuan OMS dari Kesbangpol 

Kemdagri, semua direktorat mengakui kalau hal itu sudah menjadi 

fenomena politik. Fenomena itu juga terjadi di daerah dimana aktivis 

partai dan atau anggota DPRD berusaha mendapatkan bantuan bagi 

OMS binaan atau bentukannya dari Kesbangpol Provinsi. Namun 

Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Direktorat Politik Dalam 

Negeri Kesbangpol Kemdagri, Lutfi, tetap bisa mengatasi keinginan 

anggota DPR yang secara terang-terangan dan terkadang memaksa 

agar OMS binaan atau bentukannya diberi bantuan OMS padahal 

OMS-nya tidak memenuhi syarat. Lutfi mengatakan:  

“Harus dikomunikasikan saja, tidak ada satu pun yang lolos, 
tetap harus memenuhi prosedur. Kalau ada yang tidak 
memenuhi syarat maka dikomunikasikan saja. Memang ada 
yang diprioritaskan tapi tidak banyak.” 27 

Sementara pemerintah juga tidak memiliki kekuatan untuk 

mencegah masalah seperti itu, karena regulasi yang ada memang 

tidak mengatur tentang larangan anggota DPR dari kader-kader 

partai politik menjadi “pemilik saham” dengan berbagai istilah, seperti 

pembina atau penasehat OMS. Karena itu, Subdit Implementasi 

                                      
26 Wawancara dengan Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Direktorat Politik Dalam 
Negeri Kesbangpol Kemdagri, Lutfi, di Kantor Kesbangpol Jl. Medan Merdeka Utara 
Jakarta Pusat, 2012. 
27 Wawancara dengan Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Direktorat Politik Dalam 
Negeri Kesbangpol Kemdagri, Lutfi, di Kantor Kesbangpol Jl. Medan Merdeka Utara 
Jakarta Pusat, 2012. 
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Kebijakan Politik Direktorat Politik Dalam Negeri Kesbangpol 

Kemdagri melihat perlunya revisi Undang-Undang OMS yang dapat 

diterima oleh semua pihak terutama bagi OMS. Tentang kendala 

peraturan, Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Direktorat Politik 

Dalam Negeri Kesbangpol Kemdagri, Lutfi, mengatakan: 

“UU Ormas harus disempurnakan, karena memang sudah tidak 
pas dengan kondisi sekarang. Satu contoh, untuk 
membubarkan ormas sangat sulit. Seleksi Ormas, ada kasus, 
misalnya satu orang ada di LSM yang berbeda-beda, ada juga 
di organisasi lainnya. Hal ini terjadi karena diakomodasi/ 
dimungkinkan dalam UU. Ini kendala yang fundamental yang 
harus dibenahi yang ke depannya tidak boleh begitu lagi. 
Ketentuan ini harus diupayakan, sehingga ke depan tidak bisa 
seperti itu lagi. Kedua, tidak bisa mengidentifikasi ormas yang 
benar-benar bekerja untuk masyarakat. Jadi nanti ke depan 
ormas harus ditata agar tidak begitu. Ormas harus bergerak 
dengan koornya masing-masing. Tapi itu tidak mudah pak.”28 

Tentang masalah yang muncul dalam mendistribusikan atau 

menyalurkan bantuan OMS, Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik 

Direktorat Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kemdagri, Lutfi, 

menegaskan bahwa kendala utamanya adalah belum ditemukannya 

formula yang tepat (kesamaan cara pandang) dalam menangani 

OMS, sehingga UU Ormas perlu disempurnakan.29 Lebih lanjut Lutfi 

menjelaskan:  

“Kalau saya pikir kendalanya itu adalah bagaimana supaya 
mereka itu fokus kepada fungsi Ormas. Kita jangan apriorilah 
terhadap mereka (maksudnya OMS, penulis), perlu semacam 
keberpihakan. Perlu ada kesamaan cara pandang dan ya 
kadang-kadang sih saya merasa hal tersebut perlu dilakukan 
pendekatan dari pada dibiarkan. Apalagi terkait dengan LSM 
yang bergerak, kalau kita biarkan, dia akan mengganggu 
tatanan/sistem yang ada. Kalau saya liat ya kendalanya sih 
hanya perlu dirangkul. Jadi mereka melihat eksekutif, legislatif 
ada di sana, terus mereka bilang kami dimana? Sementara dia 

                                      
28 Wawancara dengan Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Direktorat Politik Dalam 
Negeri Kesbangpol Kemdagri, Lutfi, di Kantor Kesbangpol Jl. Medan Merdeka Utara 
Jakarta Pusat, 2012. 
29 Wawancara dengan Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Direktorat Politik Dalam 
Negeri Kesbangpol Kemdagri, Lutfi, di Kantor Kesbangpol Jl. Medan Merdeka Utara 
Jakarta Pusat, 2012. 
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merasa sama-sama warga negara, kadang-kadang mereka 
tidak yakin dengan tujuannya. Mereka seolah-olah liar ke sana 
ke mari. Tapi jujur tidak bisa dalam waktu cepat merubahnya. 
Melalui program ini, kita berikan tanggung jawab sebagai 
warganegara. “Tolong bantu kami karena tangan kami tidak 
sampai.” Kami akui bahwa ada beberapa hal yang krusial di 
birokrasi, tapi kalau mereka yang menyampaikan terkait dengan 
empat  pilar Kesatuan Indonesia, misalnya, mereka dapat 
mengemas dengan bahasa mereka. Mungkin lebih konek. Kita 
harus mencari suatu formula yang tepat. Tapi tidak semua 
Ormas/LSM begitu. Juga ada yang kadang-kadang tidak layak 
juga. Memang perlu pembinaan, ya tidak bisa dilepas, bisa 
menjadi liar, ibarat main layang-layang kita tarik ulur, tarik 
ulur”30 

Selain itu sejumlah kendala lainnya yang juga perlu 

diperhatikan, menurut Kasubdit Ketahanan Seni, budaya, Agama 

dan kemasyarakatan, Bachtiar, yaitu: (1) data keormasan yang perlu 

dibenahi. Sekarang ini pendataan masih dilakukan secara manual, 

masih 60-70% tidak dilengkapi dengan sarana yang cukup. 

“Pendataan secara manual saja sudah memperlihatkan lebih dari 

65.000 ormas yang terdaftar”, tegas Bachtiar; (2) SDM yang ada       

di Kesbangpol Kemdagri tidak memiliki keahlian khusus yang 

berhubungan dengan OMS. SDM yang dibutuhkan oleh Kesbangpol 

Kemdagri adalah SDM yang memahami filosofis kegiatan kemitraan, 

sedangkan SDM ini tidak disiapkan secara khusus. Selain itu, lanjut 

Bachtiar, SDM yang juga dibutuhkan adalah yang berlatarbelakang 

disiplin ilmu sosiologi; (2) APBN/APBD perlu mendukung tujuan 

Kesbangpol; (3) revisi mendasar melalui Undang-Undang dan 

Peraturan Pemerintah tentang pemberdayaan/ pembinaan.31  

Sedangkan dalam hal anggaran, kendalanya adalah ormasnya 

banyak, tapi paket bantuan kerjasamanya sedikit. Semua direktorat 

di Kesbangpol Kemdagri senada menegaskan bahwa bantuan OMS 

                                      
30  Wawancara dengan Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Direktorat Politik Dalam 
Negeri Kesbangpol Kemdagri, Lutfi, di Kantor Kesbangpol Jl. Medan Merdeka Utara 
Jakarta Pusat, 2012. 
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Wawancara dengan Kasubdit Ketahanan Seni, budaya, Agama dan kemasyarakatan, 
Bachtiar, tanggal 31 Juli 2012 di Kantor Kesbangpol Kemdagri Medan Merdeka Utara 
Jakarta Pusat.
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dalam bentuk pemberian “pupuk dan cangkul” itu bukan koor 

bisnisnya”. Penegasan itu untuk memperjelas bahwa tujuan bantuan 

OMS  harus sejalan dengan orientasi dan eksistensi Kesbangpol 

Kemdagri sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab 

terhadap pembinaan politik dalam negeri.  

Menurut Kesbangpol Kemdagri jika indikator keberhasilan 

program/ kegiatan bantuan OMS dilihat dari seberapa banyak 

bantuan “pupuk dan cangkul” diberikan kepada OMS, maka sudah 

pasti Kesbangpol dinilai gagal dalam menyalurkan bantuan OMS. 

Sebaliknya, jika tujuan bantuan OMS diadaptasikan dengan tujuan 

Kesbangpol Kemdagri sebagai penjaga stabilitas dan pembina politik 

bagi organisasi politik di tanah air, maka Kesbangpol setidaknya 

dapat dinilai berhasil menyalurkan bantuan OMS. Karena itu 

Kasubdit Ketahanan Seni, budaya, Agama dan kemasyarakatan, 

Bachtiar, meminta semua pihak yang berkompeten dengan bantuan 

OMS untuk segera duduk bersama untuk melakukan evaluasi 

menyeluruh terhadap program/kegiatan bantuan OMS untuk 

mencegah agar masalah politis dan yuridis yang dibawa oleh OMS 

tidak menjadi dasar bagi OMS dan instansi lain dalam 

mendiskriditkan Kesbangpol Kemdagri, seperti pihak ormas yang 

mengeluhkan dana yang belum turun sebelum kegiatan 

dilaksanakan.32 Itulah sebabnya menurut Kasubdit Perilaku 

perekonomian Masyarakat, Cecep Agus S, dan Kasubdit Ketahanan 

Seni, Budaya dan Agama, Bachtiar, mengapa Kesbangpol Kemdagri  

tidak melakukan interaksi berupa kerjasama dengan lembaga-

lembaga fungsional lainnya, kecuali Kesbangpol Provinsi,  itupun 

hanya sebatas koordinasi pada verifikasi di Kesbangpol daerah dan 

rekomendasi dari Pemda 

 

                                      
32 

Wawancara dengan Kasubdit Ketahanan Seni, budaya, Agama dan kemasyarakatan, 
Bachtiar, tanggal 31 Juli 2012 di Kantor Kesbangpol Kemdagri Medan Merdeka Utara 
Jakarta Pusat.
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Tabel 3.1: 

Jenis Kegiatan OMS di Solo/Surakarta  
Dari Bantuan OMS Kesbangpol Kemdagri  

Tahun Anggaran 2011 

No. Nama OMS Jenis Kegiatan Jumlah 
Kegiatan 

1. LSM Sentra  
Komunikasi Mitra  
Polisi (SENKOM) 

1. Semiloka Pendidikan Politik th 
2011 dengan tema kearifan lokal 
sebagai budaya politik unutk 
memperkuat karakter bangsa yang 
kokoh dalam kehidupan yang 
demokratis 

1 kali 

2. Badan Intelegence 
Pejoeang 1945 

1. Seminar wawasan kebangsaan 
bagi masyarakat th 2011 dengan 
tema “ Peran Masyarakat dalam 
mengisi pemabngunan nasional” 

1 kali 

3.  Lembaga Bina  
Masyarakat 
Marginal (LBMM) 

1. Forum dialog wawasan 
kebangsaan th 2011 dengan tema “ 
forum dialog kebangsaan dalam 
rangka persatuan dan kesatuan 
serta peningkatan kapasitas 
masyarakat 

2. Seminar dengan tema pendidikan 
politik untuk penguatan masyarakat 
dalam melakukan kontrol terhadap 
terselenggaranya pemerintahan 
yang baik 

2 kali 

4. Lembaga 
Penelitian Dan  
Pengkajian Untuk  
Pengembangan  
Sumberdaya 
(LP3S) 

1. Seminar wawasan kebangsaan th 
2011 dengan tema “ wawasan 
kebangsaan sebagai perekat untuk 
memperkokoh jati diri bangsa 
Indonesia 

2. FGD pendidikan politik th 2011 
dengan tema : Pendidikan etika 
politik sebagai pilar utama dalam 
upaya memperkuat jati diri bangsa 
dalam era demokrasi 

2 kali 

5. Forum Komunikasi  
Komunitas (Fokkus 
Difabel) 

1. Seminar wawasan kebangsaan th 
2011 bagi masyarakat dengan 
tema “dengan wawasan 
kebangsaan kita tingkatkan jiwa 
dan semangat nasionalisme” 

2. Seminar pendidikan politik th 2011 
dengna tema “ dengan pendidikan 
politik kita tingkatkan peran serta 
masyarakat dalam berdemokrasi 

2 kali 
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yang santun 
6. LSM Bina 

Masyarakat 
(BIMAS) 

1. Seminar sehari pendidikan politik 
bertema wawasan kebangsaan 

2. Seminar sehari dengan tema upaya 
membangun budaya politik 
berbasis budaya lokal 

3. Seminar sehari wawasan 
kebangsaan dengan tema 
membumikan nilai-nilai pancasila 
dalam berbangsa dan bernegara 

4. Seminar sehari pendididkan politik 
dengan tema “Penguatan 
penghayatan ideologi Pancasila 
pada generasi muda untuk 
meningkatkan rasa kebangsaan 
dan cinta tanah air” 

4 kali 

7. LSM Ikatan  
Pemuda 
Independent 
Indonesia (IKAPII) 

1. Seminar sehari pendidikan politik 
dengan tema wawasan 
kebangsaan 

2. Seminar sehari dengan tema 
“politik moderat sebagai sikap 
dalam konteks reinterpretasi 
wawasan kebangsaan untuk 
mencapai bangsa dan negara yang 
rachmatan lilalamin 

3. Seminar sehari wawasan 
kebangsaan dengan tema 
“Merefleksikan kemabali nilai-nilai 
luhur Pancasila sebagai falsafah 
hidup 

3 kali 

8. LSM Gema Kartini 
(GEMAK) 

1. Seminar sehari pendidikan politik 
dengan tema wawasan 
kebangsaan 

2. Seminar sehari pendidikan politik 
dengan tema “ Revitalisasi 
Pancasila untuk mewujudkan jatidir 
bangsa Indonesia 

3. Seminar sehari denga tema 
“sosialisasi peraturan perundang-
undangan bidang politik dan cinta 
tanah air 

4. Seminar sehari denga tema 
“sosialisasi peraturan perundang-
undangan bidang politik dan cinta 
tanah air 

5. Seminar sehari denga tema 
“sosialisasi peraturan perundang-
undangan bidang politik dan cinta 

8 kali 
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tanah air 
6. Seminar sehari denga tema 

“sosialisasi peraturan perundang-
undangan bidang politik dan cinta 
tanah air 

7. Seminar sehari denga tema 
“sosialisasi peraturan perundang-
undangan bidang politik dan cinta 
tanah air 

8. Seminar sehari pendidikan politik 
dengan tema “peningkatan 
kesadaran masyarakat akan nilai-
nilai luhur budaya bangsa” 

9. LSM Himpunan 
Anak Bangsa 
(HIMABA) 

1. Seminar sehari pendidikan politik 
dengan tema wawasan 
kebangsaan 

2. Seminar sehari pendidikan politik 
dengan tema wawasan 
kebangsaan 

3. Seminar sehari pendidikan politik 
dengan tema” penghayatan 
ideologi pancasila pada era 
globalisasi dan otonomi daerah” 

4. Seminar sehari dengan tema 
“revitalisasi implementasi 
pencapaian dalam membangun 
karakter bangsa” 

4 kali 

10. LSM Ikatan  
Pemuda 
Independent 
Indonesia 

1. Seminar sehari pendidkan politik 
dengan tema “ memperkokoh 
wawasan nusantara melalui 
penguatan penghayatan pancasila” 

1 kali 

11. LSM Gema Rakyat 
(GERAK) 

1. Dialog nasional kemandirian 
bangsa 

2. Seminar sehari wawasan 
kebangsaan dengan tema “ 
mempertebal komitmen 
kebangsaan” 

3. Seminar sehari wawasan 
kebangsaan dengan tema 
“wawasan kebangsaan dan cinta 
tanah air” 

4. Seminar sehari dengan tema 
“Penghayatan Pancasila dan 
Ideologi bangsa untuk 
menumbuhkembangkan kesadaran 
masyarakat 

4 kali 

12. Barisan Muda  
Demokrat (BMD) 

1. Seminar sehari dengan tema 
“Peran dan Fungsi Pancasila 5 kali 
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sebagai ideologi bangsa dalam 
menyikapi nilai-nilai universal” 

2. Seminar sehari denga tema 
“sosialisasi peraturan perundang-
undangan bidang politik dan cinta 
tanah air 

3. Seminar sehari denga tema 
“sosialisasi peraturan perundang-
undangan bidang politik dan cinta 
tanah air 

4. Seminar sehari denga tema 
“sosialisasi peraturan perundang-
undangan bidang politik dan cinta 
tanah air 

5. Seminar sehari denga tema 
“sosialisasi peraturan perundang-
undangan bidang politik dan cinta 
tanah air 

13. Pusat Paguyuban  
Budaya Nusantara 

1. Seminar “ Mewaspadai Ajaran 
Marxisme-Leninisme/Komuniasme 
ditinjau dari perspektif Yuridis RUU 
KUHP di Indonesia 

1 kali 

14. LSM GANNAS 
(Gerakan  
Nasionalis Sejati ) 

1. Serasehan wawsan kebangsaaan 
th 2011 dengan tema “dengan 
wawasan kebangsaan kita 
tingkatkan jiwa nasionalis 

2. Sarasehan pendidikan politik th 
2011 dengan tema “ Meningkatkan 
kesadaran masyarakat melalui 
pendidikan politik” 

2 kali 

15. Yayasan Nur Ilahi  
Nusantara 

1. Kegiatan semiloka : reposisi dan 
revitalisasi Pancasila dalam 
menghadapi tantangan globalisasi 
sebagau sebuah upaya 
menyeimbangkan akhlak dan 
intelektualitas dalam membangun 
bangsa 

1 kali 

Sumber: Diolah dari Kesbangpol Kemdagri dan wawancara dengan OMS Solo 
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Tabel 3.2: 
Nama-Nama OMS di Solo/Surakarta  

Penerima Dana Bantuan OMS dari Kesbangpol Kemdagri  
Tahun Anggaran 2011 

No. Nama Organisasi Alamat Banyaknya 
Kegiatan 

1. LSM Sentra Komunikasi  
Mitra Polisi (SENKOM) 

Jl. Ir. H. Sutarmi No. 54 Jebres,  
Surakarta Tlp (0271) 7553860 

1 kali 

2. Badan Intelegence  
Pejoeang 1945 

Jl. Kyai Mojo No. 4 Rt 04 Rw 23  
kel. Semanggi Surakarta 
Tlp 0271 8069366 

1 kali 

3.  Lembaga Bina Masyarakat 
Marginal (LBMM) 

Baron Gede Rt 01/02 Kel.  
Panularan kec. Laweyan Kota  
Surakarta Jawa Tengah 
Tlp. 0271 8008753 

1 kali 

4. Lembaga Penelitian Dan  
Pengkajian Untuk  
Pengembangan 
Sumberdaya (LP3S) 

Jl. Sere II No. 32A Rt 06/16  
Panjang Laweyan Surakarta 
Tlp. 0271 6123311,  
081329129129 

2 kali 

5. Forum Komunikasi   
Komunitas (Fokkus  
Difabel) 

Jl. Sumber Nayu Rt 007 Rw 12  
Kadipiro Banjarsari- Surakarta 
Tlp. 085642111246 

2 kali 

6. LSM Bina Masyarakat  
(BIMAS) 

Jl. KH. Mansyur No. 9 Komp.  
Rusunawa A-9 Kentingan,  
Jebres, Surakarta 

3 kali 

7. LSM Ikatan Pemuda  
Independent Indonesia  
(IKAPII) 

Jl. KH. Mansyur No. 9 Komp.  
Rusunawa A-9 Kentingan,  
Jebres, Surakarta 

2 kali 

8. LSM Gema Kartini Jl. Cut Nyak Dien No.15 RT002/  
RW003 Samaan, Sudirprajan,  
Jebres, Surakarta 

2 kali 

9. LSM Himpunan Anak  
Bangsa (HIMABA) 

Jl. Waringin No. 8 Pucang Sawit  
Rt 003 Rw 006 Jebres  
Surakarta 

3 kali 

10. LSM Ikatan Pemuda  
Independent Indonesia 

Jl. Ir. Sutami No. 25A Ketingan  
Jebres, Surakarta 

1 kali 

11. LSM Gema Rakyat  
(GERAK) 

Jl. KH. Mansyur Kompleks  
Rumah Sewa Blok A9  
Kentingan Jebres, Surakarta 

7 kali 

12. Barisan Muda Demokrat  
(BMD) 

Jl. KH. Mansyur Kompleks  
Rumah Sewa Blok A9  
Kentingan Jebres, Surakarta 

4 kali 

13. Pusat Paguyuban Budaya 
Nusantara 

Jl. Tanjung X No. 7 Kel.  
Karangasem Kec. Laweyan  
Kota Surakarta 

1 kali 

14 LSM GANNAS (Gerakan  
Nasionalis Sejati ) 

Jl. Giringan Rt. 02 Rw. 02  
Kartasura, Solo 

2 kali 

15. Yayasan Nur Ilahi  
Nusantara 

Jl. Transito Suronalan Rt. 04/  
RW 08 Pajang laweyan, Solo 

1 kali 

Sumber: Diolah dari Kesbangpol Kemdagri dan wawancara dengan OMS Solo 
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3.2.  Program/Kegiatan Penanggulangan Radikal Terorisme  

3.2.1.  Masa Transisi  

Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Teroris 

(BNPT) pada tahun 2012 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 

Tahun 2010 sebagai kelanjutan dari Desk Kesatuan Pemberantasan 

Terorisme (DKPT) Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan 

(Kemenpolhukam) didasarkan pada tiga alasan pokok, yaitu:           

(1) program DKPT yang berfokus pada kegiatan “kejar tangkap” 

(pemberantasan teroris) ternyata tidak membuat gerakan radikal 

teroris berkurang. Sebaliknya justru semakin marak dan meluas;33 

(2) tuntutan yang begitu besar dari masyarakat dalam hal 

penanggulangan gerakan radikal terorisme; (3) diperlukan sebuah 

lembaga khusus setingkat kementerian yang dapat melakukan fungsi 

koordinasi di bidang penanggulangan radikal teroris yang mencakup 

semua lini kehidupan masyarakat dan pemerintahan.34  

Konsekuensi pembentukan BNPT tersebut adalah adanya 

sejumlah program/kegiatan di tahun 2011 yang dapat dikatakan 

besifat transisi, seperti program pencegahan, penindakan, 

perlindungan dan kerjasama. Disebut bersifat transisi, karena baik 

program dan sumber anggarannya maupun sumber daya 

manusianya selain masih tetap direncanakan dan berasal dari 

Kemenpolhukam (DKPT), namun pelaksanaannya sudah dilakukan 

oleh BNPT.  

3.2.2. Pelaksanaan Program/Kegiatan BNPT 

Kesadaran dan penekanan pada tugas dan fungsi 

penanggulangan bahaya gerakan radikal teroris, dan bukan pada 

penekanan pada “pemberantasan terorisme” membuat BNPT harus 

menata organisasinya dengan membentuk tiga Deputi yang dibantu 

oleh Sekretariat Utama dengan sejumlah bironya sebagai pemberi 

                                      
33 Wawancara dengan Deputi Kejatahatan Luar Biasa Kemenpolhukman, 2012 

34 Wawancara dengan Kemenpolhukam, Nopember 2012.  
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layanan. Ketiga Deputi BNPT yang dimaksud itu, yaitu: (1) Deputi 

Pencegahan yang membawahi tiga direktorat: (a) Direktorat 

Perlindungan Objek Vital; (b) Direktorat Pencegahan; (c) Direktorat 

Deradikalisasi; (2) Deputi Penindakan yang juga membawahi  tiga 

direktorat:  (a) Direktorat Penindakan yang bekerjasama dengan 

Densus 88; (b) Direktorat Pembinaan Kemampuan yang 

bekerjasama dengan Polri (Reserse) Polri, BIN dan TNI (BAIS);       

(c) Direktorat Penegakan Hukum yang bekerjasama dengan 

kejaksaan; (3) Deputi Kerjasama yang juga membawahi tiga 

direktorat: (a) Direktorat Kerjsama Bilateral; (b) Direktorat Kerjasama 

Multilateral, dan (c) Direktorat Kerjasama Konvensi PBB.35  

1.   Deputi Pencegahan  

a.  Direktorat Perlindungan Objek Vital  

Sedangkan Direktorat Perlindungan Obyek Vital telah 

membuat data base sistem keamanan transportasi nasional 

dalam menghadapi ancaman terorismedi 12 bandara dan    

12 pelabuhan laut, serta membuat Standart Operating 

Procedure (SOP) sistem keamanan penerbangan nasional 

dari ancaman terorisme.   

b.  Direktorat Pencegahan  

Pada tahun 2011, Direktorat Pencegahan telah 

melakukan empat jenis kegiatan, yaitu: (1) membentuk 

Satuan Tugas (Satgas) pencegahan di 32 provinsi;              

(2) melakukan pemetaan awal jaringan terorisme di 32 

provinsi; (3) membentuk 15 jaringan intelijen pencegahan;  

(4) melakukan sosialisasi, seminar dan kajian terorisme, 

sebanyak 9 kegiatan.    

