
DERADIKALISASI, UPAYA MENJAGA PERDAMAIAN 
 

Aksi deradikalisasi menjadi bagian penting dari beberapa pokok pikiran Menteri Agama 
Republik Indonesia periode 2019 – 2020. Hal tersebut mengindikasikan bahwa paham 
radikalisme dinilai masih menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 

 

Apa peran Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dalam dalam membantu 
pencegahan radikalisme? AKRAB melakukan wawancara khusus dengan Kepala 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, H. Saiful Mujab, MA, berikut 
petikannya: 

 

Sebelum membahas deradikalissasi, bisa Bapak jelaskan apa yang dimaksud 
radikalisme? 

Secara umum, radikalisme adalah suatui deologi, ide ataupun gagasan dan paham 
yang ingin melakukan perubahan pada system sosial dan politik dengan menggunakan 
cara-cara ekstrem. Tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang bersifat radikal 
tersebut cenderung menggunakan kekerasan dalam melaksanakan perubahan yang 
diinginkan. Kelompok radikal tersebut umumnya menginginkan perubahan dilaksanakan 
dengan cepat, secara drastis dan seringkali bertentangan dengan system sosial yang 
berlaku. 

Yang paling sering mendapat sorotan adalah radikalisme agama. Radikalisme agama 
dipicu oleh hadirnya semangat menjadikan suatu agama tertentu sebagai agama 
sekaligus sebagai negara. Gerakan ini dikatakan radikal karena lebih mengedepankan 
pemahaman literal terhadap teks dan cenderung mudah menggunakan kekerasan 
dalam melaksanakan pemahaman mereka. Semangat  Bergama tersebut berlebihan 
tanpa dibarengi pengetahuan agama yang memadai sehingga munculah klaim 
kebenaran tunggal. Pihak yang tidak sepemikiran dengan mereka dianggap sesat dan 
harus dimusnahkan. 

 

Ciri-ciri radikalisme sendiri seperti apa pak? 

Antara lain: 

1. Dapat berupa tanggapan yang diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan 
atau perlawanan yang disampaikan dengankeras. 

2. Upaya penolakan yang dilakukan secara terus menerus dan menuntut 
perubahan drastik sesuai yang diinginkan, 



3. Orang-orang yang menganut paham radikalisme biasanya memiliki keyakinan 
yang kuat terhadap ide atau program yang mereka ingin jalankan. 

4. Penganut radikalisme tidak segan-segan menggunakan cara kekerasan dalam 
mewujudkan keinginan mereka. 

5. Umumnya mereka beranggapan bahwa pihak yang berbeda pandangan dengan 
meraka adalah salah. 

6. Intinya, tindakan radikalisme itu mencakup intoleransi, anti ideolopi Pancasila, 
anti NKRI dan perbuatan yang bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. 

 

Sebenarnya, apa yang memicu radikalisme? 

Tentunya macam-macam. Ada faktor pemikiran , terkait keyakinan agama misalnya, 
yang menuntut pelaksanaan suatu paham tertentu melalui cara kekerasan. Faktor 
ekonomibisa juga menjadi penyebab, desakan kebutuhan ekonomi dapat menyebabkan 
seseorang atau sekelompok orang melakukan apa saja. Ketidakcocokan dalam hal 
politik juga dapat memicura dikalisme, kemudian juga sosial, psikologis bahkan  
pendidikan yaitu misalnya jika tenaga pendidik memberikan ajaran dengancara yang 
salah maka dapat menimbulkan radikalisme di dalam diri anak didiknya. 

 

Sedangkan  upaya deradikalisasi seperti apa pak ? 

Deradikalisasi adalah suatu kegiatan, usaha yang terkait dengan hal-hal preventif, yang 
bersifat menetralisis paham-paham radikal yang tentu saja membahayakan tersebut 
dengan cara pendekatan tanpa kekerasan. Deradikalisasi menggunakan pendekatan 
humanis, komunikasi sosial dan pendekatan partisipatif dari elemen masyarakat. 
Dengan demikian, focus dari deradikalisasi adalah netralisasi. Contoh dalam konteks 
terorisme misalnya, deradikalisasi bertujuan untuk membujuk para teroris untuk 
menghentikan kekerasan yang mereka lakukan. 

