
& +S" ASosrASr 
'R.GRAM 'ASCASARJANffip ffiF Persurum Tinggi MuhmmadiYah

PROSIDING
KONFERENSI NASIONAL KE. 4

Volume 2

' 
---=-*-

i*

k
\

ASOSIASI PROCRAM PASCASARJANA
PERCURUAN TI NCCI MUHAMMADIYAH
(APPPTM)

Sosial dan Folitik



STRUKTURASI ORGANISASI MAHASISWA EKSTRA KAMPUS
BERBASIS ISLAM DALAM MENDISKURSUSKAN DERADIKALISASI

PEMIKIRAN POLITIK DAN KEAGAMAAN

I ati Muhammad, Surwandono
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Magister llmu Hubungan lnternasional, Pasca Sarlana

Yogyakarta, lndonesia
Email: alim_umy@yahoo.com

Abstrok-Tuiuan artikel hendak menjelaskan tentang
relevansi organisasi mahasiswa ekstra kampus dalam
mendiskursuskan deradikalisasi pemikiran politik
dan keagaman. Posisi mahasiswa sebagai pencerah
peradaban memiliki peran penting dalam membuat
peta pemikiran politik dan keagamaan yang tetap
kritis, radikal namun tidak keluar dari nilai
kemanusiaan. Untuk memperoleh obyektifikasi,
penelitian menggunakan desain penelitian kualitatif,
untuk mengeksplorasi pengalaman yang berstruktur
dari para aktivis organisasi ekstra kampus dalam
mengelola diskursus pemikiran dan aksi politik-
keagamaan. Populasi penelitian ini adalah pengurus
organisasi kemahasiswaan yang bergabung dalam
kelompok Cipayung maupun non Cipayung di
propinsi daerah lstimewa Yogyakarta, dengan
mengambil sampel penelitian melalui metode
purposive random sampling. Dalam posisi situasi non
krisis, organisasi ekstra kampus di Jogjakarta masih
memimpin dibandingkan dengan pertumbuhan
pemikiran organisasi radikal politik dan keagamaan
di Kampus. Terdapat sejumlah problem strukturasi
yang akut, yang dapat menganggu peran alternative
organiasi ekstra kampus dalam mendiskursuskan
deradikaliasi pemikiran radikal politik dan
keagamaan.

Key Words: Deradikalisasi, Pemikiran Politik dan
Keagamaan, Organisasi Ekstra Kampus, Strukturasi

I. PENDAHULUAN

A. Pengantar
Pertumbuhan pemikiran keagamaan dan

politik yang berkarakter radikal berkembang dengan
pesat di lndonesia dan telah menjadi ancaman yang
serius. Hal ini ditandai dengan semakin tinSginya
frekuensi kekerasan dan terror yang dilakukan oleh
kelompok keagamaan dan politik yang berkarakter
radikal terhadap kependngan negara maupun
kepentingan masyarakar secara umum. seperri teror
bom mobil, bom bunuh diri maupun bom buku
maupun gejala "pencucian otak". Dari serangkain
aktivitas terror tersebut, ada kecenderungan
menempatkan anak muda sebagai target yang dipillh
oleh kelompok radikal tersebut sebagai sarana untuk
mengaftikulasikan eksistensinya.

Dunia kampus yang dibangun dengan tradisi
intelektualitas dan rasionalitas ternyata juga mampJ

diinfllitrasi oleh kelompok radikal. Beberapa mahasiswa

di kampus di Malang, Yogyakarta, Jakarta dan Bandung
telah direkrut menjadi anggota dari jaringan kelompok
radikal. Menurut Prof Sukemi, Staf Khusus Bidang

Komunikasi dan Media Kementerian Pendldikan

Nasional, maupun Johannes Frederik Warouw,
Sosiolog Universrtas lndonesia men/atakan

bahwa para agen pemikiran keagamaan dan politik
radikal
memilih target mahasiswa yang cerdas dan memiliki
idealisme tinggi untuk direkrut menjadi bagian dari
kelompok radikal tersebut. Perkembangan kondisi ini

memerlukan perhatian yang sangat serius dari kampus

untuk melakukan serangkaian kebijakan dan program
deradikalisasi pemikiran keagamaan dan politik di

lingkungan kampus secara sistematis.
Organisasi ekstra kampus memiliki potensi

luar biasa untuk ditempatkan sebagai agen

deradikalisasi pemikiran keagamaan dan politik di
tengah gagalnya beberbagai program deradikalisasi
dirilis oleh pemerintah. Dalam sejarah politik dan