Adapun program/kegiatan bidang pencegahan tahun 

2011 hingga tahun 2012 meliputi penataan dan pengenalan 

sistem keamanan kepada seluruh instansi pemerintah, 

                                      
35 Wawancara dengan Sekretariat Utama BNPT, 2012.  
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swasta dan BUMN, seperti  sistem pengamanan kepala 

negara, kedubes dan tamu negara, fasilitas/alat vital negara, 

serta fasilitas umum (kantor/gedung pemerintah, pelabuhan 

laut dan udara, stasiun, terminal, hotel dan mall-mall). 

Semua program yang dalam bentuk sistem itu, menurut 

pihak Direktorat Pencegahan, semuanya sudah dilakukan 

oleh BNPT, namun implementasinya tinggal tergantung pada 

masing-masing intansi/ institusi/ lembaga/organisasi.36  

Menurut pihak Direktorat Pencegahan, tugas BNPT 

yang hanya mencakup penataan/pembenahan dan 

pengenalan sistem keamanan ke semua pihak sudah 

dilakukan oleh BNPT dan mengenai pelaksanaannya 

tergantung masing-masing pihak karena itu bukan lagi 

tanggung jawab BNPT.37 Sementara sistem keamanan dan 

standart operating orocedure (SOP)  yang dirumuskan dan 

diperkenalkan oleh BNPT diakui oleh Direktorat ini dengan 

menegaskan bahwa sekarang ini semua sistem yang 

diusulkan BNPT itu dapat dikatakan belum ada yang 

melaksanakannya karena hal itu bukan merupakan 

kewenangan BNPT.38 Sistem pengamanan yang ada di 

instansi/lembaga pemerintah dan fasilitas umum sekarang ini 

masih sistem pengamanan internal, seperti deteksi logam 

dll.”, tegas staf Direktorat Pencegahan.39               

c.  Direktorat Deradikalisasi 

Selama tahun 2011 Direktorat Deradikalisasi BNPT 

telah melakukan sejumlah program/kegiatan, antara lain:    

(1) FGD kurikulum deradikalisasi; (2) TOT kontra radikalisme 

dan terorisme dengan 1 kegiatan bermitra dengan Lembaga 

                                      
36 Wawancara dengan Direktorat Pencegahan BNPT, 2012.  
37 Wawancara dengan Direktorat Pencegahan BNPT, 2012.  
38 Wawancara dengan staf Direktur Pencegahan BNPT, 2012.  
39 Wawancara dengan staf Direktorat Pencegahan BNPT, 2012.  
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Dakwah NU (LDNU); (3) melakukan kegiatan rehabilitasi 

mantan teroris di tiga lembaga pemasyarakatan, Lapas, 

(Lapas Porong, Lapas Palembang dan Lapas  Palu);           

(4) reedukasi sebanyak 1 kegiatan untuk mantan teroris dan 

keluarganya yang bermitra dengan Lembaga Kajian Islam 

dan Perdamaian LAKIP); (5) workshop berbasis kyai 

sebanyak 1 kegiatan  bermitra dengan Lembaga Pengkajian 

dan Pemberdayaan Umat (LPPU); (6) pemetaan Ormas 

sebanyak 2 kegiatan bermitra dengan LPPSDM; (7) TOT 

ulama dan pimpinan pesantren sebanyak 4 kegiatan bermitra 

dengan Pondok Pesantren Mahasiswa Al Hikam Depok; (8) 

rehabilitas melalui pendekatan agama dan ekonomi, bermitra 

dengan Lembaga Pendidikan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Islam (LPPMI); (9) pembinaan pemahaman 

Alquran dan Hadist sebanyak 3 kegiatan bermitra dengan 

IAIN Surakarta; (10) workshop strategi deradikalisasi 

sebanyak 1 kegiatan bermitra dengan Lembaga Pengkajian 

dan Pemberdayaan Umat (LPPU);  (11) resosialisasi mantan 

terorisme dan keluarganya sebanyak 1 kegiatan  bermitra 

dengan Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia 

(ADPISI).  

Program/kegiatan deradikalisasi BNPT bertujuan untuk 

menurunkan derajat radikalisme dan dalam rangka 

menangkal transformasi ideologi radikal.40 Untuk mencapai 

tujuan itu, pihak BNPT melalui Direktorat Deradikalisasi  

melakukan tiga kegiatan, yaitu: (1) kegiatan resosialisasi. 

Kegiatan resosialisasi menurut BNPT adalah bertujuan agar 

teroris dan mantan teroris serta keluarganya bisa 

bersosialisasi kembali dengan masyarakat seperti di 

Cirebon;  (2) kegiatan re-edukasi. Kegiatan re-edukasi 

                                      
40 Wawancara dengan Direktur Penindakan BNPT,  2012.  
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menurut BNPT bertujuan agar mantan teroris dan 

keluarganya terutama anak-anaknya diberikan pembinaan 

dan pemahaman kembali tentang hal ikhwal bernegara dan 

ajaran agama yang benar; (3) kegiatan rehabilitasi menurut 

BNPT  bertujuan agar teroris atau mantan teroris dipulihkan 

kembali status sosialnya melalui pembinaan kepribadian/ 

psikologis, pemahaman nasional dan pembinaan 

kemandirian dengan memberikan ketrampilan antara lain 

kerajinan tangan, pembuatan kue dan perbengkelan.41 

Di tahun 2011, hanya ada dua kegiatan re-edukasi 

yang dapat dilaksanakan oleh BNPT melalui OMS yang 

menjadi mitranya, yaitu:  kegiatan pelatihan, workshop dan 

dialog anti radikal di Yogjakarta dan Palu yang dilaksanakan 

di luar lapas. Pada tahun 2011 kegiatan rehabilitasi juga 

telah dilakukan baik di luar Lembaga Pemasyarakatan  

(Lapas) maupun di dalam Lapas, seperti di  Lapas Porong 

Surabaya, Lapas Palu dan Lapas Merahmata Palembang. 

Selanjutnya, kegiatan ini tetap berlanjut pada tahun 2012 

dengan menambah dua Lapas, yaitu Lapas Batu di 

Nusakambangan dan Lapas Semarang. Semua 

program/kegiatan di tahun 2011 itu, pendanaannya 

bersumber dari perbendaharaan negara, Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK) selanjutnya ke mitra. Pada Tahun 

2012, berlaku aturan bahwa anggaran dari KPPN langsung 

ke OMS mitra, sehingga tidak lagi melalui BNPT. 

Menurut OMS yang menjadi mitra BNPT, semua 

program itu sangat baik dan efektif, karena mantan teroris 

dan keluarganya masih sangat resisten terhadap aparat 

BNPT (Densus 88) dan proram/kegiatan BNPT. Melalui 

                                      
41 Wawancara dengan OMS mitra BNPT, 2012.  
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kegiatan olahraga, pelatihan wirausaha, kerajinan tangan, 

perbengkelan dan perhiasan tangan, materi-materi dari 

kegiatan resosialiasi dan reedukasi itu, seperti ideologi 

Pancasila, wawasan kebangsaan dan ajaran Islam dengan 

sangat mudah diterima oleh mantan teroris dan keluarganya, 

karena mereka merasa tidak diberi sesuatu oleh BNPT, 

selain melaksanakan kegiatan tersebut atas bimbingan OMS 

mitra BNPT.     

Ketiga program/kegiatan deradikalisasi tersebut 

(resosialisasi, reedukasi dan rehabilitasi) semuanya 

dilakukan oleh OMS yang dipilih oleh BNPT sebagai 

mitranya, seperti Lembaga pemberdayaan Muslim Indonesia 

(LPPMI) untuk kegiatan di dalam Lapas dan Inset dan 

Muslimat NU  untuk kegiatan di luar Lapas. Dengan demikian 

dapat ditegaskan kembali bahwa semua proram/kegiatan 

deradikalisasi BNPT tidak dilakukan sendiri oleh BNPT, 

melainkan oleh OMS yang menjadi mitra BNPT. Bahkan 

untuk terjun langsung ke lapangan, kecuali Lapas Palu 

karena napi radikal terorisnya tergolong “jinak” (teroris yang 

lahir dari arena konflik politik berdasar primodial agama di 

Poso), dalam rangka tugas monitoring dan mengawasi 

mitranya, pihak BNPT juga tidak bisa membawa nama 

BNPT, sehingga semua program/kegiatan BNPT itu benar-

benar dilakukan sepenuhnya oleh OMS yang menjadi mitra 

BNPT.42 Sebagai contoh di Lapas Nusakambangan dan 

Lapas Semarang para teroris masih sangat ekstrim dalam 

menolak kehadiran pegawai/staf BNPT. 

Dari perspektif tujuan dan pelaksanaan kegiatannya 

sendiri, khusus untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan 

perbengkelan, seperti di Lapas Palembang dan di Palu dan 

                                      
42 Wawancara dengan Kasubdit Deradikalisasi BNPT, Muslih,  2012.  
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pelatihan pembuatan kue yang dilakukan oleh mitra BNPT 

pada tahun 2011, seperti di Lapas Palembang dan di Poso 

dapat dikatakan relatif berhasil, karena selain diajar langsung 

oleh para ahlinya, para napi radikal teroris berserta 

keluarganya juga mengakui kalau mereka mendapat 

keterampilan baru yang sangat berguna.  

Di Palembang, tahun 2011, pelatihan perbengkelan 

bagi napi radikal teroris di laksanakan di dalam Lapas 

Merahmata. Pada pelatihan ini, pihak BNPT menggandeng 

Balai Latihan Kerja (BLK) Palembang sebagai mitranya. 

Sementara di Lapas Palu, tahun 2011, meskipun secara 

subtansi sama, instruktur perbengkelannya tidak 

didatangkan ahli dari luar Lapas, melainkan menggunakan 

tenaga napi yang memiliki keahlian perbengkelan. 

Untuk kegiatan pelatihan pembuatan kue bagi para 

keluarga napi radikal teroris di Palembang dan Palu, dari 

wawancara dengan orang tua kandung napi radikal teoris 

Heri di Palembang dan napi radikal teoris di Lapas Palu 

diketahui bahwa keterampilan membuat kue yang diberikan 

oleh pihak BNPT melalui mitranya sangat bermanfaat bagi 

para keluarga napi radikal teroris. Untuk pelatihan 

pembuatan kue bagi keluarga teroris di Palembang, pihak 

BNPT menggandeng ahli dari Kota Palembang yang 

memang memiliki keahlian khusus membuat kue. Dengan 

keterampilan itu, ibu kandung Heri mengaku dapat menjual 

kue di Lapas Merahmata Palembang, tempat anaknya 

berada. Menurut ibu kandung Heri, yang saat diwancara 

sedang terbaring di RS Siti Khodidjah Palembang yang 

ditemani oleh ayah kandung Heri, keterampilan yang ia 

peroleh di Lapas Merah pada tahun 2011 selama tiga hari 

sangat berguna bagi para keluarga napi radikal teroris. 

Dalam pelaksanaan pelatihan pembuatan kue, seperti yang 
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diakui ibu kandung Heri di Pelembang, pihak BNPT meminta 

peserta masing-masing 5 orang sebagai wakil keluarga 

untuk setiap satu orang napi radikal teroris. Namun karena 

keluarga napi radikal teroris Heri semuanya menjauh setelah 

Heri ditetapkan sebagai tersangka/napi radikal teroris, maka 

keluarga Heri hanya diwakili oleh ibu kandungnya, 

sedangkan empat orang lainnya diwakili oleh 

tetanggannya.43  

Pengakuan ibu kandung Heri itu dibenarkan oleh ayah 

kandung Heri dengan menegaskan bahwa hanya isterinya 

yang mengikuti pelatihan dan sangat gembira karena 

isterinya diberi kompor dan peralatan pembuatan kue yang 

tadinya dipergunakan di Lapas Merahamata. Dari manfaat 

itu, ayah kandung Heri juga tidak keberatan jika dirinya diberi 

keterampilan sebagai pekerja bangunan yang salama ini 

memang menjadi profesinya.44  

Ketika diminta penjelasan tentang bagaimana 

keberangkatan para keluarga napi radikal teroris dari daerah 

ke Lapas Maerahmata Palembang untuk mengikuti pelatihan 

pembuatan kue, ayah kandung Heri menjelaskan bahwa 

karena isterinya sangat dekat dengan Lapas Merahmata, 

maka ia cukup datang sendiri setelah diberi biaya 

transportasi oleh pihak pelaksana (mitra BNPT) yang 

jumlahnya cukup untuk ongkos naik ojek pulang-pergi.45 

Ayah kandung Heri tidak dapat memastikan bagaiman cara 

pihak BNPT mendatangkan para keluarga napi radikal teroris 

lainnya yang tinggal di luar kota atau yang sangat jauh dari 

                                      
43 Wawancara dengan orang tua (bapak) napi radikal teoris Heri di Lapas Merah Mata 

Palembang.  
44 Wawancara dengan bapak napi radikal teoris Heri di rumah Sakit Siti Khadijah 

Palembang.  
45 Wawancara dengan bapak napi radikal teoris Heri di rumah Sakit Siti Khadijah 

Palembang 
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Lapas Merah Mata, seperti keluarga Tony yang bertempat 

tinggal di luar Kota Palembang.46 Namun ia menduga pihak 

BNPT melalui pihak lain menjemputnya kemudian diinapkan 

di Palembang.  

Berbeda dengan keluarga napi radikal teroris di Palu 

yang mengikuti keterampilan membuat kue yang 

dilaksanakan di luar Lapas Palu, yaitu rumah salah seorang 

keluarga napi teroris di Poso. Seperti yang disampaikan oleh 

napi radikal teroris di Palu, para keluarga napi mendapat 

pelatihan pembuatan kue dari instruktur ahli yang 

didatangkan dari kota Palu.47 Menurutnya, pemberian 

keterampilan itu sangat berguna bagi para keluarga radikal 

teroris, karena selain hasilnya berupa kue yang dapat 

dinikmati langsung oleh para keluarga napi teroris, juga 

dapat menjadi bekal para keluarga napi radikal teroris untuk 

berjualan kue atau untuk usaha jasa pembuatan kue.48 

 

2.   Deputi Penindakan  

a.  Direktorat Penindakan  

Selama tahun 2011 Direktorat Penindakan daan 

Penggalangan Intelijen  BNPT telah melakukan sejumlah 

program/kegiatan, seperti: (1) penggalangan mantan teroris 

sebanyak 50 orang; (2) penggalangan tokoh agama 

sebanyak 40 orang; (3) penggalangan tokoh masyarakat 

sebanyak 60 orang; (4) kerjasama dengan jaringan intelijen 

di 11 instansi; (5) penggalangan kelompok tertentu sebanyak 

15 ormas; (6) pembentukan Satgas Penindakan sebanyak 

                                      
46 Wawancara dengan bapak napi radikal teoris Heri di rumah Sakit Siti Khadijah 

Palembang 
47  Wawancara dengan bapak napi radikal teoris di Lapas Palu  
48 Wawancara dengan para napi radikal teoris di Lapas Merah Mata Palembang dan 

Lapas Palu.  
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10 tim; (7) pembinaan jaringan intelijen sebanyak 50 

kegiatan, dan (8) pembentukan jaringan intelijen sebanyak 

30 jaringan.  

Menurut Direktorat Penindakan BNPT, program/ 

kegiatan penindakan tidak dapat dilepaskan dengan 

program/kegiatan intelijen, sehingga dapat dikatakan hampir 

seluruh (99%)  program/kegiatan direktorat ini merupakan 

kegiatan intelijen yang mencakup: (1) kegiatan pembuntutan; 

(2) kegiatan kontra intelijen; (3) kegiatan penetrasi, dan       

(4) kegiatan penceraiberaian.49 Keempat kegiatan itu 

semuanya bertujuan untuk mencegah aksi terorisme, 

meminimalisir dengan operasi intelijen, dan mengkoordinasi 

semua unsur dengan fungsi intelijen.50 

Dalam melaksanakan keempat kegiatan tersebut, pihak 

BNPT dalam hal ini Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri 

sebagai pelaksana hanya memusatkan pada target atau 

calon targetnya (obyek), yaitu: pihak yang terindetifikasi 

sebagai pelaku radikal terorisme (teroris), keluarga teroris 

yang potensial menjadi teroris dan mantan teroris yang 

terindikasi kembali melakukan kegiatan teror. Dengan target 

itu, tegas Direktur Penindakan BNPT, Petrus Reinhard 

Golose, maka tugas/pekerjaan Derektorat Penindakan BNPT 

atau Densus 88 Polri tidak dapat dikatakan lebih ringan, dan 

sebaliknya, justru harus bekerja keras, karena penindakan 

tidak akan pernah dilakukan kepada obyek hingga kegiatan 

berupa teror betul-betul terbukti akan dan telah dilakukan.51 

Sebagai contoh sejak tahun 2000 terdapat 775 kasus 

terorisme yang terekam oleh Densus 88 Polri (DKPT dan 

BNPT). 

                                      
49 Wawancara dengan Petrus Reinhard Golose Direktur Penindakan BNPT,  2012.  
50 Wawancara dengan Petrus Reinhard Golose Direktur Penindakan BNPT,  2012.  
51 Wawancara dengan Petrus Reinhard Golose Direktur Penindakan BNPT,  2012.  
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Sementara salah satu kendala utama yang dihadapi 

direktorat ini adalah tidak adanya peraturan hukum yang 

memberi kewenangan kepada BNPT dalam hal ini Densus 

88 Polri untuk melakukan penangkapan sebelum aksi teoris 

dilakukan, seperti Perpu Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Terorisme yang telah dicabut.52 Menurut Direktorat 

Penindakan untuk mencapai tujuan itu, terdapat hambatan 

aturan dalam pelaksanaannya, yaitu: (1) UU tentang 

deradikalisasi belum ada; (2) UU Momor 15 Tahun 2003 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus 

diamandemen yang tidak mendukung pelaksanaan 

penindakan gejala terorisme. Karena itu, menurut direktorat 

ini, UU Nomor 15 Tahun 2003 dan UU Penanggulangan 

Teorisme perlu diamandemen kembali, serta UU 

Deradekalisasi perlu dibuat agar BNPT memiliki kewenangan 

melakukan penangkapan kepada pihak yang diduga akan 

melakukan aksi teorisme untuk mencegah terjadinya aksi-

aksi teorisme.53 

b.  Direktorat Pembinaan Kemampuan  

Selama tahun 2011 Direktorat Pembinaan Kemampuan 

BNPT telah melakukan sejumlah program/kegiatan, antara 

lain: (1)  penyusunan SOP pelatihan dan pengembangan 

kemampuan di bidang penanggulangan terorisme, sebanyak  

2 SOP; (2) pelatihan bersama aparat Hankam sebanyak 1 

kegiatan; (3) pelatihan bersama aparat penegak hukum 

dalam bidang deteksi dan investigasi sebanyak 1 kegiatan.  

c.   Direktorat Penegakan Hukum 

Selama tahun 2011 Direktorat Penegakan Hukum 

BNPT telah melakukan sejumlah program/kegiatan, antara 

                                      
52 Wawancara dengan Direktur Deradikalisasi, 2012.  
53 Wawancara dengan Direktur Penindakan BNPT,  2012.  
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lain koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam rangka 

sinkronisasi aturan perundang-undangan, dengan 6 laporan 

3.   Deputi Kerjasama  

a.  Direktorat Kerjsama Bilateral  

Selama tahun 2011 Direktorat Kerjasama Bilateral 

BNPT telah melakukan sejumlah program/kegiatan, antara 

lain: (1) dukungan dari negara-negara  di kawasan Asia 

pasifik, Afrika, Timur Tengan, Amerika dan Eropa sebanyak  

6 forum; (2) kerjasama bilateral, telah disepakati dengan 

Belgia, Denmark, Australia, Inggris, Amerika Serikat, Jepang, 

Selandia  Baru dan Pakistan.  

b.  Direktorat Kerjasama Multilateral 

Selama tahun 2011 Direktorat Kerjasama Multilateral 

BNPT telah melakukan sejumlah program/kegiatan, antara 

lain: (1) penetapan posisi Indonesia di forum ASEAN, APEC, 

ASEM, Uni Eropa, UNGCTS, UNODC, dan GCTF;              

(2) perolehan dukungan dari 6 forum internasional dalam 

penanggullangan teroris, yaitu dari ASEAN, APEC, ASEM 

FEALAC, PBB dan NON PBB; (3) kerjasama dengan forum 

internasional dengan 2 naskah kerjasama yang telah 

disepakati; 4) mengikuti seminar internasional deradikalisasi.  

c. Direktorat Kerjasama Konvensi PBB 

Selama tahun 2011 Direktorat Konvensi dan Perangkat 

Hukum Internasional  BNPT telah melakukan sejumlah 

program/kegiatan, antara lain: (1) Usaha meratifikasi 

konvensi internasional menyangkut maslah terorisme, 

dengan 2 usulan; (2) menyepakati kerjasama dalam rangka 

bantuan teknis dan penataan perangkat hukum nasional 

untuk penanggulangan terorisme. 
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3.2.3. Tujuan Program/Kegiatan   

Selama tahun 2011 pihak BNPT telah melaksanakan sejumlah 

kegiatan yang berada dalam lingkup deputi/direktorat dengan 

mengacu pada sejumlah aturan, seperti Perpu RI Nomor  1 Tahun 

2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Perpu 

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perpu RI Nomor 1 

Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

(Peristiwa Bom Bali 12 Oktober 2002), UU RI Nomor 15 Tahun 2003 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan 

Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan nasional 

Penanggulangan Terorisme.  

Adapun tujuan dari kegiatan dari masing-masing direktorat, 

yaitu: (1) Direktorat Pencegahan untuk meningkatkan pengawasan 

dan kewaspadaan dengan tercegahnya aksi terorisme serta 

terdeteksinya secara akurat rencana aksi terorisme; (2) Direktorat 

Perlindungan untuk terlindunginya obyek vital, wilayah pemukiman 

dan wilayah publik dari aksi terorisme termasuk kepentingan 

Indonesia di Luar negeri; (3) Direktorat radikalisasi adalah 

menurunnya ideologi radikal dan tindak kekerasan serta propaganda 

ideologi radikal; (4) Direktorat  Radikalisasi adalah terhindarnya 

masyarakat dari pengaruh radikalisme, dan para mantan teroris 

meninggalkan ideologi radikal dan aksi kekerasan; (5) Direktorat  

Penindakan dan Direktorat  Penegakan Hukum adalah tercapainya 

efektivitas penindakan dan penegakan hukum atas kasus tindak 

pidana terorisme; (6) Direktorat Penindakan adalah digagalkannya 

aksi terorisme dan terungkapnya jaringan terorisme dan pelaku aksi 

teror; (7) Sekretariat yaitu meningkatnya kapasitas aparat yang 

profesional dan kompeten dalam penanggulangan terorisme;           

(8) Direktorat Kerjasama Internasional yaitu tercapainya kepentingan 

Indonesia di dalam penanggulangan terorisme melalui kerjasama 

internasional.  
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Menyangkut pencapaian tujuan program/kegiatan deradikalisasi 

BNPT (reedukasi, resosialisasi dan rehabilitasi) yaitu perubahan 

ideologi yang dianut oleh para napi radikal teroris tentu bukanlah 

perkara mudah. Hal itu terungkap dalam wawancara dengan para 

napi radikal teroris di Lapas Palembang dan Lapas Palu. Di 

Palembang, kedua napi radikal teroris, Heri dan Tony, mengakui 

kalau kegiatan perbengkelan yang memuat kegiatan reedukasi, 

resosialisasi dan rehabilitasi yang dilakukan oleh PBNPT melalui 

mitranya itu hanya menghabiskan uang negara saja jika tujuannya 

adalah untuk mengubah ideologi/keyakinan para napi radikal 

teroris.54 Di Palu juga demikian, keempat napi radikal teroris 

mengakui kalau kegiatan perbengkelan yang diikutinya tidak banyak 

manfaatnya.     

