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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Memasuki tahap ketiga dari pembangunan jangka menengah nasional, 

pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

III pada periode 2015-2019. Periode ketiga ini ditandai dengan suksesi 

kepemimpinan nasional yang diiringi juga dengan karakteristik Visi, Misi dan 

Strategi yang berbeda bila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. 

Perubahan tersebut tentunya sesuai dengan prinsip demokrasi akan mempengaruhi 

visi, misi dan strategi pembangunan nasional yang akan dilaksanakan pada periode 

2015-2019. RPJMN III 2015-2019 harus disusun berdasarkan Visi, Misi dan Strategi 

yang diusung oleh Presiden yang memenangkan Pemilihan Umum 2014. 

Visi dan misi pemerintahan baru sama sekali tidak bertentangan dan bahkan 

sejalan dengan visi pembangunan di dalam RPJPN. Visi pembangunan nasional 

menurut RPJPN 2005-2025 adalah untuk mewujudkan “Indonesia yang berdaulat, 

maju, mandiri, adil dan makmur”, sedangkan visi pembangunan pemerintah 2014-

2019 adalah untuk mewujudkan “Indonesia yang berdaulat dalam politik, mandiri 

dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya”. Hal yang sama juga dapat 

dilihat pada visi pembangunan politik di RPJPN yaitu kondisi “Demokrasi yang 

Terkonsolidasi” dan misi “Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum 

adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran 

masyarakat sipil; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam 

mengomunikasikan kepentingan masyarakat. Visi-misi RPJPN tersebut selaras dengan 

pemerintahan Presiden Joko Widodo mencanangkan misi untuk “mewujudkan 

masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berdasarkan negara hukum.. 

 Sasaran-sasaran prioritas dari Nawacita yang diusung oleh pemerintahan 

saat ini terkait bidang politik dalam negeri untuk mendukung kelembagaan 

demokrasi mencakup lima isu utama. Pertama, memulihkan kepercayaan publik 

melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Kedua, 

meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan 
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pembangunan. Ketiga, membuka partisipasi publik. Keempat, membangun 

transparansi tata kelola pemerintahan. Kelima, menjalankan reformasi birokrasi.  

Pada RPJMN III periode 2015-2019 prioritas pembangunan politik adalah 

“pemantapan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada 

prinsip toleransi, non-diskriminasi dan kemitraan.”  

Proses pelembagaan antara lain memerlukan identifikasi lebih jauh dan 

mendalam terhadap nilai-nilai lokal yang mendukung ataupun yang kurang relevan 

bagi toleransi dan prinsip nondiskriminasi, atau juga dalam bentuk kegiatan audit 

nilai-nilai lokal. Hal ini juga menuntut “kemitraan” strategis antara Pemerintah, 

Masyarakat Sipil dan Swasta, satu hal yang sesungguhnya sudah dimulai pada 

tahapan pembangunan politik sebelumnya, hanya saja perlu mendapatkan tekanan 

dan kerja-kerja yang lebih intens dan terencana serta terkoordinasi.  

Setelah melalui proses harmonisasi dengan rancangan RPJMN III 2014-2019 

yang telah disusun sebelumnya sejak 2013/2014 melalui proses teknokratik yang 

berdasarkan pada RPJPN dan masukan dari berbagai pihak, Dalam mendukung 

pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia, Background Study ini berjudul 

“Efektivitas Forum-Forum Dialog Masyarakat dan Pelaksanaan Program 

Kebangsaan serta Program Penanganan Gangguan Kemanan Dalam Negeri di 

Daerah”, yang menekankan fokus pada, pertama, kerangka acuan tentang integrasi 

sosial di daerah yang mencakup kerukunan umat beragama dan kebangsaan di 

daerah. Kedua, kerangka acuan tentang penanganan gangguan keamanan di daerah 

yang mencakup konflik dan resolusi konflik atas primordialisme. 
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KATA PENGANTAR 

 

Memasuki tahun 2015, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJMN) III periode 2015-2019 yang disesuaikan dengan visi-misi dan 

strategi dari pemerintahan yang baru terbentuk Pasca-Pemilu 2014 menjadi agenda 

yang sangat penting. Dokumen RPJMN tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi 

penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga dan Rencana 

Anggaran/Kegiatan. Untuk itulah maka Background Study ini dilaksanakan. 

Background Study pada sub-bidang politik dalam negeri ini diharapkan dapat 

memberikan masukan bagi penyusunan RPJMN yang akan segera ditetapkan.  

Setelah melakukan kajian dan harmonisasi dari dua sumber utama, yaitu 

rancangan RPJMN III berdasarkan proses teknokratik pada tahun 2013/2014 serta 

Visi-Misi dan Agenda Aksi Jokowi-JK 2014 yang diusung oleh pemerintahan baru 

pada saat Pemilu 2014. Dalam mendukung pembangunan politik dan demokrasi 

Background Study ini berjudul, “Efektivitas Forum-Forum Dialog Masyarakat dan 

Pelaksanaan Program Kebangsaan serta Program Penanganan Gangguan Kemanan 

Dalam Negeri di Daerah”, yang menekankan fokus pada, pertama, kerangka acuan 

tentang integrasi sosial di daerah yang mencakup kerukunan umat beragama dan 

kebangsaan di daerah. Kedua, kerangka acuan tentang penanganan gangguan 

keamanan di daerah yang mencakup konflik dan resolusi konflik atas 

primordialisme. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat sedikit perbedaan antara kedua 

dokumen tersebut, namun pada umumnya kesamaan dan harmonisasi dapat 

diidentifikasi sehingga Visi-Misi dan Strategi dari pemerintahan yang baru terbentuk 

di bawah Presiden terpilih, dapat diterjemahkan reformulasi ke dalam rekomendasi 

studi ini. Selain kajian atas kedua dokumen tersebut, dilakukan juga stocktaking dari 

masukan para pejabat di lingkungan Bappenas dan K/L terkait lainnya.. 

Background Study ini dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, 

mengingat Pemilihan Presiden dan transisi pemerintahan dilakukan hingga Oktober 

2014. Dengan waktu yang relatif singkat tersebut, tentu kami tidak mengharapkan 
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study yang sempurna. Kekurangan tentu dapat ditemukan di sana-sini dalam laporan 

ini. Namun terlepas dari kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Background 

Study ini telah menghasilkan rekomendasi yang tepat dan dibutuhkan oleh 

pemerintah untuk menyusun dan menetapkan RPJMN yang lebih baik dan sesuai 

dengan harapan serta cita-cita masyarakat.  

Kajian ini diharapkan dapat memberi kerangka acuan terhadap proses 

kemitraan strategis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk mendesain 

kerangka regulasi, kerangka pendanaan, dan kerangka kelembagaan dalam hal 

sangat pentingnya memperkuat forum-forum dialog masyarakat demi memperkuat 

integrasi bangsa dan penanganan gangguan keamanan di dalam negeri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

1.1. Latar Belakang 

Visi pembangunan politik Indonesia jangka panjang yang tercantum dalam 

RPJPN 2005-2025 adalah Konsolidasi Demokrasi —yang Bertahap dan Terencana. 

Hal ini dimaksudkan agar pembangunan demokrasi memberikan dampak positif bagi 

pembangunan seluruh bidang kehidupan masyarakat luas untuk jangka panjang dan 

bersifat permanen. Adapun tujuan pembangunan politik di tahun 2025 adalah 

demokrasi yang terkonsolidasi dengan syarat utama yaitu membangun Negara 

Hukum (rechststaat), Birokrasi yang Netral dan Efisien, Masyarakat Sipil yang 

Otonom, Masyarakat Politik yang Otonom, Masyarakat Ekonomi yang Otonom, dan 

Kemandirian Nasional.  

Untuk melaksanakan visi pembangunan politik Indonesia jangka panjang yang 

tercantum dalam RPJPN 2005-2025, maka sudah ditetapkan Tahapan dan Prioritas 

Pembangunan. Pada RPJMN III periode 2015-2019 prioritas pembangunan politik 

adalah pemantapan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan 

pada prinsip toleransi, non-diskriminasi dan kemitraan.  

Proses pelembagaan antara lain memerlukan identifikasi lebih jauh dan 

mendalam terhadap nilai-nilai lokal yang mendukung ataupun yang kurang relevan 

bagi toleransi dan prinsip nondiskriminasi, atau juga dalam bentuk kegiatan audit 

nilai-nilai lokal. Hal ini juga menuntut “kemitraan” strategis antara Pemerintah, 

Masyarakat Sipil dan Swasta, satu hal yang sesungguhnya sudah dimulai pada 

tahapan pembangunan politik sebelumnya, hanya saja perlu mendapatkan tekanan 

dan kerja-kerja yang lebih intens dan terencana serta terkoordinasi.  

Apabila kondisi itu tercapai secara baik, maka pada gilirannya diharapkan 

dapat mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia 

dalam berbagai kerja sama internasional dalam rangka mewujudkan tatanan dunia 

yang lebih adil dan damai dalam berbagai aspek kehidupan.  
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Untuk mewujudkan visi dan arah kebijakan di atas, pelaku pembangunan 

nasional perlu melakukan  langkah-langkah berikut: 

1. Menyusun perencanaan yang responsif terhadap perubahan situasi dan kondisi 

dalam negeri yang begitu dinamis; 

2. Identifikasi yang tajam dan jeli dalam melihat permasalahan, tantangan dan 

potensi; 

3. Koordinasi yang intensif dengan melibatkan para stakeholder terkait. 

Dewasa ini sampai dengan tahun 2015, Bappenas dalam hal ini Direktorat 

Politik dan Komunikasi sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) III tahun 2014-2015, khususnya yang terkait dengan Bidang 

Politik dan Komunikasi dalam ruang lingkup Politik Dalam Negeri, Informasi dan 

Komunikasi serta Politik Luar Negeri.  

Sejumlah kegiatan juga telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan Draf 

Teknokratik RPJMN 2015–2019 Bidang Politik, diantaranya melakukan kajian 

melalui kegiatan: (1) FGD dengan Para Praktisi Bidang Politik dan 

Kementerian/Lembaga terkait di Jakarta; (2) indepth interview dengan sejumlah 

narasumber di Bidang Politik di Jakarta; (3) reviu pelaksanaan kegiatan 

pembangunan Bidang Politik, (4) kunjungan ke daerah-daerah dengan melakukan 

FGD dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan atau pihak 

terkait.  

Dalam upaya memperkaya Draf Teknokratik RPJMN 2015–2019 Bidang 

Poldagri, Direktorat Politik dan Komunikasi berencana melaksanakan kajian di 

beberapa daerah yang dapat memberi gambaran tentang: (a) pelaksanaan program 

integrasi sosial, dan (b) program penanganan gangguan keamanan di daerah.  Terkait 

dengan kedua program itu, ada tiga hal yang menjadi fokus kajian ini, yaitu: (1) 

efektivitas forum dialog masyarakat di daerah; (2) pelaksanaan program kebangsaan 

di daerah; (3) pelaksanaan program penanganan gangguan keamanan di daerah 
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1.2. Tujuan  

Ada tiga tujuan yang dicapai dari kajian ini, yaitu: (1) mengetahui efektivitas 

forum dialog masyarakat di daerah; (2) pelaksanaan program kebangsaan di daerah; 

(3) pelaksanaan program penanganan gangguan keamanan di daerah.  

 

1.3. Sasaran 

Sasaran yang ingin dicapai dari kajian ini adalah tersusunnya Draf Teknokratik 

RPJMN 2015–2019 Bidang Politik dalam Negeri.  

 

1.4. Keluaran 

Terdapat dua keluaran (output) yang dicapai dari kajian ini, yaitu: (1) deskripsi 

tentang pelaksanaan program integrasi sosial di daerah yang mencakup kerukunan 

umat beragama dan kebangsaan di daerah; (2) deskripsi tentang pelaksanaan 

program penanganan gangguan keamanan di daerah yang mencakup konflik dan 

resolusi konflik atas primordilaisme. 

 

1.5. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kajian pelaksanaan program integrasi sosial, dan program 

penanganan gangguan keamanan di daerah untuk memperkaya Draf Teknokratik 

RPJMN 2015–2019 Bidang Poldagri, meliputi: 

1. Identifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program integrasi 

sosial, dan program penanganan gangguan keamanan di daerah, seperti payung 

hukum, institusi, pola dan cara kerja organisasi, jaringan/networking, kualitas 

dan kuantitas SDM internal, permasalahan, prospek keberlanjutan, dan 

program/kegiatan;  

2. Rekomendasi strategis sebagai masukan untuk Draf Teknokratik RPJMN 2015–

2019 Bidang Poldagri, khususnya pelaksanaan program integrasi sosial, dan  

program penanganan gangguan keamanan di daerah tahun 2015–2019. 
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1.6. Metodologi 

Kajian dalam rangka memberi masukan/input bagi Draf Teknokratis RPJMN 

2015–2019 Bidang Poldagri ini dilakukan melalui 3 (tiga) metode, yaitu:  (a) studi 

dokumen dengan melakukan kajian terhadap regulasi terkait untuk memperoleh 

gambaran tentang hambatan dan dukungan dari regulasi/dasar hukum yang 

digunakan oleh forum-forum yang ada di daerah; (b) wawancara mendalam (indept 

interview). Studi dokumen dengan melakukan kajian terhadap regulasi terkait untuk 

memperoleh gambaran tentang hambatan dan dukungan dari regulatif yang dihadapi 

oleh forum-forum, seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) antara 

Kemetenrian/Lembaga terkait dan lain-lain.  

Wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber utama dari Kesbangpol 

Provinsi Kalimantan Tengah, Kesbangpol Provinsi Maluku dan Kesbangpol 

Provinsi Lampung, Pappeda Provinsi Kalimantan Tengah, Bappeda Provinsi Maluku 

dan Bappeda Provinsi Lampung. Sedangkan Focus Group Discussion (FGD) yang 

melibatkan unsur pemerintah yang direpresentasikan oleh Kesbangpol provinsi dan 

Bappeda Provinsi, dan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), serta unsur 

masyarakat yang tergabung dalam forum-forum pencegah dan penganganan konflik 

di daerah. 

FGD dilakukan di tiga provinsi:  Kalimantan Tengah, Maluku dan Lampung 

dengan melibat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kebebasan 

Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Koordinasi 

Pencegahan Terorisme (FKPT), dan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda). 

 

1.7. Pelaksana 

Kajian ini dilakukan secara swakelola dengan struktur organisasi sesuai Surat 

Keputusan Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas tentang Tim Kajian untuk 

finalisasi Draf Teknokratis RPJMN 2015–2019 Bidang Poldagri yang dibantu  oleh 

Dr. Mulyadi, M.Si sebagai tenaga ahli bidang Politik dan Ir. Saparududin, M.Si 

sebagai pengumpul data (surveyor).  

 



5 
 

1.8. Jadwal Pelaksanaan  

Pelaksanaan kajian ini dimulai pada Agustusi 2014 dan berakhir pada bulan 

Desember 2014 (Jadwal kegiatan terlampir).  
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BAB II 

EFEKTIVITAS FORUM DIALOG DI DAERAH 

 

 

Diskripsi berikut merupakan penejelasan dari rangkaian wawancara mendalam 

dan FGD di Provinsi Kalimantan Tengah, Lampung dan Maluku sebagai bagian dari 

metode kajian yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan teknokratis 

RPJMN III (2015 – 2019). Perlu ditegaskan pula bahwa tujuan wawancara dan FGD 

di ketiga provinsi tersebut (Kesbangpol Provinsi, FKUB Provinsi,  FPK Provinsi, 

FKPT Provinsi, FKDM Provinsi, Kominda Provinsi).  

Antara lain untuk mengevaluasi efektivitas forum-forum dialog (FKUB, 

FKDM, FKPT, FPK dan Kominda), termasuk mengidentifikasi dan 

menginventarisasi masalah dan tantangan pelaksanaan kegiatan forum-forum dialog 

masyarakat tersebut. Output yang diharapkan dari kajian ini adalah untuk 

memperoleh masukan terkait pelaksanaan kegiatan forum-forum dialog masyarakat 

di daerah sebagai bahan penyusunan RPJMN III (2015 – 2019). Sasarannya adalah 

pemantapan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan titik berat pada prinsip-

prinsip toleransi, non-diskriminasi dan kemitraan. 

 

2.1.  Dasar Hukum Pembentukan/Pelaksanaan Forum   

Secara kelembagaan, forum-forum dialog masyarakat, mulai dari FKUB, 

FKPT, FPK, FKDM, dan Kominda, dibentuk berdasarkan keputusan dan regulasi 

yang berbeda. FKDM misalnya, dibentuk berdasarkan Keputusan Mendagri, FKUB 

berdasarkan SKB Menteri, FKPT dan FPK berdasarkan Keputusan Mendagri, 

sedangkan Kominda berdasarkan Keputusan BIN. Dari proses pembentukannya saja 

sangat bervariasi, meskipun semuanya termasuk forum dialog masyarakat. Ini 

menjadi suatu masalah tersendiri. Melalui FGD, kita melihat ada urgensi untuk 

meningkatkan regulasi ke tingkat yang lebih tinggi terkait keberadaan lembaga-

lembaga ini.  

Dari berbagai masukan yang terkumpul, terdapat keinginan misalnya dalam 

rangka mengefektifkan tugas-tugas dan kegiatan penanganan gangguan keamanan 
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dalam negeri yang melibatkan berbagai unsur di daerah, payung hukumnya yang 

berupa Inpres dapat ditingkatkan menjadi Undang Undang. Masalah-masalah yang 

dihadapi oleh forum-forum dialog ini pada akhirnya akan terjawab, termasuk dari 

sisi anggaran. Kita tidak bisa melepaskan diri dari masalah kekurangan dana, 

koordinasi, sumberdaya manusia, serta kemudahan fasilitas. Hal itu disebabkan 

karena adanya masalah struktural, misalnya regulasi. Oleh karena itu, menjadi tugas 

Bappenas untuk mendorong peningkatan payung hukum terkait keberadaan forum 

dialog masyarakat, sehingga masalah yang dialami bisa teratasi. 

Saat ini, pemerintah pusat sedang melakukan analisis tentang forum-forum 

kemasyarakatan yang mempunyai urgensi sangat tinggi, dengan memperhatikan 

kecenderungan yang ada di masyarakat, misalnya akan seperti apa kondisi kekerasan 

dalam 5 tahun mendatang. Kominda menyatakan telah untuk menciptakan kader 

intelijen, tetapi Bappeda Provinsi Lampung juga menyatakan sumber daya alam 

sudah rusak, serta banyak terjadi konflik pertanahan. Hal ini semua dapat menjadi 

bom waktu yang berpotensi menjadi besar.  

Permasalahan kebutuhan organisasi yang belum teratasi, terutama dalam hal  

pendanaan, salah satunya disebabkan karena faktor regulasi. Pendanaan bagi forum-

forum dialog ini berbasis daerah, dan sangat ditentukan oleh bagaimana keinginan 

dan perhatian kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran di dalam APBD. Oleh 

karena itu, sampai saat ini jumlahnya masih sangat kecil. 

Selanjutnya, permasalahan anggaran ini diduga akan berimplikasi langsung 

dengan kebutuhan perumusan regulasi yang menjadi dasar pembentukan atau 

pelaksanaan kegiatan dari lembaga-lembaga atau forum-forum yang ada di 

masyarakat. Hal ini penting menjadi perhatian, karena dana itu akan mengikuti 

regulasi yang sudah dibuat. Sangat jelas bahwa Inpres No.2 tahun 2013 yang 

dilanjutkan dengan Inpres No.1 tahun 2014 terkait dengan penanganan gangguan 

kemanan dalam negeri, datang dari kebutuhan, karena Undang Undang Penanganan 

Konflik Sosial (PKS) ternyata tidak operasional. Tidak ada SOP di daerah, karena 

itu turunlah Inpres. Dengan Inpres yang ada, rupanya masih ada yang menjadi 



8 
 

hambatan terkait dukungan dana dalam operasional kegiatan. Instruksinya dari 

pusat, sementara pendanaannya ditanggung sebagian oleh daerah.  

Oleh karena itu, Bappenas dapat melakukan perencanaa dan kajian kerangka 

ideal desainnya, sehingga keberadaan forum-forum di masyarakat yang memang 

dirasakan keberadaannya sangat penting, perlu diberikan penguatan dari sisi 

regulasi, sehingga masalah-masalah yang dialami dapat diatasi. Latar belakang 

tersebut membuat FGD yang dilakukan oleh Bappenas sangat penting untuk 

menyerap aspirasi dari forum-forum dialog masyarakat di daerah-daerah. Misalnya 

Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Nasional 

Dalam Negeri pada hahekatnya merupakan turunan dari Undang Undang Nomor 7 

Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Sasaran dari inpres ini antara lain 

adalah untuk menyokong stabilitas pembangunan nasional. Selain itu,  Inpres Nomor 

2 Tahun 2013 juga menginginkan adanya tim terpadu di tingkat pusat dan daerah 

yang mampu bekerja dalam ruang koordinasi, memiliki target sasaran yang sama 

dan mendorong adanya proses akuntabilitas melalui penunjukan pejabat-pejabat 

berwenang yang bertanggung jawab pada bidangnya.  