 

Pihak mana yang bisa melakukan deradikalisasi? 

Jika saudara membaca buku A.S Hikam yang berjudul “Peran Masyarakat Sipil 
Indonesia Membendung Radikalisme-Deradikalisasi” disitu dikupas bahwa terdapat tiga 
subyek deradikalisasi yaitu: 

1. Suprastruktur, diartikan sebagai peran pemerintah baik pusat atau daerah yang 
ditopang dengan berbagai undang-undang atau pun peraturan untuk mencegah 
radikalisme. 

2. Infrastruktur, adalah Lembaga pelaksana deradikalisasi, baik pemerintah 
maupun masyarakat. 

3. Substruktur, yaitu individu-individu  yang turut terlibat dalam infra struktur 
deradikalisasi. 



 

Apa langkah konkrit Pemerintah Indonesia yang telah dilakukan dalam rangka 
deradikalisasi? 

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai strategi sebetulnya, salah satunya 
dibentuknya Unit Kerja PresidenPembinaanIdeologi Pancasila. Pemerintah juga 
melakukan pendekatan terhadap narapidana terorisme di lapas-lapas. 

Pada tanggal 12 November 2019 telah terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang  
Penanganan Radikalisme ASN Dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan ASN, 
yang ditandatangani oleh 10 kementerian lembaga, yaitu Kementerian Dalam Negeri, 
Kementerian Agama, Kementerian  Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum 
dan HAM, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan 
Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara. SKB tersebut mengatur 
sinergitas K/L dalam rangka penanganan tindakan radikalisme ASN. 

Berdasarkan SKB tersebut tim Satgas lintas K/L yang bertugas menerima laporan, 
menindaklanjuti dan memberikan rekomendasi penanganan kepada pimpinan K/L 
terkait, dengan tembusan ke Kemenpan RB, Kemendagri, BKN dan Komisi ASN. 

 

Kalau langkah konkrit Kementerian Agama dalam melaksanakan deradikalisasi? 

Menteri Agama, Bapak Fachrul Razi mengatakan bahwa program deradikalisasi yang 
sedang disusunakan dilakukan secara bertahab dengan melaksanakan instruksi 
Presiden yaitu bahwa program perlu mengutamakan nilai toleransi dalam kehidupan 
beragama. 

Menteri Agama menyampaikan bahwa deradikalisasi perlu diawali dengan himbauan, 
pembinaan dan pendekatan humanis lain, tetapi apabila hal tersebut  “tidak mengena” 
dalam menangkal radikalisme maka Kementerian Agama tidaksendiri, ada aparat 
penegak hukum yang juga mempunyai tugas menjaga keamanan dan perdamaian. 

 

Kalau partisipasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta sendiri seperti 
apa pak? 

Dalam rangka menangkal dan mencegah radikalisme, banyakhal yang telah dan akan 
terus dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, diantaranya 
adalah: 

1. Memberdayakan tokoh agama dalam mendidik generasi milenial dengan 
menyampaikan pesan-pesan moderat melalui bantuan yang diberikan kepada 



Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada tingkat Wilayah maupun 
Kota/Kabupaten.  

2. Pemberian bantuan Desa Sadar Kerukunan melalui FKUB tingkat Kota. 
3. Menyelenggarakan Dialog Pemuda Lintas Agama 
4. Melaksanakan Pembinaan Intern untuk semua agama (Islam, Kristen, Hindu, 

Buddha dan Konghuchu). 

Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta juga melakukan kampanye kerukunan 
baik melalui web dan media sosial lain diantaranya Instagram, tweeter dan youtube. 
Selain itu dilakukan juga pemasangan baliho, spanduk dan pembuatan pamflet dengan 
tema kerukunan.  

Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta juga menerbitkan Surat Edaran 
tentang himbauan peningkatan kualitas kerukunan di seluruh tempat ibadah. Termasuk 
juga diadakannya Deklarasi dengan tokoh lintas agama. 

 

Di dunia Pendidikan, juga dilakukan upaya-upaya mencegah radikalisme diantaranya 
mewajibkan setiap guru mata pelajaran untuk menyisipkan penanaman nilai moderasi 
beragama. Materi pembelajaran disampaikan ke peserta didik secara terintegrasi. 

Melalui para penyuluh dari semua agama, baik penyuluh PNS maupun non PNS 
dilakukan pembinaan keluarga sakinah. Pesan-pesan moderasi beragama juga 
disampaikan kepada para calon pengantin. Selain itu pembinaan juga dilakukan di 
Rutan/Lapas maupun di rumah sakit. 

Diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat meredam ataupun menangka ltumbuhnya 
bibit-bibit radikalisme di DKI Jakarta. 

Satu lagi, kebetulan kita berada di bulan Desember yang di dalamnya ada Hari Ibu, 
saya perlu memberi penekanan bahwa kita perlu meningkatkan juga peran Dharma 
Wanita, yang di dalamnya beranggotakan istri-istri pegawai negeri, yang adalah 
perempuan-perempuan yang mempunyai peran sebagai ibu. Perempuan sangat bisa 
menjadi agen perdamaian. Perempuan dapat mengambil peran penting dalam upaya 
mencegah meluasnya paham radikalisme yang mengarah ke terorisme. Namun 
demikian, perempuan juga rentan terhadap pengaruh radikalisme. Oleh karena itu 
perempuan harus cerdas dan memiliki wawasan literasi yang luas sehingga mampu 
mengambil langkah preventif dalam mencegah tumbuhnya paham radikalisme 
utamanya dalam keluargaapalagi di era digital ini. Saya mengingatkan bahwa ibu yang 
cerdas akan mampu menjadi pahlawan pertama dalam membendung informasi yang 
meningkatkan spirit radikalisme. 

Kemudian yang terakhir, perlu saya teruskan 11 jenis pelanggaran yang ditangani 
berdasarkan SKB di atas yaitu: 



1. Penyampaian pendapat baik lisan maupun tulisan, dalam format teks, gambar, 
video, ataupun audio, melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian 
terhadap Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Pemerintah 

2. Penyampaian pendapat baik lisan maupun tulisan dalam format teks, gambar, 
audio maupun video melalui  media sosial yang bermuatan ujaran kebencian 
terhadap salah satu suku, agama, ras dan antar golongan 

3. Penyebarluasan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana pada 
poin 1 dan 2 di atas melalui media sosial (share, broadcast, u[;oad, retweet, 
repost, dan sejenisnya) 

4. Tanggapan atau dukungan sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana poin 1 
dan 2 dengan memberikan likes, dislikes, love, retweet atau comment di media 
sosial. 

5. Pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun tidak langsung 
melalui media sosial 

6. Penyebarluasan pemberitaan yanhg menyesatkan baik secara langsung maupun 
tidak langsung 

7. Penyelenggaraan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, 
menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 45, Bhinneka 
Tunggal Ika, NKRI dan Pemerintah 

8. Keikutsertaan pada organisasi dan atau kegiatan yang diyakini mengarah pada 
perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 
45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Pemerintah 

9. Penggunaan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 45, Bhinneka 
Tunggal Ika, NKRI dan Pemerintah 

10. Pelecehan terhadap simbol Negara baik secara langsung maupun tidak 
langsung melalui media sosial dan atau media lainnya 

11. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1-10 dilakukan secara sadar oleh 
ASN. 

Saya pesankan khususnya kepada seluruh ASN di lingkungan Kanwil Kementerian 
Agama Provinsi DKI Jakarta, mari kita ciptakan iklim sejuk di lingkungan kita, jaga 
ketentraman dan agar semua focus bekerja sesuai dengan tusinya masing-masing. 
Salam kerukunan! 

 

 

 