Dari manfaat dan kegunaan kegiatan, sambil tertunduk dan 

tertawa tipis, kedua napi teroris Lapas Merah mata Pembang itu, 

Heri dan Tony, mengakui kalau kegiatan BNPT itu sedikit banyak 

ada guna dan manfaatnya kelak. Namun keduanya meragukan 

keahlian perbengkelan yang diterimanya itu dapat dicapai jika waktu 

pelatihan hanya berlangsung selama tiga hari saja. “Waktu tiga hari 

itu bagi kami hanya bisa membuat kami ahli dalam membuka baut 

motor”, kata Heri dan Tony sambil tersipu yang terkesan mengejek      

pihak BNPT dan mitranya. Sebaliknya, Heri dan Tony yang terlihat 

sangat bersemangat menyampaikan bahwa program deradikalisasi 

BNPT berupa resosialisasi, reedukasi dan rehabilitasi yang ditujukan 

kepada para napi radikal teroris tidak akan pernah berhasil jika 

dilakukan melalui kegiatan perbengkelan atau sejenisnya.55   

Mewakili para napi radikal teroris lainnya, kedua napi Lapas 

Merah Mata Palembang itu sangat tegas mengatakan bahwa 

                                      
54 Wawancara dengan bapak napi radikal teoris Heri dan Tony di Lapas Merah Mata 
Palembang Nopember 2012. 
55  Wawancara dengan para napi radikal teoris di Lapas Merah Mata Palembang dan 

Lapas Palu.  
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program deradikalisasi yang tepat dan seharusnya dilakukan 

Pemerintah, BNPT, Polri dan pihak lain yang terkait sekarang ini 

adalah duduk bersama (dialog) dengan semua orang tokoh-tokoh 

atau organisasi Islam yang dicap sebagai radikal teroris untuk 

mencari solusi atau jalan keluar agar umat Islam di Indonesia dan di 

seluruh dunia dijamin keamanannya atau tidak lagi ditindas oleh 

kaum kafir.56  

Sebagai penekanan atas aspirasinya itu, Tony dengan tegas 

mengatakan bahwa sampai kapanpun  dan dimana pun juga ia akan 

selalu menjadi teroris jika umat Islam di belahan dunia manapun 

selalu ditindas atau diperangi, sehingga pemberian keahlian 

perbengkelan atau apapun bentuk dan namanya menjadi tidak ada 

gunanya.57 Nada yang sama juga disampaikan oleh keempat napi 

radikal teroris  di Lapas Palu yang mengaku kegiatannya bukan 

sebagai aksi teroris, melainkan sebagai aksi balas dendam atas 

pembataian para keluarganya.58 Keempat napi radikal teroris Lapas 

Palu mengaku bahwa dari perspektif pelaksanaan kegiatan 

perbengkelan pada tahan 2011 sudah sesuai dengan kaidah 

profesionalisme, karena kegiatan itu ditangani oleh ahli di bidangnya 

(memiliki keahlian atau kemahiran).59 Seperti halnya pelatihan 

perbengkelan  di Lapas Palembang yang menggadeng BLK sebagai 

mitra ahli, di Lapas Palu pelatihan  perbengkelan juga menggunakan 

instruktur ahli dari napi Lapas Palu yang memiliki keahlian khusus     

di bidang perbengkelan. “Di sini, kami dilatih oleh napi China kasus 

narkoba yang memiliki keahlian di bidang service motor, dia memiliki 

                                      
56
 Wawancara dengan para napi radikal teoris di Lapas Merah Mata Palembang. Istilah 

kafir yang digunakan para napi radikal teroris Lapas Merah Mata Palembang adalah 
untuk menyebut Amerika dan Sekutunya termasuk orang Indonesia yang menjadi kaki 
tangannya yang memusuhi Islam. Wawancara dengan Tony dan Heri di Lapas Merah 
Mata Palembang Nopember 2012     
57 Wawancara dengan Toni dan Heri di Lapas Merah Mata Palembang Nopember 2012     
58  Wawancara dengan para napi radikal teoris di Lapas Merah Mata Palembang dan 

Lapas Palu.  
59 Wawancara dengan Direktur dengan Kerjasama Multilateral dan Staf BNPT, Muslih, 
2012     
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bengkel dan toko alat-alat/onderdil/sperpat motor”, kata Hasanuddin, 

napi radikal teroris di Lapas Palu.60 Namun, lanjut Hasanuddin, 

keterampilan itu sama sekali tidak bisa menghilangkan perasaan 

dendam teman-teman kami yang keluarganya dibantai oleh agama 

lain dalam kasus konflik Poso”.     

3.2.4. Kendala dan Upaya Mengatasinya 

Di banding lembaga atau instansi lainnya seperti BIN, BAIS dan 

Polri yang memang tidak dikhususkan menangani gerakan radikal 

terorisme, BNPT dapat dikatakan tidak menghadapi persoalan 

anggaran yang begitu serius jika tidak ingin dikatakan tidak 

kekurangan. Dikatakan demikian karena anggaran yang ada sudah 

mencukupi alokasi untuk membayar: (1)  gedung perkantoran yang 

masih disewa; (2) staf/pegawai “kriman/pinjaman” dari intansi 

Kementerian terkait yang jumlahnya masih sangat sedikit;               

(5) pelaksanaan program yang menekankan pada fungsi koordinasi 

dengan instansi terkait.  

Namun jika diasumsikan bahwa program/kegiatan di bidang 

tertentu lebih penting dan lebih prioritas dibanding dengan 

program/kegiatan di bidang penindakan, seperti antara program/ 

kegiatan deradikalisasi dan program/kegiatan intelijen (pembuntutan, 

kontra intelijen, penetrasi, dan penceraiberaian), maka anggaran 

BNPT dapat dikategorikan masih tergolong kekurangan. Menurut 

Direktorat Deradikalisasi dan Direktorat Kerjasama Multilateral, yang 

membuat BNPT terlihat kekurangan anggaran karena BNPT 

berasumsi bahwa semua program/kegiatan di setiap direktorat sama-

sama pentingnya, sehingga membuat anggaran seharusnya terserap 

secara merata di semua direktorat.61    

                                      
60 Wawancara dengan Hasanudidin, napi radikal teroris Poso, di Lapas Palu tanggal 22 
Nopember 2012.     
61 Wawancara dengan Hasanudidin, napi radikal teroris Poso, di Lapas Palu tanggal 22 
Nopember 2012.     
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Disamping itu sejumlah kendala lain yang dihadapi BNPT, 

diantaranya:  (1) kurangnya kemampuan SDM yang paham tentang 

agama (ideologi), psikologi dan kemampuan komunikasi yang baik; 

(2) spesialisasi SDM terutama di Sekretraiat yang masih sangat 

terbatas; (3) anggaran untuk reedukasi, resosialisasi dan rehabilitasi 

yang masih terbatas; (4) sarana dan prasarana yang belum 

memadai, seperti kantor yang masih di sewa dan sejumlah peralatan 

yang masih menggunakan milik lembaga/kementerian lain.  

Untuk kendala kekurangan jumlah staf, BNPT berusaha 

mengatasinya dengan melibatkan personil dari intansi lain yang 

disebutnya sebagai strategi “kerja cerdas”. BNPT dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya masih menggunakan staf 

dengan status personil pinjaman (SDM) dari lembaga atau 

kementerian terkait, seperti Polri, BIN, TNI (TNI AD, TNI AU,          

TNI AL), Kemenhan, Kemenpolhukam, Kemendagri, Kemenlu dan 

Kemenag. Padahal secara politik status staf/pegawai (personil 

BNPT) yang demikian cenderung menimbulkan sikap/loyalitas 

ganda. Di satu sisi mereka bekerja di BNPT sebagai staf/pegawai, 

tapi di lain sisi loyalitasnya pada lembaga yang mengutusnya tidak 

dapat hilang. Untuk sekretariat, BNPT mengaku kalau SDM yang 

dibutuhkan adalah yang memiliki kemampuan di bidang keuangan. 

Sedangkan untuk anggaran program/kegiatan rehabilitasi, 

reedukasi dan resosialisasi yang masih terbatas, BNPT 

mengakalinya dengan melakukan kegiatan secara bergilir dengan 

skla prioritas. Aakibatnya, di sejumlah Lapas, masih banyak napi 

radikal teror yang belum tersentuh program/kegiatan deradikalisasi 

yang disebabkan oleh anggaran yang turun secara bertahap/ 

pertahun. Sebagai contoh, program/kegiatan pendampingan yang 

dirsakan oleh BNPT sangat penting dan mendesak untuk dilakukan 

terpaksa tidak dilakukan, karena keterbatasan anggaran.  

Mengenai hambatan utama, pihak BNPT mengakui kalau 

kepercayaan mantan/napi terioris dan keluarganya terhadap BNPT 
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merupakan masalah tersendiri. Kepercayaan masyarakat khususnya 

mantan/napi terioris dan keluarganya terhadap program/kegiatan 

BNPT belum ada, karena mantan/napi terioris dan keluarganya pada 

awalnya memang tidak pernah senang kepada pemerintah, tegas 

Muslih staf Direktorat Deradikalisasi.62 Namun menurut BNPT, jika 

indikator manfaat yang diterima dari kegiatan deradikalisasi yang 

dilaksanakan oleh para mitra BNPT dijadikan dasar penilaian, maka  

program/kegiatan seperti itu dapat dinilai berhasil. Ada banyak 

alasan mengapa mantan/napi terioris dan keluarganya belum 

menaruh kepercayaan terhadap BNPT, seperti anggaran dan 

program/kegiatan yang dianggap sebagai program/kegiatan bantuan 

dan pesanan pihak asing.           
Kendala lain yang tidak kalah pentingnya yang juga sedang 

dihadapi BNPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk 

melaksanakan  program/kegiatan penanggulangan radikal terorisme 

adalah status DKPT/BNPT yang tidak setara dengan badan-badan 

lain, sehingga  menyulitkannya melaksanakan fungsi koordinasi 

terutama di instansi vertikal. Namun BNPT tetap mampu 

mengatasinya dengan cara melakukan sejumlah kerajasama dengan 

instansi lain, seperti Polda, Kodam, Kesbangpol Provinsi, Kementrian 

Hukum dan HAM utamanya Dirjen Lapas, Kementrian Depdagri, 

(Dirjen kesbangpol), Kementrian agama (Dirjen Bimas Islam), 

Kemendiknas (Dirjen Dikti dan Dikdasmen), Kementerian 

Pembangunan Daerah Tertinggal. Cara lain yang dilakukan BNPT 

adalah dengan membentuk Forum Komunikasi Pencegahan 

Terorisme (FKPT) seperti yang sudah tersebar di sejumlah daerah       

di Indonesia.  

 
 
 
 
 

                                      
62  Wawancara dengan Muslih Subdit Direktorat Deradikalisasi  
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Tabel 3.3: 
Hambatan dalam Pelaksanaan 

Program/Kegiatan Penanggulangan Radikalisme Teroris 

No. Pokok Pertanyaan Ringkasan Jawaban  

1. Kewenangan BNPT 
dan Masalahnya  

a. Dasar hukum BNPT dalam melaksanakan 
kegiatan/program deradikalisasi, yaitu 
Perpres tentang pembentukan BNPT; 

b. Peraturan hukum yang mendukung 
pelaksanaan kegiatan/program 
deradikalisasi, yaitu: UU Pemberantasan 
Terorisme;   

c. Kecuali bidang penindakan yang tidak diberi 
kewenangan untuk melakukan penangkapan, 
BNPT melihat tidak ada peraturan hukum 
yang menghambat, karena semuanya sudah 
diatur dalam Perpres Pembentukan BNPT 
dan UUPT;  

d.  Masalah mendasar adalah status BNPT 
yang tidak setara dengan badan/kementerian 
lainnya, sehingga sulit melaksanakan fungsi 
koordinasi yang menjadi “iconnya” 

2. Pradigma DKPT/  
BNPT   
dan Masalahnya 
 

a. Paradigma DKPT adalah “pemberantasan” 
terorisme, sehingga kebijakannya terkesan 
‘Kejar Tangkap’. Sebaliknya, paradigma 
BNPT adalah ‘penanggulangan’, sehingga 
hanya lebih terfokus pada pencegahan dan 
penanganan yang tidak mengabaikan HAM 
dan demokrasi; 

b. Masalah mendasar adalah adanya perspesi 
yang berkembang bahwa pencegahan dan 
penindakan hanya ditujukan kepada umat 
Islam, untuk mendapatkan bantuan luar 
negeri dan untuk mengejar karier;    

3. Radikalisme dan 
Deradikalisme 
Teroris  
dan Masalahnya 

a. Pengertian terorisme hanya mencakup 
radikalisme teroris, sedangkan radikalisme 
non-teroris merupakan potensial radikalisme 
teroris yang diatasi oleh BNPT melalui 
program/kegiatan deradikalisasi;  

b. Pengertian seperti itu relatif diterima oleh 
masyarakat terutama yang menjadi target/ 
sasaran dari program deradikalisme teroris 
BNPT, karena yang menjadi target 
penindakan/ penangkapan hanya terbukti 
sebagai pelaku radikalisme teroris; 

c. Masalah mendasar adalah profesionalisme 
karena ada kecenderungan Direktorat 
Penindakan BNPT dan mitranya 
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memperlakukan para keluarga napi/eks-napi 
teroris sama dengan pelaku teroris itu 
sendiri, seperti dalam kasus 
“penggerebekan” teroris oleh Amerika yang 
berprinsip “tidak ada bedanya antara teroris 
dan para pendukungnya.”   

4. Kriteria Sasaran 
Program/Kegiatan 
dan Masalahnya   
 

a. Potensial radikalisme teroris menjadi  kriteria 
pokok bagi BNPT dalam menetapkan 
sasaran program/ kagiatan deradikalisme 
teroris; 

b. Masyarakat luas, terduga/terpidana/eks-
terpidana dan keluarga teroris  merupakan 
sasaran dari program kegiatan deradikalisasi.

c. Masalah mendasar adalah para terduga dan 
terpidana, serta eks-terpidana masih sangat 
resisten terhadap BNPT. Mereka sangat 
menolak mengikuti/melaksanakan program 
kegiatan deradikalisasi bila dikatahui dari 
BNPT; 

5. Sarana/Prasarana/ 
Anggaran 
dan Masalahnya 
 

a. Terutama kantor, personil dan alat 
peraga/praktek adalah  sarana/prasarana 
yang paling diperlukan BNTP dalam 
melaksanakan program/ kegiatan 
deradikalisme teoris;  

b. Anggaran program/kegiatan deradikalisme 
teoris berusmber dari APBN, bantuan 
pemerintah dalam negeri (tahun 2012 dari 
Wapres Rp. ….) dan bantuan luar negeri; 

c. Masalah mendasar adalah kemampuan 
personil yang tidak “permanen” (seketika 
dapat ditarik kembali oleh instansi 
pegirimnya) dan staf yang sangat minim. 
Conoh direktorat pencegahan hanya satu 
direktorat dan satu staf);    

6. Sumber Daya  
 

a. Secara institusional personil yang ada 
sekarang dapat dinilai memiliki kompetensi 
dalam pelaksanaa program/kegiatan 
deradikalisme teroris, namun secara 
personal belum dapat dikatakan demikian 
bila dilihat dari kepangkatan, pengalaman 
dan pendidikannya. Sebab yang dikirm oleh 
masing-masing instansi/kementerian 
bukanlah “putra terbaiknya”.    

7. Interaksinya dengan 
Instansi/Lembaga 
Fungsional  
 
 

1. Melalui prinsip “Kerja Cerdas” tadi, BNPT 
telah melakukan kerjasama fungsional 
dengan beberapa lembaga/instansi 
pemerintah dan non-pemerintah, seperti 
program/kegiatan penindakan yang 
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menggunakan Densus 88 dan sejumlah OMS 
sebagai mitra.  

8. Masalah/Hambatan 
dan Upaya 
Mengatasinya 
 

a. Semua masalah/hambatan yang ada 
berupaya  diatasi BNPT dengan bekerjasama 
dengan instansi pemerintah dan non-
pemerintah;  

b. Kekurangan SDM diatasi dengan strategi 
“Kerja Cerdas” yaitu staf 
membawa/mengajak rekan/teman atau 
mitranya membantunya di BNPT   dan 
bukannya “Kerja Keras”. Sebab, staf BNTP 
berasal dari berbagai instansi, seperti 
Kemendagri, Kemenlu, Kemenkopolhukam, 
Polri, TNI, Perguruang Tinggi, Kemenenag. 
Namun latar belakang itu pulalah yang 
menghambat  kinerja birokrasi BNTP, 
sehingga berpengaruh negatif dalam 
melaksanakan program/kegiatan 
deradikalisme teroris. 

Sumber: Diolah dari wawancara dengan para narasumber 
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BAB IV 
ANALISA 

 
 
4.1. Program/Kegiatan Bantuan OMS   

Berdasarkan data primer dan sekunder yang ada, distribusi 

program/kegiatan bantuan OMS kepada OMS yang dilakukan Kesbangpol 

Kemendagri selama tahun 2011 lebih kepada upaya “merangkul” OMS 

agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat menjaga stabilitas 

politik dan keamanan dibanding upaya memberdayakan OMS. Dalam 

bahasa lain, distribusi bantuan Ormas OMS selama tahun 2011 dapat 

dilihat sebagai cara Kesbangpol Kemendagri untuk mengajak bermitra 

OMS yang dikhawatirkannya dapat mengganggu stbailitas politik dan 

keamanan. Hal itu dapat dicermati dari distribusi bantuan  OMS yang 

cenderung mengedepankan pendekatan kerjasama dalam menjaga 

stabilitas politik dan keamanan ketimbang distribusi yang selektif bagi 

OMS yang betul-betul membuntuhkan pemberdayaan. Sementara bagi 

Kesbangpol Kemdagri OMS yang berhasil menjadi mitranya tidak lagi 

dianggap mengganggu kepentingan umum dalam melaksanakan fungsi-

fungsi input sistem politik, terutama fungsi artikulasi dan agregasi politik.  

Konsekuensi dari pendekatan seperti itu, Kesbangpol Kemendagri 

dalam mendistribusikan bantuan OMS terjebak dalam tindakan  

formalisme, yaitu tidak lagi melihat syarat/kriteria yang ada sebagai 

sesuatu yang mutlak harus diverifikasi. Akibatnya muncul sejumlah 

masalah terkait distribusi bantuan OMS, tiga diantaranya yang sangat 

mengemuka, yaitu: (1) Kesbangpol Kemdagri mengabaikan penyebaran 

informasi kepada seluruh OMS terkait keberadaan bantuan OMS di 

Kesbangpol Kemdagri; (2) terkait pengabaian penyebaran informasi, 

muncullah pihak-pihak penghubung yang sengaja mencari keuntungan 

ekonomi (broker) dibalik ketidaktahuan OMS yang nantinya menjadi 

penghubung antara  OMS yang butuh program/kegiatan bantuan OMS 

dan Kemdagri yang butuh OMS binaan; (3) terkait kepentingan 

Kesbangpol Kemdagri yang ingin mewujudkan stabilitas politik dan 
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keamanan di daerah-daerah, pihak politisi partai lalu memanfaatkan 

dana/program bantuan OMS yang ada di Kesbangpol Kemdagri sebagai 

sumber penghidupan bagi OMS milik/binaannya.     

Oleh karena itu jika dilihat dari sisi maksud/tujuan politik Kesbangpol 

mendistribusikan bantuan OMS, maka Kesbangpol Kemdagri telah 

terjebak dalam dua kepentingan sekaligus: (1) mendistribusikan bantuan 

OMS kepada OMS; (2) distribusi bantuan OMS dapat menjamin stabilitas 

politik dan keamanan yang menjadi tanggung jawabnya. Terbukti, dari 

cara itu: “sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampui”, Kesbangpol 

Kemdagri selain telah merasakan langsung manfaatnya berupa relatif 

terjaminnya stabilitas politik dan keamanan terutama di daerah yang 

dianggap rawan oleh “gangguan OMS” seperti di pulau Jawa, juga 

merasakan manfaat lainnya berupa suplai informasi tentang kondisi sosial, 

politik dan keamanan yang aktual dan faktual dari “OMS binaannya”. 

Dengan demikian hal mendasar yang perlu direnungkan oleh semua pihak 

adalah Kesbangpol Kemdagri juga memiliki kepentingan atas tugas, fungsi 

dan tanggung jawabnya selain tugas pembinaan atau pemberdayaan 

OMS.     

Jika maksud dan tujuan Kesbangpol Kemendagri mendistribusikan 

bantuan OMS adalah untuk stabilitas politik, maka sudah tentu 

pelaksanaan kegiatan/ program bantuan Ormas tahun 2011 dapat 

dikatakan cukup berhasil, karena Kesbangpol Kemendagri berhasil 

menggalang OMS yang mendapat bantuan OMS sebagai “mitra setianya”. 

Namun  bila dilihat dari sisi tujuan bantuan OMS bagi OMS yang kurang 

berdaya  dapat ditegasakan bahwa tujuan dari pelaksanaan kegiatan/ 

program bantuan OMS belum berhasil untuk tidak mengatakan gagal 

sama sekali. Sebab, yang dimaksud dengan pemberdayaan OMS adalah 

melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 

personil dan organisasi OMS melalui program/ kegiatan bantuan OMS. 

Secara politik program bantuan OMS tahun 2011 hanya berhasil 

menempatkan OMS sebagai “mitra setia” Kesbangpol Kemdagri dalam arti 



62 

 

OMS hanya menjadi bagian dari Kesbangpol Kemdagri di tingkat bawah 

yang hanya menjadi pelaksana kegiatan/program Kesbangpol Kemdagri.  

Akan tetapi cara distrbusi seperti itu telah terbukti pula selain dapat 

menimbulkan berbagai masalah, juga tidak sesuai maksud/gagasan/ 

tujuan awal pengadaan bantuan OMS, yaitu untuk memberdayakan 

(mengembangkan kapasitas dan kapabilitas) OMS. Karena itu fakta 

bahwa Kesbangpol Kemdagri belum berhasil mendistribusikan secara 

tepat program/kegiatan (dana) bantuan OMS kepada OMS yang layak 

mendapatkan  program/kegiatan bantuan OMS sudah tentu merupakan 

masalah mandasar yang perlu dievaluasi terkait keberadaan bantuan 

OMS di Kesbangpol Kemdagri. Sebab, secara teoritis, OMS tetap menjadi 

disfungsional karena tidak lagi independen dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya. Padahal salah satu kreteria OMS dalam sistem demokrasi 

adalah memiliki independensi dalam melaksanakan fungsi-fungsi input 

sistem politik. Kepentingan OMS berupa mendapatkan bantuan OMS dari 

Kesbangpol Kemdagri telah membuatnya jinak dalam melaksanakan 

fungsi-fungsi input sistem politik.    

Dengan demikian bila dilihat dari aspek tujuan utamanya secara 

umum program/kegiatan bantuan OMS tahun 2011 dapat dikatakan belum  

berhasil. Distribusi program/kegiatan bantuan OMS tahun 2011 

menghasilkan kontradiksi yang tajam, yaitu di satu sisi terdapat 

pencapaian tujuan dan manfaat bagi Kesbangpol Kemendagri dan 

masyarakat berupa stabilitas politik dan keamanan, serta pemberdayaan 

masyarakat, tapi di sisi lain tidak terjadi pembinaan dalam arti peningkatan 

kapasitas dan kapabilitas OMS yang dibebankan kepadanya. Secara 

politik program bantuan OMS yang disalurkan Kesbangpol kepada OMS 

hanya berhasil menjadikan OMS sebagai instrumen birokrasi di bawah 

selimut “mitra” dalam menjangkau program Kesbangpol Kemdagri              

di daerah-daerah yang selama ini dirasakan sangat sulit dijangkau oleh 

Kesbangpol Kemdagri.  

Sekarang pokok masalahnya adalah di balik manfaat yang diperoleh 

Kesbangpol Kemdagri dari distribusi bantuan OMS, imbalan berupa 
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stabilitas politik dan  input informasi terbaru tentang kondisi sosial politik 

masyarakat yang aktual dan faktual dari OMS adalah munculnya  

sejumlah masalah yang tidak kalah krusialnya seperti khadiran broker 

yang mendapat keuntungan dari mekanisme distribusi yang dilakukan 

oleh Kesbangpol Kemdagri. Selain itu sistem pertanggjawaban (laporan) 

pelaksanaan program/kegiatan bantuan OMS juga telah membukakan 

ruang konflik baru antara Kesbangpol Kemendagri dan OMS di satu sisi, 

dan antara Kesbangpol Kemendagri dengan Badan Pemeriksa Keuangan 

selaku auditor di lain sisi. Hal itu terjadi karena mekanisme pencairan 

dana bantuan OMS baru dapat dilakukan bila seluruh kegiatannya 

dinyatakan selesai dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis yang 

melampirkan kuitansi rincian penggunaan dana.  

 
 

Tabel 3.2: 
Masalah Dalam Program/Kegiatan Bantuan Ormas 

No. KEGIATAN 
(RKP 2011) 

URAIAN POKOK MASALAH 
 

1. Bantuan OMS 1. Masih terdapat kesenjangan antara 
keinginan memberdayakan OMS dan 
pelaksanaan program/kegiatan bantuan 
OMS; 

2. Munculnya persepsi di kalangan OMS yang 
melihat program/kagiatan bantuan OMS 
sebagai cara pemerintah  “menjinakkan” 
OMS, sehingga hanya menghamburkan 
uang negara; 

3. Kebijakan sistem pertanggungjawaban 
program/kegiatan bantuan OMS yang 
dituntut oleh lembaga pengawas keuangan 
negara, telah:  
a. Menciptakan ruang konflik baru antara 

Pemerintah (Kesbangpol kemdagri) dan 
OMS terutama OMS yang tidak mapan 
secara ekonomi;  

b. Cenderung menciptakan monopoli, 
karena memberi ruang bagi OMS yang 
memiliki modal, jaringan dan broker 
dalam mendapat bantuan OMS;   

Sumber: Diolah dari dokumen dan wawancara dengan Kesbangpol dan OMS tahun 

2012   
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4.2.  Program/Kegiatan Penanggulangan Radikalis Terorisme  

Fenomena ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja BNTP dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya tidak selalu harus dipahami sebagai 

bentuk penolakan masyarakat terhadap eksistensi BNPT. Sebaliknya, 

ketidakpuasan dalam bentuk kritik dan saran justru harus dipahami 

sebagai bentuk lain dari ekspresi harapan, perhatian dan kebutuhan 

masyarakat yang begitu tinggi terhadap BNPT sebagai suatu lembaga 

yang memang diberi otoritas politik: tugas dan fungsi untuk 

menanggulangi radikal terorisme. Harus dipahami bahwa munculnya 

fenomena ketidakpuasan karena adanya tuntutan dan harapan 

masyarakat yang begitu besar terhadap keberhasilan  tugas dan fungsi 

BNPT, sementara BNPT belum memperlihatkan upaya maksimal dalam 

mencegah dan menghilangkan aksi-aksi terorisme yang dibuktikan oleh 

masih tingginya gelaja dan tindakan terorisme.   