Meskipun demikian, secara politik model satuan kerja tersebut belum mampu 

memberikan identifikasi dan batasan yang konkrit tentang faktor-faktor yang dapat 

menghambat dan membahayakan pembangunan nasional. Ditemukan banyak faktor 

yang bekontribusi terhadap ketidakmampuan tersebut. Misalnya, pengaturan 

mengenai keamanan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 

Nasional Indonesia dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004, ditegaskan bahwa 

satu-satunya cara untuk bisa menggunakan mekanisme perbantuan TNI hanyalah 

melalui persetujuan Presiden RI setelah mendapat rekomendasi DPR RI.  

Terdapat juga kesalahan interpretasi melihat Inpres Nomor 2 Tahun 2013 yang 

sedikit banyak merujuk pada model penanganan konflik sosial dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2012 yang justru memberikan kelonggaran kepada kepala-

kepala daerah untuk bisa melibatkan unsur pertahanan (TNI) dalam menangani 

konflik-konflik sosial di wilayahnya masing-masing. Struktur Tim Terpadu di 



9 
 

tingkat Daerah yang dimotori oleh pucuk-pucuk pimpinan sipil di level daerah 

diberikan kewenangan untuk menyusun Rencana Aksi Terpadu Daerah yang harus 

merujuk pada Rencana Aksi Terpadu Nasional. Tidak efisiennya Tim Terpadu di 

tingkat Daerah semakin memperumit model birokrasi keamanan di Indonesia, dan 

berpotensi besar digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk meredam aspirasi politik 

lokal, seperti: protes-protes, yang sebenarnya merupakan ekspresi atas praktik-

praktik ketidakadilan dalam distribusi dan alokasi politik yang kerap dirasakan 

warga negara di banyak tempat di daerah. 

Selanjutnya, adalah Inpres Nomor 2 Tahun 2013 mengedepankan pendekatan 

keamanan sebagai respons negara, dengan mengandalkan mekanisme koordinasi dan 

struktur kerja dari level nasional hingga daerah. Namun demikian, tidak ada yang 

bisa menjamin struktur kerja tersebut bisa mengontrol pendekatan keamanan yang 

mendapat legitimasi publik. Respons negara semacam ini terkesan bertolak belakang 

dengan upaya-upaya persuasif berbasis kearifan lokal, seperti dialog dan inisiatif-

inisiatif lokal yang sudah banyak dikembangkan dalam tradisi dan pola komunikasi 

masyarakat lokal di Indonesia. 

Selain itu, perspektif negara dalam menyediakan instrumen-instrumen pasca 

konflik masih amat terbatas pada aktivitas teknis seperti penanganan pengungsi, 

rehabilitasi, dan rekonstruksi. Meski Inpres ini menempatkan unsur rekonsiliasi di 

dalamnya, namun terminologi ini tidak akan memiliki makna apa-apa apabila para 

aparat penegak hukum dan otoritas-otoritas sipil tidak memiliki kemampuan untuk 

mengungkap akar di balik konflik dan ketegangan sosial yang ada. Termasuk 

mendorong pemenuhan keadilan kepada warga Indoensia yang telah menjadi subyek  

utama kerugian konflik tersebut. 

Di atas kertas, Inpres No.1 Tahun 2014 telah menginstruksikan kepada Tim 

Terpadu di Tingkat Daerah agar: (1) meningkatkan efektivitas penanganan konflik 

sosial secara terpadu, (2) melakukan upaya-upaya pencegahan dengan merespon 

secara cepat dan tepat, (3) melanjutkan proses penyelesaian berbagai permasalahan, 

(4) melanjutkan proses hukum dan mengambil langkah-langkah cepat, tepat, tegas, 

dan proporsional, (5) melakukan upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi 
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penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi, (6) menyusun 

Rencana Aksi Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 

2014 dengan berpedoman pada langkah-langkah pencegahan, 

penghentian/penyelesaian akar masalah, dan pemulihan pasca konflik. 

Namun pada prakteknya semua instruksi itu baru dapat berjalan secara formal 

akibat hambatan atau kendala baik dari ekternal maupun dari internal forum yang 

berpengaruh. Dari ekternal diindentifaksi sejumlah faktor yang berpengaruh, antara 

lain: regulasi, anggaran dan support dari pemerintah dan masyarakat. Dari internal 

tidak kalah  banyaknya, antara lain: kualitas (kapasitas dan kapabilitas) organisasi 

yang mencakup sistem, struktur, kultur, dan personalia, serta sarana dan prasarana.  

2.2.  Faktor Penghambat 

Terkait implementasi regulasi, misalnya, seperti Peraturan Bersama antara 

Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, yaitu Peraturan Nomor 9 Tahun 2006 

dan Peraturan Nomor 8 Tahun 2006 yang menjadi rujukan bagi eksistensi FKUB, 

Permendagri Nomor 34 Tahun 2006  yang menjadi rujukan bagi eksistensi FPK, 

Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 yang menjadi rujukan bagi eksistensi FKDM, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 yang menjadi rujukan bagi 

eksistensi Kominda, secara umum ditemukan sejumlah faktor penghambat, antara 

lain:  

(1)  Sosialisasi yang masih rendah terkait yang berakibat pada rendahnya 

pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap esksitensi forum-forum. Hal 

tersebut berimplikasi pada kurangnya akses untuk mendapatkan informasi 

terkait gejala-gejala atau indikasi-indikasi kejadian di dalam masyarakat dalam 

rangka peringatan dan cegah dini;  

(2) Kapasistas dan kapabitas organisasi terutama kemampuan dan pengetahuan para 

anggota tentang tugas, fungsi dan peran forum yang belum memadai, sehingga 

hasil yang dicapai juga belum maksimal;  



11 
 

(3)  Masih adanya anggapan di kalangan anggota forum bahwa kegiatan penting 

organisasi seperti rapat-rapat merupakan kegiatan “biasa” yang berakibat pada 

anggapan bawah kehadiran itu tidak terlalu penting dan bisa diwakilkan;  

(4)  Pembagian tugas yang belum jelas dan tegas di antara struktur dan anggota 

forum, sehingga cenderung berakibat pada penanganan permasalahan yang 

terkesan sangat lamban;  

(5)  Dukungan dari semua elemen masyarakat yang belum maksimal terkait tugas, 

fungsi dan peran  yang dibebankan kepada forum yang cenderung berakibat 

pada kurangnya akses untuk mendapatkan informasi terkait gejala-gejala atau 

indikasi-indikasi awal dalam rangka peringatan dan cegah dini;  

(6)  Koordinasi dan pelaksanaan program-program yang belum tepat sasaran yang 

umumnya disebabkan oleh pendekatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  

dalam memahami tugas, fungsi dan peran dari masing-masing forum yang 

cenderung sama. 

2.3.  Faktor Pendukung  

Meskipun demikian sejumlah faktor pendukung yang ada tidak hanya mampu 

mempertahankan optimisme, namun juga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam 

mengelola forum-forum tersebut secara profesional, antara lain: 

1. Kemampuan pelaksana kebijakan dalam melakukan identifikasi dan 

menyelesaikan masalah yang berpotensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan 

Gangguan terhadap stabilitas daerah, seperti Kominda selaku pelaksana 

Permendagri Nomor 16 Tahun 2011; 

2. Kemampuan dari personil/anggota tertentu dalam melakukan tugas dan kegiatan 

yang dibebankan kepadanya; 

3. Dukungan dari berbagai pihak terhadap kegiatan-kegiatan forum. 

 

 

 

 



12 
 

2.4. Diskripsi Kasus Forum di Daerah  

Di Kalimantan Tengah forum dialog masyarakat tidak terlalu aktif. 

Permasalahnnya, Kesbangpol tidak maksimal dalam memfasilitasi forum-forum 

tersebut. Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh DPRD Provinsi Kalteng melalui 

Bappeda sangatlah minim, sehingga kegiatan peningkatan kapasitas bagi Forum 

Dialog Masyarakat tidak bisa dilakukan maksimal. 

Sebenarnya, cukup banyak ide yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan 

kegiatan, namun karena anggarannya terbatas, kegiatan Kesbangpol hanya mampu 

membiayai 50 orang peserta dalam setahun. Akibatnya, dampak dari kegiatan 

tersebut bagi masyarakat tidak signifikan. Oleh karena itu, upaya untuk 

mengoptimalkan peran Kesbangpol tidak bisa dengan melaksanakan kegiatan yang 

hanya melibatkan 50 orang peserta.    

Kesbangpol ingin lebih banyak memfasilitasi forum-forum yang ada di 

masyarakat, termasuk generasi muda, namun terkendala dengan anggaran. Belum 

lagi, pembinaan kepada Kesbangpol kabupaten/kota. Sementara itu, DPRD Provinsi 

Kalteng bisa melakukan kegiatan yang melibatkan 100 orang pimpinan partai 

politik.  Oleh karena itu, ketika ada mitra Kesbangpol dari Jakarta yang ingin 

menggelar kegiatan yang beririsan dengan kegiatan Kesbangpol langsung direspon 

dan difasilitasi untuk berkolaborasi. Ke depannya, Kesbangpol berharap dana 

dekonsentrasi untuk mendukung forum-forum masyarakat ditingkatkan, sehingga 

kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih dari satu kali dan melibatkan lebih banyak 

peserta. 

Kesbangpol hanya menerima anggaran Rp 5 miliar dalam satu tahun, yang 

sebagian besarnya sudah terserap pada honor dan gaji pegawai. Timbuk keluhan dari 

forum-forum masyarakat karena merasa tidak dibina oleh Kesbangpol. Hal ini 

karena mereka hanya sekedar diikutkan dalam kegiatan rapat dan pertemuan tanpa 

tindak lanjut. Padahal, mereka mempunyai harapan yang jauh kebih besar termasuk 

ikut memberikan informasi dan masukan kepada Pemda terhadap fenomena sosial 

yang terjadi di masyarakat. Oleh Karena itu, Kesbangpol tidak henti-hentinya 

menyuarakan agar DPRD Provinsi Kalteng dan Bappeda Provinsi Kalteng 
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memberikan dukungan dana yang proporsional bagi pelaksanaan tugas dan 

fungsinya sebagai salah satu SKPD yang mendukung kinerja pemerintahan daerah.   

Tahun 2013 lalu, Kesbangpol mengusulkan kegiatan Kader Belanegara, yang 

mengundang 13 Kesbangpol kabupaten dan 1 Kesbangpol kota dengan biaya yang 

besar. Selain itu, pusat pendidikan wawasan kebangsaan, meskipun termasuk 

kegiatan prioritas, belum dapat direalisasikan secara maksimal. Dengan keterbatasan 

anggaran tersebut, Kesbangpol terus optimis, sehingga secara bertahap kebutuhan 

anggaran bisa membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis dalam rangka 

pengembangan wawasan kebangsaan dan penanganan gangguan keamanan di 

daerah.  

Selain terbatasnya dukungan alokasi anggaran terhadap kegiatan Kesbangpol, 

forum dialog yang ada di masyarakat termasuk ormas dan LSM juga mengalami 

tantangan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia. Program pengembangan 

kapasitas bagi ormas dan LSM belum dilaksanakan, walaupun ormas dan LSM 

merupakan bagian penting dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kesbangpol.  

Ormas dan LSM sebenarnya mempunyai potensi sebagai jaringan informasi 

dan komunikasi bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kesbangpol. Masalahnya, ormas 

dan LSM juga tidak rutin menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada 

Kesbangpol. Oleh karena itu, mereka perlu ditingkatkan kapasitasnya, sehingga 

mereka bisa berperan dan bersinergi secara optimal. Kesbangpol mempunyai 

keinginan yang kuat untuk melibatkan ormas dan LSM sebagai jaringan informasi 

dan komunikasi terhadap fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. 

Harapannya, ketika mereka diberikan kepercayaan, tentu saja akan memberikan 

yang terbaik bagi kepentingan masyarakat secara bersama.   

Jaringan informasi dan komunikasi (informan) yang melibatkan generasi muda 

termasuk mahasiswa juga terjadi di luar negeri. Pelibatan aktivis mahasiswa di 

kampus merupakan sesuatu yang wajar, sebagai bagian dari upaya memperkuat 

sistem peringatan dini di dalam penanganan gangguan keamanan. Partisipasi 

generasi muda boleh saja akan muncul dengan sendirinya, dan mereka bisa 

berfungsi sebagai relawan apabila mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan 
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untuk kebaikan dan kemajuan masyarakat, negara, dan bangsanya. Hal ini bisa 

dilihat dengan keterlibatan mereka sebagai relawan bencana, dan juga relawan sosial 

dan demokrasi.   

Selama ini terdapat kontradiksi, di satu sisi, forum dialog masyarakat dianggap 

sebagai sesuatu yang penting, namun di sisi lainnya landasan hukumnya tidak begitu 

kuat bagi operasional kegiatan forum dialog yang membutuhkan dukungan dana 

yang proporsional. Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program kerja 

rutin bahkan tidak cukup karena anggaran Kesbangpol Kalteng sangat kecil yaitu Rp 

5 miliar dalam setahun. Hal ini sangat kontras dengan Kesbangpol Jateng yang 

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 50 miliar per tahun. 

Beberapa daerah, seperti Kota Solo cukup kreatif membuat kegiatan yang bisa 

mengalihkan perhatian masyarakat dari hal-hal yang sifatnya bisa menciptakan 

kebencian kepada kegiatan yang positif, misalnya festival seni dan budaya masing-

masing suku bangsa. Di Provinsi Kalteng, konflik antar etnis sudah bisa diredakan. 

Hal yang harus diwaspadai adalah persekutuan suku asli, yaitu suku dayak. Bahkan, 

ada indikasi upaya untuk memisahkan dua suku dayak dengan membentuk 

organisasi atau komunitas masing-masing, sehingga mereka yang sebenarnya satu 

justru dipisahkan dengan nama perhimpunan dayak melayu. 

Masalahnya, pemisahan itu terjadi ketika haluan atau kepentingan politik 

menjadi tujuan. Jangankan dalam satu suku, orang yang bersaudara kandung saja 

bisa dipisahkan karena kepentingan politiknya yang berbeda. Dari berbagai kasus 

yang pernah diteliti, terutama di daerah konflik, kesimpulan masih tetap sama, 

bahwa konflik sosial itu diawali dengan adanya konflik politik yang berdasar 

primordialisme. Jadi bukan murni konflik sosial, dalam pengertian misalnya karena 

ada kesenjangan antara suku bugis yang satu dengan suku bugis lainnya, atau suku 

dayak yang satu dengan suku dayak lainnya. Bukan konflik sosial, tapi konflik 

politik, yang mencoba memetakan perbedaan itu, karena memang ada peluang  yang 

membedakan.  

Salah satu contohnya adalah kasus Pilkada Provinsi Maluku Utara. Elit politik 

di sana membagi habis suku/etnis pada dua pasangan calon dalam Pilkada yang 
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bertarung memperebutkan kursi Gubernur. Padahal, dalam sejarah leluhurnya, 

suku/etnis tersebut tidak pernah dipisahkan. Abdul Gafur yang dinilai tidak 

mendukung pemekaran di Provinsi Maluku Utara mendapat penolakan dari etnisnya 

sendiri dan etnis lain. Mereka menggunakan forum adat untuk menolak Abdul Gafur 

sebagai calon Gubernur Maluku Utara, dan sebaliknya mendukung Thaib Armaiyn. 

Di Provinsi Lampung keluhan anggaran dari forum-forum yang ada menjadi 

tema sentral dari pertemuan forum-forum di lampung. Namun dalam hubungan 

koordinasi anggaran di SKPD, Bidang Sosbud di Bappeda Provinsi Lampung secara 

langsung membawahi Kesbangpol. Dalam prakteknya, Kesbangpol mendapatkan 

porsi anggaran yang kecil,  tapi dalam mekanisme perencanaan anggaran,  kuncinya 

ada di regulasi, yaitu Permendagri dan Undang Undang.   

Dalam Undang Undang sudah dinyatakan secara jelas bahwa anggaran 

pendidikan 20%, dan anggaran kesehatan 10%. Dengan kondisi infrastruktur yang 

ada saat ini, pemerintah Provinsi Lampung menjadikan perbaikan infrastruktur jalan 

sebagai prioritas dalam rencana pembangunan, sehingga dialokasikan anggaran 

sebesar Rp 1 triliun untuk perbaikan jalan. Sebagai konsekuensinya, ada 

pemangkasan anggaran terhadap seluruh SKPD yang ada. Tujuannya untuk 

memperbaiki kondisi infrastruktur jalan, sehingga bisa mendorong laju pertumbuhan 

ekonomi masyarakat. Selain itu, supaya mencegah terjadinya konflik di lokasi yang 

kondisi infrastrukturnya kurang mendapat perhatian.  

Ditegaskan bahwa “dari total ABPD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 

sebesar Rp 4,5 triliun, setelah dipotong belanja pegawai sebesar 49%, maka yang 

tersisa tinggal 51%. Dari sisa 51% tersebut atau sekitar Rp 2,3 triliun, sebanyak 50% 

digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan, 20% untuk pendidikan, dan 10% 

untuk kesehatan, maka sisanya tinggal 20% atau Rp 460 miliar yang didistribusikan 

kepada 35 SKPD. Tetapi inilah kondisi yang ada sekarang.” 

Saat ini seperti Bappeda Provinsi Lampung yang sedang menyusun RPJMD, 

untuk memperbaiki struktur anggaran di masa yang akan datang, terutama yang 

terkait dengan keberadaan forum-forum dialog masyarakat. Bappeda sudah 

menjaring masukan dari masyarakat melalui FGD yang dilaksanakan di beberapa 
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perguruan tinggi dalam rangka menyusun RPJMD, jangan sampai RPJMD itu hanya 

berisi keinginan dari kalangan birokrasi pemerintahan saja. 

Roadmap struktur anggaran dalam APBD untuk 5 tahun ke depan bisa 

diperbaiki, berapa kekurangan, tantangan dan harapan. Dalam Roadmap RPJMD ini 

juga menjadi payung hukum untuk memperbaiki struktur anggaran yang mendukung 

kegiatan Kesbangpol secara optimal. Oleh karena itu, kekurangan anggaran yang 

dibutuhkan untuk tahun 2015 dan seterusnya bisa diperbaiki dalam dokumen 

RPJMD.  

Dengan struktur APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 

4,5 triliun, Bappeda tentu saja kesulitan untuk mengalokasikan kepada 35 SKPD, 

karena pemerintah provinsi sudah mempunyai program prioritas, dan hampir 50% 

sudah habis digunakan untuk belanja pegawai. Belum lagi pelaksanaan program 

kegiatan yang berkaitan dengan kemiskinan dan agama.  Karena itu, kalau kondisi 

infrastruktur jalan sudah bagus, secara otomatis alokasi anggaran untuk program 

yang lain bisa semakin baik.  

Namun komunikasi yang dilakukan Kesbangpol Provinsi Lampung dengan 

forum dialog masyarakat di Lampung, sifatnya pencegahan, misalnya melakukan 

deteksi dini tetap terus berjalan. Jika ada indikasi yang berpotensi menimbulkan 

konflik di masyarakat, FKDM misalnya, mereka yang aktif menyampaikan 

informasi ke Kesbangpol untuk selanjutnya diteruskan ke kepolisian. Salah satu 

contohnya, ketika terjadi kasus penangkapan dua orang anggota jaringan ISIS oleh 

petugas kepolisian di Lampung Tengah, Kesbangpol Provinsi Lampung mendapat 

informasi dari FKUB Lampung Tengah.   

FKUB dan FKDM sangat aktif memberikan informasi kepada Kesbangpol. 

Sedangkan FPK masih kurang aktif, apalagi belum terbentuk di tingkat 

kabupaten/kota. Kesbangpol hanya mendorong pembentukan forum dialog, karena 

sifatnya buttom-up terhadap mereka yang mempunyai kepeduaian dalam 

penanganan gangguan keamanan di daerah.  

Dalam mengimplementasikan Inpres No.1 tahun 2014 tentang penanganan 

gangguan keamanan di daerah, pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan 
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anggaran meskipun masih sangat terbatas. Khusus di tingkat kabupaten, hanya ada 

empat kabupaten yang menyusun rencana aksi, karena terkendala faktor anggaran.   