Akan tetapi penting diungkapkan di sini bahwa munculnya 

ketidakpusan itu juga dipengaruhi oleh suara para terduga/ napi/eks-napi 

teroris dan keluargnya dalam menolak program/kegiatan BNPT dengan 

argumen: (1) program/kegiatan BNPT terutama program/ kegiatan 

direktorat penindakan merupakan titipan pihak asing (Amerika Serikat dan 

Australia); (2) BNPT terutama Densus 88 Polri merupakan perpanjangan 

tangan pihak asing (Amerika Serikat dan Australia) yang memusuhi Islam. 

Lebih krusial lagi diantara argumen para terduga/ napi/eks-napi teroris dan 

keluarganya itu juga seolah-olah mendapat pembenaran dari BNPT, 

karena program/kegiatan deradikalisasi BNPT tahun 2011 dan juga tahun 

2012 yang belum menyentuh para terduga/ napi/eks-napi teroris penganut 

agama lain. Padahal BNPT juga memiliki sejumlah argumen teknis dan 

politis mengapa  program/ kegiatan deradikalisasi BNPT tahun 2011 dan 

tahun 2012 belum menyentuh para terduga/ napi/eks-napi teroris 

penganut agama lain, seperti pertimbangan waktu, anggaran dan dampak 

politisnya.  

Bagi BNPT, ketidakpuasan itu tidak membuatnya terperosok ke 

dalam  kehancuran mental dengan cara membiarkan ketidakpuasan itu 
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meluas. Terbukti BNPT selain berusaha membenahi lembaganya yang 

baru dibentuk itu, juga telah melaksanakan sejumlah program/kegiatan 

yang bertujuan menurunkan/ meminimalkan derajat radikal terorisme  di 

tanah air dengan mengajak semua unsur terkait mengambil peran, seperti 

melibatkan OMS Islam dan lembaga-lembaga pendidikan/pesantren Islam 

yang tidak memiliki geanologi radikal teroris dalam menangkal idelogi 

radikal terorisme.  

Hanya saja yang perlu dipertimbangkan oleh BNPT dengan pelibatan 

itu adalah peluang munculnya kecurigaan dari pihak tertentu yang melihat 

pelibatan itu sebagai cara BNPT untuk mempersempit area/wilayah 

pelaksanaan program/ kegiatan penanggulangan radikal teroris, sehingga 

semakin memperkuat sentimen agama dalam penanggulangan radikal 

teroris. Padahal di satu sisi dengan memperluas area/wilayah 

pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan radikal teroris terutama 

kegiatan deradikalisasi ke agama lain,  BNPT sesungguhnya secara tidak 

langsung telah menolak penilaian/pandangan negatif yang melihat 

program/ kegiatan BNPT merupakan pesanan pihak asing dan sensitif 

Islam. Namun di lain sisi ia juga masih terkendala dengan sejumlah faktor, 

seperti waktu, sumber daya, anggaran dan sarana-prasarana.  

Selain faktor itu, BNPT juga harus mengakui kalau kalo diinternalnya 

ada sejumlah masalah mendasar yang perlu dibenahi antara lain: 

Pertama,  program/kegiatan antar direktorat yang tidak singkron dan 

kotradiktif. Seperti program/kegiatan Direktorat Penindakan (Intelijen/ 

Penggalangan) yang memobilisasi masyarakat untuk menolak mayat 

pelaku radikal teroris dikuburkan di daerah asalnya, sementara 

program/kegiatan rehabilitasi Direktorat Deradikalisasi justru bekerja keras 

agar masyarakat menerima mayat pelaku radikal teroris di kuburkan         

di kampung halamannya;   

Kedua, titik berat pelaksanaan program/kegiatan deradikalisasi yang 

sangat tergantung pada pihak kedua dan sangat terfokus pada  komunitas 

Muslim. Di sini BNPT menghadapi dilema karena di satu sisi langkah taktis  

menggunakan tangan pihak kedua (OMS mitra: LPMI, Inset dan Muslimat 
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NU, personil intelijen TNI, Polri dan birokrasi (Kominda), serta Densus 88 

Polri) dalam melaksanakan program/kegiatannya adalah dimaksudkan 

sebagai bentuk penyamaran atas penolakan para pelaku radikal teroris 

terhadap BNPT, tapi di sisi lain  BNPT justru dianggap gagal oleh para 

pelaku radikal teroris setelah mengetahui kalau program/kegiatannya itu 

tidak tepat sasaran. BNPT justru mendapat kecaman  atas langkah itu 

yang menurut para pelaku radikal teroris bukan jalan keluar.  

Ketiga, program deradikalisasi yang diarahkan kepada para terduga/ 

napi/eks-napi/keluarga radikal teroris masih tetap berbentuk peningkatan 

wawasan kebangsaan/ nasionalisme, penyuluhan keagamaan melalui 

seminar, workshop, FGD dan ceramah umum, serta pelatihan 

kewirausahaan: pembuatan kue dan perbengkelan yang umumnya 

dikemas dalam kegiatan resosialisasi dan reedukasi. Padahal kegiatan 

yang dikehendaki oleh para pelaku/simpatisan radikal teroris bukan 

seperti itu.  

Pengakuan sejumlah napi radikal teroris bahwa BNPT sangat keliru 

bila melihat faktor kemiskinan, kurang pendidikan dan rendahnya 

wawasaan kebangsaan, serta nasionalisme yang sempit sebagai 

penyebab munculnya aksi-aksi radikal teroris menunjukkan gejala 

ketidakberhasilan program/kegiatan itu. Pengakuan para pelaku/napi 

radikal teroris dan simpatisannya bahwa akar masalah sesungguhnya 

yang menjadi penyebab munculnya aksi-aksi radikal teroris adalah 

perlakuan pemimpin negara-negara maju terutama Barat yang tidak adil 

terhadap umat Islam sungguh membuat BNPT menjadi dilema. Sebab, 

bagi para pelaku/simpatisan radikal teroris solusi yang tepat bukannya 

BNPT melakukan program/kegiatan reedukasi, resosialisasi dan 

rehabilitasi, melainkan duduk bersama antara para pelaku/simpatisan 

radikal teroris  dan semua negara/pemerintah. Menjadi dilema karena  

solusi yang ditawarkan para pelaku/simpatisan radikal teroris  justru 

memaksa BNPT duduk di meja perundingan yang berarti pula mengakui 

semua program/kegiatannya tidak berarti/gagal/percuma. Selain itu bagi 

BNPT ajakan para pelaku/simpatisan radikal teroris untuk duduk di meja 
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perundingan untuk dialog menunjukkan kegagalannya dalam melakukan 

program/kegiatan deradikalsiasi sebagai bagian dari penanggulangan 

radikal teoris.  

Keempat, mekanisme pencairan anggaran program/kegiatan 

deradikalisme teroris yang langsung kepada “OMS mitra” BNPT 

berimplikasi pada model kemitraan yang mengabaikan profesionalisme, 

sehingga terkesan adanya “penunjukan mitra” atas dasar suka dan tidak 

suka (like and this like). Mekanisme seperti itu di satu sisi membuat BNPT 

tampak terlihat bersih karena dari luar tampak tidak ada ruang bagi ‘staf 

nakal’ untuk memainkan anggaran (korupsi). Namun model kerjasama 

BNPT terutama OMS mitra yang tidak transparan justru membukakan 

celah  aman bagi ‘staf nakal’ untuk memainkan anggaran (korupsi) di level 

teknis, seperti pemotongan anggaran OMS mitra hingga 10% dan 

penggunaan alokasi anggaran progam/kegiatan untuk jalan-jalan dengan 

dalih melakukan pengawasan terhadap kegiatan/pekerjaan OMS 

mitranya. Gejala “penunjukan mitra” atas dasar like and this like inilah 

yang sekarang menjadi problem tersendiri bagi OMS yang berkompetisi 

mendapatkan proyek di BNPT dimana bila dibiarkan berlarut-larut justru 

berimbas kepada keperyaan masyarakat terhadap BNPT.  
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Tabel 4.2: 
Gambaran Umum Kegiatan Radikalisme Teroris 

DKPT/BNPT 

No. KEGIATAN URAIAN KEGIATAN 
(RKP 2011) 

1. Pencegahan Program pencegahan berupa kebijakan sistem 
keamanan radikalisme teroris (untuk 
pejabat/tamu negara, obyek vital, sumber daya 
alam dan lingkungan) yang belum diterapkan 
oleh hampir semua lembaga/departemen; 

2. Penindakan Pada tahun 2011 (berlanjut ke 2012), ada dua 
permasalahan pokok yang dihadapi, yaitu:  
(1) Kegiatan/program penindakan  yang dinilai 

oleh masyarakat sebagai strategi BNPT 
khususnya Densus 88 Polri untuk 
memperbaiki karier para peronil dan 
mencari bantuan luar negeri;  

(2)  Aspirasi masyarakat untuk membentuk 
Satuan Tugas Khusus (Satgasus) BNPT 
yang melibatkan unsur BIN, Polri dan TNI 
sebagai pengganti Densus 88 Polri yang 
dinilai tidak profesional; 

3. Deradikalisasi Masih terdapat kesenjangan antara 
keinginan/semangat yang begitu besar dalam 
upaya deradiklalisme teroris dan kemampuan 
DKPT/BNPT dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya; 

a. Penanganan radikalisme teroris oleh 
DKPT yang sangat mengandalkan 
program/kegiatan penindakan (kejar dan 
tangkap) justru tidak mengurangi dan 
meredakan tindakan dan ancaman 
terorisme; 

b. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan 
dari DKPT, Presiden membentuk badan 
khsusus penanggulangan terorisme 
dengan BNPT pada tahun 2012 yang 
dimaksudkan agar lebih fokus kepada 
upaya pencegahan radikal terorisme 
melalui peningkatan fungsi koordinasi. 
Namun secara politis, status kelembagaan 
BNPT yang belum didukung oleh UU 
membuatnya sulit mengkordinasi 
kementerian/lembaga lain; 

c. Program/kegiatan deradikalisme teoris 
berupa reedukasi, resosialisasi pada tahun 
2011 yang memberikan peran dominan 
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kepada OMS sebagai mitra dalam 
melaksanakan program/kegiatan 
deradikalisme teroris yang dimaksudkan 
untuk “merangkul kembali” para keluarga 
dan terduga/tersangka/napi/eks-napi 
teroris merupakan indikator utama 
penolakan BNPT oleh para keluarga dan 
terduga/tersangka/napi/eks-napi teroris. 

4. Kerjasama Program/kegiatan kerjasama bilateral dan 
multilateral pada tahun 2011 berupa 
keiskutsertaan BNPT dalam sistem 
pemberantasan terorisme global telah 
memberi peran Indonesia dalam kancah politik 
global. Namun di dalam negeri keterlibatan itu 
justru dipandang sebagai cara pemerintah 
menjual “produk unggulan dalam negeri”  
untuk mencari dana bantuan luar negeri.    
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BAB V  
PENUTUP 

 
 
5.1.  Kesimpulan 

5.1.1. Program/Kegiatan Bantuan OMS  

Berdasarkan temuan-temuan penelitian yang ada, ada tiga 

kesimpulan umum yang dapat dikemukakan terkait distribusi 

program/kegiatan bantuan OMS Kesbangpol Kemdagri kepada 

OMS, yaitu: (1) distribusi program/kegiatan bantuan OMS tahun 

2011 kepada merupakan perwujudan dari strategi pemerintah 

(Kesbangpol Kemdagri) merangkul dan bersinergi dengan OMS agar 

tidak liar/mengganggu pemeintah; (2) pelaksanaan program/kegiatan 

bantuan OMS tahun 2011 tidak sesuai maksud/gagasan/tujuan 

awalnya, yaitu untuk memberdayakan (mengembangkan kapasitas 

dan kapabilitas) OMS;  (3) dengan segala faktor yang melingkupinya 

Kesbangpol Kemdagri belum berhasil mendistribusikan secara tepat 

program/kegiatan (dana) bantuan OMS kepada OMS yang layak 

mendapatkan  program/kegiatan bantuan OMS, yaitu kepada OMS 

yang membutuhkan pemberdayaan: pengembangan kapasitas dan 

kapabilitas personal dan organisasi.  

Jika yang dimaksud dengan pemberdayaan OMS adalah 

melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan 

kapabilitas personil dan organisasi OMS melalui program/ kegiatan 

bantuan OMS, maka dari aspek pencapaian tujuan dan manfaat 

kegiatan/progam bantuan OMS sama sekali tidak tercapai/belum 

berhasil. Sebab, secara politik program bantuan OMS tahun 2011 

hanya berhasil menempatkan OMS sebagai “mitra setia” Kesbangpol 

Kemdagri dalam arti OMS hanya menjadi bagian dari mata rantai 

pelaksanaan kekuasaan Kesbangpol Kemdagri di tingkat bawah 

dalam hal pelaksanaan kegiatan/program Kesbangpol Kemdagri di 

bidang pemberdayaan masyarakat. Akibatnya, secara teori, OMS 

menjadi disfungsional karena tidak lagi independen dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. Padahal salah satu krIteria OMS 
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dalam sistem demokrasi adalah memiliki independensi dalam 

melaksanakan fungsi-fungsi input sistem politik. Kepentingan OMS 

berupa mendapatkan bantuan OMS dari Kesbangpol Kemdagri telah 

membuatnya jinak dalam melaksanakan fungsi-fungsi input sistem 

politik.    

Sebaliknya, bila dilihat dari aspek lain berupa pencapaian 

tujuan dan manfaat bagi Kesbangpol Kemendagri dan masyarakat, 

secara umum program/kegiatan bantuan OMS tahun 2011 dapat 

dikatakan berhasil. Indikator manfaat bagi pemerintah (Kesbangpol 

Kemendagri) dan masyarakat adalah program/kegiatan OMS yang 

berasal dari bantuan OMS tersebut telah membawa kepada 

keberhasilan tugas dan fungsi (Kesbangpol Kemendagri) sebagai 

penjaga stabilitas politik dan keamanan yang dibebankan 

kepadanya. Secara politik program bantuan OMS yang disalurkan 

Kesbangpol kepada OMS telah berhasil menjadikan OMS sebagai 

“mitra setia” dalam menjangkau program Kesbangpol Kemdagri di 

daerah-daerah yang selama ini dirasakan sangat sulit dijangkau oleh 

Kesbangpol Kemdagri. Manfat lain yang tidak kalah pentingnya dari 

distribusi bantuan OMS adalah Kesbangpol Kemdagri mendapatkan 

imbalan dari OMS berupa input informasi terbaru tentang kondisi 

sosial politik masyarakt yang aktual dan faktual melalui OMS yang 

diberi bantuan OMS.  

Oleh sebab itu permasalahan dan kendala utama yang 

dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan bantuan OMS 

menurut Kesbangpol Kemdagri adalah bukannya pada pencapain 

tujuan bantuan OMS berupa penguatan kapasitas  dan kapabitas 

personil dan organisasi OMS. Melainkan pada sistem 

pertanggjawaban (laporan) pelaksanaan program/kegiatan bantuan 

OMS yang justru membukakan ruang konflik antara Kesbangpol 

Kemendagri dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku 

auditor di satu sisi dan antara Kesbangpol Kemendagri dan OMS di 

lain sisi.  
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Gejala konflik antara Kesbangpol Kemdagri dan BPK  dapat 

dilihat dari reaksi Kesbangpol Kemdagri yang tidak rela diaudit 

karena merasa dituding oleh (BPK) melakukan “permainan” dana 

bantuan OMS. Padahal menurut Kesbangpol Kemdagri tudingan itu 

justru merupakan efek negatif dari ketidakpatuhan OMS penerima 

bantuan OMS terhadap sistem/model laporan pertanggujawaban 

kegiatan bantuan OMS yang dibuat Kesbangpol Kemdagri. 

Sementara gejala konflik antara Kesbangpol Kemdagri dan OMS 

dapat dilihat dari reaksi OMS yang merasa dipersulit oleh 

Kesbangpol Kemdagri, dimana mekanisme pencairan dana bantuan 

OMS yang baru dapat dilakukan bila seluruh kegiatannya dinyatakan 

selesai dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis yang 

melampirkan kuitansi rincian penggunaan dana. Akibat konflik 

segitiga yang ditimbulkan oleh bantuan OMS itu, Kesbangpol 

Kemdagri meminta Bappenas untuk melakukan “moratorium” sambil 

mengajak semua pihak untuk duduk bersama mencari solusi bila 

masih ada keinginan untuk melanjutkan program/bantuan OMS itu.   

5.1.2. Program/Kegiatan Penanggulangan Terorisme  

Berdasarkan temuan-temuan penelitian, ada empat kesimpulan 

umum yang dapat dikemukakan terkait program/kegiatan 

penanggulangan radikal teroris  BNPT tahun 2011, yaitu: (1) tidak 

adanya blue print program/kegiatan penanggulangan radikal 

terorisme di masing-masing direktorat BNPT, membuat 

program/kegiatan BNPT saling tumpang tindih dan kontradiksi;        

(2) pelaksanaan program/kegiatan “pemberantasan teroris” tahun 

2011 berupa penindakan masih terlihat lebih prioritas/menonjol 

dibanding  kegiatan “penanggulangan teroris” berupa deradikalisasi 

(reedukasi, resosialisasi dan rehabilitasi); (3) tujuan pelaksanaan 

program/kegiatan penanggulangan radikal teroris tahun 2011 yaitu 

untuk menurunkan kadar dan minat gerakan teroris terutama 

program/kegiatan deradikalisasi belum tercapai; (4) tidak terdapat  
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hubungan signifikan antara manfaat dan tujuan dari pelaksanaan 

program/kegiatan “penanggulangan” radikal teroris.  

Berdasarkan data (primer dan sekunder) yang ada dapat 

dijelaskan bahwa tidak adanya blue print program/kegiatan 

penanggulangan radikal terorisme di masing-masing direktorat 

BNPT, tidak hanya menyebabkan kontradiksi dan saling tumpang 

tindih antar program/kegiatan direktorat BNPT, seperti kegiatan 

direktorat penindakan dan direktorat deradikalisasi terkait 

pemulangan jenazah pelaku radikal teroris. Sebab lain yang tidak 

kalah pentingnya untuk mendapatkan perhatian terkait tidak adanya 

blue print program/kegiatan penanggulangan radikal terorisme 

adalah pelaksanaan program/ kegiatan “pemberantasan teroris” 

berupa kegiatan “penindakan (kejar tangkap)” terlihat lebih 

prioritas/menonjol dibanding  dengan program/kegiatan 

“penanggulangan teroris” berupa pencegahan seperti reedukasi, 

resosialisasi dan rehabilitasi. Padahal kontradiksi, saling tumpang 

tindih dan anggapan bahwa program/kegiatan direktorat “X” lebih 

penting/prioritas dibanding direktorat “y” dapat menjebak BNPT 

dalam polemik publik tentang dugaan adanya program tititpan dari 

pihak lain.   

Di satu sisi para OMS mitra BNPT telah melaksanakan 

program/ kegiatan penanggulangan radikal teroris tahun 2011 

berupa program deradikalisasi dengan kegiatan reedukasi, 

resosialisasi dan rehabilitasi sesuai perencanaan BNPT sehingga 

dapat dikatakan berhasil. Bnamun di sisi lain sasaran dan tujuan 

politik sesungguhnya dari program/kegiatan itu, yaitu “turunnya kadar 

gerakan/tindakan teorisme atau hilangnya niat/minat para napi teroris 

untuk kembali melakukan gerakan/tindakan teorisme” justru dapat 

dikatakan belum tercapai untuk tidak mengatakan gagal sama sekali. 

Indikatornya ketidakberhasilan dari tujuan program/kegiatan itu 

adalah para napi radikal teroris di sejumlah Lapas tetap berniat akan 

melakukan kegiatan teroris bila di luar Lapas nanti masih terdapat 
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faktor-faktor pemicunya, seperti perlakuan tidak adil terhadap para 

teroris dan umat Islam di seluruh dunia dan di Indonesia.   

Dilihat dari aspek sasaran dan tujuan kegiatan/program 

deradikalisasi yaitu setidak-tidaknya berkurangnya niat dan potensi 

radikal teroris dapat ditegaskan bahwa secara politik 

program/kegiatan deradikalisasi BNPT tahun 2011 tidak tercapai. 

Indikatornya, adalah bukan saja pengakuan para napi teroris yang 

tetap akan/berniat melakukan tindakan terorisme sepanjang umat 

Islam diperlakuan tidak adil baik di tingkat dunia maupun di 

Indonesia, tapi juga program/kegiatan itu diakui oleh para napi teroris 

bukanlah kehendak/aspirasi/ usulan/ide mereka. Indikator lainnya 

yang juga perlu direnungkan adalah modus baru tindakan teroris 

justru semakin banyak bermunculan di tengah-tengah dan  masih 

dilaksanaannya program/kegiatan deradikalisasi BNPT. Pelaku baru 

dan organisasi baru radikal teroris terus bermunculan sepanjang 

tahun 2012 padahal BNPT masih tengah menggalakkan 

program/kegiatan deradikalisasi.  

Oleh sebab itu dapat ditegaskan kembali bahwa dari aspek 

manfaat pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan radikalisme 

teroris BNPT tahun 2011 berupa pelaksanaan kegiatan reedukasi, 

resosialisasi dan rehabilitasi, seperti latihan perbengkelan, latihan 

pembuatan kue, seminar/ workshop tentang ideologi, nasionalisme 

dan wasantara, secara umum dapat dikatakan cukup berhasil. 

Indikatornya adalah meskipun pelaksanaan kegiatan deradikalisasi 

masih diserahkan kepada pihak kedua (mitra BNPT) tapi  oleh para 

napi radikal teoris dan keluarganya tetap menerima baik dan 

mengakui kalo program/kegiatan tersebut bermanfaat. 

Akan tetapi jika dilihat dari dari aspek pencapain tujuan 

meksipun para napi dan keluarganya mengakui dan merasakan 

manfaat dari pelaksanaan program/kegiatan “penanggulangan” 

radikal teroris berupa program deradikalisasi dengan kegiatan 

reedukasi, resosialisasi dan rehabilitasi, seperti latihan 
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perbengkelan, latihan pembuatan kue, seminar/workshop tentang 

ideologi, nasionalisme dan wasantara, namun manfaat itu tetap tidak 

dapat menghentikan niat para napi radiokal teroris untuk kembali 

melakukan tindakan terorisme. Karena itu program/kegiatan tersebut 

dapat disebut gagal karena aspek manfaat tidak serta merta 

menghilangkan keinginan/niat para napi radikal teroris untuk kembali 

melakukan gerakan/tindakan terorisme.  

5.2.  Rekomendasi 

5.2.1. Program/Kegiatan Bantuan OMS 

Dari kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat 

disampaikan terkait distribusi program/kegiatan bantuan OMS oleh 

Kesbangpol Kemdagri kepada OMS tahun 2011, yaitu:  

(1) Agar sesuai tujuan pemberdayaan OMS, program/kegiatan 

bantuan OMS yang akan datang hanya semata-mata 

diperuntukkan bagi OMS yang memerlukan pemberdayaan: 

pengembangan kapasitas dan kapabilitas personil dan 

organisasi; 

(2) Agar distribusi program/kegiatan bantuan OMS merata di seluruh 

Indonesia, Kesbangpol Kemdagri dapat merumuskan kriteria 

OMS yang tergolong memiliki kapasitas dan kapabilitas kurang 

memadai; 

(3) Agar distribusi program/kegiatan bantuan OMS tepat sasaran, 

Kesbangpol Kemdagri selain melakukan seleksi dan verifikasi 

lapangan juga dibantu oleh pihak luar yang memiliki keahlian di 

bidangnya untuk memastikan kelayakan sebuah OMS dapat 

menerima bantuan OMS;  

(4) Agar semua pihak (terutama broker) tidak mengambil 

keuntungan dari ketidaktahuan OMS mengenai keberadaan 

dana program/kegiatan bantuan OMS di Kesbangpol Kemdagri, 

Kesbangpol Kemdagri dapat menggunakan seluruh media 

informasi yang ada seperti surat kabar, radio lokal, website dan 
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brosur dalam menyebarkan informasi terkait keberadaan dana 

program/kegiatan bantuan OMS di Kesbangpol kemdagri. 

(5) Agar para politisi partai (anggota DPR/DPRD) tidak lagi 

memanfaatkan dana bantuan OMS yang ada di Kesbangpol 

Kemdagri untuk kepentingan politiknya, Kesbangpol Kemdagri 

selain melakukan seleksi dan verifikasi lapangan juga tidak lagi 

memberi dana bantuan OMS kepada OMS yang terbukti 

milik/binaan para politisi partai/anggota DPR-DPRD.             

5.2.2. Program/Kegiatan Penanggulangan Terorisme  

Dari kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat 

disampaikan terkait pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan 

tradikal teroris BNPT tahun 2011, yaitu:  

1. Agar sesuai asumsi dan tujuan  yang mendasari perubahan 

DKPT menjadi BNPT dan atau BNPT tidak lagi mendasarkan 

prestasinya pada kegiatan penindakan, BNPT melalui fungsi 

koordinasinya mendorong intansi/ lembaga/kementerian terkait 

untuk melaksanakan program/kegiatan penanggulangan radikal 

teroris;  

2. Agar program/kegiatan penanggulangan radikal terorisme di 

masing-masing direktorat  BNPT dan lembaga/kementerian  

terkait tidak kontradiksi dan tumpang tindih, BNPT bersama 

dengan instansi/lembaga/ kementerian terkait menyusun blue 

print program/kegiatan penanggulangan radikal terorisme; 

3. Agar tujuan politik program/kegiatan deradikalisasi BNPT 

berhasil/tercapai, BNPT bersama pihak terkait hanya 

melaksanakan program/kegiatan deradikalisasi yang betul-betul 

berasal dari aspirasi para napi/eks-napi/ keluarga radikal teroris;    

4. Untuk menghilangkan kesalapahaman mengenai 

program/kegiatan deradikalisasi yang sensitif agama, BNPT juga 

melakukan kegiatan reedukasi, resosialisasi dan rehabilitasi bagi 

para napi/eks-napi/keluarga napi radikal teroris kepada semua 

agama yang ada.  
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Lampiran 1 

 

TRANSKRIPSI WAWANCARA DENGAN OMS SOLO: 
BADAN INTELEGENCE PEJOEANG 1945 

 
Ketua : Syahrir Rozie, SH 
Visi/Misi : Menjaga Kesatuan bangsa 
Jenis Kegiatan : Kerjasama Bantuan OMS dengan Kesbangpol  
   Kemendagri tahun 2011 
Bentuk Kegiatan :  Seminar wawasan kebangsaan bagi masyarakat  
        tahun 2011 dengan tema “ Peran Masyarakat dalam  
     mengisi pembangunan nasional” 
 
1. Pelaksanaan kegiatan? 

Kegiatan dilaksanakan di hotel bukan di balai desa dengan peserta 
lebih dari 100 orang padahal undangan hanya 60 undangan. Dari 
unsur LSM, tokoh masyarakat, pemuda, pelajar. Kegiatan seminar ini 
diusulkan LSM yang bersangkutan karena menyesuaikan dengan apa 
yang diarahkan oleh pusat.  

 
2. Keterlibatan Kesbangpol Kemendagri?  

Keterlibatan Kesbangpol Kemendagri pada saat pelaksanaan kegiatan 
menjadi keynotespeaker, membuka acara saja, tidak jarang setelah itu 
pulang sehingga tidak mengikuti dinamika aspirasi yang berkembang 
dalam seminar tersebut. Keynotespeaker utusan langsung dari 
pemerintah pusat harusnya mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir 
acara sehingga bisa mengetahui dan merespon langsung aspirasi 
masyarakat yang berkembang dan sekaligus menilai/ mengevaluasi 
LSM yang benar, tapi kalo langsung pulang ya gimana? 

 
3. Kelemahan Program/Masalah dalam kegiatan kerjasama Kesbangpol 

Kemendagri? 
Kurang banyak paketnya. Seharusnya ada rutinitas dan keberlanjutan 
dari kegiatan ini, LSM-LSM yang ikut kegiatan ini harus bisa 
menularkan hasil seminar itu ke masyarakat lainnya, dan seharusnya 
ada kegiatan pendampingan dalam masyarakat. Seharusnya tidak 
melulu dengan kegiatan seminar, kegiatan seminar hanya 50% 
memberikan kesadaran kebangsaan pada masyarakat selanjutnya 
harus ada kegiatan pendampingan. Misalnya pemberian pemahaman 
tentang perempuan dan politik, selanjutnya dilakukan pendampingan 
membentuk kelompok-kelompok perempuan. 
 

4. Bagaimana dengan sistem kerjasama?  
Terkait dengan aturan mengenai kegiatan yang harus didanai terlebih 
dahulu oleh LSM (kegiatan 2012). Hal ini memberatkan LSM, karena 
LSM keterbatasan dana awal. Menurut saya harus ada per termin 
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50% di depan dan 50% di belakang kegiatan. Kalau dibayarkan 
semuanya setelah kegiatan (LPJ diterima) diakui memberatkan..”kalau 
untung tapi kalau rugi??”…”makanya kesbangpol harus memilih LSM 
yang benar” 
 

5. Bagaimana dengan masalah pertangungjawaban? 
Kalau masalah pelaporan atau pertanggungjawaban diakui tidak ada 

masalah. 
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Lampiran 2 

 

TRANSKRIPSI WAWANCARA DENGAN OMS SOLO: 
FORUM KOMUNIKASI KOMUNITAS (FOKKUS) DIFABEL 

 
Ketua             : Harry Sukardi Budianto 
Bidang           :  Komunitas penyandang cacat 
Tahun Berdiri:  Tahun 2009 
 
 
A. Tentang Kegiatan yang diusulkan Ormas ke Kesbangpol 

Kemendagri 
 
1. Sejak kapan OMS ini kerjasama dengan Kesbangpol Kemendagri? 

Kerjasama dengan kesbangpol kemendagri sejak tahun 2010. 
 

2. Kegiatan seperti apa yang ormas usulkan sebagai bentuk 
kerjasama dengan Kesbangpol Kemendagri? 
Jawab : 
Seminar wawasan kebangsaan th 2011 bagi masyarakat dengan 
tema “Dengan Wawasan Kebangsaan Kita Tingkatkan Jiwa dan 
Semangat Nasionalisme”, seminar pendidikan politik th 2011 
dengan tema “Dengan Pendidikan Politik Kita Tingkatkan Peran 
Serta Masyarakat Dalam Berdemokrasi Yang Santun.” Materinya 
disesuaikan dengan temanya. 

 
3. Apa maksud dan tujuan dari kegiatan OMS yang anda usulkan ke 

Kesbangpol Kemendagri? 
Jawab : 
Maksudnya adalah memberikan pengetahuan tentang kehidupan 
berbangsa kepada masyarakat sehingga dapat diaplikasikan 
selanjutnya ditengah-tengah masyarakat. 
 

4. Bagaimana pencapaian tujuan/manfaat dari kegiatan itu (manfaat 
untuk masyarakat dan manfaat untuk ormas ybs? 
Jawab : 
Dengan kegiatan itu lembaga sangat terbantukan, dengan 
kerjasama ini lembaga tambah kegiatan….karena anggota saya 
adalah mayoritas penyandang cacat yang juga perlu tambahan 
pengetahuan, pendidikan maka kegiatan kerjasama ini saya 
merasa sangat sesuai. 
Untuk masyarakat, tentunya memberikan pengetahuan, dari yang 
tidak tahu menjadi tahu. Menurut narasumber tujuan dari kegiatan 
ini tercapai. 
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B. Tentang Pelaksanaan Kegiatan 
 
5. Bagaimana teknis pelaksanaan kegiatan yang anda usulkan ke 

Kesbangpol Kemendagri? 
Kita bikin kegiatan seperti yang ada dalam proposal usulan 
kerjasama. 
 

6. Siapa saja yang mengikuti kegiatan itu? 
Jawab : 
Yang menjadi peserta dalam kegiatan itu antara lain tokoh 
masyarakat,      LSM –LSM, karang taruna, pelajar, ibu-ibu PKK, 
Linmas. Peserta sangat senang dilibatkan sebagai peserta dalam 
kegiatan tersebut. 
 

7. Bagaimana peran Kesbangpol Solo dalam kegiatan tersebut? 
Jawab : 
Sangat besar perannya, selain membina lembaga-lembaga yang 
ada di kota Solo, pada saat itu memberikan arahan (sebagai 
narasumber) kepada  lembaga-lembaga/peserta yang kita undang. 
 

8. Bagaimana keterlibatan Kesbangpol Kemendagri di hari 
pelaksanaan kegiatan itu? 
Jawab:  
Sebagai pembicara juga, memberi sambutan, meresmikan dan 
membuka acara itu. 
 

C. Tentang Program Kerjasama OMS Kesbangpol Kemendagri 
 

9. Bagaimana anda mengetahui ada program kerjasama Ormas di 
Kesbangpol Kemendagri? 
Jawab : 
Lembaga-lembaga yang ada terutama lembaga saya ini berdiri 
karena Kesbang kota, jadi dalam rangka pembinaannya, 
Kesbangpol kota menginformasikan ada kegiatan ini ….selanjutnya 
mencari tahu bagaimana caranya dari lembaga yang sudah 
menyelenggarakan. 
 

10. Bagaimana OMS anda mengajukan usulan kegiatan kerjasama 
dengan kesbangpol Kemendagri? 
Jawab : 
Usulan berupa proposal kegiatan selanjutnya diajukan ke 
Kesbangpol pusat, pengirimannya lewat Kesbangpol atau melalui 
paket. 
 

11. Apa saja syarat yang harus dipenuhi OMS anda sehingga usulan 
kegiatan bisa disetujui pihak Kesbangpol Kemendagri? 
Jawab : 
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Semua persyaratan administrasi dipenuhi, tidak ada kendala 
persyaratan, semua syarat dilengkapi sesuai aturan,  tidak ada 
persyaratan di bawah tangan (dalam artian bahwa tidak ada deal-
deal menyangkut fee atau pemotongan-pemotongan, dari 40 juta 
biaya paket setelah potong pajak maka yang diterima di rekening 
LSM sejumlah 38.2 jt utuh. Walaupun ada biasanya ongkos hotel, 
makan bareng dll untuk oang kemendagri, tapi dianggap sebagai 
hal yang wajar oleh LSM ybs. 
 

12. Bagaimana proses penentuan kegiatan yang diusulkan oleh ormas 
anda dinyatakan disetujui 
Jawab : 
Dinyatakan disetujui jika ada penandatanganan MoU. 
 

13. Apakah program kerjasama Ormas dari Kesbangpol Kemendagri 
bermanfaat bagi pemberdayaan OMS anda dan pemberdayaan 
masyarakat? 
Jawab : 
Anggota saya merasa sangat tertolong dengan kegiatan 
kerjasaama ini, karena anggota saya itu golongan menengah ke 
bawah dan tidak punya kemampuan (fisik), kami akhirnya bisa beli 
buku, buat kegiatan lain seperti pelatihan-pelatihan, membenahi 
kesekretariatan dari sisa saldo kegiatan kerjasama itu. Yah 
walaupun itu tidak setahun sudah habis. 
 

14. Apakah tujuan/visi dan misi OMS anda dalam setiap ususlan 
kegiatannya sejalan dengan tujuan dari Kesbangpol Kemendagri? 
Jawab : 
Karena anggota saya adalah mayoritas penyandang cacat yang 
juga perlu pengarahan, perlu penambahan pengetahuan, 
pendidikan dan ekonomi. Ya saya merasa itu sesuai. 
 

15.  Masalah atau kelemahan apa saja dari penyelenggaraan program 
kerjasama OMS anda dengan Kesbangpol Kemendagri?  
Jawab : 
Masih perlu ditambah paket kegiatannya, karena diharapkan sisa 
hasil kegiatan bisa untuk kegiatan lainnya yang bisa meningkatkan 
kehidupan anggotanya. Kami punya cita-cita pengen punya usaha 
pra-koperasi untuk anggota-anggotanya. 
 

16. Menurut OMS anda bagaimana seharusnya Kesbangpol 
Kemendagri menyelenggarakan program kerjasama dengan OMS? 
Jawab : 
Ya ditambah paketnya. 
 

17. Menurut anda, seperti apa OMS yang seharusnya 
menyelenggarakan program kerjasama dengan Kesbangpol 
Kemendagri? 
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Jawab : 
OMS yang bisa bekerjasama dengan Kesbangpol Kemendagri 
adalah OMS yang bisa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh 
Kesbangpol Kemendagri.  
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Lampiran 3 
 
 

TRANSKRIPSI WAWANCARA DENGAN OMS SOLO: 
GERAKAN NASIONALIS SEJATI (GANNAS) 

 
Ketua               : Heru Prasetyono (082137664375) 
Berdiri              : Tahun 2006 
Kegiatan LSM :  Advokasi masyarakat bidang sosial, politik dan hukum 
Wawancara     :  Tanggal 23 Oktober 2012 
 
1. Sejak Kapan OMS anda bekerjasama dengan Kesbangpol Kemdagri?   

Jawab: 
Kerjasama dengan Kemendagri sudah 5 tahun, sejak 2008. 
 

2. Seperti apa bentuk kegiatan kerjasama yang anda usulkan ke 
Kesbangpol Kemdagri? 
Jawab : 
Kegiatan ada dua, yaitu seminar wasbang lokasi di desa Singapuran 
Kecamatan Kartasuro Kabupaten Sukoharjo dengan narasumber 
Kesbangpol Kabupaten, akademisi dari UMS (Universitas 
Muhammadyah) dan Ketua Veteran. Pendidikan politik di desa 
Pucangan, Kecamatan Kartasuro Kabupaten Sukoharjo 

 
3. Kenapa bikin seminar, kenapa bukan bikin yang lain? 

Jawab : 
Seperti pewayangan bisa saja tapi tidak dapat apa-apa, mahal 
biayanya. Bayar wayangnya aja 15 juta, belum konsumsi yang datang 
yang jumlahnya banyak sekali dan acaranya sampe pagi…38 juta 
hanya kerja bakti. Sebenarnya wayang tidak masalah..tapi kasih juga 
kegiatan seminar/sarasehan juga…sekitar 50 juta untuk wayang baru 
sudah tidak kerja bakti. Selain itu kalo biaya cukup bisa juga acara 
musik, festival budaya seperti pawai budaya. Yang memutuskan untuk 
kegiatan seminar ya LSM-nya karena menyesuaikan dengan biaya. 
Kendalanya di anggaran, kalo mencukupi kegiatannya bisa hidup. 

 
4. Bagaimana manfaat kegiatan seminar? 

Jawab : 
Manfaatnya bagi masyarakat….masyarakat yang kurang peduli 
tentang pilkada misalnya bisa lebih berpartisipasi lagi, dengan acara 
tersebut yang nasionalismenya mulai luntur/tidak perduli bisa bangkit 
lagi. Misalnya ada di masyarakat Solo yang sudah jarang pasang 
bendera, bahkan gotong royong pun sudah mulai luntur. 
Respon yang mengikuti kegiatan baik, sehingga di akhir kegiatan 
selalu ada rekomendasi. …Rekomendasi sih selalu didengerin tapi 
ditindaklanjuti tidak tahu. Manfaat untuk GANNAS sudah ikut 
membantu/turut berkiprah dalam memikirkan persoalan bangsa. 
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5. Keterlibatan kesbangpol daerah dan kesbangpol kemendagri ? 
Jawab: 
Kesbangpol daerah sebagai narasumber dan Kesbangpol pusat 
sebagai keynotespeaker. 

 
 
 

6. Dari mana anda tahu informasi tentang kerjasama di Kesbagpol 
Kemdagri? 
Jawab : 
Dari jaringan wartawan, ada teman wartawan yang keluarganya 
kasubdit di Depdagri, dikenalkan dengan saya dan kegiatan ini, 
akhirnya kenal, tidak satu direktorat saja juga di direktorat-direktorat 
lainnya. Jadi tidak tahu dari Kesbangpol Daerah (tidak ada 
rekomendasi dari Kesbangpol). Kesbangpol Daerah tidak tahu. Tidak 
ada rekomendasi diawal usulan proposal, nanti kalau sudah acaranya 
baru dikoordinasikan dengan Kesbangpol setempat dan dijadikan 
narasumber. 

 
7. Bagaimana dengan proses pengusulan prosposal anda? 

Jawab: 
Setelah informasinya diterima, lalu mengajukan proposal. Pertama 
proposal saya dulu, temen-temen lainnya belum dapet (pak Heru ini 
sering membawa dan menggol-kan juga proposal-proposal dari LSM 
teman-temannya, nanti mulai di tahun 2012 LSM “asuhan” pak Heru 
ini bisa mandiri dalam artian bisa ngurus sendiri ke jakarta. Pak Heru 
kalau menggolkan proposal dari LSM-LSM dapat fee tapi sudah 
diomongin diawal dan dengan ikhlas. 

 
8. Bagaimana dengan persyaratan? 

Jawab : 
Persyaratan harus dilengkapi, kalau ada yang tidak lengkap biasanya 
ditelepon untuk harus dilengkapi. 

 
9. Bagaimana dengan tanda tangan MoU-nya? 

Jawab : 
Tandatangan MoU di hotel di daerah, MoU ditandatangani tidak ada 
deal-deal (atau fee), ya..paling untuk makan-makan selama di Solo. 
Anggaran sebesar 38,2 juta masuk semua ke rekening lembaga. 

 
10. Apa masalah dari kegiatan ini ditahun 2011? 

Jawab ; 
Tidak ada masalah, oleh karena itu harus dilanjutkan 

 
11. Anda memiliki saran untuk ke depannya ? 

Jawab : 
Paketnya ditambah lagi sehingga bisa menyentuh ke wilayah-wilayah 
kelurahan lainnya yang terpencil dan juga untuk setelah kegiatan 2012 
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jangan bentuk talangan, danaya harus cair lebih dulu seperti tahun 
2011. 

 
12. Kegiatan GANNAS lainnya selain kegiatan kerjasama kemendagri? 

Jawab: 
Kegiatan advokasi masalah apa saja termasuk hukum, misalnya 
pernah ada masalah penyenderaan bayi di rumah sakit, kami ikut 
mendampingi. Kegiatan advokasi duitnya yang dari kita dulu. 
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Lampiran 4 

 

TRANSKRIPSI WAWANCARA DENGAN BAMBANG SANTOSO 
PEMBINA OMS SOLO: IKAPII, HIMABA,BIMAS, GEMAK, GERAK DAN 

BMD 
 
Nama                 :  Bambang Santoso 
Latar Belakang : Pengusaha, pensiunan kapten kapal barang lintas 

benua,Tim sukses SBY pada pilpres 2009, pernah di 
Sekretariat Wantimpres dan mengaku dekat dengan 
Sudi Silalahi dan Ma’ruf. 

Pembina OMS : (1) IKAPII (Ikatan Pemuda Independet  Indonesia) Ketua: 
Lady ArdiantoSudah bubar di akhir tahun 2011; (2) 
HIMABA (Himpunan Anak Bangsa)Ketua : Agung 
Satria, Sudah bubar di akhir tahun 2011; (3) BIMAS 
(Bina Masyarakat) Ketua : Agus Medianto, Sudah bubar 
akhir tahun 2011; (4) GEMAK (Gema Kartini) Ketua : 
Nurul Baroroh; (5) GERAK (Gema Rakyat) Ketua : 
Bambang Santoso; (6) BMD (Barisan Muda Demokrat) 
Ketua : Bambang Santoso (wilayah jawa Tengah). 

 
1. Bisa diceritakan bagaimana anda terlibat dengan OMS?  

Jawab: 
Awalnya saya memfasilitasi mereka di kantor bersama, karena melihat 
ormas tidak punya kantor hanya bawa tas, sehingga saya ijinkan 
untuk pake kantor. Mereka saya fasilitasi masuk Depdagri. Tadinya 
mereka anak-anak tukang demo/aktivis, saya ajak jadi LSM yang 
bermartabat daripada demo di jalan. 
 

2. Mengapa anda mengurus LSM? 
Jawab: 
Karena dari muda suka berorganisasi, saya di Barisan Muda 
Demokrat (BMD) bersama pak Mangindaan, dan juga karena kondisi 
usaha saya yang terbengkalai. 
 

3. BMD, berarti berafiliasi dengan partai demokrat? 
Jawab : 
Dalam akte pendirian partai demokrat, BMD tidak di bawah partai. jadi 
independen. 
 

4. Bagaimana dengan GERAK? 
Jawab : 
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GERAK ketuanya saya sendiri…saya dirikan GERAK untuk 
perimbangan (menyeimbangkan kegiatan bisnis) maka GERAK 
dimaksudkan sebagai lembaga untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan 
sosial seperti pembagian sembako untuk orang miskin, tukang becak, 
khitanan massal, untuk mengeluarkan zakat 2,5 % dari keuntungan 
perusahaan yang harus dibersihkan. BMD dan GERAK berkantor di 
Wonorejo untuk sementara karena Rusunawa lagi direhabilitasi 
 

5. Kenapa IKAPII, BIMAS, HIMABA bubar? 
Jawab: 
Karena sudah kerja di tempat lain  
 

6. Apa tujuan membuat seminar? 
Jawab : 
Karena prihatin dengan masyarakat yang rasa kebangsaannya yang 
sudah luntur, seperti misalnya di suatu seminar di Solo yang 
pesertanya anak-anak SMU se- Surakarta..jumlahnya 300 
orang..diminta menyebutkan urutan Pancasila hanya sedikit yang 
bisa…diharapkan dengan seminar itu pemahaman peserta bisa 
menular seperti sistem  MLM ke masyarakat lain. Sekarang di desa, 
NKRI, pancasila itu jauh dari masyarakat..makanya seperti bupati 
Bantul meminta kepada saya untuk menyelenggarakan program 
seperti ini..tentang gotong royong, kebersamaan, toleransi 
beragama..karena saya sering ikut diskusi itu dan saya menangkap 
hal itu. Dan masyarakat senang dan mengapresiasi tinggi kegiatan 
itu…dengan SKT nasional saya bisa mengadakan kegiatan dimana 
saja 

 
7. Bagaimana mengukur masyarakat itu senang? 

Jawab : 
Mereka datang tepat waktu, mereka antusias bertanya dan mengkritik. 

 
8. Apa manfaat kegiatan kerjasama itu untuk LSM anda? 

Jawab : 
Anak-anak ada kegiatan di luar kegiatan bisnis….kegiatan bisnis 
seperti produksi air mineral “fortex”, distributor pupuk organik… karena 
awalnya mereka aktivis..dengan kegiatan itu mereka 
senang……selain dengan kesbangpol mereka sudah punya kegiatan 
bisnis, kegiatan dengan kesbangpol tidak mengharap lebih. Diakui 
juga bahwa mendirikan sekber untuk LSM-LSMnya itu diarahkan 
untuk tujuan politik sebagai tim pemenangan pemilu presiden 2014. 
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9. Apa kegiatan keorganisasian mereka (LSM)? 
Jawab : 
Mereka aktif mendata setiap 3 bulan sekali membuat bakti sosial, 
duitnya dari 2,5% keuntungan perusahaan. Dengan sudah ada bisnis 
yang berjalan, mereka sudah dapat gaji dan tetap kerja untuk LSM. 
 

10. Awal kerjasama dengan Depdagri? 
Jawab : 
Ada teman di Depdagri, lalu menghadap sendiri kemudian saya 
menjadi perpanjangan tangan Depdagri untuk masyarakat, lalu kalau 
ada urusan di Solo saya yang melayani. Kami pernah, jaman Pak Ses 
(Pak Rahman) dinilai yang terbaik. 

  
11. Proses MoU? 

Jawab: 
Mengajukan proposal, menunggu untuk disetujui, ada pemberitahuan 
jika disetujui, kemudian pejabat kesbangpol datang ke daerah untuk 
tandatangan MoU secara kolektif, jadwal ditentukan oleg pusat, 
selanjutnya event, setelah itu buat laporan kegiatan dengan 
melampirkan foto, CD dan nota-nota pengeluaran. 

 
12. Bagaimana kegiatan kerjasamanya? 

Jawab : 
Peserta selalu di atas 100 orang, narasumber minimal S2. Pak 
Rahman mengakui bahwa LSM yang diorganisir Pak Bambang yang 
terbaik. GEMAK pernah bikin di Sukoharjo mendatangkan 350 lebih 
peserta dalam rangka hari Kartini, makan prasmanan, pake organ 
tunggal segala dengan hanya 38 juta. Ini ndak untung tapi buntung. 

 
13. Berapa anggaran setiap kegiatan? 

Jawab: 
40 juta, diterima 38,2 juta semuanya langsung ke rekening LSM, 
semuanya untuk kegiatan, honor panitia sebelum dan sesudahnya 
sampai pelaporan. 

 
14. Dapat berapa paket 2011 LSM binaan anda? 

Jawab : 
Lupa berapa banyak paket, tapi di 2012 saya dapat 32 paket. 

 
15. Berapa banyak LSM binaan bapak? 

Jawab : 
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LSM Binaan di JawaTengah ada 23 LSM, khusus di Solo Raya ada 11 
LSM. Saya tidak ada dalam struktur, tapi saya mengarahkan. Uang 
masuk ke rekening mereka. 