Di tingkat provinsi, tim terpadu telah terbentuk, dan anggotanya cukup solid di 

dalam melakukan koordinasi, misalnya, Polda, Kejaksaan, Korem, dan BIN Daerah 

juga memback-up. Dalam konteks pelaporan, Provinsi Lampung keluar sebagai 

juara satu tingkat pulau sumatera, dan juara kedua tingkat nasional, meskipun dari 

sisi anggaran operasional masih minim. Kalau pihak kepolisian dan kejaksaan tidak 

aktif, ini juga merepotkan. Tim terpadu ini mengalami sedikit kendala dalam 

penyusunan laporan terkait konflik pertanahan.  

Menurut Kaban Kesbangpol Provinsi Lampung: Ada kelemahan dalam 

bingkai otonomi daerah saat ini. Banyak daerah yang tidak memberikan stimulan 

terhadap penganggaran forum dialog ini. Repotnya, mereka yang diundang dalam 

beberapa kali pertemuan, orangnya itu-itu juga.  Karena itu, kegiatan Kesbangpol 

Provinsi juga diarahkan ke daerah-daerah. Misalnya, untuk pelaksanaan kegiatan 

FKDM, Kesbangpol membuat listing. Peserta dari tiga kabupaten dikumpulkan di 

satu lokasi.  Cuma masalahnya, mereka mengeluh biaya operasional. Padahal, 

kegiatan tersebut merupakan bagian dari partisipasi masyarakat.  

Penerapan rencana aksi dari Inpres No.1 Tahun 2014, mempunyai masalah 

sinkronisasi dikarenakan dana punya pusat, namun programnya ada di daerah. 

Dalam konteks rencana aksi yang dilakukan oleh tim terpadu, ditemukan kasus 

pembakaran lahan milik Tommy Winata, yang dibakar sebenarnya adalah pagar 

kayunya, namun media memberitakan heboh hingga sampai ke dunia internasional 

bahwa terjadi pembakaran kayu/hutan. Boleh saja sebuah kawasan konservasi 

dikelola khusus oleh pihak tertentu, sehingga kawasan tersebut tidak habis dijarah 

oleh masyarakat. Namun, diperlukan komunikasi yang baik dengan masyarakat 

sekitar, sehingga masing-masing memahami hak dan kewajibannya.  Hal ini penting 

karena masyarakat gampang sekali terprovokasi terhadap isu-isu tertentu yang dapat 

menyulut terjadinya konflik. 

Mental masyarakat sekarang ini sudah rusak, toleransi masyarakat sudah 

menurun. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai Pancasila menjadi sebuah 
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keniscayaan. Masyarakat Lampung memegang teguh filosofi yang  disebut dengan 

Piil Pasenggiri. Terdapat anggapan bahwa orang Lampung yang sebenarnya harus 

memegang Piil Pasenggiri, bila tidak maka bukan orang Lampung. Mereka 

memiliki harga diri yang tinggi, gelar yang besar, hidup bermasyarakat, saling 

memberi dan menerima, serta hidup bergotong-royong.  

Namun, sekarang terjadi perubahan filosofi pada masyarakat Lampung, jika 

dulu harga diri yang tinggi dimaknai, jika kita memperlakukan orang atau tamu 

dengan baik, ada perasaan malu kalau tidak memberikan pelayanan yang baik. 

Sekarang menjadi, jika ada orang yang diplototi misalnya, mereka merasa tidak 

punya harga diri jika harus dibalas atau dengan adu fisik. 

a. Forum Kebebasan Umat Beragama (FKUB) 

FKUB dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama antara Menteri Agama 

dan Menteri Dalam Negeri, yaitu Peraturan No.9 Tahun 2006 dan Peraturan 

No.8 Tahun 2006. Berikut adalah gambaran FKUB Provinsi Lampung yang 

kurang lebih sama dengan FKUB di Kalteng dan Maluku. Di Lampung, 

misalnya, pembinaan umat beragama dalam menciptakan kerukunan masih 

menghadapi banyak tantangan. Pertama, belum ada komitmen yang sama di 

antara setiap umat beragama. Kelihatannya akur, tapi di lapangan masih sering 

dijumpai ada konflik. Ketika akan dibangun rumah ibadah misalnya, biasanya 

tidak melalui prosedur.  

Dalam berbagai kegiatan musyawarah, hasilnya selalu positif. Tetapi 

setelah keluar dari forum diskusi, permasalahan masih ada karena pemahaman 

yang belum sama. Umat beragama perlu diberikan sosialisasi dari apa yang 

sudah disepakati bersama. Oleh karena itu, di sinilah pentingnya memberikan 

pendidikan dan motivasi yang baik kepada umat beragama. Kedua, masalah 

dana atau anggaran. Rendahnya honor pengurus membuat mereka bekerja tidak 

maksimal. Meskipun aspek anggaran ini sudah direspon oleh Wagub Provinsi 

Lampung. Tugas pokok FKUB antara lain melaksanakan sosialisasi kerukunan 

umat beragama. Karena itu, FKUB mendatangkan nara sumber atau tokoh 

agama dari berbagai agama. Semua itu memerlukan anggaran, mulai dari biaya 
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transportasi, akomodasi, dan honornya sebagai pembicara. Sementara anggaran 

khusus untuk itu tidak tersedia. Apalagi kalau sosialisasi itu dilakukan di tingkat 

kabupaten hingga kecamatan.  

Koordinasi antara FKUB Provinsi Lampung dengan FKUB 

kabupaten/kota karena rentang kendali yang jauh, juga menjadi permasalahan 

tersendiri. Namun, terdapat pengurus FKUB yang mau berkorban secara 

pribadi, sehingga biaya operasional dapat tertutupi sebagian tanpa harus 

menunggu anggaran yang memang tidak diketahui dari mana sumbernya.  

FKUB Provinsi Lampung pernah mengikuti rakernas di Jakarta. Salah 

satu rekomendasinya adalah status FKUB yang diatur dalam SKB dua menteri 

ditingkatkan melalui adanya Undang Undang. Hal ini juga sudah disampaikan 

oleh Menteri Agama kepada Presiden. FKUB berharap agar Bappenas bisa 

mendorong, supaya rekomendasi Munas FKUB bisa ditindaklanjuti, misalnya 

kalau tidak bisa dalam bentuk Undang Undang, minimal dalam bentuk 

Keputusan Presiden atau Perppu. Hal ini penting, karena kalau dasar hukumnya 

lemah, itu tergantung selera gubernur, bukan berdasarkan ketentuan yang 

memang harus dipatuhi untuk memberikan bantuan dan fasilitasi terhadap 

forum-forum dialog masyarakat tersebut. 

Konflik yang terjadi di Provinsi Lampung, bukan hanya di bidang 

pertanahan dan kehutanan saja. Tetapi sumber konflik itu rumpun besarnya 

karena faktor sumberdaya alam, dan juga faktor suku, ras dan agama (SARA), 

politik, dan hubungan industrial. Hal ini juga sesuai dengan apa yang ingin 

disasar dalam mengimplementasikan Inpres No.1 Tahun 2014. Terkait dengan 

Undang Undang No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS), 

karena Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang Undang tersebut 

sudah disusun, maka perlu dilakukan sosialisasi atau penyerapan aspirasi 

sehingga dapat diimplementasikan di lapangan, terutama dalam mencegah dan 

menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Dalam implementasinya, di 

daerah sudah dibentuk tim terpadu termasuk sudah ada rencana aksinya.  
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Sementara itu, khusus untuk pendirian rumah ibadah, FKUB sudah 

melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Memang ada beberapa FKUB 

kabupaten/kota yang mempunyai hubungan harmonis dengan pemerintah 

daerah. Hal ini tidak menjadi masalah, karena yang mengeluarkan rekomendasi 

terkait pendirian rumah ibadah adalah pemerintah daerah, dan FKUB hanya 

memantau dan memfasilitasi. 

b. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 

FPK dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 di 

provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Pembentukan FPK 

dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. FPK 

memiliki hubungan yang bersifat konsultatif dengan tugas dan fungsi yang jelas. 

Di Provinsi, tugas dan fungsi FPK adalah:  

(1) Menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan; 

(2) Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran 

kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat; 

(3) Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan 

pembauran kebangsaan; dan 

(4) Merumuskan rekomendasi kepada gubernur sebagai bahan pertimbangan 

dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan. 

Di Kabupaten/kota juga demikian, fungsi dan tugasnya adalah: 

(1) Menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan; 

(2) Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran 

kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat; 

(3) Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan 

pembauran kebangsaan: dan 

(4) Merumuskan rekomendasi kepada bupati/walikota sebagai bahan 

pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan. 

Di Provinsi Lampung, misalnya,   yang kurang lebih sama dengan FPK di 

Provinsi Kalteng dan Maluku, tantangannya yang dihadapi adalah, pertama, 
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tidak semua anggota FPK mempunyai pola pikir tetang wawasan kebangsaan 

yang baik. Semangat sukuisme di dalam organisasi masih muncul di antara 

anggota FPK. Di dalam program FPK sudah direncanakan kegiatan 

pengembangan wawasan kebangsaan. Karena itu, FPK mempunyai tanggung 

jawab agar masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang sama tentang 

wawasan kebangsaan. Masalahnya kembali lagi ke soal anggaran. FPK belum 

pernah berbicara dengan Kesbangpol. 

Kedua, hubungan baik, kesamaan pandang baru di tingkat pengurus FPK 

yang mayoritas sudah terdidik dengan berbagai latar belakang yang berbeda, 

misalnya ada dari kalangan pendidikan dengan jabatan professor dan ada juga 

pengusaha. Kesamaan pandang inilah yang ingin ditularkan hingga ke tingkat 

kabupaten/kota dan kecamatan. Cuma masalahnya kembali lagi ke persoalan 

anggaran. 

Masalah lain adalah, FPK Provinsi Lampung belum memiliki kantor 

sekretariat. Dengan demikian, pertemuan dengan jajaran pengurus tidak dapat 

dilakukan setiap saat. Padahal, permasalahan yang ada di masyarakat harus 

segera direspon dengan adanya diskusi dan sharing. Kantor sekretariat ini 

penting karena pengurus bisa dengan cepat mendapatkan informasi dari 

masyarakat. Karena itu, FPK berharap agar masyarakat provinsi Lampung dapat 

mempunyai pandangan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. 

Intinya, bagaimana agar FPK bisa mendapatkan kantor sekretarkiat. Selain 

itu, FPK perlu mendapatkan perhatian khusus dari Kesbangpol Provinsi 

Lampung, baik dari sisi anggaran maupun pembinaan. FPK sendiri sudah 

mengambil inisiatif melakukan kegiatan sosialisasi dan dialog terkait  wawasan 

kebangsaan melalui kerjasama dengan lembaga penyiaran publik.  
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c. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 

FKDM dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 

2006.FKDM dibentuk di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan 

desa/kelurahan. Pembentukan FKDM dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi 

oleh pemerintah daerah. FKDMmemiliki hubungan yang bersifatkonsultatif. 

Keanggotaan FKDM provinsi terdiri atas wakil-wakil ormas, perguruan 

tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, 

tokoh pemuda, dan elemen masyarakat Iainnya. Keanggotaan FKDM 

kabupaten/kota terdiri atas wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga 

pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan 

elemen masyarakat Lainnya. Adapun tugas FKDM provinsi, yaitu: (1) 

menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data dan 

informasi dari masyarakat mengenal potensi ancaman keamanan, gejala atau 

peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya 

secara dini; (2) memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bags 

gubernur mengenai kebijakan yang berkaftan dengan kewaspadaan dini 

masyarakat. 

Sama dengan tugas dan fungsi FKDM di provinsi, FKDM di tingkat 

kabupaten/kota mempunyai tugas: (1) menjaring, menampung, 

mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat 

mengenal potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam 

rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; (2) memberikan 

rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi bupati/walikota mengenai 

kebijakan yang berkaftan dengan kewaspadaan dini masyarakat. 

Di Provinsi Lampung, misalnya, yang kurang lebih sama dengan FKDM 

di Provinsi Kalteng dan Maluku dalam melaksanakan kegiatannya, FKDM 

fokus pada upaya pencegahan agar konflik tidak terjadi. Karena itu, FKDM 

setiap saat melakukan sosialisasi ke berbagai lembaga agama. Masalahnya, 

FKDM belum mendapatkan alokasi dana dari pemerintah daerah. Pemerintah 

melalui Kemensos menyediakan alokasi dana sekitar Rp 20 juta untuk setiap 
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organisasi kerukunan umat beragama. Dana tersebut dapat digunakan untuk 

kegiatan dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama. Tapi saat ini tidak 

ada lagi. Karena itu, diusulkan agar kalau ada alokasi dana seperti itu jangan 

lagi didistribusikan langsung ke organisasi umat beragama. 

Kegiatan FKDM sudah berjalan, dan tidak terlepas dari bantuan atau 

fasilitasi yang diberikan oleh Kesbangpol. Namun dengan anggaran yang 

terbatas yang hanya Rp 20 juta, FKDM masih kesulitan membentuk sekertariat 

dan melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. Masalah yang dihadapi adalah 

lemahnya koordinasi antara FKDM Provinsi Lampung dengan FKDM 

kabupaten/kota, karena hal ini juga tergantung dari dukungan yang diberikan 

oleh bupati/walikota di masing-masing daerah. propensi dan FKDM daerah 

mengkordinasi menjadi tantangan dan melibatkan bupati dan walikota. Apalagi 

kalau pengurus mau turun sampai di tingkat kecamatan.  

Dengan anggaran Rp 150 juta per tahun, kelihatannya memang luar 

biasa, namun belum bisa juga mengcover seluruh kegiatan hingga di tingkat 

kecamatan. Pembentukan FKDM sangat dibutuhkan sampai di tingkat 

kecamatan atau bahkan tingkat desa/kelurahan. Di tingkat kabupaten/kota hanya 

beberapa saja yang terbentuk.  

d. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) 

FKPT merupakan forum koordinatif yang bersifat non-partisan yang 

diharapkan mampu melakukan koordinasi secara terpadu dan integrative, 

dengan merangkul semua elemen masyarakat untuk mencegah berkembangnya 

radikalisme dan terorisme.  

Implementasi pencegahan yang bisa dilakukan oleh FKPT dalam bentuk 

kajian, sosialisasi, pelatihan, seminar, dan gerakan moral bersama masyarakat. 

Dengan terbentuknya FKPT, diharapkan kesadaran masyarakat  bahwa 

terorisme bukan semata urusan TNI/Polri, melainkan tanggung jawab bersama 

untuk mencegah menyebarnya paham-paham tersebut. 
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Melalui FKPT, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif untuk 

mencegah berkembangnya paham raikal dan aksi terorisme. Karena itu, FKPT 

merupakan forum yang strategis untuk mengajak masyarakat untuk menjaga 

ketentraman wilayahnya dari pengaruh atau aksi tindakan yang mengarah 

terorisme.  Di Provinsi Lampung, misalnya, yang kurang lebih sama dengan 

FKPT di Provinsi Kalteng dan Maluku, FKPT merupakan perpanjangan tangan 

dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). Namun demikian, dalam 

melakukan aktivitasnya, pengurus FKPT tidak menggunakan simbol-simbol 

yang bisa diidentifikasi sebagai bagian dari BNPT. Ketika berkunjung ke 

lembaga pemasyarakatan misalnya, FKPT tidak menggunakan atribut sama 

sekali.  

Keberadaan FKPT baru sampai di tingkat provinsi, sementara di tingkat 

kabupaten/kota belum terbentuk. Meskipun mendapatkan alokasi dana dari 

BNPT, namun FKPT Provinsi Lampung juga membutuhkan dana pendamping 

dari pemerintah daerah. FKPT perlu dibentuk di tingkat kabupaten/kota. Hal ini 

penting untuk mencegah menyebarnya ajaran dan pengaruh kelompok yang 

menamakan dirinya anggota jaringan ISIS.  

e. Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)  

Dalam rangka menyikapi perkembangan situasi nasional yang semakin 

mengkhawatirkan terutama setelah maraknya aksi terorisme di berbagai tempat, 

pemerintah memandang perlu mengambil langkah-langkah nyata, guna 

mengkoordinasikan unit-unit intelijen dari berbagai lembaga yang ada, sehingga 

dapat dilakukan deteksi dini, peringatan dini atas Ancaman, Tantangan, 

Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas nasional dapat segera 

dicegah.  

Sejalan dengan perkembangan waktu dan memperhatikan akan 

pentingnya peran intelijen, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen 

Daerah (Kominda). Tugas Kominda, antara lain:  (1) merencanakan, mencari, 
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mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan informasi/bahan 

keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau 

peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; (2) memberikan 

rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi gubernur mengenai kebijakan 

yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini 

terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.  

Keanggotaan Kominda terdiri dari beberapa unsur, yaitu Wakil 

Gubernur (Ketua), Kaposwil BIN (Wakil Ketua), Kabankesbangpol 

(Sekretaris), serta anggota yang berasal dari unsur Intelijen dari Badan Intelijen 

Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

KeJaksaan Tinggi, Imigrasi, Bea dan Cukai dan unsur terkait lainnya. Sesuai 

amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, bahwa tugas 

dan kewajiban Kepala Daerah meliputi; membina dan memelihara ketentraman 

dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas 

nasional di daerah; mengkoordinasikan bupati/walikota dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan 

masyarakat, dengan meningkatkan peran dan fungsi Kominda; 

mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di provinsi sebagai 

jaringan intelijen; dan menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda 

di daerah.  

Karena itu, aktif atau tidaknya kegiatan Kominda di daerah, juga 

menjadi tanggung jawab Kepala Daerah, mengingat peran yang bebankan 

kepada Kominda, yaitu memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan 

bagi Kepala Daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, 

peringatan dini dan pencegahan dini terhadap berbagai kemungkinan yang dapat 

menjadi ancaman bagi stabilitas nasional di Daerah. 

Di Provinsi Lampung, msialnya, yang kurang lebih sama dengan 

Kominda di Kalteng dan Maluku, dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan 

dan deteksi dini, Kominda menghadapi kendala karena terbatasnya jumlah 

sumber daya manusia. Di sisi lain, BIN, Polda, dan TNI lebih ril jumlah 
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personilnya. Karena itu, Kominda berharap agar kemampuan aparat pmerintah 

daerah ditingkatkan. Masalahnya, pendidikan intelijen di Provinsi Lampung 

hanya dilaksanakan sekali dalam setahun. Dalam pendidikan tersebut pesertanya 

sangat terbatas, karena hanya menampung 20 personil dari 15 kabupaten/kota 

dan 1 provinsi. Mungkin juga karena anggarannya terbatas, sehingga personil 

yang diutus mengikuti pendidikan tidak proporsional. 

Selama bertahun-tahun, Kesbangpol kabupaten/kota di Provinsi 

Lampung hanya mengutus 1 orang personilnya untuk mengikuti pendidikan 

intelijen. Masalahnya kemudian, setelah Kominda mendidiknya menjadi 

anggota intelijen selama 1 bulan, setelah kembali ke kabupaten/kota, tiba-tiba 

bupati/walikota memindahkan yang bersangkutan ke instansi atau unit kerja 

yang lain, meskipun setelah itu Kominda masih bisa menjalin komunikasi. 

Kondisi seperti inilah yang membuat program pendidikan intelijen yang 

dilakukan oleh Kominda tidak menghasilkan alumni yang bisa diandalkan. 

Kader-kader Kominda habis begitu saja. Padahal, hingga saat ini Kominda 

sudah melakukan program pendidikan intelijen sebanyak 6 angkatan. Hal ini 

perlu menjadi perhatian pemerintah daerah di tingkat provinsi dan 

kabupaten/kota. Dari sisi jumlah yang sangat terbatas, anggota intelijen daerah 

minimal mampu mengejar kemampuan yang dimiliki oleh anggota intelijen 

yang dimiliki oleh TNI. Pengembangan wawasan dan pengetahuan sangat 

penting, karena mereka juga akan membuat laporan pasca pencegahan konflik 

dan deteksi dini. 

Jajaran Kesbangpol kabupaten/kota selama ini sangat responsif terhadap 

program pendidikan intelijen yang dilakukan oleh Kominda. Salah satu 

buktinya, Kesbangpol sudah beberapa kali meminta Kominda untuk 

memberikan materi pendidikan di daerah, meskipun diakui juga belum merata.  

Seandainya program pendidikan ini bisa diambil alih oleh Kesbangpol Provinsi 

dengan membuat program pendidikan intelijen dua kali setahun, tentu saja 

Kominda akan memiliki banyak kader, sehingga jumlah personil mencukupi 
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kebutuhan untuk mempertajam kegiatan deteksi dini di setiap wilayah. 