 
16. Apa saja kegiatan LSM binaan anda selain kegiatan kerjasama 

dengan Depdagri? 
Jawab: 
GEMAK , sudah mau masuk/jadi BPR yang sudah jalan KSP 
(Koperasi Simpan Pinjam) namanya KSP Karya Santoso yang 
dulunya masuk ke pasar-pasar memberi kredit, ke pedagang-
pedagang pasar sejak 2009. GERAK, ada usaha pembibitan bandeng 
di Bantul, produksi air mineral Fortex, distributor pupuk organik, 
termasuk pompa bensin, sejak tahun 2010. Program kami ini suatu 
saat harus lepas dari  Kesbangpol 2014. Harus udah punya side bisnis 
termasuk kepemilikan aset tanah di perumnas ini, kegiatannya sampai 
bisa memapankan anggotanya. GERINDO, basisnya perusahaan 
kayu/mebel, tapi juga ngurusin LSM 

 
17. Bagaimana menempatkan kegiatan LSM dan bisnis? 

Jawab: 
Begini anak-anak(maksudnya anggota binaan Pak Bambang) 
disekolahkan/ ditraining tentang entrepreneur, didorong punya 
keinginan jadi wirausaha, jangan mengharap jadi PNS, biarpun 
dimulai dari jualan sayur. Jadi basisnya adalah jiwa wirausaha, 
kemudian karena ada naluri organisasi maka diarahkan pada LSM 
yang bekerjasama Depdagri untuk menghidupi LSM-nya. Salah 
satunya, bukan satu-satunya. Ya kegiatan lainnya ya dengan 
masyarakat adalah baksos (bakti sosial). Dananya dari keuntungan 
bisnis 2,5 % 

 
18. Apakah pemberdayaan LSM berdampak pada pemberdayaan 

masyarakat? 
Jawab: 
Penanaman singkong di wonogiri dengan pupuk organik bisa 
memberdayakan masyarakat di sana yang selanjutnya  mulai 
kelihatan hasilnya dan membentuk kelompok-kelompok  tani  (tapi 
saya tidak yakin kalau ada upaya pembinaan masyarakat tani..karena 
LSM ini adalah distributor pupuk organiknya) 

 
19. Selain seminar kegiatan kerjasama depdagri yang diselenggarakan? 
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Jawab; 
GERAK Pernah bikin pewayangan, di Bantul pernah acaranya 
campursari. Dengan pewayangan lebih bisa masuk untuk sosialisasi, 
tapi tidak semua LSM mau menyelenggarakan wayang karena mahal 
biayanya, minimal sampai tidak rugi untuk pewayangan itu 35 juta, 
dikasih makan juga penontonnya. Memang ada juga masukan dari 
masyarakat bahwa yang acara seminar sudah tidak bagus apalagi 
dengan cara penyampaian yang tidak menarik. Pewayangan pun bisa 
interaktif dengan peserta/penonton, bisa tanya jawab, dalangnya 
sebagai narasumber. 

  
20. Pentingkah kegiatan program kerjasama Kemendagri? 

Jawab: 
Penting, betapa mereka menginginkan program-program sosialisasi 
ini, sebagai sarana penyampaian aspirasi. Juga pemahaman tentang 
Pancasila karena sudah tidak ada lagi Penataran P4, namun belum 
merata ke semua tempat.. 
 
 

21. Apa kelemahan dari kegiatan kerjasama depdagri ini? 
Jawab : 

Pertama, sebenarnya mengandalkan kedekatan dengan pusat itu 
tidak bagus, harusnya ada peran kesbangpol daerah yang 
menseleksi/ merekomendasi LSM-LSM untuk dapat kerjasama 
dengan kesbangpol pusat yang harus dituliskan dalam SOP/aturan 
mainnya. Kedua, kalau dari kegiatan seminar terlihat masyarakat aktif, 
kritis, bertanya walaupun kadang keluar dari tema…dinamika seperti 
ini seharusnya diikuti oleh pihak kesbangpol pusat hingga selesai 
acara, tetapi lebih banya yang tidak selesai..kesbangpolnya sudah 
pulang…kecuali pernah oleh direktur dalam negeri …bisa 
menyelesaikan acara itu. Ketiga, juklak pelaporan tidak ada yang 
jelas/baku, juklaknya berganti-ganti beda-beda pemahaman, sehingga 
pembuatan pelaporannya pun berganti-ganti sehingga dampaknya 
ada pada penambahan anggaran untuk membuat pelaporan. Misalnya 
nota harus ada materai dan cap/stempel. LSM pak Bambang ini juga 
tidak luput dari pemeriksaan itwil (inspektorat wilayah 2011 untuk 
kegiatan 2010 dan di tahun 2012 untuk kegiatan 2011.kenapa LSM 
bambang? Karena LSMnya punya kantor sekretariat. Keempat, 
mengenai sistem talangan itu di kerjasama 2012 itu seleksi alam. 
Akan terlihat LSM-LSM yang telah mandiri, asal Depdagri tepat waktu 
dalam pencairan dananya. 
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Lampiran 5 

 

TRANSKRIPSI WAWANCARA DENGAN SEKRETARIS  
KESBANGPOL KEMDAGRI 

 

1. Apa dasar kewenangan Ditjen Kesbangpol Kemdagri dalam 
melaksanakan kegiatan/program Kerjasama/Bantuan Ormas? 
 
Jawab 
Peraturan hukum yang menjadi dasar hukum Kesbangpol Kemdagri 
dalam melaksanakan kegiatan/program Kerjasama/Bantuan Ormas 
adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 
Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam 
Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan 
Dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan 
Politik Dalam Negeri. 

 
2. Peraturan hukum apa saja yang mendukung pelaksanaan 

kegiatan/program Kerjasama/Bantuan Ormas? 

Jawab: 
1) Undang-Undang No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan; 
2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 

Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi 
Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan 
Pemerintah Daerah. 

 
3. Peraturan hukum yang menghambat pelaksanaan kegiatan/program 

Kerjasama/Bantuan Ormas?  
Jawab: 
Sampai dengan saat ini belum terbentuknya Peraturan Pemerintah 
tentang Ormas. 

 
4. Hal-hal yang belum dan sudah diatur dalam peraturan hukum yang 

ada sehingga menghambat/mendukung pelaksanaan kegiatan/ 
program Kerjasama/ Bantuan Ormas? 
Jawab: 
Belum diaturnya secara detail masalah pertanggungjawaban 
keuangan, sehingga banyak sekali penafsirannya.  

5.     Apa saja tujuan Kerjasama/ Bantuan Ormas? 
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Jawab: 
a. Tujuan kerjasama/ Bantuan Ormas yaitu  

1) Agar Ormas ikut berperan serta dalam pembangunan dalam 
rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah NKRI yang 
berdasarkan Pancasila;  

2) Dengan kerjasama ini diharapkan ormas dapat berperan dalam 
memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dan politik dalam 
negeri; 

3) Memberikan kegiatan kerjasama kepada ormas dengan 
harapan ormas ikut bertanggungjawab dalam pembangunan 
bangsa, sehingga aktivitas dan kegiatan ormas dapat 
mengarah ke hal-hal yang positif; 

4) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat 
terhadap Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air serta 
Bela Negara melalui kegiatan-kegiatan seminar; 

5) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 
mencintai produksi dalam negeri.  
 

b. Sejauh ini tujuannya belum sepenuhnya tercapai karena belum 
bisa menjangkau seluruh Ormas yang ada dan terdaftar di seluruh 
wilayah Indonesia. 

5. Apa saja bentuk kegiatan/program kerjasama/Bantuan Ormas? 
Jawab: 
a.  Kerjasama/ Bantuan diberikan kepada Ormas yang sudah lulus 

verifikasi dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri 
dan Ormas tersebut sudah melaksanakan kegiatan baik berupa 
seminar, lokakarya, workshop, pagelaran, outbond, perlombaan, 
pemberdayaan masyarakat, pelatihan masyarakat, sosialisasi, 
diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis, pendidikan politik bagi 
masyarakat sesuai dengan Pasal 12 Permendagri No. 39 Tahun 
2011, kemudian dana disalurkan Ditjen Kesbangpol Kemdagri 
kepada Ormas melalui melalui mekanisme LS KPPN Kementerian 
Keuangan. 

b. Bantuan kerjasama tersebut sangat dibutuhkan oleh ormas, 
karena ormas:  
1) Ormas dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung 

bersinggungan dengan masyarakat;  
2) Ormas merupakan mitra pemerintah dalam mendukung 

program-program nasional pemerintah. 

6. Apa saja alasan  Ormas Meminta Kerjasama/ Bantuan kepada Ditjen 
Kesbangpol Kemdagri? 
Jawab: 
a. Alasan ormas dalam melakukan kerjasama adalah sebagai 

bentuk kepedulian ormas menjalankan fungsinya sebagai sarana 
aspirasi masyarakat; 
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b. Alasan tersebut sesuai  dengan peruntukan kerjasama ormas, 
karena ormas berkewajiban memelihara persatuan dan kesatuan 
bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional. 

7. Apa syarat/kriteria OMS yang dapat menerima dana Bantuan 
Ormas? 
Jawab: 
a. Kerjasama ormas memiliki persyaratan/kriteria  sesuai dengan 

Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 
yaitu memenuhi kelengkapan administrasi berupa: mengajukan 
proposal kerjasama, akte notaris, surat keterangan terdaftar 
sesuai ruang lingkup keberadaan, susunan pengurus organisasi 
kemasyarakatan, surat keterangn domisili, rekening bank atas 
nama ormas, NPWP atas nama ormas, surat pernyataan tidak 
terjadi konflik internal dan surat pernyataan tidak berafiliasi 
dengan partai politik. 

b. Ya, Selama ini kesbangpol memberikan bantuan kerjasama 
hanya untuk ormas yang memenuhi syarat/kriteria. 

c. Ada, karena banyaknya Ormas yang mengajukan proposal 
kerjasama tetapi alokasi dana yang tersedia tidak mencukupi  

d. Ormas yang tidak memenuhi syarat/kriteria tidak mendapatkan 
kerjasama/bantuan ormas tetapi mereka akan mendapatkan 
bimbingan untuk melengkapi persyaratan agar dikemudian hari 
bisa mengajukan kembali. 

8. Bagaimana kepercayaan Ormas terhadap Ditjen Kesbangpol? 
Jawab: 
a. Tanggapan ormas terhadap fungsi dan tugas Ditjen Kesbangpol: 

ormas menyambut baik program kerjasama ini karena ormas 
bisa terlibat langsung dalam memberikan pemahaman 
masyarakat terhadap Wawasan Kebangsaan, Cinta Tanah Air, 
Bela Negara, dan Pendidikan Politik. 

b. Ormas memiliki kepercayaan penuh terhadap Ditjen Kesbangpol 
dalam menyalurkan kerjasama/bantuan ormas, karena kegiatan 
ini berkaitan dengan stabilitas dan kondisi daerah. 

c. Ada, ormas yang meminta penjelasan dari Ditjen Kesbangpol 
Kemdagri setelah permohonan kerjasama/bantuannya di tolak, 
hal ini mereka lakukan karena mereka kurang memiliki informasi 
terkait kerjasama ormas. 

9. Apa saja sarana/prasarana dan bagaiamana dengan msalah 
anggaran yang dibutuhkan? 
Jawab: 
a. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam melaksanakan 

program/ kegiatan kerjasama/bantuan ormas yaitu notebook, 
spanduk, tempat pelaksanaan, sound system, dll.  

b. Sumber biaya/anggaran program/kegiatan kerjasama/bantuan 
ormas yang ada di Ditjen Kesbangpol dibebankan pada APBN. 
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10. Seperti apa sumber daya yang dibutuhkan? 
Jawab: 
a. Kemampuan/keahlian yang dibutuhkan dalam program/kegiatan 

kerjasama/bantuan ormas yaitu mampu menguasai dan 
mengembangkan kegiatan kerjasama ormas sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

b. Personil yang ditugaskan sangat memiliki kompetensi dalam 
pelaksanaan program/kegiatan kerjasama/bantuan ormas. 

11. Apakah Ditjen Kesbangpol melakukan interaksi atau kerjasama 
dengan  lembaga fungsional lainnya? 
Jawab: 
  
a. Ditjen Kesbangpol Kemdagri melakukan kerjasama fungsional 

dengan instansi pemerintah vertikal dan horizontal lainnya, 
seperti kesbangpol provinsi/kabupaten/kota. 

b. Ditjen Kesbangpol Kemdagri juga melakukan kerjasama 
fungsional dengan instansi nono-pemerintah dalam pelaksanaan 
dalam program/kegiatan bantuan ormas. 

c. Seluruh pihak dilibatkan oleh ditjen kesbangpol kemdagri dalam 
melaksanakan program/kegiatan kerjasama/bantuan ormas. 

12. Apa hambatan/masalah dan bagaiman upaya mengatasinya? 
Jawab: 
a. Hambatan/masalah yang muncul dalam pelaksanaan 

program/kegiatan kerjasama/bantuan ormas adalah : 
1) Sering terlambatnya pihak ormas dalam menyerahkan 

laporan pertanggungjawaban. 
2) Tidak adanya monitoring dan evaluasi setelah pelaksanaan 

kegiatan karena kurangnya dana/anggaran monitoring dan 
evaluasi kegiatan setelah pelaksanaan kegiatan kerjasama. 

b. Upaya-upaya yang dilakukan Ditjen Kesbangpol Kemdagri dalam 
mengatasi hambatan/masalah tersebut adalah dengan sering 
melakukan komunikasi akif dan melakukan bimbingan kepada 
ormas untuk wajib melaporkan hasil pelaksanaan 
kerjasama/bantuan kepada ditjen kesbangpol kemdagri dengan 
memberikan berkas laporan dimana didalam laporan tersebut 
terdapat pendahuluan, maksud dan tujuan, hasil kegiatan, 
permasalahan, rekomendasi dan saran, penutup serta lampiran-
lampiran. Lampiran dimaksud meliputi administrasi kegiatan, 
dokumentasi dan publikasi, jadwal acara, surat menyurat, 
sambutan-sambutan, makalah narasumber, catatan/notulen, isu 
strategis, kondisi, dan kegiatan spesifik yang menonjol. 
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Lampiran 6 
 

TRANSKRIPSI WAWANCARA DENGAN JOKO PRAKOSO  
Lembaga Bina Masyarakat Marginal (LBMM) 

 
 
Ketua     :  Joko Prakoso 
LBMM    :  LBMM adalah OMS di Solo yang bergerak di bidang advokasi 
dan  
                 pendampingan masyarakat 
 
 
1.   Apa saja kegiatan LBMM? 

Jawab: 
Saya ikut pendampingan masyarakat (sambil menunjukkan berita 
yang  memuat dirinya demonstrasi membela kasus-kasus korupsi). 
Saya itu aktivis murni, saya itu dekat dengan pemerintah tapi tetap 
kritis terhadap pemerintah (sambil memperlihatkan dokumentasi 
berita-berita pendampingannya di media). Aku itu LSM tenan. Di 2012 
dapat satu paket kegiatan kerjasama Depdagri, sama Mas Agus. 

 
2.   Apa saja kegiatan LBMM kerjasama dengan Kesbangpol Kemdagri di 

2011? 
Jawab:  
Forum dialog wawasan kebangsaan tahun 2011 dengan tema “ forum 
dialog kebangsaan dalam rangka persatuan dan kesatuan serta 
peningkatan kapasitas masyarakat.” Juga seminar dengan tema 
“Pendidikan politik untuk penguatan masyarakat dalam melakukan 
kontrol terhadap terselenggaranya pemerintahan yang baik”. 

 
3.   Apa tujuan dari kegiatan itu? 

Jawab : 
Tujuan kegiatan selain memberikan manfaat yang positif dalam bentuk 
informasi kepada masyarakat, membangun persatuan dan kesatuan, 
juga istilahnya memberikan kecerdasan/mencerdaskan bangsa. Cuma 
sayangnya kalau sudah sampe ke bawah anggarannya tidak sampe 
semua. Contohnya, dari 40 juta itu tidak semua sampe ke LSM 40 jt. 
Saya itu pembina LSM se Solo Raya jadi saya tahu semua LSM se 
Solo Raya apalagi di Solo saja. Saya tahu siapa yang sering  ke sana, 
ke Ditjen Kemendagri, banyak sekali, makanya saya bilang ke Marzuki 
Ali dan juga Pak Dirman (Kabid Ditjen Kesbangpol) saya sampe 
katakan kok bisa-bisanya jatah LSM yang sampe cuma 11 juta. 

 
4.   Siapa yang punya hubungan dengan Kesbangpol? 

Jawab: 
Ada Pak Bambang, Pak Agus, Pak Didis, Pak Heru itu sebagai 
koordinator yang membantu temen-temen, tapi tidak semua 
koordinator itu baik. Koordinator ini bisa disebut sebagai broker, tapi 
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tidak semuanya jelek ada yang baik. Mereka dekat dengan 
Kemendagri karena komunikasinya. Saya dekat dengan Pak Dirman 
tapi saya bukan broker seperti Pak Guntur, Pak Agus, Pak bambang, 
Pak Heru. 
 

5.   Bagaimana dengan kegiatan seminar itu? 
Jawab : 
Seminar dengan tema pendidikan politik untuk penguatan masyarakat 
dalam melakukan kontrol terhadap terselenggaranya pemerintahan 
yang baik, itu diselenggarakan di Boyolali 20 februari 2011. Ini 
beberapa dokumentasinya (sambil memperlihatkan foto-foto) yang 
satunya kegiatan di Solo. 

 
6. Darimana saja pesertanya? 

Jawab: 
Pesertanya 75 orang dari desa-desa, dari Solo ada, dari Boyolali ada, 
dari mana-mana ada, tapi yang paling banyak ya dari di sekitar itu. 
Pembicaranya ya dari Depdagri dan Kesbangpol Solo, dari UMS, Drs. 
Pranoto, M.Si. 

 
7. Tahu darimana informasi bahwa ada kegiatan kerjasama ormas 

dengan Kesbangpol Kemendagri? 
Jawab: 
Yang ngasih tau pertama kali ya dari broker-broker itu. Tidak ada 
keterbukaan publik dari pemerintah tentang kegiatan ini. Jadi ada 
informasi  trus diajak, mau ndak ikut program seminar tapi kamu 
hanya dapat jatah sekian. Trus bikin proposal, proposal bisa bikin 
sendiri atau broker yang bikinin, terus proposal dibawa ke Jakarta oleh 
broker. Kalo saya yang bawa sendiri ya ndak nyampe. 

 
8.   Apa manfaat dari kegiatan kerjasama itu? 

Jawab: 
Sebenarnya manfaat sekali buat LSM karena LSM bisa memberikan 
kontribusi yang positif, bisa mencerdaskan masyarakat, namun karena 
anggarannya sedikit, ya gimana. Anggaran 40 juta tidak semuanya 
turun, hanya separoh tok, separuh pun tak ada. 

 
9.   Apa hubungannya uang dengan kegiatan LSM? 

Jawab: 
Maksudnya itu kan kerjasama itu kan kegiatan pembinaan ormas, 
sesuai UU ormaskan?  LSM dibina oleh pemerintah, ya maksudnya 
kalau ada sisa kegiatan kan bisa dipakai utnuk kegiatan lainnya, 
paling tidak bisa membeli komputer. Kegiatan saya selama ini itu 
swadaya. Jadi kalau mau mengkritik pemerintah ya saya swadaya 
sendiri. Ya kalau ada yang simpatik ada yang membantu, tapi yang 
lebih penting lagi saya tidak pernah sekali pun berafiliasi dengan 
partai manapun. Jadi kalau ditanya manfaat, ya memang bermanfaat 
walaupun tidak secara besar-besaran (sambil memperlihatkan foto 
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kegiatan menunjukkan pesertanya) “ini semua masyarakat awam, 
polos-polos semua, masyarakat yang ada di sekitar, ada juga yang 
pengacara, sekretaris saya”, tapi sayangnya sekali kegiatan uangnya 
langsung habis, tidak sampe rumah sudah habis. 

 
10. Berapa isi amplopnya? 

Jawab: 
Jadi kalau anjuran Depdagri itu Rp 50.000, tapi kalau saya ada yang 
saya kasih     50 ribu, 30 ribu, 70 ribu, 100 ribu, 250 ribu, ya macem-
macem karena kalo tidak gitu ya saya habis, bahkan nombak. Saya 
pernah nombok lho. 
 

 
11. Kenapa anda mau kegiatan kerjasama Kesbangpol lagi? 

Jawab : 
Masalahnya ya siapalagi. Saya itu kan LSM lugu, semua kegiatan 
saya itu hasil swadaya sendiri. Orang yang saya bina itu adalah 
masyarakat awam 

 
12. Bagaimana proses tandatangan MoU? 

Jawab: 
Saya tidak pernah ke Pusat, tandatangan MoU orang Depdagri yang 
datang    ke sini, ke Solo. Biasanya di Hotel Kusuma. 

 
13. Bagaimana dengan anggarannya? 

Jawab: 
Rp. 40 juta trus dikembalikan lagi 11 jt atau 12 juta melalui broker. 
Nah ini yang paling saya sayangkan, jadi dana pembinaan itu 
bagaimana? Bagaimana bisa membantu masyarakat kalau begini. 
Dari 40 juta itu saya dapatnya 9,5 jt paling, banter saya dapatnya 12 
juta, 11 juta dikirim balik ke Depdagri melalui broker, sisanya oleh 
broker. 

 
14. Bagaimana proses pengusulan? 

Jawab: 
Buat proposal, trus diajukan ke Kesbangpol Kemendagri, trus 
dievaluasi/ dikoreksi, disesuaikan dengan maksud Depdagri, baru 
diacc. Setelah diacc, langsung MoU, dateng ke sini. Selang beberapa 
minggu itu uangnya ditransfer. 

 
15. Bagaimana dengan persyaratan kerjasama? 

Jawab: 
Semua dokumen persyaratan lengkap (sambil memperlihatkan 
dokumen itu, akte notaris ada, SKT ada, surat keterangan domisili 
ada, NPWP ada), semuanya lengkap, tapi buat SKT nasional saya 
dipersulit, saya  mengeluarkan uang Rp. 1,5 juta untuk ngurus, yang 
ngurusin ya temen-temen. 
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16. Seperti apa keterlibatan Kesbangpol Solo? 
Jawab: 
Seribu rupiah pun belum pernah ada bantuan apapun dari Kesbangpol 
katanya tidak ada anggaran..tapi kalau dari informal/internal dari 
kepala-kepala dinas itu biasa ada itu juga karena ada bantuan yang 
kita berikan…..ya..dari Kesbangpol Solo ya..sebagai narasumber..kita 
kasih Rp.750.000,- 

 
17. Seperti apa Keterlibatan Kesbangpol Kemdagri? 

Jawab: 
Buka acara tok lalu pulang tidak sampe habis.. dan minta   
amplopnya..bablas… 

 
18. Apakah ada bentuk lain kegiatan selain seminar? 

Jawab : 
Kita memang berharap tidak hanya itu saja, lebih bisa bersifak fisik, 
misalnya membina masyarakat dalam pelatihan-pelatihan kerja..tapi 
sama saja mbak..di sini ada PPLKI, tapi itu pusatnya korupsi. 
 
  

19. Apa kelemahan/kekurangan dari kerjasama ini menurut anda? 
Jawab: 
Anggarannya tidak penuh sampe di LSM yang bersangkutan, ada 
pihak-pihak ketiga alias broker yang memotong anggaran sehingga 
usaha pembinaan LSM tidak maksimal  

 
20. Apa harapan anda dengan kondisi seperti itu? 

Jawab: 
Saya berharap pemerintah memperhatikan LSM seperti saya yang 
punya komitmen terhadap masyarakat. Kalau memang pemerintah 
memberikan bantuan jangan lewat broker, sebaiknya buat koordinator 
LSM yang bisa menjadi penyalur bantuan. Kalau Bappenas butuh 
saksi, saya siap datang, karena saya merasa tidak pernah mendapat 
keadilan. 
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Lampiran 7 
 

TRANSKRIPSI WAWANCARA DENGAN ANDI YUDA   
Aktivis OMS Senior di Sulawesi Selatan  

 
1. Apa yang anda ketahui tentang bantuan OMS di Kesbangpol 

Kemdagri? 
Jawab: 
Terus terang baru saya tahu (maksudnya dari pewawancara) 
sekarang kalau ada bantuan dana/program bantuan OMS di 
Kesbangpol Kemendagri. Teman-teman juga tidak pernah ada yang 
memberitahu saya tentang bantuan OMS itu. Kami pernah membuka 
website Kesbangpol Kemdagri tapi tidak inromasi mengenai bantuan 
itu.  
 

2. Jadi kegiatan OMS anda selama ini berhubungan dengan siapa?  
Jawab:  
Ya donatur dari luar, karena memang OMS teman-teman sudah 
kredibel di mata asing. Anda sudah tahu kan sendiri kalo pihak asing 
kan tidak mau memberi dana, program atau bantuan kepada OMS 
yang tidak punya pengalaman, trade record bagus.  
 

3. Seandainya anda tahu ada dana/program bantuan OMS di 
Kesbangpol Kemdagri apakah anda berminat? 
Jawab : 
Ya tentu kami sangat berminat, karena kami tidak membedakan 
bantuan asing dan bantuan dari dalam. Mana ada sih OMS yang nolak 
dana apalagi kalau program itu sangat berhubungan dengan bidang 
OMS-nya. Yang terjadi mungkin OMSnya memiliki prioritas. Tapi terus 
terang kalau di Kesbangpol itu kami tidak tahu sama sekali. 

 
4. Anda tidak punya jaringan ke Kesbangpol Kemdagri? 

Jawab: 
Kami tidak punya jaringan jika itu diartikan sebagai broker. Jaringan 
atau broker yang anda maksud itu kan hanya untuk OMS yang tidak 
profesional. OMS kami kan sudah profesional dan sudah terbiasa 
dengan transparansi dan akuntabilitas, sehingga kami tidak ada 
kendala dengan pihak donor dari asing.  
 

5. Ada masukan terkait dengan program bantuan OMS di Kesbangpol 
Kemdagri? 
Jawab: 
Ya kalau tujuannya untuk memberdayakan OMS tentu harus dipilih-
pilih OMS mana yang perlu diberdayakan. Tapi kalau program itu 
butuh OMS yang sudah profesional dan berpengalaman dalam arti 
sudah memiliki rekam jejak baik    ya pemerintah harus mencari OMS 
yang pas. 
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Lampiran 8 

TRANSKRIPSI WAWANCARA DENGAN SOLEH  
STAF DIREKTORAT DERADIKALISASI BNPT  

1. Dapat dijelaskan Direktorat Deradikalisasi dan program yang 
dilakukan pada tahun 2011? 
Jawab  
BNPT baru dilantik pada Desember 2010. Tahun 2011 baru menyusun 
program dan penganggarannya masih di Kemenkopolhukam. BNPT 
lahir dengan dasar hukum Perpres Nomor 46 Tahun 2010. Program 
BNPT baru mulai tahun 2012. 
 

2. Apa saja kegiatan/program BNPT yang anda ketahui?  
Jawab:  
Kegiatan/program BNPT terdiri dari : 
1. Pencegahan, terdiri dari: 

a. Direktorat Perlindungan Objek Vital 
b. Direktorat Pencegahan 
c. Direktorat Deradikalisasi 

2. Penindakan, terdiri dari: 
1. Direktorat Penindakan bekerjasama dengan Densus 88 
2. Direktorat Pembinaan Kemampuan 
3. Direktorat Penegakan Hukum bekerjasama dengan pihak 

Kejaksaan  
3. Kerjasama Luar Negeri, terdiri dari: 

a. Kerjasama Bilateral 
b. Kerjasama Multilateral 
c. Konvensi PBB  

4. Dukungan layanan, terdiri dari Sekretaris Utama yang terdiri dari 
Biro-Biro 

Ada tiga kegiatan di direktorat ini, yaitu: (1) re-sosialisasi, (2) re-edukasi 
dan         (3) rehabilitasi. Resosialisasi bertujuan agar teroris dan 
mantan teroris serta keluarganya bisa bersosialisasi kembali dengan 
masyarakat seperti di Cirebon. Reedukasi bertujuan agar mantan 
teroris dan keluarganya utamanya anak diberikan pembinaan dan 
pemahaman kembali tentang bernegara, agama. Melalui kegiatan 
olahraga, pelatihan wirausaha untuk keluarganya. Di tahun 2012 ada 
dua kegiatan, yaitu di Jogjakarta dan Palu (fokus untuk di luar lapas) 
melalui kegiatan pelatihan, workshop, dialog anti radikal. Rehabilitasi 
bertujuan            agar teroris/mantan teroris dipulihkan melalui 
pembinaan kepribadian/psykologis dan pemahaman nasional dan 
pembinaan kemandirian dengan kegiatan pemberian keterampilan 
antara laian kerajinan tangan, perbengkelan, perhiasan tangan.  
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Kegiatan rehabilitasi ini dilakukan di luar lapas maupun di dalam lapas. 
Seperti di tahun 2011 di  Lapas Porong  (Surabaya), Lapas Palu, Lapas 
Merahmata (Palembang) dan di tahun 2012 ditambah dengan di Lapas 
Batu (Nusakambangan) dan Lapas Semarang. Sebagai catatan di 
Lapas Nusakambangan dan Lapas Semarang belum menerima BNPT, 
teroris masih sangat ekstrim menerima BNPT. 

 
3.   Apa saja tujuan dari kegiatan deradikalisasi di BNPT? 

Jawab: 
Secara umum tujuan dari kegiatan deradikalisasi ini adalah 
menurunkan derajat radikalisme dan dalam rangka menangkal 
transformasi ideologi radikal. 

 
4.   Bisa dijelaskan sumber anggaran program/kegiatan deradikalisasi di 

BNPT dan proses penggunaanya? 
Jawab: 
Mengenai pembiayaan, Tahun 2011, pendanaan kegiatan bersumber 
dari perbendaharaan negara ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 
selanjutnya        ke mitra. Tahun 2012, dari KPPN langsung ke mitra.  

 
5. Bagaimana dengan sumber daya manusia BNPT dalam pelaksanaan 

program/kegiatan?  
Jawab: 
Kegiatan di lapangan BNPT tidak terjun langsung atau juga dengan 
tidak membawa nama BNPT, kegiatan BNPT dilakukan dengan 
bermitra dengan sejumlah ormas/LSm seperti LPPMI (lembaga 
pemberdayaan Muslim Indonesia). Kemampuan SDM yang diperlukan 
adalah SDM yang paham tentang agama (dalil/ideologi), psikologi dan 
memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Untuk di sekretariat, SDM 
yang dibutuhkan adalah SDM yang dengan kemampuan di bidang 
keuangan, psikologi, agama, komunikasi. 

 
6. Bagaimana dengan pencapaian tujuan dari kegiatan deradikalisasi? 

Jawab: 
Dari tujuan umum kegiatan deradikalisasi pencapaiannya masih 

berproses. 
 
7. Apakah Direktorat Deradikalisasi melakukan kerjasama dengan 

instansi lain? 
Jawab: 
Direktorat Deradikalisasi melakukan kerjasama dengan instansi lain, 
seperti: 
1. Kesbangpol daerah; 
2. Forum komunikasi pencegahan terorisme (FKPT) di daerah; 
3. Kementrian Hukum dan Ham utamanya dirjen Lapas; 
4. Kementrian Depdagri, (dirjen kesbangpol); 
5. Kementrian agama (bimas Islam); 
6. Kemendiknas; 
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7. PDT; 
 

8. Apa saja kendala yang dihadapi Direktorat Deradikalisasi BNPT dalam 
pelaksanaan kegiatan program/kegiatan reedukasi, rehabilitasi dan 
resosialisasi? 
Jawab: 
SDM kurang, anggaran masih terbatas padahal kegiatan banyak 
seperti lapas teror banyak tetapi belum dicover anggaran. Program 
pendampingan sangat perlu namun karena keterbatasan anggaran 
maka kegiatan ini belum dilaksanakan sebagaimana halnya yang 
terjadi di Singapura. 
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Lampiran 9 

TRANSKRIPSI WAWANCARA DENGAN MUSLIH  
KASUBDIT DIREKTORAT DERADIKALISASI BNPT  

 

1. Dapat dijelaskan tujuan progam/kegiatan deradikalisasi yang 
dilakukan oleh BNPT? 
Jawab  
Tujuan dari program/kegiatan deradikalisasi di BNPT adalah 
meminimalkan ajaran/ideologi radikalisme sehingga dapat mencegah 
terjadinya aksi terorisme dalam masyarakat. Karena kita sadar tidak 
mungkin ideologi radikal dapat dihapus/dihilangkan, jadi kita kurangi, 
minimalkan dan mencegah menjadi tindakan teroris yang dapat 
merugikan masyarakat. Program deradikalisasi di BNPT baru mulai 
pada tahun 2012 tapi program dan penganggarannya masih ditangani 
oleh DKPT (Kemenkopolhukam). Sebelum, BNPT, DKPT sudah 
mneyusun dan melaksanakan program/kegiatan deradikalisasi 
 

2. Apa saja program/kegiatan deradikalisasi BNPT sekarang?  
Jawab:  
Kegiatan/program BNPT tahun 2012 ini sudah banyak, seperti 
resosialisasi, reedukasi dan  rehabilitasi. Tujuan resosialisasi adalah 
agar para mantan teroris dan keluarganya bisa kembali bersosialisasi 
dengan masyarakat di sekelilingnya. Reedukasi bertujuan agar 
mantan teroris dan keluarganya mendapat pembinaan dan 
pemahaman tentang cara bernegara dan beragama dengan benar. 
Rehabilitasi bertujuan agar agar para napi teroris/mantan napi teroris 
dapat dipulihkan keperibadiannya melalui pembinaan kepribadian/ 
psykologis. Program itu dilakukan melalui kegiatan olahraga, pelatihan 
wirausaha dan seminar-seminar. Misalnya kita berusaha agar jenazah 
teroris dapat diterima kembali oleh masyarakat.     

 
3.   Apa saja kendala yang dihadapi selama ini?  

Jawab: 
Saya kira tidak ada hambatan, semuanya dapat diatasi. Misalnya 
kegiatan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Begitu juga 
dengan resistensi  kami atasi dengan mengajak unsur 
masyarakat/LSM terlibat sebagai mitra LPPMI (lembaga 
pemberdayaan Muslim Indonesia). Untuk sumber daya manusia, 
meskipun sedikit boleh dibilang kami hanya tiga orang tapi semua 
program/kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Tapi kalo kita mau 
jujur ya semuanya masih kurang, tapi inikan masih lembaga baru jadi 
tentu ada masalah yang terkait dengan SDM, anggaran, sarana dan 
prasarana. 
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Lampiran 10 

 
TRANSKRIPSI WAWANCARA DENGAN PETRUS REINHARD GOLOSE 

DIREKTUR DIREKTORAT PENINDAKAN BNPT 
 
 
Direktur Penindakan BNPT :  DR. Petrus Reinhard Golose 
Tempat :  Kantor BNPT Jl. Imam Bonjol  Jakarta Pusat 
Nomor Kontak                   :  0811 836720 
 
Sebelum wawancara berlangsung hingga menjelang berkahir narasumber 
mengisap cerutu dan menawarkan minuman kepada pewawancara, 
namun pewawancara menolak karena sedang menjalankan puasa 
Ramadhan.   
 
1.  Bisa disebutkan peraturan hukum apa saja yang melandasi 

pelaksanaan program/ kegiatan Direktorat Penindakan BNPT? 
Jawab:  
Selama ini kami menggunakan UU Nomor 15 Tahun 2003, UU 
Penanggulangan Teorisme tapi UU ini perlu diamandemen, karena 
tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pemberantasan terorisme. UU ini 
tidak memberikan kewenangan kepada BNPT untuk melakukan 
pencegahan dengan cara melakukan penangkapan terhadap target 
yang diduga ingin melakukan aksi teorisme. Sejak tahun 2000 
terdapat 775 kasus terorisme yang terekam. Ya upaya kita hanya 
membuntunti hingga benar-benar si teroris itu melakukan tindakan 
atau aksi terorisme. Sekarang UU Deradekalisasi belum ada. Juga 
kami menggunakan Perpu Nomor 1 dan Nomo 2 Tahun 2002 tentang 
Terorisme tapi kemudian dicabut. 
 

2.  Apa saja program/kegiatan Direktorat Penindakan BNPT di tahun 
2011?  
Jawab: 
Program/kegiatan bidang penindakan tidak dapat dilepaskan dengan 
kegiatan intelijen, sehingga dapat dikatakan hampir seluruh (99%) 
program/kegiatan direktorat ini  merupakan kegiatan intelijen yang 
meliputi empat kegiatan, yaitu:     (1) pembuntutan; (2) kontra intelijen; 
(3) penetrasi, dan (4) penceraiberaian.  
 

3.  Dapat dijelaskan seperti apa pelaksanaan dari masing-masing 
(keempat) program/ kegiatan Penindakan BNPT?  
Jawab: 
Untuk pembuntutan kita melakukan pengintaian secara rahasia 
terhadap target hingga ke jaringannya. Kontra intelijen kita melakukan 
counter terhadap propaganda yang dilancarkan oleh para teroris dan 
pendukungnya (sambil mempelihatkan laptopnya yang dirinya 
diancam ingin dibunuh oleh teroris). Kalau penetrasi ya kita susupkan 
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anggota kita ke dalam organisasi atau jaringan teoris (sambil meminta 
anggotanya menjelaskan kepada pewawancara tentang pelatihan 
teroris, latihan militer di kLuwu Sulawesi Selatan).         
 

4.  Bagaimana dengan aksi penolakan masyarakat terhadap rencana 
pemakaman mayat teroris di kampung halamannya, apa itu juga 
merupakan bagian dari kegiatan Direktorat ini?  
Jawab: 
Ya itu hasil operasi intelijen yang sangat berhasil kita lakukan. Kita 
pengaruhi masyarakat agar melakukan aksi untuk menolak 
dikembalikan mayatnya dikuburkan di kekampung halamannya agar 
masyarakat membenci terorisme. Dengan cara itu kita berharap dapat 
terbentuk opini masyarakat kalau terorisme tidak mendapat dukungan 
dari masyarakat.    

 
5. Bagaimana dengan kegiatan rehabilitasi Direktorat Deradikalisasi 

BNPT yang justru mengajak masyarakat untuk menerima kembali 
mayat teoris dimakamkan di kampung halamannya?  
Jawab: 
Dari mana anda mengetahui itu? (Ketika pewawancara menjawab 
bahwa hal itu diketahui dari wawancara dengan staf Direktorat 
Deradikalisasi, narasumber terlihat marah dan meremehkan direktorat 
deradikalisasi). Anda jangan mengadu kami …,  Direktorat itu belum 
punya program/kegiatan yang jelas (sambil mempelihatkan dan 
memberikan buku deradikalisasi yang ditulisnya).     

 
6. Dapat disebutkan apa yang menjadi tujuan dari program/kegiatan 

Direktorat Penindakan BNPT?  
Jawab: 
Keempat program/kegiatan penindakan  itu semuanya bertujuan untuk 
mencegah aksi terorisme, kedua untuk meminimalisir dengan operasi 
intelijen, dan tentunya juga mengkoordinasi semua unsur dengan 
fungsi intelijen.  
 

7.  Siapa saja yang menjadi target dari program/kegiatan Direktorat 
Penindakan BNPT?  
Jawab: 
Target kami adalah orang-orang yang terkooptasi radikal teroris. 
Orang-orang yang terkooptasi teroris adalah para teroris itu atau kaum 
radikal, kedua yang potensial menjadi teroris dalam hal ini para 
keluarga teroris, serta yang melakukan kembali aksi teorisme. Dengan 
target itu, maka tugas/pekerjaan Derektorat Penindakan BNPT atau 
Densus 88 Polri tidak dapat dikatakan lebih ringan, dan sebaliknya, 
justru harus bekerja keras, karena penindakan tidak akan pernah 
dilakukan kepada obyek hingga kegiatan berupa teror betul-betul 
terbukti akan dan telah dilakukan. 
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8.  Bagaimana tanggapan anda dengan program/kegiatan Direktorat 
Penindakan BNPT yang dinilai anti Islam atau sensitif Islam?  
Jawab: 
Tidak ada itu (dengan nada marah). Karena memang pelakunya, 
terorisnya dari kalangan Islam, dari organisasi Islam. Ya semua 
agama potensial menjadi teroris, ada teroris Islam, Hindu. 
(narasumber)  
 

9. Apa pertimbangan BNPT tidak mempubliksikan penangkapan dan 
keberadaan teroris Kristen yang ada di salah satu Lapas di Sulawesi? 
Jawab: 
Tahu dari mana kalau ada teroris Kristen (pewawancara 
menghentikan menanggapi saat narasumber terlihat marah dan kesal 
atas pertanyaan yang diajukan)  
    

10.  Apa saja masalah yang muncul dalam pelaksanaan program/kegiatan 
Direktorat Penindakan BNPT?  
Jawab: 
Selama ini tidak ada masalah. Sumber daya manusia, anggaran, 
sarana dan prasarana semua fine-fine saja. Ada anggota kami yang 
meninggal dalam tugas dan ada pula penilaian negatif terhadap 
Densus, itu semua sudah menjadi resiko dari pekerjaan kami 
(narasumber lalu memperlihatkan foto-fotonya di laptonya yang 
diancam oleh teroris).       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 

 

Lampiran 11 
 

TRANSKRIPSI WAWANCARA DENGAN PROF. IRFAN  
DIREKTORAT DERADIKALISASI BNPT 

 
Nama  Narasumber :  Prof. Irfan  
Jabatan :  Direktur Deradikalisasi BNPT 
Tanggal Wawancara : 1 Oktober 2012 
 
1. Bagiamana dengan program/kegiatan deradikaisasi di direktorat 

yang yang bapak pimpin?     
Jawab: 
Sebenarnya dengan atau tanpa BNPT program deradikalisasi sudah 
berjalan, seperti misalnya bagaimana orang tua mendidik anaknya 
dengan baik…, bukan dalam arti program deradikalisasi 
sesungguhnya itu adalah kontra deradikalisasi. Deradikalisasi itu kalau 
orang sudah radikal yang dihadapi..kalau masih sosialisasi bukan 
berarti deradikalisasi. Makanya orang yang tidak paham deradikalisasi 
enak aja mengatakan belum jalan. IAIN Mataram waktu itu untuk 
pembinaan agama, di Solo juga ada 4 kegiatan di tahun 2011 untuk 
kegiatan kontra deradikalisasi. Dari sosialisasi yang dilakukan, mereka 
sudah ada perhatian, sudah ada penguatan untuk menyatakan 
berhasil atau tidak kita harus evaluasi, yang pasti kita sudah dikenal. 
Indikatornya apa? Wah saya tidak hafal, ada laporan tahunan, tetapi 
itulah yang kita lanjutkan karena dianggap sudah tepat dan kalau tidak 
tepat ngapain kita lanjutkan. Cuma tidak bisa disimpulkan. Buktinya, 
kenapa masih ada bom kalau berhasil? Itu orang menyimpulkan 
begitu kan? Tidak bisa ini berhasil, bisa berhasil kalau dunia ini sudah 
jadi malaikat semua. Kalau bubar deradikalisasi kan saya juga tidak 
bisa makan (narasumber terkesan meledek). Jadi harus tetap ada, 
cuma tugas kita meminimalisirnya. Yang konyolnya kalau proposalnya 
tidak diterima dia bilang deradikalisasi tidak jalan, karena 
bayangannya tentang BNPT itu mesin ATM. Kita berpikir program tapi 
dia berpikir uang, kalau begitu langsung saja kementerian kekuangan, 
tidak usah lewat BNPT. Saya terkadang tertawa sendiri, mereka 
lembaga yang biasanya tiba-tiba ada, kalau lembaganya sudah eksis 
sejak lama…merapat dong..(narasumber menunjukkan proposal OMS 
yang menurutnya sudah lama dan baik sehingga dapat dijadikan 
contoh).  
 

2. Apakah anda optimis program/kegiatan deradikalisasi di 
Indonesia? 
Jawab: 
Ya. Tapi optimisnya kita dari berbagai sudut pandang, dari hukum, 
dari empirisnya. Pokoknya optimis saja kalau kita mau berhasil. 
Optimisnya kelompok teroris harus mendirikan negara Islam. Tidak 
bisa barangkali kita gambarkan dalam bentuk angka-angka tapi ya 
harus kita buktikan, harus bekerja. Pokoknya show must go on, harus 
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jalan terus orang mau menggonggong. Dia bilang kita tidak kerja, 
silahkan. Kami kerja, saya punya semangat begitu pak. Kita sudah 
tinggalkan keluarga di Makassar, ngapain kalau orang mengatakan 
tidak, apa ukurannya? Jangan-jangan karena tidak dapat proyek. Itu 
yang selalu menghantui saya. 
 

3. Yang jadi ukurannya mungkin program resosialisasi, re-edukasi, 
rehabilitasi? 
Jawab : 
Tapi itu kan baru berjalan, belum bisa dinilai dan disimpulkan. Harus 
komprehensif untuk jangka panjang. Ada renstra. Kantor aja belum 
ada, SDM kurang. Tidak bisa disamakan evaluasinya lembaga yang 
baru satu tahun dengan yang puluhan tahun. 

 
4. Yang mungkin bisa diungkap kekurangan-kekurangan BNPT? 

Jawab: 
Yang pertama gedung, kemudian masalah renumerasi. Seperti saya, 
tunjangan saya di UIN saya tidak terima,  di sini juga tidak. Cuma 
bentuk kegiatan-kegiatan saja. Makanya ada keluhan, seperti juga 
fasilitasnya. Ini orang melihat BNPT mau disamakan dengan lembaga 
yang sudah puluhan tahun, padahal baru melangkah. 

 
5. Juga regulasinya? 

Jawab: 
Ya, karena masih perpres. Perpres itu kan lemah, kita mau BNPT ini 
Undang-undang atau peraturan-pemerintah. Lebih syukur lagi kalau 
strukturnya direorganisasi, seperti direktorat deradikalisasi jadi 
kedeputian. Saya tidak mau menyampaikan itu. Jadi kendala itu ada 
kendala struktural, historis, yuridis, infrastruktur. Secara historis, DKPT 
ini kan karena tuntutan komisi I DPR RI, nah sekarang harus direspon 
terus. Sekarang setelah ada BNPT kita semua duduk manis tidak ada 
keterlibatan. Banyak yang mengatasnamakan agama, radikalisasi 
yang memaksakan kehendak dan terorisme yang mengatasnamakan 
agama. Radikalisme yang mengatasnamakan kehendak ini yang tidak 
betul. Radikal dalam menjalankan agama itu bagus, tidak merusak. 
Boleh radikal tapi jangan anarkis. Silahkan perjuangkan 10 tahun, 20 
tahun sampai 60 tahun tapi kalau kalah jangan ledakkan bom. Yang 
tidak benar juga itu adalah anarkis. Bercita-cita untuk jadikan negara 
Islam itu kecil, kalau perlu negara Tuhan. Menjadikan negara Islam itu 
bukan hanya cita-cita FPI, tapi juga kerinduan umat Islam, tapi tunggu 
dulu kita ini sekarang ada di mana? Ini negara NKRI, bukan negara 
Islam. 

 
6. Bagaimana porsi kalau mau membagi antara kegiatan kontra 

radikal atau deradikalisasi? 
Jawab: 
Sebenarnya kalau itu mau melihat deradikalisasi. Tapi kalau melihat 
gejala-gejala yang muncul dan data yang ada bahwa mayoritas siswa 
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di Jabodetabek simpati dengan kegiatan radikalisasi ya mungkin harus 
imbang. Kita harus mencegah untuk tidak mengulangi (deradikalisasi) 
dan satunya kita cegah dengan memprotek jangan sampai kena virus 
(kontra radikal). Makanya ada dua Subdit di bawah saya, yaitu Subdit 
Deradikalisasi dan Subdit Penangkalan. 

 
7. Prakteknya di lapangan? 

Jawab: 
Masih banyak penangkalan dulu, karena kegiatan deradikalisasi kita 
punya penindakan, banyak sebenarnya di kementrian yang punya 
program deradikalisasi tapi tidak jalan makanya kita di sini untuk 
mengkoordinasi. Di kemenag, depsoso, diknas, termasuk membuat 
kurikulum di sekolah, kurikulum sebenarnya sudah bagus, yang belum 
benar adalah siapa yang kendalinya, biarbagus kurikulum tapi tidak 
bisa dijelaskan dengan baik oleh gurunya? 
 

8. Bagaimana dengan yang potensial radikal seperti keluarga 
teroris? 
Jawab: 
Ada pendampingan, selama ini sudah ada tapi belum berkelanjutan 
sifatnya, karena keterbatasan anggaran. Kita mau mendampingi terus 
tapi harus hati-hati juga nanti kalau tidak dikasih apa maunya brutal 
lagi jadi bisa sangat tergantung. Jadi kasih pancingnya jangan kasih 
ikannya. 
 

9. Monitoring? 
Jawab : 
Kita monitoring, setelah selesai satu kegiatan kita akan lanjutkan pada 
kegiatan yang lebih intensif lagi. Kita selalu melihat perkembangannya 
termasuk yang sedang berjalan. Makanya kita jarang ada di kantor, 
saya sudah lupa ruangan saya ini, karena saya harus di lapangan, di 
lapangan saya menyamar, saya kan akademisi. 
 

10. Dengan mitra? 
Jawab: 
Banyak, merekalah yang melakukan. Ini di Semarang tanggal 3-4 
saya koordinasi dengan gubernur, kodam, dan lain-lain untuk 
membentuk Forum Koordinasi yang jadi cikal bakal kalau ada BNPT 
daerah, melibatkan semua tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh 
pendidikan dan lain-lain. Seperti BNPB (Bandan Nasional 
Penanggulangan Bencana) dan BNN yang ada di daerah. 

 

 
 

 
 



111 

 

Lampiran 12 
 

TRANSKRIPSI WAWANCARA DENGAN DKPT   
DIREKTORAT DERADIKALISASI BNPT 

 
 
Narasumber : Bidang Kejahatan Luar Biasa  
Instansi         : Kemenpolhukam 
 
1. Bisa dijelaskan program/kegiatan dan anggaran DKPT yang terkait 

BNPT? 
Jawab: 
Terkait pertanyaan yang saya ajukan narasumber minta pewawancara 
kembali KBNPT mewancarai Ketua BNPT (Arsyad M.) dan Kasubdit 
Deradikalisasi (Muslih) yang pernah lama bekerja       di DKPT.  
Sebenarnya DKPT dasar hukumnya dari tahun 2002 Inpres dan Kep. 
Menkopolkam, nah untuk tahun 2010 ada kebijakan peningkatan 
status dari DKPT ke BNPT. Tahun 2010 berdasarkan PAGU Cuma 4,9 
milyar. kemudian terbit perpres tahun 2010 Juli mendapatkan 
tambahan anggaran 30 milyar di tahun 2010. Kemudian di tahun 2011 
dapat anggaran 9 milyar. Naah ditahun 2012 ini sudah buat anggaran 
sendiri angkanya saya tidak tahu.. 