Anggaran Kominda selama ini bersumber dari BIN dan pemerintah daerah. 
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BAB 4  

PROYEKSI TEHADAP MASALAH 

 

 

4.1. Isu Utama ke Depan 

Permasalahan priomordialisme agama dan etnis masih tetap menjadi isu utama 

setidaknya lima tahun ke depan terutama menjelang dan saat berlangsungnya 

pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak, serta menjelang dan saat 

pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD dan pemilihan presiden-wakil presiden tahun 

2019. Isu  priomordialisme etnis dan agama ini tetap menjadi ujian berat bagi 

integrasi kebangsaan di daerah dan bagi kerukunan umat beragama di daerah. Isu itu 

sejalan dengan menguatnya tiga hal pokok, yaitu: (1) oligharki politik; (2) oligarki 

ekonomi, dan (3) orang kuat lokal.  

Merebaknya gangguan keamanan di daerah terkiat dengan penolakan 

masyarakat terhadap munculnya jaringan kekuasaan dari pusat hingga daerah yang 

dipegang, dikontrol dan dikendalikan oleh sekelompok kecil orang yang dibina oleh 

partai politik. Kelompok kecil yang oleh pers diperkenalkan dengan istilah dinasti 

politik bernafsu untuk menguasai sluruh struktur kekuasaan yang ada di pusat dan 

daerah terutama seluruh jabatan politik lokal seperti gubernur, bupati dan walikota. 

Namun kemunculan kelompk kecil ini dipermudah oleh dua aktor politik lokal 

lainnya yaitu oligarki ekonomi dan orang kuat lokal.  

Oligarki ekonomi bisa diartikan sebagai sekelompok kecil orang yang 

menguasai sumber daya ekonomi mulai dari pusat hingga daerah. Kelompok kecil 

ini oleh sejumlah pihak sering disinggung dengan istilah pemodal karena fungsinya 

dalam berbagai pemilihan kepala daerah adalah menjadi donatur atau penyumbang 

(bandar  politik) bagi dinasti politik. Kelompok ini bersama dengan dinasti politik 

sudah pasti membutuhkan orang kuat lokal untuk melakukan mobilisasi politik 

lewat imingi-iming dan atau intimidasi dengan isu politik utama etnis dan agama 

dalam menolak saingan politiknya. Orang kuat lokal dapat diartikan sebagai 

sekelompok kecil orang yang dengan kekuatan otoritatifnya: senjata, otot dan 
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kharismea memliki akses dan dapat melakukan mobilisasi politik untuk kepentingan 

tertentu. 

Gangguan keamanan tak terhindarkan ketika para bandar ini mendapat konsesi 

politik dari para dinasti politik berupa penguasaan dan pengelolaan lahan sumber 

daya alam yang selama ini dikelola oleh masyarakat seperti yang terjadi dalam kasus 

Mesuji Lampung. Konflik menjadi rumit karena konflik masyarakat berhadapan 

dengan sejumlah pihak akan meledak menjadi konflik berwajah ganda berupa 

konflik politik antara masyarakat vs pemerintah (oligarki politik), konflik 

masyarakat vs pengusaha (oligarki ekonomi), konflik masyarakat vs masyarakat 

(orang kuat lokal) :    

4.2. Kecenderungan Pengaruh Lokalisme  

Otonomi daerah sebagai produk reformasi dan demokratisasi politiklokal  

yang berjalan sejak pasca Gerakan Mei 1998 harus diakui telah memberi ruang bagi 

kemunculan kekuatan politik lokal dalam proses perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan politik lokal di semua aspek. Kekuasaan yang begitu besar yang dimiliki 

oleh daerah dalam mengurus rumah tangganya tidak hanya terkadang melalaikan 

hubungan vertikalnya (pemerintahan diatasnya) dan horizontalnya (pemerintahan 

yang sama tingkatanya), namun juga hubungannya dengan masyarakatnya. Faktanya 

beragam aspirasi dan penafsiran yang berunculan tidak semuanya produktif bagi 

pembangunan daerah. Bahkan sebagain besarnya, terutama pembangunan politik 

justru menciptakan kondisi politik yang tidak dapat dikontrol dan dikendalikan oleh 

negara dan pemerintah.  

Kondisi ini diikuti pula oleh terbukanya ruang bagi kemunculan berbagai 

kekuatan politik lokal, seperti elit politik lokal, dalam melakukan mobilisasi politik 

untuk mendorong pergantian kepemimpinan politik lokal dan penolakan terhadap 

kebijakan yang dinilai tidak memihak kepada masyarakat dan atau merugikan 

kelompok tertentu. Akibatnya adalah implementasi otonomi daerah yang seharusnya 

dilihat sebagai peluang bagi kerjasama sinergitas dan kemitraan bagi kekuatan-
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kekuatan politik lokal justru berubah menjadi lingkungan politik yang penuh 

ancaman, seperti disintegrasi politik.  

Oleh sebab itu tetap menjadi kecenderungan bahwa pelaksanaan otonomi 

daerah ke depan masih menimbulkan berbagai konflik politik yang berdasar 

primordial etnis dan agama. Bahkan tidak berlebihan bila dikatakan bahwa ke depan 

konflik politik berdasar primordial etnis dan agama tetap  menjadi trend, karena 

primordial etnis dan agama merupakan “bahan bakar” bagi kekuatan politik lokal 

dalam menyulut mobilisasi politik dalam rangka pemilihan pejabat politik lokal dan 

penolakan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilainya tidak transparan, 

akuntabel, kredibel dan partisipatif.  

Kecenderungan itu sejalan dengan trend pembangunan daerah ke depan yang 

masih mengandalkan pengelolaan: eksplorasi sumberdaya alam yang bertumpu pada 

kekuatan investor yang dikuasai oleh jaringan oligarki ekonomi yang diikuti 

masuknya pekerja  terampil yang akan menggeser kesempatan bagi putra daerah dan 

atau para pekerja setempat.  Seperti yang kita amati bersama bahwa pelaksanaan 

desentralisasi dan otonomi daerah  pada tahap pertama adalah cenderung mendorong 

pemekaran daerah dan tahap berikutnya adalah pembenahan pada sarana dan 

prasarana, serta sumber daya aparatur. Pada tahap lanjutannya adalah tetap pada 

upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang sudah semakin terbatas.  

Akibat lainnya adalah bagi daerah yang bersangkutan masih cenderung tetap 

menghadapi masalah seperti sebelumnya, seperti konflik antar elit akibat distribusi 

dan alokasi yang tidak merata yang mendorong berlanjutnya berbagai konflik laten, 

seperti  konflik antarwilayah (konflik perbatasan), konflik antarpenduduk (konflik 

agama/etnis antara penduduk setempat dan para pendatang), konflik antara 

penduduk dan pemerintah (konflik regulasi), dan konflik antara penduduk dan 

pengusaha (konflik lahan).  

 

 

 



31 
 

4.3. Tantangan Utama Ke Depan 

Tantangan utama forum-forum dialog di daerah ke depan dalam upaya 

menahan laju konflik laten, yaitu: (1) kerjasama kemitraan dalam pencegahan dan 

penanganan gangguan keamanan di derah dengan melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan; (2) pelaksanaan demokrasi tanpa membangkitkan radilkalisme politik 

lokal berdasar primordialisme etnis dan agama. 

Tantangan itu harus dihadapi dengan baik untuk mencegah merebaknya 

konflik laten berupa konflik antarwilayah (konflik perbatasan), konflik 

antarpenduduk (konflik agama/etnis antara penduduk setempat dan para pendatang), 

konflik antara penduduk dan pemerintah (konflik regulasi), dan konflik antara 

penduduk dan pengusaha (konflik lahan), dan atau konflik berwajah ganda berupa 

konflik politik antara masyarakat vs pemerintah (oligarki politik), konflik 

masyarakat vs pengusaha (oligarki ekonomi), konflik masyarakat vs masyarakat 

(orang kuat lokal).   

Kedua tantangan itu perlu memperhatikan sejumlah hal, antara lain: (1) 

kerjasama terhadap penanggulangan terorisme di di daerah; (2) kebijakan politik 

lokal yang dapat mengantisipasi dan mengambil keuntungan dari pelaksanaan 

demokrasi; (3) pengaruh elit politik lokal terhadap kebijakan integrasi nasional; (4) 

membangun kepemimpinan politik lokal yang anti-radikalisme; (5) membangun 

etika politik dalam demokrasi, pendidikan politik, dan wawasan kebangsaan bagi 

kepemimpinan lokal yang berkontribusi terhadap pencegahan dan penanggulangan 

radikalisme politik terutama terorisme. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan-temuan penelitian dalam studi dokumentasi, wawancara 

dan FGD, seperti dasar regulasi forum yang belum sinkron; sistem, struktur dan 

kultur organisasi forum yang belum mendukung; serta anggaran, personel dan sarana 

prasarana forum yang belum memadai dapat disimpulkan bahwa forum-forum 

dialog masyarakat yang dibentuk di daerah sekarang ini belum efektif dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, pelaksanaan program 

kebangsaan dan penanganan gangguan keamanan di daerah belum berjalan seperti 

yang diharapkan dalam undang-undang atau peraturan hukum lainnya.   

5.2. Saran dan Rekomendasi    

Agar forum dialog masyarakat di daerah efektif dan pelaksanaan program 

kebangsaan dan penanganan gangguan keamanan di daerah berjalan seperti yang 

diharapkan, maka perlu diperhatikan saran dan rekomendasi berikut:  

 

5.2.1. Saran dan Rekomendasi Terkait Efektivitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi 

dan Peran Forum-Forum di Daerah 

 

a. Terkait Masalah Regulasi dan Kerjasama  

1. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antar regulasi baik di 

tingkat pusat maupun di tingkat daerah;   

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai regulasi terkait 

eksistensi forum, seperti Peraturan Bersama antara Menteri Agama 

dan Menteri Dalam Negeri: Peraturan Nomor 9 Tahun 2006 dan 

Peraturan Nomor 8 Tahun 2006 terkait eksistensi FKUB, 

Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 terkait eksistensi FPK, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 terkait 

eksistensi Kominda,  Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 terkait 

eksistensi FKDM, serta regulasi penanggulangan teorisme terkait 
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eksistensi FKPT, sehingga pemahaman masyarakat mengenai 

keberadaan forum-forum di daerah menjadi semakin baik dalam 

rangka untuk mendapatkan akses informasi terkait gejala-gejala atau 

indikasi-indikasi kejadian di dalam masyarakat dalam rangka 

peringatan dan cegah dini lebih terbuka; 

3. Melakukan peningkatan pendekatan dan penggalangan terhadap 

tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh 

pemuda, serta para intelektual di daerah  untuk mendapatkan 

dukungan dan pemahaman atas tugas, fungsi dan peran yang 

diemban oleh forum-forum di daerah; 

b. Terkait Masalah Sistem, Struktur, Kultur, Anggaran dan Personalia, 

serta Sarana dan Prasarana  

Untuk masalah-masalah yang terkait dengan sistem: pencegahan dan 

penanganan dini (“tanggap konflik”); struktur: organisasi, manajemen 

dan kepemimpin: kultur, sejumlah saran/rekomendasinya,  antara lain:  

1. Membuat mekanisme dan pembagian tugas secara jelas bagi seluruh 

elemen terkait organisasi terutama anggota tim, sehingga 

permasalahan-permasalahan yang muncul dapat terdeteksi dan 

tertangani secara cepat; 

2. Mengadakan pembahasan dan penyusunan program kegiatan secara 

terpadu dengan melibatkan seluruh stakeholders masing-masing  

agar pelaksanaan kegiatan tepat sasaran; 

3. Mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran sesuai mekanisme 

penganggaran nasional (APBN) dan lokal (APBD)  secara memadai;    

4. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang fungsi dan 

tugas masing-masing forum bagi para anggotanya, sehingga hasil 

yang dicapai dapat lebih optimal, di ataranya melalui pelatihan dan 

workshop. 
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5.2.2. Saran dan Rekomendasi terkait Pelaksanaan Program Kebangsaan di 

daerah 

 

1. Mengembangkan pendidikan wawasan kebangsaan yang meliputi tiga 

hal, yaitu: (1) paham kebangsaan, (2) rasa kebangsaan dan (3) semangat 

kebangsaaan;  

2. Mendorong dan dan menfokuskan wawasan kebangsaan kebangsaan 

kepada kebhinnekatunggalikaan dan Hak Asasi Manusia (HAM)  

sebagai pedoman umum bagi warganegara dalam bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara terutama untuk mengurangi potensi konflik 

horizontal yang bernuansa primordial melalui sosialisasi politik dan 

pelaksanaan fungsi-fungsi input-output sistem politik.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 



PEDOMAN WAWANCARA  

PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI 

 (Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor  2 Tahun 2013  

Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014) 

 

 

a. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan 

Keamanan Nasional Dalam Negeri secara subtansial berisi empat hal pokok, 

yaitu: 

1.  Membentuk Tim Terpadu Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah dengan 

mengikutsertakan semua unsur terkait; 

2. Menghentikan tindak kekerasan akibat konflik social dan terorisme 

3.   Melakukan pemulihan pasca konflik yang meliputi: 

a. Penanganan pengungsi; 

b. Rekonsialiasi; 

c. Rehabilitasi; 

d. Rekonstruksi. 

4.  Merespon dan menyelesaiakan secara damai semua permasalahan yang 

berpotensi menimbulkan konflik sosial 

b.  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014  tanggal 28 Februari 2014 tentang 

langkah-langkah penanganan konflik sosial melalui keterpaduan, baik anta- 

Aparat Pusat, antar-Aparat Daerah maupun antar-Aparat Pusat dan Daerah, 

berisi enam hal pokok, yaitu: 

1.  Meningkatkan efektivitas penanganan konflik sosial secara terpadu, 

sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, 

2.  Melakukan upaya-upaya pencegahan dengan merespon secara cepat dan 

tepat semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi 

menimbulkan konflik sosial guna mencegah lebih dini tindak kekerasan, 

3.  Melanjutkan proses penyelesaian berbagai permasalahan baik yang 

disebabkan oleh sengketa lahan/sumber daya alam, SARA, politik dan 

batas daerah administrasi maupun masalah industrial yang timbul dalam 

masyarakat dengan menguraikan dan menuntaskan akar masalahnya, 

4.  Melanjutkan proses hukum dan mengambil langkah-langkah cepat, tepat, 

tegas, dan proporsional —berdasarkan peraturan perundang-undangan 

dan menghormati nilai-nilai hak asasi manusia— untuk menghentikan 

segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial. 

5.  Melakukan upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi:   

a. Penanganan pengungsi,  

b. Rekonsiliasi,  



c. Rehabilitasi,  

d. Rekonstruksi 

6.  Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Gangguan Kemanan 

Dalam Negeri Tahun 2014 dengan berpedoman pada langkah-langkah, a. 

Pencegahan;  

b. Penghentian/Penyelesaian Akar Masalah; 

c. Pemulihan Pasca Konflik. 

c. Kedua Inpres ini menginginkan adanya Tim Terpadu di tingkat pusat dan 

daerah —yang mampu bekerja dalam ruang koordinasi, memiliki target 

sasaran yang sama dan mendorong adanya proses akuntabilitas melalui 

penunjukan pejabat-pejabat berwenang yang bertanggung jawab pada 

bidangnya— untuk melakukan aksi terpadu secara terencana; 

d.  Anggaran untuk pelaksanaan kedua Instruksi Presiden ini dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

 

Perkiraan Hambatan Dalam Implementasinya:  

 

1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan 

Keamanan Nasional Dalam Negeri dapat dikatakan masih merupakan turunan 

dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik 

Sosial; 

2.  Adanya kemipiripan antara Inpres No 2/2013 dengan draf Rancangan 

Undang-Undang Keamanan Nasional tertanggal 16 Oktober 2012 membuat 

obyek tidak jelas; 

3.  Model Satuan Kerja (Saker) yang dimaksud  bertentangan dengan pembagian 

fungsi keamanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 

tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara RI. 

4.  Menurut UU No 34/2004  mekanisme perbantuan TNI harus melalui 

persetujuan Presiden RI setelah mendapat rekomendasi DPR RI. Sementara 

Inpres ini dapat dibilang merujuk pada model penanganan konflik sosial 

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dimana justru memberikan 

kelonggaran kepada kepala-kepala daerah untuk melibatkan unsur TNI dalam 

menangani konflik-konflik sosial di wilayahnya masing-masing. 

5.  UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 10 Ayat 3) 

menegaskan bahwa sektor keamanan menjadi urusan pemerintah pusat. Lalu 

apakah inpres ini merupakan dasar pelimpahan sebagian sektor ini kepada 

pemerintah daerah? 

6.  Sektor keamanan dan pertahanan selama ini tidak memiliki alokasi 

pendanaan yang cukup jelas untuk mendukung aktivitas penanggulangan 

keamanan nasional yang melibatkan struktur kerja sebesar Inpres ini. Lalu 

apakah kedua sumber pendanaan yang ada (APBN dan APBD) memiliki 

alokasi yang memadai untuk sektor keamanan. 



 

PEDOMAN WAWANCARA 

Penanganan Gangguan Kemanan Dalam Negeri 

 

 

1. Efektivitas Penanganan konflik sosial secara terpadu berdasarkan Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 2014 28 Februari 2014 tentang langkah-langkah 

penanganan konflik sosial melalui keterpaduan, baik antar- Aparat Pusat, 

antar-Aparat Daerah maupun antar-Aparat Pusat dan Daerah.  

 

Pertanyaan: 

a. Apakah Pihak yang diberi instruksi di Kalteng sudah membentuk Tim 

Terpadu Tingkat Tingkat Daerah dengan mengikutsertakan semua unsur 

terkait? 

b. Apakah Tim Terpadu itu  sudah pernah menghentikan tindak kekerasan 

akibat konflik sosial dan terorisme? 

c.   Apakah Tim Terpadu itu  sudah pernah melakukan pemulihan pasca 

konflik yang meliputi:  

 a.  Penanganan pengungsi 

a. Rekonsialiasi 

b. Rehabilitasi 

c. Rekonstruksi 

d. Apakah Tim Terpadu itu sudah pernah merespon dan menyelesaiakan 

secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik 

social? 

e. Bagaimana hubungan Tim Terpadu itu dengan Kominda, Organisasi 

bentukan BNPT dan atau lembaga lain yang melakukan fungus yang 

sama?  

 

2. Aksi Terpadu Penanganan Gangguan Kemanan dengan berpedoman pada 

langkah-langkah:  

a. Pencegahan 

b. Penghentian/Penyelesaian Akar Masalah 

c. Pemulihan Pasca Konflik. 

 

Pertanyaan: 

 

a. Apakah Tim Terpadu ini sudah pernah berupaya melakukan aksi terpadu 

dalam rangka pencegahan dini  —dengan merespon secara cepat dan 

tepat— tindak kekerasan yang berpotensi menimbulkan konflik sosia? 

b. Seperti apa upaya-upaya pencegahan yang dilakukannya?  

 

c. Apakah Tim Terpadu ini sudah pernah melakukan aksi terpadu dalam 

rangka menghentikan/menyelesaikan  gangguan keamanan? 

 



d. Seperti apa gangguan keamanan yang pernah dihentikan/ 

diselesaikannya?  

 

e. Apakah dalam proses penghentian/penyelesaian permasalahan itu Tim 

Terpadu ini telah menguraikan dan menuntaskan akar masalahnya?   

1. Ada kasus sengketa lahan/sumber daya alam?  

2. Ada kasus SARA?  

3. Ada kasus Politik?  

4. Ada kasus Batas daerah administrasi? 

5. Ada kasus Industrial?  

   

f. Apakah dalam menghentikan tindak kekerasan Tim Terpadu terlebih 

dahulu melibatkan Polri, membentuk Pos Komando dekat dengan objek, 

melibatkan pemerintah (K/L) dan semua unsur masyarakat? 

 

g. Apakah Tim Terpadu ini sudah pernah melakukan aksi terpadu dalam 

rangka pemulihan Pasca Konflik? 

 

h. Apakah aksi terpadu pemulihan pasca konflik itu mencakup: 

1. Penanganan pengungsi, Ada kasusnya?  

2. Rekonsiliasi, Ada kasusnya? 

3. Rehabilitasi, Ada kasusnya? 

4. Rekonstruksi, Ada kasusnya? 

 

4.   Proses hukum untuk menghentikan tindak kekerasan akibat konflik sosial 

 

Pertanyaan: 

a. Apakah Tim Terpadu ini pernah malakukan proses hukum untuk 

menghentikan tindak kekerasan akibat konflik social? 

b. Bagaimana mekanisme proses penyelesaian hukumnya? 

c. Apakah melibatkan Polri terlebih dahulu? 

 



 
 

FGD Bappenas dengan Forum Dialog Masyarakat di Provinsi Maluku Utara 

Ternate,  15 September 2014 

 

Peserta  

FKUB Prov Malut 

FKDM Prov Malut 

FKPT Prov Malut 

FPK Prov Malut 

Kominda Prov Malut 

Badan Kesbangpol Prov Maluku Utara 

 

Pengarah  

Kaban Kesbangpol Malut  dan Tim Bappenas 

 

Pengantar 

FGD bagian dari metode kajian yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan 

teknokratis RPJMN III (2015 – 2019). 

 

Tujuan FGD antara lain untuk mengevaluasi efektivitas forum-forum dialog 

masyarakat di Provinsi Kalteng (FKDM, FKUB, FKPT, FPK dan Kominda), 

mengdentifikasi dan menginventarisasi masalah dan tantangan pelaksanaan kegiatan 

forum-forum dialog masyarakat di Provinsi malut. 

 

Output yang diharapkan dari FGD ini adalah untuk memperoleh masukan terkait 

pelaksanaan kegiatan forum-forum dialog masyarakat di daerah sebagai bahan 

penyusunan RPJMN III (2015 – 2019). Sasarannya adalah pemantapan pelembagaan 

nilai-nilai demokrasi dengan titik berat pada prinsip-prinsip toleransi, non 

diskriminasi dan kemitraan. 

 

Maksud dan tujuan FGD ini untuk mengungkap data dan fakta yang ada di 

masyarakat, terkait bagaimana efektivitas pelaksanaan kegiatan forum-forum dialog 

masyarakat. Hasil FGD ini merupakan bagian dari kajian di dalam perumusan 

kebijakan di tingkat nasional.  

 

Oleh karena itu, supaya materi diskusi dan hasilnya lebih terstruktur, maka diskusi ini 

diawali dengan penjelasan dari masing-masing forum dialog, mulai dari FKDM, 

FKUB, FKPT, FPK, dan Kominda  untuk mengungkapkan kondisi umum yang 

dialami dan bagaimana efektivitas pelaksanaan kegiatannya selama ini. Setelah 

masing-masing forum memberikan penjelasan terkait kondisi umum, baru beralih lagi 



 
 

ke tema yang lain yaitu permasalahan dan tantangan yang dialami, dan terakhir 

adalah tindak lanjut yang diharapkan 

 

Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan serta Masalah yang Dihadapi  

 

Ketua FKUB Maluku Utara, Prof. Gufron Ali Ibrahim: 

Raker FKUB pada Januari 2014. Sebagai gambaran, Indonesia makin ke Timur 

semakin beragam intensitasnya, mulai dari garis maya Wales. Selain keragaman flora 

dan fauna, Maluku Utara juga mempunyai keragaman struktur. 

 

Di Maluku Utara, ada ihkwal keberagaman dan kemajemukan. Dari 34 bahasa, itu 

bertemu dengan dua rumpun bahasa di dunia, dan ketemunya di Maluku Utara. 

Kondisi itu juga yang menjadi penyebab pasang surutnya konflik. 

 

Kalau disepakati bahwa batas kebudayaan dan batas suku itu berada di garis yang 

sama, maka Maluku Utara menjadi laboratorium kemajemukan yang luar biasa. Tidak 

ada jalan lain, kecuali orang Maluku Utara mengelola kemajemukan itu. Karena itu, 

diperlukan perjumpaan-perjumpaan antara warga di sini menjadi warga yang multi 

kultural.  

 

Salah satu entitas yang turut menyokong pemerintah adalah FKUB  dan tokoh-tokoh 

agama. Pada awal tahun ini, ada keadaan di kalangan Agama Kristen yang membuat 

dualisme. Karena itu, masalah organisasi menjadi perekat agar tidak terjadi terpecah 

menjadi dua.  

 

Saat itu, Ketua FKUB Maluku Utara berkoordinasi dengan Kesbangpol dan Polda 

mencari jalan keluar. Ketulan, mereka yang berbeda pandangan dengan organisasi itu 

adalah sahabat saya di FKUB, di situ ada beberapa pendeta. Tapi saya biasa 

sampaikan bahwa rahasia hidup adalah kompromi.  

 

Konflik yang terjadi bukan karena faktor agama, tapi karena organisasi. Mungkin 

juga ada perubahan politik yang mengitari masalah organisasi. Hal lain, mungkin saja 

perbedaan dalam agama itu terjadi karena adanya persepsi teks agama menjadi dua 

hal yang berbeda. Meskipun dua-duanya mempunyai kitab suci yang sama, tapi 

mempunyai penafsiran yang berbeda, sehingga hubungan di antara mereka tidak 

harmonis lagi.  

 

Kalau di Agama Islam di Ternate (Maluku Utara),  beberapa pengurus ada satu 

komunitas yang bernama syiah, posisinya di Maluku, dan itu juga yang menjadi 



 
 

masalah dalam relasi intra beragama. Sekitar tujuh bulan lalu, mereka berdiskusi dan 

berdebat, dari strategi otak-otak menjadi strategi otot-otot. 

 

Ketiga, Maluku Utara yang majemuk ini, biasanya hanya karena persoalan pribadi 

orang per orang, tapi merebak menjadi persoalan antar kelompok atau antar 

kampung. Ini ciri khas suatu wilayah yang majemuk.  

 

Lalu, yang harus dilakukan ke depan adalah mengintensifkan perjumpaan, karena 

jarang baku dapa (istilah di Ternate), maka tidak saling kenal, maka apa yang dalam 

ilmu antropologi yang disebut hipergensi etnis tinggi, semangat kelompok yang 

tinggi yang menimbulkan pertikaian. Karena itu, harus terus didorong perjumpaan-

perjumpaan itu. 

 

Masalah lain, otonomi daerah yang kemudian melahirkan pemekaran, semakin ke 

Timur, pemekaran wilayah itu ternyata berbanding lurus dengan pengkamplingan 

kembali wilayah wilayah teritori etnik. 

 

Di Maluku Utara, pemekaran kabupaten/kotanya identik dengan pengkaplingan 

kembali wilayah yang berbasis geo-putra. Potensi kultur sebenarnya bagus, cuma 

karena semangat kembali ke wilayah masing-masing, sehingga  yang paling ekstrim 

adalah semangat kelompok tumbuh bersamaan dengan pemekaran. Ini alarm awal, 

efek yang tak pernah terbayangkan dari pemekaran.  

 

Padahal, semangat  pemekaran, tujuannya luhur. Pertama, peningkatan kesejahteraan, 

dan kedua, memperpendek rentang kendali.Karena itu, hal penting dari semua relasi 

warga masyarakat harus dirumuskan menurut perjumpaan-perjumpaan. Orang 

berjumpa, sederhana secara individu. Dengan perjumpaan itu, siapa saja kalau yang 

bersangkutan bagus, maka bisa didorong untuk menjadi pemimpin, bukan 

berdasarkan asal wilayahnya.  

 

FKUB yang selama ini hanya berdasarkan SKB tiga menteri. FKUB kadang-kadang 

dilirik kalau sudah ada konflik di tengah masyarakat. Sementara FKUB tidak 

mempunyai kekuatan yang sama dengan pemerintah. Karena itu, perlu dipikirkan 

peningkatan status melalui Inpres, sehingga FKUB bisa mengembangkan kerja-kerja 

strategisnya. FKUB Maluku Utara mempunyai motto damai berdampingan dan 

bersemangat. 

 

Peningkatan status FKUB melalui Inpres harus didorong oleh affirmatif pembiayaan. 

Kalau tidak, FKUB juga tidak bisa bergerak. FKUB memang sedang menggagas 



 
 

program bacarita kampung, memperjumpakan sekelompok generasi dari komunitas 

atau agama apa saja. Medianya bisa melalui olahraga. Intinya, meskipun sudah ada 

program, tapi duit itu penting ada sebelum do it (melaksanakan kegiatan). 

 

Penguatan itu perlu, dan yang paling penting adalah sekarang Bappenas datang untuk 

mendengar suara dari daerah. Semangat kelompok, perbedaan di setiap wilayah, itu 

yang menjadi gangguan awal, dan pada tingkat yang lebih ekstrim dapat mengganggu 

NKRI. 

 

FKUB Maluku Utara, kalau dibuat periodesasi, kepengurusannya sudah tiga periode. 

Ketua FKUBnya sudah tiga tahun berturut-turut menduduki jabatan tersebut. Seluruh 

FKUB kabupaten/kota di Maluku Utara sudah dibentuk atas fasilitasi yang diberikan 

oleh kantor Kementerian Agama Maluku Utara.   

 

Pembentukan FKUB kabupaten/kota, juga dirangkaikan dengan kegiatan diskusi dan 

workshop kerukunan umat beragama. Ada juga kegiatan temu tokoh, tokoh agama, 

tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat. Bantuan dana sebesar Rp 30 juta plus Rp 20 

juta setiap tahun dari Kemenag Pusat dan kemenag Provinsi, telah digunakan untuk 

melaksanakan program kerja. Kegiatannya yaitu diskusi yang mengundang para 

tokoh (tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat) dan pesertanya juga 

pengurus FKUB kabupaten/kota. 

 

Ada satu program besar yang sudah rancang FKUB Maluku Utara yaitu bacarita 

kampung. Fokusnya ke anak-anak muda, karena FKUB sudah mengamati berbagai 

bentuk perkelahian, dan lebih banyak dilakukan oleh anak muda di pesta-pesta dan 

pada acara-acara tertentu. Kekhawatiran FKUB adalah perkelahian individu karena 

masalah pribadi akan merembes ke  masalah keyakinan yang berbeda, sehingga 

menimbulkan semangat kelompok untuk ikut terlibat dalam masalah tersebut.  

 

Pengalaman selama ini, jika ada kejadian seperti itu, FKUB Maluku Utara 

berkomunikasi dengan FKUB kabupaten/kota untuk segera mengatasi masalah 

tersebut. FKUB meminta kepada komunitas atau kelompok masyarakat tertentu untuk 

tidak terlibat dalam masalah tersebut, karena masalah itu hanya masalah pribadi, 

masalah orang per orang. Baru sebatas itu yang dilakukan oleh FKUB, selanjutnya 

berkoordinasi dengan pihak kepolisian, supaya tidak terjadi bentrok yang lebih besar.  

 

Dalam periode ketiga, kepengurusan FKUB Maluku Utara sudah menginisiasi 

penyusunan draft Peraturan Gubernur (Pergub) tentang organisasi dan tata kerja 

(OTK) FKUB, lengkap dengan periode dan programnya. Namun, setelah itu ada 



 
 

peralihan kepemimpinan dari Gubernur lama ke Gubernur yang baru. Hingga saat ini, 

FKUB juga belum mendapat kesempatan untuk beraudensi dengan Gubernur. 

 

FKUB Maluku Utara sudah ingin beraudiensi dengan Gubernur, namun pengurus 

FKUB Maluku Utara ada tersebar di kabupaten/kota yang berjauhan, ada di 

Halmahera Barat, Halmahera Selatan, ada di Kepulauan Sula, dan FKUB tidak 

mempunyai “kekuatan” untuk mendatangkan mereka untuk bertemu dengan 

Gubernur. Namun, FKUB berkeinginan untuk melaporkan hasil-hasil rapat yang 

sudah dilaksanakan dari tahun 2013 hingga 2014.  

 

Hanya itu yang bisa dilakukan oleh FKUB Maluku Utara. Jika kondisi di lapangan 

sudah mulai tegang akibat ada riak-riak kecil di masyarakat, barulah FKUB 

dihubungi oleh unsur pemerintah daerah. FKUB didekati dalam rangka koordinasi 

untuk menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Untung saja, Ketua FKUB 

Maluku Utara memiliki hubungan personal yang baik dengan aparat kepolisian, 

karena Ketua FKUB sendiri biasanya mendapat tekanan dari masing-masing pihak di 

antara para pendeta misalnya. 

 

Pada tahun 2013, FKUB Maluku Utara pernah melakukan kerjasama dengan 

Kesbangpol. Kerjasama tersebut yaitu survei pemetaan konflik pada lima 

kabupaten/kota dari sembilan kabupaten/kota yang ada di Maluku Utara. Dengan peta 

konflik tersebut, kita sudah dapat memetakan titik-titik rawan yang perlu dicegah atau 

diantisipasi di masa yang akan datang, sehingga konflik itu tidak terjadi lagi.  

 

Konflik yang sering terjadi disebabkan karena persoalan tambang, konflik antar 

kampung, dan konflik politik. Konflik internal dalam satu agama juga terjadi di 

Maluku Utara, misalnya antara sesama penganut Kristen Katolik.  Karena itu, 

Kesbangpol membutuhkan banyak dana untuk melakukan survei  sehingga terkumpul 

database dalam mengantisipasi terjadinya konflik.  

 

Pelibatan pengurus forum dialog masyarakat sebagai narasumber untuk berbagai 

kegiatan sosialisasi sangat efektif, karena masyarakat Maluku Utara memiliki modal 

sosial yang tinggi. Di samping itu, tokoh masyarajat yang terhimpun dalam forum 

dialog masyarakat di Maluku Utara memiliki cara penyelesaian konflik.   

 

Penegakan hukum dalam penyelesaian konflik di kepolisian harus dikonstruksi ulang, 

karena terlalu panjang prosesnya. Idealnya, sebelum penyelesaian konflik ditangani 

kepolisian, sebaiknya ada upaya damai secara kekeluargaan, dengan cara melibatkan 

tokoh adat. Misalnya, penyelesaian konflik lahan secara adat. 



 
 

Masalah yang dihadapi forum dialog selain dana, adalah koordinasi. Karena pengurus 

FKUB Maluku Utara tersebar di sejumlah kabupaten/kota yang berjauhan, sehingga 

sulit melakukan koordinasi. Karena itu, perlu disusun organisasi dan tata kerjanya, 

setelah itu pengurus FKUB segera beraudiensi dengan Gubernur Maluku Utara.  

 

Tantangan yang muncul adalah relasi antara FKUB Provinsi Maluku Utara dengan 

FKUB kabupaten/kota tidak bersifat hirarkis, hanya koordinatif saja, sehingga FKUB 

Provinsi Maluku Utara tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan sesuatu. 

Dari sisi pembiayaan, FKUB kabupaten/kota mempunyai sumber pembiayaan sendiri, 

baik dari pemerintah kabupaten/kota maupun dari Kemenag kabupaten/kota.   

 

Ada tiga tugas utama FKUB. Pertama, melakukan sosialisasi dengan tokoh 

masyarakat dalam menciptakan kerukunan beragama. Kedua, melakukan koordinasi 

dengan pihak-pihak terkait. Ketiga, memberikan rekomendasi kepada pemerintah 

daerah dalam pendirian rumah ibadah. Koordinasi FKUB Maluku Utara dengan 

FKUB kabupaten/kota belum berjalan dengan baik. Begitu juga laporan ke Gubernur 

belum dilakukan.  

 

Kalau sumberdaya manusia di FKUB tidak ada masalah, karena pengurus yang 

berasal dari berbagai agama adalah orang yang cakap, selain mereka mempunyai 

pendidikan yang memadai, bahkan sudah arif, sehingga tidak lagi menjadi bagian dari 

konflik, sehingga mudah dalam upaya mengatasi konflik itu. Jadi sumberdaya 

manusia di FKUB tidak ada masalah, karena mereka adalah orang-orang yang sudah 

jadi, dan ada di mana-mana.  

 

Kendala yang muncul, justru sarana dan prasarana. FKUB Maluku Utara memiliki 

sekretariat di Sofifi, ibukota Maluku Utara.  Petugas sekretariat FKUB menurut 

peraturan adalah PNS kecamatan yang ditugaskan ke sana. Sekretariat FKUB di 

Sofifi sudah ada, tapi masih kosong, karena belum ada staf sekretariat, begitu juga 

meubelernya belum ada. Kalau saja koordinasi itu berjalan baik, mungkin dengan 

duit yang terbatas, kita tetap bisa melaksanakan kegiatan. Tapi FKUB mempunyai 

niat yang besar. Untuk  jangka panjang, fokus kepada komunitas anak muda, karena 

mereka inilah pelaku generasi yang akan menjadi teladan di masa depan. 

 

Masyarakat kalangan bawah boleh jadi juga belum tahu apa itu FKUB. Hanya tokoh 

masyarakat dan pemerintah yang tahu bahwa ada FKUB. Faktanya, FKUB hanya 

menjadi penting dan genting apabila sudah ada konflik di tengah masyarakat. Tokoh-

tokoh yang ada dalam FKUB, kalau berbicara ke komunitasnya masing-masing, 

mereka masih didengar baik dari Kristen, Katolik, Hindu, dan Islam. Apalagi, kalau 



 
 

tokoh tersebut tetap menjaga rekam jejaknya dan tetap baik. Kecuali kalau ada 

ustad/pendeta yang sudah bergerak ke dunia politik, mungkin agak sedikit turun 

kepercayaan masyarakat ketika mereka bicara ke publik yang mau menyelesaikan 

masalah.  

 

Itu sebenarnya menjadi masalah penting. Kalau digerakkan oleh sekertariat yang 

bagus, FKUB pasti akan   bergerak dengan bagus. Karena itu, FKUB harus membuat 

program jangka penjang yang fungsinya melakukan pencegahan, sehingga konflik itu 

tidak terjadi. Jadi harus ada jaring pengaman sosial. 

 

Sekretaris FKUB Maluku Utara, Dr. Adnan Mahmud, MA. 

 

Pengurus FKUB Maluku Utara periode 2013-2018 telah membuat program kerja 

melalui rapat kerja pada tanggal 17 Desember 2013. Program jangka pendek adalah 

(1) penataan dan konsolidasi organisasi, (2) membangun jaringan dengan lembaga 

KUB lain dan pemerintah, (3) kerjasama dengan lembaga non-Kub dan pemerintah, 

(4) mengadakan workshop/seminar tentang kerukunan umat beragama, (5) 

mengadakan temu agama untuk membangun kerukunan umat beragama, (6) 

sosialisasi toleransi umat beragama, (7) penguatan kapasitas organisasi. 

 

FKUB Maluku Utara juga telah menyusun program jangka panjang, yaitu (1) 

konsolidasi dan pemberdayaan organisasi, (2) pemeliharaan kerukunan umat 

beragama, (3) memasukkan materi multi kuktural dalam mata pelajaran dan mata 

kuliah pada muatan lokal, (4) membentuk desa atau daerah binaan untuk membangun 

kerukunan umat beragama. 

  

Program FKUB juga terkait dengan anggaran. Dalam edaran Mendagri ke pemerintah 

kabupaten/kota, itu sudah jelas. Edaran itu juga sudah ditindaklanjuti dengan 

Peraturan Gubernur (Pergub) Maluku Utara tahun 2011. Dalam Pergub juga sudah 

jelas bahwa anggaran kegiatan FKUB Maluku Utara bersumber dari APBD Maluku 

Utara. 

 

Dalam perjalanannya sampai saat ini, FKUB Maluku Utara boleh jadi masih lemah 

dalam hal silaturrahmi dengan pemerintah daerah, atau jangan-jangan pemerintah 

daerah yang “menutup mata” terhadap FKUB karena dianggap hanya ormas biasa, 

dan hanya sebagai “pemadam kebakaran”. 

 

Dalam kepengurusan FKUB Maluku selama setahun lebih, sampai saat ini belum 

pernah mendapat kucuran dana dari pemerintah daerah. Karena itu dengan 



 
 

kedatangan Bappenas ke Maluku Utara, diharapkan bisa memotret kondisi yang ada 

di lapangan, sehingga program dan kegiatan FKUB Maluku Utara bisa berjalan 

dengan baik.  

 

Di Maluku utara, FKUB kabupaten/kotasudah terbentuk. Namun, FKUB Maluku 

Utara tidak mempunyai kewenangan, misalnya untuk untuk memantau FKBU di 

kabupaten/kota. Kewenangan itu ada di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. 

Kondisi ini menyulitkan bagi FKUB tingkat provinsi untuk memantau periodesasi 

kepengurusan FKUB kabupaten/kota.  

 

Karena itu, SKB dua menteri terkait keberadaan FKUB perlu dievaluasi. Kalau perlu, 

keberadaan FKUB diatur melalui Inpres, sehingga struktur dan anggarannya bisa 

semakin kuat. Hal ini penting, sebab program kerja dan koordinasi bisa dilaksanakan 

dengan baik apabila didukung oleh struktur dan anggaran yang memadai. 

 

Kantor Kementerian Agama Maluku Utara mengalokasikan dana rutin untuk FKUB 

Maluku Utara sebesar Rp 30 juta per tahun. Namun, hingga bulan September 2014, 

dana tersebut belum mengucur juga. FKUB merasa khawatir, jangan-jangan dana 

tersebut turun di akhir tahun, kemudian FKUB juga didesak untuk membuat laporan.  