 
2. Bagaimana dengan kegiatan DKPT ? 

Jawab: 
Sebenarnya ide tentang pembentukan DKPT lebih ke arah sosialisasi 
deradikalisasi. Jadi kegiatan kebanyakan sosialisasi dalam rangka 
program deradikalisasi, dan rapat-rapat koordinasi dengan pihak-pihak 
luar, seminar, FGD. Jadi sifatnya soft power. Namun faktanya lebih 
banyak keejar tangkap. Karena itu BNPT setidaknya merupakan 
kelanjutan dari DKPT untuk ide deradikalisasi 

 
3. Untuk teroris? 

Jawab: 
Kalau untuk penindakan itu dengan Densus. DKPT hanya untuk 
mengkoordinasikan termasuk dengan Densus. Jadi di rapat-rapat 
DKPT, Densus direkomendasikan untuk menindak. Tapi kalo 
penindakan oleh DKPT itu tidak ada. Tetap arahnya kebijakan 
strategis bukan kebijakan taktis. 
 

4. Bagaimana dengan ide tentang Densus dialihkan ke BNPT? 
Harus dilihat lagi struktur yang ada di BNPT. Bisa saja sih sebagai 
upaya penguatan BNPT. Tapi tidak ada strukturnya di BNPT, Jadi 
BNPT hanya sebagai badan koordinasi. 
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Lampiran 13: 
 

TRANSKRIPSI WAWANCARA DENGAN LaKIP  
MITRA BNPT    

 
LaKIP (lembaga kajian Islam dan Perdamaian) 
Kegiatan re-edukasi 
Narasumber : Pak Rudi 
Wawancara tanggal :28 september 2012 
 
1. Bagaimana kegiatan dengan BNPT tahun 2011 ? 

Jawab : 
Kalau kegiatannya karena format yang disediakan oleh BNPT yang 
seperti itu ya.. kita melaksanakan ya itu workshop di Palu dan 
penguatan kapasitas deradikalisasi peacebuilding di Jogja… 
 

2. Sudah ada kegiatan sebelumnya yang bersentuhan dengan teroris? 
Jawab: 
Kita tidak mau menyebut teroris tapi kita tahu kelompok-kelompok ini 
pernah menjadi pelaku dan beberapa anarkis…jadi saya kira teroris di 
Indonesia itu kan muncul pertama di wilayah konflik seperti Poso tapi 
kita tidak pernah menggunakan terminologi itu…kita juga katakan ke 
BNPT bahwa kita tidak mau high profile, tidak mau menggunakan 
nama BNPT, tapi karena ada pelaporan administratif tersebut jadi kita 
cantumkan, kita kasih ruang/jarak antara program ini dengan 
kelompok intinya….jadi tidak mencolok kalau kita sedang mendekati. 
Kebetulan kita punya program penguatan kapasitas…itu kita bawa 
sekitar 30 orang dari Poso kita latih menajemen …nah kebetulan ada 
kerjasama BNPT maka kita manfaatkanlah….tidak menggunakan 
istilah deradikalisasi tapi lebih netral…akhirnya jadi. Kan waktu itu 
maunya re-edukasi teroris dan keluarganya tapi kita bilang duh terlalu 
mencolok tapi orang BNPT (pak Soleh) masih takut dengan 
pelaporan..akhirnya kita kompromi supaya tidak mencolok. Lalu kita 
jalankan di Jogja 1 kali 3 hari pendidikan selanjutnya ke pelatihan 2 
hari…sambil kita selipkan orang BNPT yang bergabung dengan 
alkhaerat…itu di akhir tahun 2011 sekitar Desember walaupun MoU-
nya dipertengahan tahun 2011. 

 
3. Bagaimana di tahun 2012? 

Jawab : 
Kami tidak melanjutkan lagi kerjasama dengan BNPT atas inisiatif 
kami sendiri karena 2 hal alasan : 
1. Tidak efektif, kegiatan itu hanya lebih banyak formalitas..bagaimana 

mere-edukasi hanya dalam waktu 3 hari, hanya tok seminar, 
workshop, pamahaman…program tidak berbasis pada hasil riset… 
misalnya riset kami yang menunjukkan bahwa tingkat dukungan 
terhadap kegiatan terorisme tinggi seharusnya ini ditindaklanjuti 
menjadi suatu program yang lebih efektif.. 
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2. Birokratisasi, program ini menjadi sangat birokratis seperti harus 
ada format pelaporan…setiap abis kegiatan selalu ada 
pemberitaan..bagaimana itu kita bisa datang ke sana trus tidak bisa 
pulang itu nantinya gimana…siapa yang mau tanggung jawab. Kita 
ke sana tidak ada pengawalan apa-apa tidak bawa senjata, 
modalnya keikhlasan saja…makanya agak gerah.. 

Du hal ini yang membuat kami tidak leluasa, tidak ada respon terhadap 
sekomendasi yang ada. Cobalah dikembangkan…tapi itu tidak… 
 

4.   Sudah dikomunikasikan? 
Jawab: 
Laporan sudah kita sampaikan ke BNPT, ke DPR, Diknas, Kemenag, 
Wantimpres, Wapres bahkan Presiden pun sempat membacanya 
menurut pak Bambang..dia (pak bambang) direktur eksekutif 
kami….saya kira ada problem sumber daya di BNPT, tidak ada 
penterjemah sebuah konsep besar, kepala BNPT kan tidak perlu 
sampe detail…harus ada penterjemahnya…saya tidak tahu kerjasama 
BNPT dengan Bappenas seperti apa.. 
Barunya BNPT hadir sebagai lembaga tidak menjadi alasan untuk tidak 
maksimal, karena orang-orangnya pun orang lama dari densus, 
seharusnya sudah punya frame…seperti Kemenag pun tidak punya 
keseriusan dalam mengangani masalah deradikalisasi..misalnya lebih 
mempermasalahkan metodologi hasil riset ketimbang masalah 
substansi… 

 
5.  BNPT numpang kegiatan LaKIP dong? 

Jawab: 
Terlalu berlebihan. LaKIP dan BNPT berdiri hampir bersamaan, LaKIP 
berdiri 2010 dan BNPT juga 2010…dari hasill riset kita itu..guru-guru 
yang berinteraksi punya kecenderungan radikal kita kasih program ikut 
pelatihan di Jogja 2 minggu, kita kasih pendidikan agama, kita tidak 
muncul di media…jadi jelas , ada tujuan yang jelas, assaament yang 
kuat, man sih yang harus dikerjakan… 
Kita sudah ada program sebelumnya yang lebih dari sekedar seminar 
dan workshop, kita sudah ada penguatan… 
Di Jogja itu pesertanya guru-guru dan ex Poso, 3 hari pertama 
kegiatan bersama BNPT ditambah 4 hari dari LaKIP. Yang 3 hari 
pertama pesertanya orang-orang Posos yang tidak terlalu keras 
sedangkan yang 4 hari selanjutnya pesertanya adalah yang sudah 
keras..ini tanpa ada bau-bau BNPT, kalau merreka tau bisa mati kita, 
sebelum kita bawa dari Poso kita sudah ada pendekatan kurang lebih 
setengah tahun…BNPT di Jogja 3 hari saja… 
Sebenarnya yang kita ajukan di proposal kami itu banyak sekali bentuk 
kegiatan tapi ujung-ujungnya yang disetujui ya bentuk seminar dan 
workshop itu…tanpa BNPT seharusnya kita juga bisa tapi karena kita 
menghormati ya karena antara Bambang Pranowo dengan orang-
orang BNPT 
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6.  Seharusnya apa yang dilakukan selain seminar? 
Jawab: 
Diantaranya yang sudah direkomendasi oleh LIPI , dari kita juga..kita 
berikan semua hasil survey berikut rekomendasi, tidak ada satu pun 
dari rekomendasi ituyang ditindaklanjuti….karena terkait hasil survey 
seperti ada gejala siswa kecenderungan mendukung gerakan radikal di 
DKI, contoh pertanyaannya “seberapa besar anda tahu/kenal dengan 
Abu Bakar Baasyir dan Habib Riziq”? hasilnya cukup tinggi. Kita udah 
sampaikan itu, kita tidak sampaikan itu ke media supaya tidak 
kontraproduktif, ntar mereka jadi senang ada dukungan… 
Tapi kita kan Cuma LSM, seharusnya pemerintah yang lebih besar 
porsinya, kita sudah datang ke Kemenag tapi tidak ada untuk program 
deradikalisasi, yang kedua ke Diknas, Diknas masih mending 
responnya akhirnya mengakui..tapi ya..hanyasebatas itu, trus next-nya 
nggak ada..kami waktu itu mengusulkan guru ada semacam…entah 
itu..ada problem di pengajaran agama yang kurang dimensi 
nasionalismenya, paling cinta tanah air sebagian dariiman tapi 
konteksnya pernahkah didiskusikan mengenai berapa orang yang tidak 
menghormati bendera, bagaimana sikap kamu terhadap orang non 
muslim, terhadap terorisme…dulu kita usulkan guru PKn harus ada 
pengembangan kurikulum dan desain waktunya juga harus lebih 
panjang… 
 

7.  Jadi apa kekurangan BNPT menurut anda? 
Jawab: 
Secara substansi ada 2 hal: 
1. Program tidak berbasis pada riset;  
2. Pelaporan anggaran yang terbatas. Mendesain anggaran yang 

lebih substantif tidak hanya seminar saja seperti pelatihan sekian 
lamaaaa dan pendampingan, tidak berarti kita mengikuti pola 
keinginan mereka(teroris) seperti di Poso minta macam-macam, 
minta sapi dan lain-lain.. 

 
8.   Kalau masalah Anggaran? 

Jawab: 
      Kita tidak tahu persis dengan detail anggaran 
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Lampiran 14 

 
TRANSKRIPSI WAWANCARA DENGAN LPPMI  

OMS MITRA BNPT    
 
 
Narasumber     : Muslih (LPPMI –lembaga pendidikan dan pemberdayaan 

masyarakat Islam). Terkait dengan kegiatan 
rehabilitasi direktorat deradikalisasi BNPT 

Wawancara tanggal : 29 September 2012 
 
Prolog : 
Alhamdulillah sebagaimana LPPMI juga yang sesuai dengan MoU bahwa 
kami punya kewajiban menjalankan hal tersebut dengan sebaik-
baiknya..alhamdulillah selama pelaksanaan tersebut berjalan baik, lancar, 
tidak menemukan suatu hambatan apa pun. Alhamdulillah lancar, dimana 
dalam rehabilitasi ini..kita harus merehab mereka yang ada di lapas. Di 
dalam lapas karena kita ini fokus terhadap teroris/mantan teroris yang 
berada di dalam lapas..jadi tidak ada yang di luar… 
 
Di lapas mana saja? 
Jawab: 
Tentu saja sesuai jadwal yang sudah diagendakan oleh BNPT, karena kan 
BNPT sudah mengagendakan harus dimana-mana di seluruh Indonesia 
tetapi yang sudah kami laksanakan yaitu di Palembang dan kemudian di 
Palu tahun 2011 
 
Di Porong? 
Jawab: 
Tidak, memang direncanakan tapi belum tetap diarahkan, diutamakan di 
Palembang dan di Palu untuk 2011 (catatan: di buku akuntabilitas BNPT 
dituliskan termasuk di Porong padahal belum) 
 
Alasan kenapa di Palembang dan di Palu? 
Jawab: 
Kami tidak paham BNPT menunjuk itu, apa alasannya, tapi yang jelas 
kami menjalankan tugas, tapi setelah memang kami melakukan di dalam, 
memang betul bahwa mereka itu pelaku-pelaku bom yang luar biasa, 
mungkin pandangan BNPT seperti itu ..jadi pas,bersinerji..yang kita 
lakukan di sana….ya alhamdulillah kami bisa berkomunikasi dengan baik, 
diterima, luar biasa, sehingga bisa menerima materi yang kami berikan 
walaupun memang awalnya mereka tentu saja sangat hati-hati menerima 
tamu kami ini….ya itulah kalau di lapangan…tapi kami punya strategi 
khusus bagaimana supaya bisa masuk merehab mereka… 
 
Punya referensi sebelumnya tentang lapas-lapas yang “sangar”? 
Jawab: 
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o..iya tentu punya, kita ada mapping dari seluruh Indonesia. LPPMI juga 
menganggap lapas Palembang memang harus dapat program 
rehabilitasi…itu prioritas dan kita sependapat dengan BNPT dan berjalan 
simetris..bersinergi.. 
 
Begitu pun dengan yang di Palu? 
Jawab: 
Ya betul, di Palu juga sama seperti itu, karena di Palu pun tidak kalah 
urgent-nya untuk mereka diberikan sebuah rehabilitasi..sehingga setelah 
mereka kembali ke masyarakat bisa menjadi diterima oleh masyarakat… 
Terorisme di Palu itu agak unik, karen itu buka persoalan seperti bom Bali. 
Tapi konflik, tapi yang menarik penerapan UU darurat untuk 
menanggulangi teroris itu digunakan ke mereka (di Palu),  mereka 
menolak kalau mereka dikatakan teroris..ini kan kerusuhan murni…kita 
pun dilibatkan oleh BNPT..jadi dari sekian lapas-lapas itu mana yang 
paling urgent… 
LPPMI sudah menggeluti bidang merehab orang, orang gila kita 
rehab..setengah gila kita perbaiki..awalnya sih bukan untuk teroris, 
awalnya untuk masyarakat dengan dakwah, dakwah termasuk 
menghadapi terorisme, tapi kami tidak mampu sendiri…Nah, dengan 
adanya BNPT ini bagaikan gayung bersambut..dengan isu yang sama 
bahwa caunter dakwah ini harus dilakukan maka kita melakukan 
itu….kemudian persoalan mapping wilayah, yah itu juga kita kasih 
masukan ke BNPT 
 
Bagaimana mendekati mereka ? 
Jawab: 
Mereka itu adalah mantan teroris artinya kalau secara formal bahwa 
mereka telah melakukan sebuah teroris..jadi kan mantan..karena itu 
mantan teroris secara hukum harus mendapatkan sanksi hukuman…tentu 
ada sampai sekian lamanya..itu adalah proses hukum..berarti mantan 
teroris yang ada di lapas sedang menjalani proses hukum….adapun 
bagaimana mendekatinya…karena merekapun termasuk orang yang 
pintar/cerdas…kami sudah memiliki strategi khusus untuk bisa masuk 
wilayah yang harus kita lakukan khususnya kepada mereka yang masih 
rawan seperti ini…nah jadi itulah yang kami miliki …..supaya bisa diterima 
oleh mereka tentu saja mereka…walaupun ketika kita bicara dengan 
petugas-petugas lapas mulai dari pejabat atas sampe bawah…..sudah 
dianggap toghut oleh mereka…melihat pemerintah itu toghut, suddddah 
sainggap menututp diri dan lebih baik tidak ketemu, karena kita dianggap 
toghut semua, tapi kami meyakinkan petugas lapas bahwwa kami bisa… 
 
Sebagai apa pak? 
Jawab: 
Tapi…mereka itu tidak aneh karena kita ini orang kesekian kaliny a yang 
datang  ke pada mereka..bahkan mereka bilang kita ini jadi objek aja, 
ornag-orang pada dateng…..karena pak ketua ini (menunjuk pak Muslih) 
ada caranya sendiri…pertamanya mereka pada canggung..ke sananya 
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udah tidak…pertama mereka menghindar lama-lama dia menganggap 
kami baik akhirnya bisa membaur. Dalam pembauran inilah kita masukkan 
konsep. Kalau dulu mereka adalah teroris suka mencaci orang sekarang 
kita rubah artinya memberikan pencerahan bahwa doktrin yang sudah 
mereka terima selama ini dari petinggi/guru mereka bahwa itu sebuah 
jihad dan mati syahid…itu adalah jahat. Di pembauran itu kita mengisi 
dengan doktrin kita dengan pelan-pelan…bahkan mereka mengharapkan 
kita balik lagi..seperti yang di Nusakambangan 9saat itu bulan 
puasa)..mereka katakan..”pak, kalu bisa karena ini bulan puasa kami 
sangat mengharapkan bpk bisa mendidik kami”….tapi karena kami harus 
tertib sesuai jadwal maka kami tidak bisa…..kita masuk di saat-saat 
dakwah sebelum tarawih… 
Bagaimana dengan lapas yang memungkinkan para napi teroris 
menyebarkan paham terorisnya, seperti dijadikan imam? 
Jawab: 
Betul, artinya bukan melihat, tapi informasi seperti itu kita sudah ada 
dalam agenda kami. Dimana memang keinginan para teroris di lapas 
merek aingin melakukan asimilasi/pembauran sehingga mereka tidak 
dianggap teroris. Mereka sebenarnya tidak menganggap dirinya 
teroris…kami ini adalah yang mengerti agama makanya kami juga ingin 
mengajarkan kepada orang lain..tetapi..dari pihak lapas karena sangat 
hati-hatinya tidak mencampurkan mereka dengan yang lain…sel teroris 
terpisah dengan yang lain..tidak membaur…mungkin karena mereka satu 
atap jadi dianggap disatukan selnya.. 
 
Mereka memungkinkan untuk bergabung/bergaulkah? 
Jawab : 
Tidak, hanya saja ketika dalam waktu-waktu sholat 5 waktu, dan mereka 
memang datang paling awal untuk sholat berjamaah..sebelum adzan 
sudah ada di masjid, kalau kita kan nanti setelah adzan baru ke masjid…  
 
Ada tidak gejala mereka menyebarkan doktrin paham-paham radikal? 
Jawab : 
Sepengetahuan saya mereka tidak lakukan, tapi kita tetap 
mengkhawatirkan itu bisa terkontaminasi, bahkan kita bicara dengan 
kepala keamanan lapas di sana di Palembang  di bilang” saya kalau untuk 
mendoktrin merubah mental menjadi baik dari kelas apa pun saya siap, 
tapi kalu merubah mental teroris saya tidak kuat/tidak sanggup, jangan-
jangan saya yang dirubah, makanya mereka dipisahkan tidak membaur… 
 
Materinya apa? 
Waktu kita Cuma tiga hari kegiatan di lapangan, jadi waktu yang sempit itu 
kita pakai seefesien/efektif mungkin, selanjutnya oleh pembinaan lapas 
juga ada ahli prikolog, jadi kita menyediakan kiyai yang memahami teroris 
dan memahami wawasan kebangsaan bukan hanya hadis-hadis dan ayat 
alqur’an saja, karena mereka lebih menghafalnya… 
Jadi materi yang kita siapkan itu ada 3, yaitu : 

1. Terkait dengan keagamaan, pemahaman keagamaan 
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2. Terkait dengan kejiwaan, dengan psikolog khusus dibidang  sosial 
3. Terkait dengan wawasan kebangsaan, bahwa kita ini NKRI 

warnanya banyak 
 
Berapa banyak jumlahnya di lapas Palembang? 
Jawab: 
Banyak, mereka datang dari mana-mana 
 
Bagaimana pendekatannya apakah model ceramah? 
Jawab: 
Kami punya beberapa pendekatan, psikologi, komunikasi,…dari beberapa 
metode yang kami siapkan, yang mana yang cocok itu yang kita pake..ya 
alhamdulillah… ya kita Cuma 3 hari walaupun mereka pengen lagi tapi 
karena kita terbatas oleh jadwal.. 
 
Cukupkah waktu 3 hari itu? 
Jawab: 
Ini kan namanya pembinaan, ya kalau pembinaan tidak cukup dengan 3 
hari, kalau kita diminta ya kita ke sana lagi seperti di Palembang di tahun 
2011 kita datang..tahun 2012 sudah ke sana lagi dan mereka ketemu lagi 
dengan kita… 
 
Bentuk-bentuk pelatihan yang dilakukan? 
Jawab: 
Kita pernah melakukan dengan pendekatan ekonomi, kita lakukan 
pelatihan yaitu kalau untuk yang di lapas pelatihan perbengkelan, jadi ini 
akan sangat menguntungkan sekali…kita belikan motor tua harga 3 juta 
dibawa ke lapas, kita datangkan tenaga ahli/mekanik yang ahli motor, 
didik mereka, bongkar motor jelek itu lalu dipasang, setelah bagus lalu 
dijual oleh mereka, anggaplah dijual 6 juta berarti untung 3 juta itu untuk 
mereka dan di lapas pada senang.. 
Kita juga punya pelatihan untuk keluarganya, anak dan isteri diundang 
datang di suatu tempat, didatangkan pelatih yang bisa bikin kue/roti kita 
tanyakan ke mereka, ibu mau dilatih apa? Mereka senang sekali belajar, 
lalu mereka jual ke pasar-pasar….keluarganya itu tinggal di sekitar 20-30 
kilometer, tapi rata-rata mereka itu pake cadar, pelan-pelan kami susupi 
dengan wawasan kebangsaan dalam pelatihan itu, mereka berkomunikasi 
dengan pelatihnya, akhirnya mereka pinter menjadi usahawan dan 
mereka merasakan ada manfaatnya dan solusi buat mereka. Dan mereka 
sangat antusias berkaitan dengan kegiatan rehab ini. Mereka semua 
sadar telah salah dengan doktrinnyayang keliru 
 
Apakah kegiatan bapak ini betul-betul bisa mencegah mereka untuk 
tidak radikal lagi? 
Jawab: 
Eh tidak bisa langsung sekaligus begitu..pelan-pelan kita bicara wawasan 
kebangsaan tapi paling awal yang perlu diluruskan tentang 
pemahamannya tentang agama tentang jihad.. 
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Kalau yang sudah berkomunikasi dengan kita, kita yakin mereka sudah 
punya pola pikir yang baru..mereka kelihatannya menyatakan cukup 
sampai di sini..tapi yang masih di luar lapa…mereka takut dengan 
hukuman seumur hidup.. 
Yang kami lakukan adalah kepada yang sudah divonis pengadilan, artinya 
objeknya jelas sehingga materi yang kami siapkan jelas, beda dengan 
mungkin yang di luar itu, alat ukurnya belum jelas..ya itu program 
reedukasi..lebih makro..kalau kita rehabilitasi di dalam lapas jadi lebih 
aman, walaupun ada permintaan untuk dilakukan sosialisasi ke 
masyarakat tapi itu berbahaya karena memungkinkan mereka kabur… 
 
BNPT melakukan monitoring kegiatan bapak? 
Jawab: 
Dari BNPT selalu menyertai/mengawal sudah jadi kewjiban mereka dan 
kami siap dikawal, dari inspektorat internalnya termasuk direktur BNPT itu 
melihat di lapangan 
 
Apakah tidak ada hambatan kehadiran oleh BNPT bersama bapak? 
Jawab: 
Setelah kami masuk ke dalam lapas atas ijin yang kami miliki, pihak lapas 
tahu kita dari BNPT tapi kami titip kehadiran kami jangan diberitahu bahwa 
kami daari BNPT. 
Kalau orang BNPT sendiri? 
Jawab: 
Mereka mengganti baju supaya tidak dicurigai, selama ini belum ada yang 
menebak kalo kita ini dari BNPT…kamimasuk membawa nama LPPMI, 
lembaga dakwah Islam, pernah mengatasnamakan MUI, tapi mereka 
bertanya MUI yang mana…. 
 
Kendalanya? 
Jawab: 
Kalau dari BNPT tidak pernah terungkap karena kita datang bareng-
bareng, kalau dari lapas..untuk yang dinusakambangan pihak lapasnya 
sangat hati-hati..biasanya di lapas yang lain kami gampang masuk, kalau 
di nusakambangan harus bawa surat dari dirjen lapas. 
 
Untuk Anggaran? 
Jawab: 
Yang penting asal tidak nombokin, pernah nombokin tapi tidak 
banyak..yang penting ikhlas…anggaran cukup, anggaran itu tergantung 
sebenarnya dari program, misalnya narasumber sudah ada patokannya, 
tinggal frkuensi dikegiatannya saja,kalau setahun Cuma 2 kali tidak ada 
follow upnya..untuk ukuran setiap programnya sudah terstandart, tapi 
kalau untuk pembinaan…jika kita Cuma ketemu 1 kali setahun sementara 
jumlah lapas di Indonesia yang ada napi terorisnya ada 11 lapas dalam 
mapping kami tetapi banyak sedikitnya tidak sama, yang diprioritaskan 
yang banyak dulu napinya….bahwa yang sudah kami rehab ini 4 lapas 



120 

 

dan itu satu kali satu tahun, harapan kami ..karena ini pembinaan tidak 
cukup kalau satu kali saja setahun.. 
 
Sudah disampaikan ke BNPT ? 
Jawab: 
Setiap dalam laporan kami di dalamnya rekomendasinya sudah 
disampaikan persoalan frekuensi kegiatan itu…kalau bisa 3 kali setahun 
satu lapas.. 
Anggaran ….kita tidak memberikan dalam bentuk uang..tapi dialihkan ke 
peralatan olahraga, seragam olahraga, sepatu..pada saat itu kami kasih 
motivasi pada saat olahraga kita susupi materi kebangsaan supaya bisa 
sharing, sambil olahraga sambil ngobrol, sambil minum, saat 
istirahat…tidak sadar doktrin itu masuk ke mereka….yah..hanya saja 
frekuensi perlu diperhatikan… 
Dari 11 lapas baru 4 lapas tercover, di 2012 ada 2 lapas yang sama 
dengan tahun sebelumnya…lapas Palembangan, lapas di Palu, lapas 
Semarang, dan lapas Nusakambangan. 
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Lampiran 15 
 

Foto Suasana Lapas Palu dan Palembang 
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