 

Raker FKUB Maluku Utara pada Desember 2013, melahirkan sejumlah program 

kerja. Harapannya, program kerja tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah 

daerah untuk ditindaklanjuti dalam bentuk pelaksanaan kegiatan. Masalahnya, FKUB 

belum melaksanakan kegiatan karena faktor anggaran yang belum ada diterima dari 

pemerintah daerah. Sebaik apapun program yang ditawarkan kepada pemerintah 

daerah, tapi tidak didukung oleh anggaran, tentu saja tidak bisa terlaksana. 

 

Ketua FKDM Maluku Utara, Abdul Hidayat 

 

FKDM Maluku Utara telah melakukan rapat koordinasi secara berkala. Terakhir rapat 

koordinasi dengan Kominda Maluku Utara dilakukan pada bulan Desember 2013. 

Untuk melaksanakan program kerja, FKDM juga terbentur pada masalah anggaran. 

Yang penting adalah berjalannya sistem koordinasi yang dilakukan terhadap pihak-

pihak terkait di lapangan.  

 

Dengan demikian, ketika ada informasi terkait dengan munculnya potensi konflik di 

tengah masyarakat, maka informasi tersebut dapat diketahui secara bersama dan 

menjadi dasar yang kuat untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan 

dapat ditindaklanjuti.   



 
 

 

FKDM baru dibentuk enam kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Ada dua 

daerah yang belum terbentuk FKDMnya yaitu Pulau Morotai dan kepulauan Sula. 

FKDM Maluku Utara berharap agar kedua daerah tersebut sudah dapat membentuk 

FKDM di sana dalam waktu yang tidak terlalu lama.  

 

Dalam melaksanakan kegiatan koordinasi atau sosialisasi, FKDM juga kesulitan 

mendatangkan peserta dari daerah-daerah yang jauh, karena terkendala dengan 

pembiayaan yang mahal. Rentang kendali yang  jauh tersebut menjadi kendala bagi 

FKDM dalam melaksanakan program kerja dan kegiatannya. 

 

FKDM Maluku Utara berharap, dengan adanya usulan anggaran dari Kesbangpol 

Maluku Utara ke Bappenas, agar usulan tersebut diakomodir. Kepengurusan FKDM 

Maluku Utara baru berada pada periode kedua, sehingga kekurangan yang ada dapat 

disempurnakan pada periode berikutnya. 

 

FKDM Maluku Utara akan membuat peta konflik, sehingga upaya pencegahan dapat 

dilakukan secara berkesinambungan, dan jika terjadi konflik di masyarakat segera ada 

upaya penanganan melalui koordinasi dengan aparat kepolisian. Kegiatan yang 

dilaksanakan oleh FKDM selama ini hanya diback-up oleh APBN, sementara alokasi 

dana dari APBD belum ada.    

 

Pengurus FPK Kota Ternate, Zainul Bahri 

 

Kondisi yang dialami FPK khususnya di Kota ternate, tidak jauh beda dengan forum 

dialog masyarakat yang ada di Maluku Utara. FPK Kota Ternate tidak aktif 

melaksanakan kegiatannya setiap bulan. Yang paling memungkinkan, sekali dalam 

tiga bulan, ada kegiatan diskusi yang difasilitasi oleh Kesbangpol Kota Ternate. FPK 

Provinsi Maluku Utara sendiri belum dibentuk. Begitu juga di kabupaten/kota yang 

lain.  

 

Kaban Kesbangpol Maluku Utara, Syamsuddin 

 

Beberapa permasalahan yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan pertemuan hari 

ini bisa membuahkan jalan keluar. Dasar hukum untuk operasional kegiatan suatu 

organisasi memang sangat menentukan. Dalam tata urut perundang-undangan, posisi 

Peraturan Daerah (Perda) lebih tinggi dari Keputusan Menteri.  

 



 
 

Posisi SKPD terbit berdasarkan Perda. Kalau anggaran suatu organisasi tidak masuk 

di dalam SKPD, akan sangat berbeda jika dasar hukumnya berdasarkan Inpres. Posisi 

SKPD pada dasarnya mengelola belanja langsung. Belanja tidak langsung ada di 

Sekretariat Pemerintah Daerah.  

 

Pada tahun 2013, Kesbangpol Maluku Utara melaksanakan sosialisasi di Kota 

Ternate. Pada tahun 2014, kegiatan yang sama di Halmahera Utara. Koordinasi 

dengan forum dialog masyarakat sudah ada. Tapi kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Kesbangpol selama ini adalah kegiatan langsung Kesbangpol sendiri. 

 

Yang diharapkan saat ini adalah adanya kegiatan FKUB sebagai organisasi. 

Anggaran FKUB akan terealisasi pada tahun 2014 di Sekretariat Pemerintah Daerah 

melalui Biro Keuangan. Saat ini sudah ada penekanan dari pemerintah untuk 

memperhatikan bantuan kepada organisasi/forum dialog masyarakat. Bantuan 

keuangan untuk organisasi sudah ada dan harus diisi nomenklaturnya, bukan lagi 

gelondongan seperti di masa lalu. 

 

Forum dialog masyarakat ini akan menjadi kuat  kalau dasar hukum pembentukan 

organisasi ini adalah Inpres dan berdasarkan Inpres pula disiapkan anggarannya. 

Namun demikian, jika hubungan komunikasi antara forum dialog masyarakat berjalan 

baik dengan pemerintah daerah, maka fasilitasi dari sisi anggaran dapat dibicarakan 

dengan baik. 

 

Maluku Utara dikenal sebagai daerah yang agamis. Peran tokoh agama menjadi 

panutan.  Karena itu, keberadaan FKUB menjadi harapan pemerintah daerah, apalagi 

ketika terjadi ancaman konflik di tengah masyarakat.  

 

Karena pos belanja tidak langsung tidak bisa dialokasikan di Kesbangpol Maluku 

Utara, tapi harus berada di Sekretariat Pemerintah Daerah untuk  pos bantuan 

keuangan. Karena itu, perlu ada komunikasi antara pimpinan forum dialog 

masyarakat dengan unsur pimpinan daerah, karena hal ini sangat penting.  

Kesbangpol Maluku Utara akan berkoordinasi dengan foruk dialog masyarakat dalam 

melaksanakan kegiatan sosialisasi yang anggarannya bersumber dari pos belanja 

langsung. 

 

Agar pos bantuan keuangan kepada forum dialog masyarakat bisa tercantum dalam 

APBD, maka forum dialog masyarakat bersama SKPD secara bersama-sama perlu 

berjuang di dalam pembahasannya di DPRD Provinsi Maluku Utara. Dengan 

anggaran yang sedikit dan kebutuhan yang banyak, bisa meloloskan hal-hal penting 



 
 

yang menurut versinya masing-masing. Kesbangpol Maluku Utara berharap agar 

forum dialog masyarakat ini tidak lagi dipersepsikan sebagai  “pemadam kebakaran”, 

tapi menjadi organisasi yang bisa mengawasi sehingga tidak muncul “api kecil” 

karena sudah diantisipasi sejak awal. 

 

Pengurus FKPT Maluku Utara, Iskandar 

 

FKPT Maluku Utara, baru terbentuk sekitar bulan Mei 2014. Sejak itu, FKPT Maluku 

Utara mulai aktif. Apalagi gerakan teroris yang dikenal sebagai ISIS menjadi 

perhatian banyak pihak belakangan ini. FKPT kabupaten/kota belum dibentuk sampai 

saat ini. Namun, FKPT Maluku Utara sudah aktif melakukan pendekatan kepada 

tokoh masyarakat dan tokoh agama. 

 

Dalam suatu forum,  FKPT Maluku Utara pernah meminta kepada MUI agar khotbah 

tokoh agama di masjid jangan hanya bercerita tentang surga dan neraka, tapi mereka 

juga memberikan pencerahan untuk mencegah aksi teroris akibat adanya pengikut 

agama yang mempunyai pemahaman atau tafsir yang keliru atas kitab suci.    

 

Diskusi kecil yang dilakukan FKPT dengan masyarakat, untuk memberikan 

penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat agar aksi terorisme terkait ISIS tidak 

meluas. Informasi di media elektronik terungkap bahwa mereka yang terlibat di ISIS 

adalah bagian dari teroris yang belum tertangkap oleh pihak kepolisian. Kegiatan 

sosialisasi dilakukan agar masyarakat tidak gampang terpengaruh oleh jaringan ISIS 

yang masuk ke daerah-daerah. 

 

Terorisme sangat berkaitan dengan hal-hal yang menjadi pintu masuk ke yang 

sifatnya rawan. Kondisi rawan di masyarakat juga disebabkan oleh sistem pemilihan, 

baik pilkada maupun pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dengan adanya 

penghitungan suara di tingkat TPS, desa/kelurahan, kecamatan, ini yang menjadi 

sumber manipulasi, sehingga menimbulkan konflik di masyarakat. 

 

Konflik di masyarakat juga terjadi, karena kita sudah kehilangan kearifan sosial. 

Daerah yang memiliki banyak etnis dan agama, tentu saja juga menjadi sumber 

konflik apabila tidak dikelola dengan baik.  

 

FKPT Maluku Utara mempunyai induk di tingkat nasional yaitu BNPT, namun FKPT 

Maluku Utara belum pernah mendapat kucuran dana dalam pelaksanaan kegiatannya. 

Kegiatan yang dilakukan sifatnya kultural, belum berbasis struktural. Dalam 

pelaksanaan kegiatan, forum dialog masyarakat ini masih banyak melakukan 



 
 

pendekatan kepada tokoh masyarakat berdasarkan hubungan persahabatan, karena 

saling kenal satu sama lain. Proses penyelesaian masalah juga belum menggunakan 

nama forum ini. 

 

Pengurus Kominda Maluku Utara, Ari Sasongko 

 

Kegiatan Kominda Maluku Utara sudah berjalan, namun untuk tingkat 

kabupaten/kota belum berjalan, karena secara struktural, Kominda saat ini sudah 

dikembalikan ke BIN. Selain itu, kegiatan tidak dilaksanakan sepenuhnya, karena 

terbatasnya anggaran.  

 

Tugas Kominda ini cukup berat, terutama melakukan antisipasi dalam rangka 

integrasi nasional.  Kominda bertugas untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, 

menganalisis informasi, serta memberikan masukan kepada pemerintah daerah 

sebagai dasar untuk mengambil kebijakan   dan keputusan.  

 

Ada beberapa hal menjadi tantangan Kominda Maluku Utara. Pertama, aspek peran 

institusi. Ini juga menjadi masukan bagi Bappenas, bahwa dalam setiap momen 

rakornas di Jakarta, apalagi Kesbangpol se Jabodetabek seringkali ngambek. 

Kesbangpol diberi tugas untuk mengurus negara,  tetapi anehnya, pembiayaannya 

dialihkan daerah. Karena itu, rumusan rapat di Kesbangpol sering dikatakan bahwa 

Kesbangpol itu pohonnya besar tapi buahnya tidak ada. 

 

Terkait dengan keberadaan forum  dialog masyarakat dari setiap kelembagaan, mulai 

dari FKUB, FKPT, FKDM, FPK, dan Kominda – hanya dibentuk oleh pusat dengan 

label adanya regulasi (Permen), tapi tidak disertai dengan pembiayaan oleh pusat ke 

daerah. Karena itu, setiap penyusunan RKA bersama dengan DPRD, kadang-kadang 

juga nanti digebrak meja, baru mereka toleransi soal pembiayaan.   

 

Yang paling menonjol di sini adalah keberadaan Kominda. Hanya saja, Kominda 

dibentuk berdasarkan Permendagri No.11 tahun 2006, kemudian disempurnakan, dan 

terakhir ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepala BIN No.1 Tahun 2014, fungsi 

intelijen dikembalikan ke Kepala BIN selaku Ketua Kominda dengan pertimbangan 

bahwa kepala daerah beragam berlatar belakang  dari partai politik, yang jika 

mengurus Kominda maka hasilnya kurang maksimal.  

 

Peran pemerintah daerah berkaitan dengan regulasi keberadaan forum dialog 

masyarakat, maka disampaikan kepada Bappenas, di samping forum dialog tersebut, 



 
 

di Kesbangpol sendiri ada beberapa sekretariat, misalnya Desk Pilkada, Desk Pemilu, 

dan Tim Koordinasi. Dalam kaitan pelaksanaan tugas-tugas ini sangat timpang. 

 

Karena itu, peran forum dialog masyarakat termasuk Kominda dalam mensukseskan 

momen nasional dalam skala lokal menjadi sangat penting. Hal tersebut dapat 

dibuktikan bahwa wilayah Maluku Utara saat ini sangat aman. Harapannya, tolong 

diperhatikan persoalan pembiayaan forum dialog masyarakat ini.  

 

Terkait dengan FKPT, nantinya akan dilaksanakan rapat koordinasi dengan BNPT di 

Jakarta. Setelah pengurus FKPT Maluku Utara dilantik, hingga saat ini sering 

berkomunikasi dengan BNPT, tapi belum ada tindak lanjutnya seperti apa. 

Sebelumnya, menurut BNPT, setelah FKPT terbentuk lebih 50% dari 34 provinsi, 

baru disusun rencana aksinya.   

 

Tindak Lanjut ke Depan 

 

Selama ini, forum dialog masyarakat di Maluku Utara relatif masih berjalan sendiri-

sendiri. Masalahnya fungsi koordinasi tidak berjalan karena tidak adanya 

pembiayaan. Karena forum dialog masyarakat ini menangani wilayah yang sama, 

wilayah relasi antar manusia dalam konteks bernegara dan bermasyarakat, maka, 

Pertama,  perlu ada networking (jaringan) yang baik antar organisasi.   

 

Kedua, keberadaan FKUB atas dasar SKB dua menteri, perlu ditingkatkan statusnya 

dalam bentuk Inpres, termasuk forum dialog yang lain yaitu FKDM, FKPT, FPK, dan 

Kominda. Dengan demikian, forum dialog ini bisa mendapatkan dukungan 

pembiayaan yang memadai. Di tingkat FKUB sendiri sudah lama dicanangkan apa 

yang disebut dengan program bacarita kampung.   

 

Karena itu, FKUB maupun forum dialog yang lain perlu melaksanakan program, 

kegiatan dan membuat laporan yang berkelanjutan untuk mengatasi berbagai konflik 

yang mungkin terjadi dalam rangka mempertahankan NKRI. 

 

 



FGD Bappenas dengan Forum Dialog Masyarakat di Provinsi Lampung 

Lampung, 8 Oktober 2014, Jam 09.00 – 13.00 

 

Peserta  : Forum Dialog Masyarakat 

Pengarah  : Kaban Kesbangpol Provinsi lampung  dan Tim Bappenas 

 

FGD bagian dari metode kajian yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan 

teknokratis RPJMN III (2015 – 2019). 

 

Tujuan FGD antara lain untuk mengevaluasi efektivitas forum-forum dialog 

masyarakat di Provinsi Lampung (FKUB, FKDM, FKPT, FPK dan Kominda), 

mengdentifikasi dan menginventarisasi masalah dan tantangan pelaksanaan kegiatan 

forum-forum dialog masyarakat di Provinsi Lampung. 

 

Output yang diharapkan dari FGD ini adalah untuk memperoleh masukan terkait 

pelaksanaan kegiatan forum-forum dialog masyarakat di daerah sebagai bahan 

penyusunan RPJMN III (2015 – 2019). Sasarannya adalah pemantapan pelembagaan 

nilai-nilai demokrasi dengan titik berat pada prinsip-prinsip toleransi, non 

diskriminasi dan kemitraan. 

 

Peserta : 

Kesbangpol Provinsi Lampung 

FKUB Provinsi Lampung 

FPK Provinsi Lampung 

FKPT Provinsi Lampung 

FKDM Provinsi Lampung 

Kominda Provinsi Lampung 

 

Maksud dan tujuan FGD ini untuk mengungkap data dan fakta yang ada di 

masyarakat, terkait bagaimana efektivitas pelaksanaan kegiatan forum-forum dialog 

masyarakat. Hasil FGD ini merupakan bagian dari kajian di dalam perumusan 

kebijakan di tingkat nasional.  

 

Oleh karena itu, supaya materi diskusi dan hasilnya lebih terstruktur, maka diskusi ini 

diawali dengan penjelasan dari masing-masing forum dialog, mulai dari FKDM, 

FKUB, FKPT, FPK, dan Kominda  untuk mengungkapkan kondisi umum yang 

dialami dan bagaimana efektivitas pelaksanaan kegiatannya selama ini. Setelah 

masing-masing forum memberikan penjelasan terkait kondisi umum, baru beralih lagi 

ke tema yang lain yaitu permasalahan dan tantangan yang dialami, dan terakhir 

adalah tindak lanjut yang diharapkan. 

 

Penjelasan Kaban Kesbangpol Provinsi Lampung : 

 

Komunikasi yang dilakukan Kesbangpol Provinsi Lampung dengan forum dialog 

masyarakat di Lampung, sifatnya pencegahan, misalnya melakukan deteksi dini. Jika 



ada indikasi yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat, FKDM misalnya, 

mereka yang aktif menyampaikan informasi ke Kesbangpol untuk selanjutnya 

diteruskan ke kepolisian.    

 

Salah satu contohnya, ketika terjadi kasus penangkapan dua orang anggota jaringan 

ISIS oleh petugas kepolisian di Lampung Tengah,  Kesbangpol Provinsi Lampung 

mendapat informasi dari FKUB Lampung Tengah.   

 

FKUB dan FKDM sangat aktif memberikan informasi kepada Kesbangpol. 

Sedangkan FPK masih kurang aktif, apalagi belum terbentuk di tingkat 

kabupaten/kota. Kesbangpol hanya mendorong pembentukan forum dialog, karena 

sifatnya buttom-up terhadap mereka yang mempunyai kepeduaian dalam penanganan 

gangguan keamanan di daerah.  

 

Ada kelemahan dalam bingkai otonomi daerah saat ini. Banyak daerah yang tidak 

memberikan stimulan terhadap penganggaran forum dialog ini. Repotnya, mereka 

yang diundang dalam beberapa kali pertemuan, orangnya itu-itu juga.  Karena itu, 

kegiatan Kesbangpol Provinsi juga diarahkan ke daerah-daerah.  

 

Misalnya, untuk pelaksanaan kegiatan FKDM, Kesbangpol membuat listing. Peserta 

dari tiga kabupaten dikumpulkan di satu lokasi.  Cuma masalahnya, mereka 

mengeluh biaya operasional. Padahal, kegiatan tersebut merupakan bagian dari 

partisipasi masyarakat.  

 

Dalam mengimplementasikan Inpres No.1 tahun 2014 tentang penanganan gangguan 

keamanan di daerah, pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran 

meskipun masih sangat terbatas. Khusus di tingkat kabupaten, hanya ada empat 

kabupaten yang menyusun rencana aksi, karena terkendala faktor anggaran.   

 

Di tingkat provinsi, tim terpadu telah terbentuk, dan anggotanya cukup solid di dalam 

melakukan koordinasi, misalnya, Polda, Kejaksaan, Korem, dan BIN Daerah juga 

memback-up.  Dalam konteks pelaporan, Provinsi Lampung keluar sebagai juara satu 

tingkat pulau sumatera, dan juara kedua tingkat nasional, meskipun dari sisi anggaran 

operasional masih minim.  Kalau pihak kepolisian dan kejaksaan tidak aktif, ini juga 

merepotkan. Tim terpadu ini mengalami sedikit kendala dalam penyusunan laporan 

terkait konflik pertanahan.  

 

Penerapan rencana aksi dari Inpres No.1 Tahun 2014, ketika dananya ada di pusat, 

programnya ada di daerah, maka terjadi masalah di sinkronisasi. Ini kan memang 

sudah rencana pusat, tapi penilaian menjadi penilaian daerah.  

 

Dalam konteks rencana aksi yang dilakukan oleh tim terpadu, ada kasus pembakaran 

lahan milik Tommy Winata, yang dibakar sebenarnya adalah pagar kayunya, cuma 

pemberitaannya menjadi heboh hingga ke dunia internasional bahwa terjadi 

pembakaran kayu/hutan, tapi di sana memang ada masalah. 



 

Boleh saja sebuah kawasan konservasi dikelola khusus oleh pihak tertentu, sehingga 

kawasan tersebut tidak habis dijarah oleh masyarakat. Cuma perlu komunikasi yang 

baik dengan masyarakat sekitar, sehingga masing-masing memahami hak dan 

kewajibannya.  Hal ini penting karena masyarakat gampang sekali terprovokasi 

terhadap isu-isu tertentu yang dapat menyulut terjadinya konflik. 

 

Mental masyarakat sekarang ini sudah rusak, toleransi masyarakat sudah menurun. 

Karena itu, penanaman nilai-nilai Pancasila menjadi sebuah keniscayaan.  

Masyarakat Lampung memegang teguh filosofi yang  disebut dengan Piil Pasenggiri.  

Bukan orang Lampung kalau Piil Pasenggiri tidak melekat dengan sempurna dalam 

dirinya.  Mereka memiliki harga diri yang tinggi, gelar yang besar, hidup 

bermasyarakat, saling memberi dan menerima, serta hidup bergotong-royong.  

 

Dulu, harga diri yang tinggi dimaknai, jika kita memperlakukan orang atau tamu 

dengan baik. Ada rasa malu kalau masyarakat Lampung tidak memberikan pelayanan 

yang baik. Sekarang ini, makna filosofi itu sudah bergeser. Jika ada orang yang 

diplototi misalnya, mereka merasa tidak punya harga diri dan harus dibalas dengan 

adu fisik. 

 

Gambaran Umum, Permasalahan, dan Tindak Lanjut : 

 

FKUB  Provinsi Lampung : 

 

Pembinaan umat beragama dalam menciptakan kerukunan masih menghadapi banyak 

tantangan. Pertama, belum ada komitmen yang sama di antara setiap umat beragama. 

Kelihatannya akur, tapi di lapangan masih sering dijumpai ada konflik. Ketika akan 

dibangun rumah ibadah misalnya, biasanya tidak melalui prosedur.  

 

Dalam berbagai kegiatan musyawarah, hasil diskusinya begitu bagus. Tapi setelah 

keluar dari forum diskusi, masih ada masalah, karena tidak ada pemahaman yang 

sama. Umat beragama perlu diberikan sosialisasi dari apa yang sudah disepakati 

bersama.   Karena itu, di sinilah pentingnya memberikan pendidikan dan motivasi 

yang baik kepada umat beragama. 

 

Kedua, masalah dana atau anggaran. Honor pengurus saja sangat rendah. Karena itu, 

kalau tidak ada keikhlasan, pengurus tidak akan bekerja. Meskipun aspek anggaran 

ini sudah direspon oleh Wagub Provinsi Lampung.  

 

Tugas pokok FKUB antara lain melaksanakan sosialisasi kerukunan umat beragama. 

Karena itu, FKUB mendatangkan nara sumber atau tokoh agama dari berbagai 

agama. Semua itu memerlukan anggaran, mulai dari biaya transportasi, akomodasi, 

dan honornya sebagai pembicara. Sementara anggaran khusus untuk itu tidak 

tersedia. Apalagi kalau sosialisasi itu dilakukan di tingkat kabupaten hingga 

kecamatan.  



 

Koordinasi antara FKUB Provinsi Lampung dengan FKUB kabupaten/kota karena 

rentang kendali yang jauh, juga menjadi permasalahan tersendiri. Untung saja 

pengurus FKUB juga mau berkorban secara pribadi, sehingga biaya operasional dapat 

tertutupi sebagian tanpa harus menunggu anggaran yang memang tidak diketahui dari 

mana sumbernya.  

 

FKUB Provinsi Lampung pernah mengikuti rakernas di Jakarta. Salah satu 

rekomendasinya adalah status FKUB yang diatur dalam SKB dua menteri 

ditingkatkan melalui adanya Undang Undang. Hal ini juga sudah disampaikan oleh 

Menteri Agama kepada Presiden. FKUB berharap agar Bappenas bisa mendorong, 

supaya rekomendasi Munas FKUB bisa ditindaklanjuti, misalnya kalau tidak bisa 

dalam bentuk Undang Undang, minimal dalam bentuk Keputusan Presiden atau 

Perppu. 

 

Hal ini penting, karena kalau dasar hukumnya lemah, itu tergantung selera gubernur, 

bukan berdasarkan ketentuan yang memang harus dipatuhi untuk memberikan 

bantuan dan fasilitasi terhadap forum-forum dialog masyarakat tersebut. 

 

Konflik yang terjadi di Provinsi Lampung, bukan hanya di bidang pertanahan dan 

kehutanan saja. Tetapi sumber konflik itu rumpun besarnya karena faktor sumberdaya 

alam, dan juga faktor suku, ras dan agama (SARA), politik, dan hubungan industrial. 

Hal ini juga sesuai dengan apa yang ingin disasar dalam mengimplementasikan 

Inpres No.1 Tahun 2014. 

 

Terkait dengan Undang Undang No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik 

Sosial (PKS), karena Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang Undang 

tersebut sudah disusun, maka perlu dilakukan sosialisasi atau penyerapan aspirasi 

sehingga dapat diimplementasikan di lapangan, terutama dalam mencegah dan 

menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Dalam implementasinya, di daerah 

sudah dibentuk tim terpadu termasuk sudah ada rencana aksinya.  

 

Sementara itu, khusus untuk pendirian rumah ibadah, FKUB sudah melakukan 

koordinasi dengan berbagai pihak. Memang ada beberapa FKUB kabupaten/kota 

yang mempunyai hubungan harmonis dengan pemerintah daerah. Hal ini tidak 

menjadi masalah, karena yang mengeluarkan rekomendasi terkaut pendirian rumah 

ibadah adalah pemerintah daerah, dan FKUB hanya memantau dan memfasilitasi. 

 

 

FPK Provinsi Lampung :  

 

Tantangannya, pertama, tidak semua anggota FPK mempunyai pola pikir tetang 

wawasan kebangsaan yang baik. Semangat sukuisme di dalam organisasi masih 

muncul di antara anggota FPK. Di dalam program FPK sudah direncanakan kegiatan 

pengembangan wawasan kebangsaan.  Karena itu, FPK mempunyai tanggung jawab 



agar masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang sama tentang wawasan 

kebangsaan. Masalahnya kembali lagi ke soal anggaran.  FPK belum pernah 

berbicara dengan Kesbangpol. 

 

Kedua, hubungan baik, kesamaan pandang baru di tingkat pengurus FPK yang 

mayoritas sudah terdidik dengan berbagai latar belakang yang berbeda, misalnya ada 

dari kalangan pendidikan dengan jabatan professor dan ada juga pengusaha. 

Kesamaan pandang inilah yang ingin ditularkan hingga ke tingkat kabupaten/kota dan 

kecamatan. Cuma masalahnya kembali lagi ke persoalan anggaran. 

 

Masalah lain adalah, FPK Provinsi Lampung belum memiliki kantor sekretariat. 

Dengan demikian, pertemuan dengan jajaran pengurus tidak dapat dilakukan setiap 

saat. Padahal, permasalahan yang ada di masyarakat harus segera direspon dengan 

adanya diskusi dan sharing. Kantor sekretariat ini penting karena pengurus bisa 

dengan cepat mendapatkan informasi dari masyarakat. Karena itu, FPK berharap agar 

masyarakat provinsi Lampung dapat mempunyai pandangan yang sama dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 

Intinya, bagaimana agar FPK bisa mendapatkan kantor sekretarkiat. Selain itu, FPK 

perlu mendapatkan perhatian khusus dari Kesbangpol Provinsi Lampung, baik dari 

sisi anggaran maupun pembinaan.  

 

FPK sendiri sudah mengambil inisiatif melakukan kegiatan sosialisasi dan dialog 

terkait  wawasan kebangsaan melalui kerjasama dengan lembaga penyiaran publik.  

 

 

FKPT Provinsi Lampung : 

 

FKPT merupakan perpanjangan tangan dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris 

(BNPT). Namun demikian, dalam melakukan aktivitasnya, pengurus FKPT tidak 

menggunakan simbol-simbol yang bisa diidentifikasi sebagai bagian dari BNPT. 

Ketika berkunjung ke lembaga pemasyarakatan misalnya, FKPT tidak menggunakan 

atribut sama sekali.  

 

Keberadaan FKPT baru sampai di tingkat provinsi, sementara di tingkat 

kabupaten/kota belum terbentuk. Meskipun mendapatkan alokasi dana dari BNPT, 

namun FKPT Provinsi Lampung juga membutuhkan dana pendamping dari 

pemerintah daerah. 

 

FKPT perlu dibentuk di tingkat kabupaten/kota. Hal ini penting untuk mencegah 

menyebarnya ajaran dan pengaruh kelompok yang menamakan dirinya anggota 

jaringan ISIS.  

 

 

FKDM Provinsi Lampung : 



 

Dalam melaksanakan kegiatannya, FKDM fokus pada upaya pencegahan agar konflik 

tidak terjadi. Karena itu, FKDM setiap saat melakukan sosialisasi ke berbagai 

lembaga agama. Masalahnya, FKDM belum mendapatkan alokasi dana dari 

pemerintah daerah. 

 

Pemerintah melalui Kemensos menyediakan alokasi dana sekitar Rp 20 juta untuk 

setiap organisasi kerukunan umat beragama. Dana tersebut dapat digunakan untuk 

kegiatan dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama. Tapi saat ini tidak ada 

lagi. Karena itu, diusulkan agar kalau ada alokasi dana seperti itu jangan lagi 

didistribusikan langsung ke organisasi umat beragama. 

 

Kegiatan FKDM sudah berjalan, dan tidak terlepas dari bantuan atau fasilitasi yang 

diberikan oleh Kesbangpol. Namun dengan anggaran yang terbatas yang hanya Rp 20 

juta, FKDM masih kesulitan membentuk sekertariat dan melakukan sosialisasi ke 

daerah-daerah. 

 

Masalah yang dihadapi adalah lemahnya koordinasi antara FKDM Provinsi Lampung 

dengan FKDM kabupaten/kota, karena hal ini juga tergantung dari dukungan yang 

diberikan oleh bupati/walikota di masing-masing daerah. propensi dan FKDM daerah 

mengkordinasi menjadi tantangan dan melibatkan bupati dan walikota. Apalagi kalau 

pengurus mau turun sampai di tingkat kecamatan.  

 

Dengan anggaran Rp 150 juta per tahun, kelihatannya memang luar biasa, namun 

belum bisa juga mengcover seluruh kegiatan hingga di tingkat kecamatan. 

Pembentukan FKDM sangat dibutuhkan sampai di tingkat kecamatan atau bahkan 

tingkat desa/kelurahan. Di tingkat kabupaten/kota hanya beberapa saja yang 

terbentuk.  

 

 

Kominda Provinsi Lampung : 

 

Dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan dan deteksi dini, Kominda menghadapi 

kendala karena terbatasnya jumlah sumber daya manusia. Di sisi yang lain, BIN, 

Polda, dan TNI lebih ril jumlah personilnya. Karena itu, Kominda berharap agar 

kemampuan aparat pmerintah daerah ditingkatkan. 

 

Masalahnya, pendidikan intelijen di Provinsi Lampung hanya dilaksanakan sekali 

dalam setahun. Dalam pendidikan tersebut pesertanya sangat terbatas, karena hanya 

menampung 20 personil dari 15 kabupaten/kota dan 1 provinsi. Mungkin juga karena 

anggarannya terbatas, sehingga personil yang diutus mengikuti pendidikan tidak 

proporsional. 

 

Selama bertahun-tahun, Kesbangpol kabupaten/kota di Provinsi Lampung hanya 

mengutus 1 orang personilnya untuk mengikuti pendidikan intelijen. Masalahnya 



kemudian, setelah Kominda mendidiknya menjadi anggota intelijen selama 1 bulan, 

setelah kembali ke kabupaten/kota, tiba-tiba bupati/walikota memindahkan yang 

bersangkutan ke instansi atau unit kerja yang lain, meskipun setelah itu Kominda 

masih bisa menjalin komunikasi. 

 

Kondisi seperti inilah yang membuat program pendidikan intelijen yang dilakukan 

oleh Kominda tidak menghasilkan alumni yang bisa diandalkan. Kader-kader 

Kominda habis begitu saja. Padahal, hingga saat ini Kominda sudah melakukan 

program pendidikan intelijen sebanyak 6 angkatan.  

 

Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah di tingkat provinsi dan 

kabupaten/kota. Dari sisi jumlah yang sangat terbatas, anggota intelijen daerah 

minimal mampu mengejar kemampuan yang dimiliki oleh anggota intelijen yang 

dimiliki oleh TNI. Pengembangan wawasan dan pengetahuan sangat penting, karena 

mereka juga akan membuat laporan pasca pencegahan konflik dan deteksi dini. 

 

Jajaran Kesbangpol kabupaten/kota selama ini sangat responsif terhadap program 

pendidikan intelijen yang dilakukan oleh Kominda. Salah satu buktinya, Kesbangpol 

sudah beberapa kali meminta Kominda untuk memberikan materi pendidikan di 

daerah, meskipun diakui juga belum merata.  Seandainya program pendidikan ini bisa 

diambil alih oleh Kesbangpol Provinsi dengan membuat program pendidikan intelijen 

dua kali setahun, tentu saja Kominda akan memiliki banyak kader, sehingga jumlah 

personil mencukupi kebutuhan untuk mempertajam kegiatan deteksi dini di setiap 

wilayah. Anggaran Kominda selama ini bersumber dari BIN dan pemerintah daerah. 

Kasubdit Politik Dalam Negeri Bappenas :     

 

Secara kelembagaan, forum-forum dialog masyarakat, mulai dari FKUB, FKPT, 

FPK, FKDM, dan Kominda, dibentuk berdasarkan keputusan dan regulasi yang 

berbeda. FKDM misalnya, dibentuk berdasarkan Keputusan Mendagri, FKUB 

berdasarkan SKB Menteri, FKPT dan FPK berdasarkan Keputusan Mendagri, 

sedangkan Kominda berdasarkan Keputusan BIN. 

 

Dari proses pembentukannya saja sangat bervariasi, meskipun semuanya termasuk 

forum dialog masyarakat. Ini menjadi suatu masalah tersendiri. Melalui FGD ini, kita 

ingin melihat, apakah ada urgensi untuk meningkatkan regulasi ke tingkat yang lebih 

tinggi terkait keberadaan lembaga-lembaga ini.  

 

Dari berbagai masukan yang ada, ada keinginan misalnya dalam rangka 

mengefektifkan tugas-tugas dan kegiatan penanganan gangguan keamanan dalam 

negeri yang melibatkan berbagai unsur di daerah, payung hukumnya yang berupa 

Inpres dapat ditingkatkan menjadi Undang Undang.  

 

Masalah-masalah yang dihadapi oleh forum-forum dialog ini pada akhirnya akan 

terjawab, termasuk dari sisi anggaran. Kita tidak bisa melepaskan diri dari masalah 

kekurangan dana, koordinasi, sumberdaya manusia, kemudahan fasilitas. Hal itu 



disebabkan karena adanya masalah struktural, misalnya regulasi. Karena itu, menjadi 

tugas Bappenas untuk mendorong peningkatan payung hukum terkait keberadaan 

forum dialog masyarakat, sehingga masalah yang dialami bisa teratasi. 

 

Saat ini, pemerintah pusat sedang melakukan analisis. Forum-forum kemasyarakatan 

yang jelas urgensinya sangat tinggi, dengan memperhatikan kecenderungan yang ada 

di masyarakat, misalnya kekerasan dalam 5 tahun mendatang, kondisinya akan seperti 

apa. Kominda sudah menyampaikan sudah bersusah payah untuk menciptakan kader 

intelijen, tapi Bappeda Provinsi Lampung juga menyatakan sumber daya alam sudah 

rusak, banyak terjadi konflik pertanahan. Ini semua menjadi bom waktu yang 

berpotensi menjadi besar.  

 

Adanya kebutuhan organisasi yang belum teratasi, misalnya pendanaan, ini juga 

disebabkan karena faktor regulasi. Pendanaan bagi forum-forum dialog ini berbasis 

daerah, dan ini sangat ditentukan oleh bagaimana keinginan dan perhatian kepala 

daerah untuk mengalokasikan anggaran di dalam APBD, dan sampai saat ini 

jumlahnya masih sangat kecil. 

 

Karena itu, masalah anggaran ini juga kemungkinan besar ada hubungannnya dengan 

kebutuhan untuk meningkatkan regulasi yang menjadi dasar pembentukan atau 

pelaksanaan kegiatan dari lembaga-lembaga atau forum-forum yang ada di 

masyarakat. Hal ini penting menjadi perhatian, karena dana itu akan mengikuti 

regulasi yang sudah dibuat.     

 

Inpres No.2 tahun 2013 yang dilanjutkan dengan Inpres No.1 tahun 2014 terkait 

dengan penanganan gangguan kemanan dalam negeri, datang dari kebutuhan, karena 

Undang Undang Penanganan Konflik Sosial (PKS) ternyata tidak operasional. Tidak 

ada SOP di daerah, karena itu turunlah Inpres. Dengan Inpres yang ada, rupanya 

masih ada yang menjadi hambatan terkait dukungan dana dalam operasional kegiatan. 

Instruksinya dari pusat, sementara pendanaannya ditanggung sebagian oleh daerah.  

 

Karena itu, Bappenas bisa memikirkan dan mengkaji kerangka ideal itu seperti apa, 

sehingga keberadaan forum-forum di masyarakat yang memang dirasakan 

keberadaannya sangat penting, perlu diberikan penguatan dari sisi regulasi, sehingga 

masalah-masalah yang dialami dapat diatasi. Inilah pentingnya FGD yang dilakukan 

oleh Bappenas dengan menyerap aspirasi dari forum-forum dialog masyarakat di 

daerah-daerah.  

 

 

Wakil Kepala Bappeda Provinsi Lampung :                

 

Dalam hubungan koordinasi anggaran di SKPD, Bidang Sosbud di Bappeda Provinsi 

Lampung secara langsung membawahi Kesbangpol.  Dalam prakteknya, Kesbangpol 

mendapatkan porsi anggaran yang kecil, tapi dalam mekanisme perencanaan 

anggaran,  kuncinya ada di regulasi, yaitu Permendagri dan Undang Undang.  



 

Dalam Undang Undang sudah dinyatakan secara jelas bahwa anggaran pendidikan 

20%, dan anggaran kesehatan 10%. Dengan kondisi infrastruktur yang ada saat ini, 

pemerintah Provinsi Lampung menjadikan perbaikan infrastruktur jalan sebagai 

prioritas dalam rencana pembangunan, sehingga dialokasikan anggaran sebesar Rp 1 

triliun untuk perbaikan jalan. 

 

Sebagai konsekuensinya, ada pemangkasan anggaran terhadap seluruh SKPD yang 

ada. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi infrastruktur jalan, sehingga bisa 

mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, supaya mencegah 

terjadinya konflik di lokasi yang kondisi infrastrukturnya kurang mendapat perhatian.  

 

Dari total ABPD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 4,5 triliun, 

setelah dipotong belanja pegawai sebesar 49%, maka yang tersisa tinggal 51%. Dari 

sisa 51% tersebut atau sekitar Rp 2,3 triliun, sebanyak 50% digunakan untuk 

memperbaiki infrastruktur jalan, 20% untuk pendidikan, dan 10% untuk kesehatan, 

maka sisanya tinggal 20% atau Rp 460 miliar yang didistribusikan kepada 35 SKPD. 

Tetapi inilah kondisi yang ada sekarang. 

 

Saat ini Bappeda Provinsi Lampung sedang menyusun RPJMD, untuk memperbaiki 

struktur anggaran di masa yang akan datang, terutama yang terkait dengan 

keberadaan forum-forum dialog masyarakat.  Bappeda sudah menjaring masukan dari 

masyarakat melalui FGD yang dilaksanakan di beberapa perguruan tinggi dalam 

rangka menyusun RPJMD, jangan sampai RPJMD itu hanya berisi keinginan dari 

kalangan birokrasi pemerintahan saja. 

 

Roadmap struktur anggaran dalam APBD untuk 5 tahun ke depan bisa diperbaiki, 

berapa kekurangan, tantangan dan harapan. Dalam Roadmap RPJMD ini juga 

menjadi payung hukum untuk memperbaiki struktur anggaran yang mendukung 

kegiatan Kesbangpol secara optimal.  Karena itu, kekurangan anggaran yang 

dibutuhkan untuk tahun 2015 dan seturusnya bisa diperbaiki dalam dokumen 

RPJMD.  

 

Dengan struktur APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 4,5 

triliun, Bappeda tentu saja kesulitan untuk mengalokasikan kepada 35 SKPD, karena 

pemerintah provinsi sudah mempunyai program prioritas, dan hampir 50% sudah 

habis digunakan  untuk belanja pegawai. Belum lagi pelaksanaan program kegiatan 

yang berkaitan dengan kemiskinan dan agama.  Karena itu, kalau kondisi 

infrastruktur jalan sudah bagus, secara otomatis alokasi anggaran untuk program yang 

lain bisa semakin baik. *** 

 



FGD Bappenas dengan Forum Dialog Masyarakat di Prov.Kalteng 

Palangkaraya, 4 September 2014, Jam 09.30 – 12.30 

 

Peserta : Forum-Forum Dialog Masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur 

Pengarah : Kaban Kesbangpol Kalteng  dan Tim Bappenas 

 

FGD bagian dari metode kajian yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan 

teknokratis RPJMN III (2015 – 2019). 

 

Tujuan FGD antara lain untuk mengevaluasi efektivitas forum-forum dialog 

masyarakat di Provinsi Kalteng (FKDM, FKUB, FKPT, FPK dan Kominda), 

mengdentifikasi dan menginventarisasi masalah dan tantangan pelaksanaan kegiatan 

forum-forum dialog masyarakat di Provinsi Kalteng. 

 

Output yang diharapkan dari FGD ini adalah untuk memperoleh masukan terkait 

pelaksanaan kegiatan forum-forum dialog masyarakat di daerah sebagai bahan 

penyusunan RPJMN III (2015 – 2019). Sasarannya adalah pemantapan pelembagaan 

nilai-nilai demokrasi dengan titik berat pada prinsip-prinsip toleransi, non 

diskriminasi dan kemitraan. 

 

Peserta : 

Kepala Badan Kesbangpol Prov Kalteng 

FKUB Prov Kalteng (2 orang) 

FKDM Prov Kalteng (2 orang) 

Kominda Prov Kalteng (2 orang) 

FKPT Prov Kalteng (2 orang) 

FPK Prov Kalteng (2 orang) 

Sekretaris Kesbangpol Prov Kalteng 

Kabid Badan Kesbangpol Prov Kalteng (3 orang) 

Kasubid Badan Kesbangpol Prov Kateng (6 orang) 

Staf Kesbangpol Prov Kalteng 

 

Maksud dan tujuan FGD ini untuk mengungkap data dan fakta yang ada di 

masyarakat, terkait bagaimana efektivitas pelaksanaan kegiatan forum-forum dialog 

masyarakat. Hasil FGD ini merupakan bagian dari kajian di dalam perumusan 

kebijakan di tingkat nasional.  

 

Oleh karena itu, supaya materi diskusi dan hasilnya lebih terstruktur, maka diskusi ini 

diawali dengan penjelasan dari masing-masing forum dialog, mulai dari FKDM, 

FKUB, FKPT, FPK, dan Kominda  untuk mengungkapkan kondisi umum yang 

dialami dan bagaimana efektivitas pelaksanaan kegiatannya selama ini. Setelah 

masing-masing forum memberikan penjelasan terkait kondisi umum, baru beralih lagi 

ke tema yang lain yaitu permasalahan dan tantangan yang dialami, dan terakhir 

adalah tindak lanjut yang diharapkan. 

 



Dari aspek organisasi, dengan terbentuknya FKDM di tingkat Provinsi hingga tingkat 

kabupaten/kota dan kecamatan, memberikan kemudahan bagi Kesbangpol Prov. 

Kalteng dalam melakukan komunikasi.  

 

Sebelum Forum-forum Dialog ini terbentuk, sejumlah bibit konflik muncul di 

masyarakat, namun cukup meresahkan masyarakat. Dengan adanya Forum-forum 

Dialog ini, maka bibit-bibit konflik itu bisa ditangani sehingga tidak berkembang 

menjadi besar.   

 

 

Kondisi Umum dan Efektivitas Kegiatan : 

 

FKDM Prov Kalteng : 

FKDM Prov Kalteng sudah terbentuk di 13 kabupaten dan 1 kota se Provinsi Kalteng. 

Pasca pembentukan, forum ini melakukan sosialisasi di masyarakat tentang 

keberadaan FKDM.  Sesuai dengan fungsinya, FKDM Prov Kalteng melakukan 

deteksi dini terhadap fenomena sosial di masyarakat, yang bisa menimbulkan konflik 

dan antisipasi munculnya ideologi lain yang bertentangan dengan nilai-nilai 

Pancasila, maka dalam melaksanakan kegiatannya, FKDM Prov Kalteng senantiasa 

bekerjasama dengan Kominda.  

 

Dalam melaksanakan kegiatannya, FKDM Prov Kalteng ditunjang oleh dana dari 

APBD Provinsi Kalteng, walaupun dana yang disediakan belum  memenuhi harapan, 

karena jumlahnya masih kecil. Namun demikian, FKDM Prov Kalteng bersyukur 

karena pemerintah Provinsi termasuk Kesbangpol sebagai pembina sangat 

memperhatikan FKDM Prov Kalteng, terutama di dalam memberikan fasilitasi 

pelaksanaan kegiatan yang sifatnya internal dan melibatkan unsur terkait. 

 

FKDM Prov Kalteng juga  melaksanakan kerjasama dengan FKDM Prov Kalsel 

dalam bentuk MoU. MoU tersebut terutama untuk mengantisipasi munculnya paham 

atau idiologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Di masa yang akan 

datang FKDM Prov Kalteng berharap agar dalam pelaksanaan kegiatannya juga 

ditunjang oleh dana dari APBN. Dengan demikian, jika dana APBD tidak mencukupi 

untuk mengcover kegiatan FKDM Prov Kalteng, maka ada solusi sumber dana dari 

APBN. 

 

Meskipun faktor dana bukan segala-galanya, namun dalam pelaksanaan kegiatan, 

maka dana adalah segala-galanya. Oleh karena itu, persoalan dana perlu mendapat 

perhatian yang proporsional.  

 

 

FKUB Prov Kalteng : 

FKUB Prov Kalteng sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, antara lain FKUB 

Prov Kalteng sudah melaksanakan pertemuan dengan berbagai pihak, mulai dari 

tokoh agama, tokoh masyarakat dan generasi muda se Prov Kalteng. FKUB Prov 



Kalteng juga telah melakukan pembinaan terhadap 13 FKUB kabupaten dan 1 FKUB 

kota se Prov Kalteng. 

 

Kegiatan yang berhubungan dengan kerukunan, FKUB Prov Kalteng melakukan 

koordinasi, konsultasi, dan konsolidasi di setiap kabupaten/kota. Situasi sosial di Prov 

Kalteng saat ini masih dalam keadaan rukun dan damai, serta aman dan tertib. 

Konflik kecil yang terjadi di Prov Kalteng dapat diatasi oleh forum dialog 

masyarakat, sehingga tidak sampai membesar.  

 

Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan bersumber dari APBD Prov 

Kalteng sebagai hibah, dan relatif cukup. FKUB Prov Kalteng melalui tokoh agama, 

tokoh adat, dan tokoh masyarakat senantiasa melakukan koordinasi, apabila ada hal-

hal yang bisa menyulut konflik, supaya diredam, sehingga tidak membesar.  

 

 

FPK Prov Kalteng : 

FPK Prov Kalteng, sesuai dengan pedoman, maka Ketuanya adalah anggota Komisi 

A DPRD Prov Kalteng, namun berhalangan hadir, dan diwakili oleh Kaban 

Kesbangpol Prov Kalteng.  Kegiatan FPK Prov Kalteng masih sangat terbatas, juga 

karena baru terbentuk. Adakalanya pengurus FPK Prov Kalteng ditugaskan sebagai 

narasumber apabila ada permintaan dari FPK kabupaten/kota. FPK Prov Kalteng 

sangat aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembauran di masyarakat. 

Tentu saja diharapkan dukungan anggaran yang lebih memadai di masa mendatang. 

 

 

FKPT Prov Kalteng : 

FKPT Prov Kalteng berdiri 3 April 2014. Hingga saat ini sudah melakukan rapat 

internal, dan pengurus FKPT Prov Kalteng sudah memberikan pencerahan di 

masyarakat, termasuk bersinergi dengan FKUB Prov Kalteng dalam melaksanakan 

kegiatan. Misalnya, bagaimana agar jaringan ISIS tidak berkembang di Prov. 

Kalteng.  Meskipun saat ini Prov. Kalteng masih aman, tapi kita tidak boleh lengah. 

 

FKPT Prov. Kalteng juga berpartisipasi dalam dialog internasional bertajuk budaya 

sebagai pemersatu bangsa. Dialog tersebut dilaksanakan oleh asosiasi perguruan 

tinggi di Provinsi Kalteng. Dalam dialog itu kita diskusikan bagaimana kekerasan itu 

diantisipasi dan menjaga harmonisasi. 

 

FKPT Prov. Kalteng merupakan jaringan dari Badan Nasional Penanggungan Teroris 

(BNPT), sehingga sumberdananya berasal dari BNPT, bukan dari APBD Prov. 

Kalteng. Untuk tahun 2014, FKPT Prov. Kalteng belum mendapat alokasi dana dalam 

pelaksanaan kegiatannya. Namun demikian, FKPT Prov. Kalteng sudah aktif 

melakukan dialog dengan masyarakat untuk mengantisipasi munculnya jaringan 

teroris di daerah ini. Kemungkinan nanti tahun 2015, FKPT Prov. Kalteng baru 

mendapat kucuran dana dari pusat.  

 



Kominda Prov. Kalteng : 

Kominda Prov. Kalteng sudah sering melakukan pertemuan dengan Forum-forum 

Dialog yang ada di Prov. Kalteng, dalam rangka deteksi dini terutama untuk 

mengantisipasi masuknya jaringan ISIS di Prov. Kalteng.  

 

Berdasarkan hasil deteksi dini, Prov. Kalteng saat ini masih aman, namun kita tetap 

perlu waspada. Kominda Prov. Kalteng cukup sering melakukan pertemuan dengan 

Forum-forum Dialog Masyarakat bahkan sampai di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan 

utama Kominda ada tiga, yaitu pengumpulan informasi, analisis/kajian informasi, dan 

pengembangan SDM. Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan. 

 

Permasalahan, Tantangan, dan Hambatan : 

 

Secara umum, Forum-forum Dialog Masyarakat ini sudah eksis. Beberapa 

kegiatannya sudah dilaksanakan. Forum Dialog ini sudah melaksanakan tugas dan 

fungsinya sebagai bagian dari upaya penanganan gangguan keamanan di daerah. 

Forum Dialog ini sudah bekerja dan membantu pemerintah daerah, sehingga 

pemerintah daerah dan unsur terkait tidak ragu mengambil sikap dalam upaya 

mencegah terjadinya konflik. Dan ketika konflik itu terjadi, ada upaya untuk 

menghentikan dan melakukan penanganan pasca konflik.   

 

Namun demikian, Forum Dialog ini masih menemui hambatan dan kendala. Hingga 

saat ini masih banyak program yang telah disusun, tapi belum dapat dilaksanakan. 

Masalahnya adalah faktor pendanaan, dan faktor-faktor lainnya.  

 

FKDM Prov Kalteng : 

Ada beberapa hambatan. Pertama, faktor dana. Kedua, luasnya wilayah menjadi 

tantangan tersendiri bagi FKDM Prov. Kalteng dalam melaksanakan kegiatannya. 

Luas Prov. Kalteng sama dengan satu setengah kali luas Pulau Jawa. Ketiga, akses 

untuk menuju ke kabupaten/kota sangat berat kondisi infrastruktur jalan yang belum 

memadai. Inilah yang menjadi kendala di dalam upaya mengumpulkan informasi 

yang ada di daerah-daerah. 

 

Karena itu, pada tahun 2013, FKDM Prov. Kalteng bekerjasama dengan Kesbangpol 

Prov. Kalteng menyusun peta konflik di 13 kabupaten dan 1 kota. Peta konflik inilah 

yang menjadi acuan untuk melakukan upaya pencegahan dan antisipasi agar konflik 

tidak terjadi di masyarakat.  

 

Keempat, faktor sumberdaya manusia. Dari 17 orang pengurus/keanggotaan FKDM 

Prov. Kalteng, hanya 40 persen di antaranya yang bisa memahami tupoksi FKDM. 

Kondisi ini disebabkan karena adanya pola rekrutmen yang masih longgar. Meskipun 

keanggotaan FKDM diambil dari tokoh masyarakat/tokoh agama, namun diperlukan 

adanya kriteria yang sudah terstandar. Tim seleksi juga tidak sembarang merekrut 

tokoh masyarakat/tokoh agama. Dengan demikian, apa yang diharapkan oleh 



pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terhadap pelaksanaan tupoksi FKDM dapat 

terwujud.  

 

Sekretariat FKDM Prov. Kalteng melekat pada Kesbangpol Prov. Kalteng. Karena 

itu, anggaran FKDM dikelola oleh Kesbangpol Prov. Kalteng. Untuk tahun 2014, 

anggaran FKDM Prov. Kalteng sekitar Rp 150 juta. Dana tersebut sebagian besar 

digunakan untuk membayar honor pengurus, biaya rapat, dan biaya perjalanan dinas 

ke luar daerah. Anggaran tersebut hanya mampu mengcover 40 persen kegiatan 

FKDM Prov. Kalteng yang melibatkan kabupaten/kota. Pagu indikatif Kesbangpol 

Prov. Kalteng masih sangat kecil, dan dalam anggaran perubahan APBD sudah 

diajukan, namun hasilnya belum maksimal.  

 

Kegiatan yang dilakukan hanya dalam bentuk dialog. Kendalanya, tidak bisa optimal 

karena hambatan SDM dan anggaran. Pengurus SDM yang direkrut mayoritas 

sarjana, namun pengetahuan yang dimiliki masih terbatas pada pengalaman yang ada 

di masyarakat. Karena itu, ke depan perlu ada peningkatan kemampuan, karena 

mereka yang terpilih tidak otomatis kapasitasnya sudah baik. Satu hal yang positif, 

mereka yang direkrut berasal dari berbagai latar belakang. Karena itu, tinggal 

ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan yang dilakukan secara khusus 

sehingga menjadi sebuah potensi yang dapat diandalkan.    

 

Tantangan lainnya, adalah belum sinkron antara rencana yang disusun sebelumnya 

dengan pelaksanaan kegiatan karena faktor pendanaan. FKDM juga beda dengan 

FKUB. Kalau FKUB sudah diberikan fasilitas oleh  pemerintah daerah berupa kantor 

dan sarana lainnya, sehingga mereka mudah melakukan pertemuan dan komunikasi 

dengan sesama anggota. Tapi kalau FKDM belum sama sekali mendapatkan fasilitas. 

Meskipun Kesbangpol menyediakan ruangan untuk pertemuan, tapi terbatas apa yang 

bisa dilakukan di sana.   

 

FKUB Prov Kalteng : 

FKUB Prov. Kalteng tidak menghadapi kendala yang berarti dari segi pendanaan, 

karena selama ini sudah mendapatkan dana hibah dari pemerintah daerah yang 

dialokasikan melalui dana bantuan sosial. Sumber dana FKUB juga berasal dari 

Kementerian Agama melalui APBN.  Selain itu, FKUB Prov. Kalteng juga sudah 

menerima fasilitas berupa sekretariat.  

 

Dana dari pemerintah daerah relatif cukup. Masalahnya, proses pencairan anggaran 

tersebut biasanya agak lama, sehingga kegiatan yang sudah diprogramkan juga 

terlambat dilaksanakan.  Tapi pada prinsipnya, semua kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh FKUB selalu dikoordinasikan dengan Gubernur dan juga 

Kesbangpol. Pemerintah daerah sangat memperhatikan program-program FKUB. 

Mungkin juga karena forum ini lahir lebih duluan dibanding forum lainnya, tapi dari 

sisi SDM relatif sama.  

 



Tantangan lain adalah koordinasi antara FKUB Provinsi dengan FKUB 

kabupaten/kota. Secara struktural tidak ada garis komando atau koordinasi, sehingga 

ada kesan berjalan sendiri-sendiri. Namun demikian, 99 persen program FKUB 

provinsi  terlaksana dengan baik. Ada kegiatan sosialisasi yang belum dilaksanakan 

di tiga kabupaten/kota, karena lamanya proses pencairan dana. Dialog di tingkat 

provinsi sudah dilaksanakan 100 persen dengan melibatkan FKUB kabupaten/kota, 

terakhir dilaksanakan di Kabupaten Kapuas, dengan narasumbernya dari FKUB 

Pusat.  

 

Dalam melaksanakan kegiatannya, FKUB Prov. Kalteng selalu melakukan 

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait. FKUB Prov. 

Kalteng meminta agar Peraturan Bersama Mendagri No.9 Tahun 2006 dan Peraturan 

Menteri Agama No.8 Tahun 2006 tentang pelaksanaan tugas kepala daerah dalam 

pemeliharaan kerukukan, pemberdayaan FKUB, dan pendirian rumah ibadah -- agar 

statusnya ditingkatkan menjadi Undang Undang Kerukunan Umat Beragama. FKUB 

Prov. Kalteng dan juga FKUB se Indonesia sudah mengusulkan ke pemerintah pusat 

agar menjadi masukan dan mendapat pertimbangan. 

 

Kantor Sekretariat FKUB Prov. Kalteng statusnya pinjam pakai dari Gubernur 

Kalteng. FKUB Prov. Kalteng mendapat penghargaan dari FKUB Pusat sebagai 

FKUB terbaik se Indonesia. Karena itu, ada beberapa peraturan yang dibuat oleh 

FKUB Prov. Kalteng yang diadopsi oleh provinsi lain dan disesuaikan dengan situasi 

dan keperluan daerah lain.   

 

Pola dan mekanisme pemberian dana dari pemerintah provinsi kepada FKUB tidak 

sama untuk semua provinsi. Ada yang melalui koordinasi dengan Kesbangpol, dan 

ada juga yang langsung ke Bank Pemerintah Daerah.  

 

 

 

FKPT Prov. Kalteng : 

Dengan sumberdaya pengurusnya yang hanya 8 orang yang dimiliki FKPT Prov. 

Kalteng, masih terbatas untuk dapat memetakan jaringan teroris. Selain itu, FKPT 

Prov. Kalteng perlu semakin meningkatkan koordinasi dengan forum dialog yang ada 

di Prov. Kalteng. Di antara mereka memang sering bertemu pada sebuah kegiatan, 

tapi tidak terencana. Siapa mewakili apa, tidak ada kaitan dengan fungsi koordinasi. 

Forum-forum ini membutuhkan kegiatan yang secara terencana, sehingga 

pembicaraan atau diskusinya bisa lebih fokus dalam mengemban tugas dan fungsinya 

masing-masing.  

 

FKPT Prov. Kalteng memang belum disiapkan infrastrukturnya, setelah lahir. Bahkan 

ada kesan dibiarkan begitu saja.   

Pembauran budaya perlu mendapat perhatian, sehingga ada harmoni di antara budaya 

yang berbeda. Selain itu, tapal batas antar wilayah sering menimbulkan konflik.  



Karena itu, perlu ada mekanisme untuk memperkuat koordinasi di antara forum-

forum dialog masyarakat.  

 

 

Kominda Prov. Kalteng : 

Kominda merupakan forum antara aparat intelijen. Namun, dalam operasional 

kegiatannya, akan sangat dekat dengan forum dialog. Dengan berbagai kegiatan 

deteksi dini, Kominda telah melakukan aspek pencegahan dalam penanganan 

gangguan keamanan di daerah.   

 

Tugas Kominda Prov. Kalteng yaitu merencanakan, mengumpulkan informasi, 

membuat analisis  dan pemetaan potensi konflik sebagai bahan bagi pemerintah 

daerah terkaiit adanya potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas 

keamanan di daerah untuk mengambil kebijakan.  

 

Kominda hanya memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi 

pemerintah daerah. Jika terjadi gangguan keamanan, Kominda bukan pihak 

eksekutor, tapi pemerintah daerah dan aparat keamanan di daerah.  

 

Kominda lahir berdasarkan Permendagri No.11 Tahun 2006. Anggaran Kominda 

dihentikan di tingkat provinsi setelah lahirnya UU No.17 Tahun 2011 tentang 

Intelijen Negara. Ketua Kominda saat ini dijabat oleh Kepala BIN daerah.  Dengan 

demikian, Kominda tidak lagi mendapat kucuran dana dari APBD Provinsi. Dalam 

melaksanakan kegiatannya, Kominda Prov. Kalteng hanya mendapat fasilitasi dari 

Kesbangpol Prov. Kalteng.  

 

 

Tindak Lanjut : 

1. Penguatan dari sisi anggaran/pembiayaan melalui APBN dan APBD.  

2. Perlu sarana komunikasi yang memadai untuk berkoordinasi dengan daerah-

daerah.   

3. Membuat Peta Konflik, sehingga tidak semua daerah harus dikunjungi.  

4. Meningkatkan kemampuan/kapasitas SDM yang terbatas diantisipasi dengan (1) 

pola rekrutmen dengan kriteria yang jelas oleh tim seleksi, (2) pelatihan setelah 

mereka direkrut. 

5. Payung hukum Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri Agama terkait FKUB 

kurang kuat dasar hukumnya sehingga FKUB tidak bisa melaksanakan kegiatan 

secara maksimal. 

6. Forum Dialog Masyarakat yang akan mengajukan anggaran untuk pelaksanaan 

kegiatannya, sebaiknya mendapat rekomendasi dari Kesbangpol Prov. Kalteng.  

7. Fasilitas dan anggaran Kominda perlu diformulasikan agar pelaksanaan tugas dan 

fungsi Kominda bisa lebih efektif.  

 

  

 