keagamaan di lndonesia, organisasi ekstra kampus

memiliki kontribusi besar untuk menyelesaikan
problem kebangsaan di tingkat kemahasiswaan melalui

aktivims intelektual /ang inrenslf dan maupun di cingkar
nasional melalui aktivitas intelektual dan politik yang

cerdas. Program deradikalisasi pemikiran kegamaan
dan politik dengan menggunakan organisasi ekstra
kampus sebagai agen deradikalisasi diharapkan dapat
menyelesaikan problem radikalisasi pemikiran
keagamaan dan politik di tingkat kampus maupun di

masyarakat.
Penelitian tentanS pelembagaan diskursus

deradikalisasi pemikiran keagamaan dan politik dengan

menempatkan organisasi ekstra kampus sebagai agen

deradikalisasi pemikiran keagamaan dan politik
memiliki beberapa urgensiras:

Pertama, meningkatnya budaya intoleransi di

masyarakat yang ditandai meluasnya penyebaran

pemikiran keagamaan dan politik yang berbasis radikal-
kekerasan, baik di masyarakat maupun di dunia

kampus. Semakin seringn/a artikulasi kekerasan yang

dilakukan oleh kelompok politik dan keagamaan teiah
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menyebabkan kegelisahan dan ketakuun di masyarakatunruk melakukan akrivies polirik, sociat, aa" ;il"";;.Kedua, maraknya penyebaran ;;;;n;;;,politik dan keagaaman yrng U"rt.ri', .r;,0r, Ol'i.rruskampus di lndonesja. brli..n f.on,"f.r;;;,;;' ffi,socral dt.dunia kampus. pilihan uncuk Je-n;;;;;;;;"
cara berfikir secara radikal unruk memaharii f"no.i"n,social sesungguhnya sebagai senuan teniscaf.r;. ;;;;;terkait dengan asumsi besar Uahwa berfitir ,ui*rruradikal akan memberikan kesempatan ,",rf. 0".f,t,.secara komprehensif untuk rn"n"rrt un 

' 
J#ju.masalah secara lebih akurat aun ,"n"rnrt un ,;r;;;

l:11i11"ru.: dengan proses berfikir ;.";" l;-,oersrtat artificial.
paradigma kritis dalam ilmu social bahkanmenganggap bahwa berfikir ,"cr.. .aaiUt Jaia-f,jawaban untuk memecahtan Ue.Ut* o;;i"rn ;;iyang selama ini cidak terselesa]kari. ,.;;J;;pemrkiran keagamaan dan polirik yung u".o.rir 

r.ri,tr'i-
kekerasan dikhawadrkan,k.,',;"g.r;; ;;;;;;;
Ir_O:r,,U 

berupa obyektiviras dan ..;on.l,;., ;;;;memandang suatu Dersoal
, o'"i,iii,"" #;"!il::l:ledan 

disanti dengan tradisi

Ketiga. belum efekrifnya programderadikalisasi yang relah drrrtrs oleh pemerinuh unruk
::l:ug.h penyebaran pemikiran' t"rgr..un-'j.npotrtrk yang berbasis radikal kekerasr; ;;-;^^:.;masyarakar mauDun ai p.lpr.-_#;X:.
Kecidakberhasilan program deradikalisasi sedikit
lil.li.n ,0,*::rkan oteh pota, muaran. ,rby"k-;;;oDyek deradjkalisasi yang cenderung tiaat siiremJr,s.Pota deradikaliast yang LUih b."/r[ ,;r;;;;;;;l;;

l ogika 
.dokrrin er hokum. konsri rusi aan mi tit-er, mua ca-nderadikalisasi yang cenderung ridak pal^tisiparif (roDdown). bahkan rerkadang didami ,J;rll:;":;;

!:::j?Slrl.1r keberasamaan ,"s"orirg, subyekoeradikalsasi yang dilakukan of"f, p",r._ig., io.;r;idengan jumlah yang sangar rerbaras jun Urf..n
:t!{T oteh 

'orins_orang 
memjriki hubungan

3111onat, 
yang kemudian menyebabkan d"r;;,

1:::i1,": menjadi sansar artificiat. dan ;;:,;uer dsrKaltsasr 
. yang hanya terbatas. menyebabkanproses banyak kalangan yang sesunggL,hnya memilikitradisi pemikiran radikal namun tidak oerada dalamunit untuk dideradikalisasi menjadi ridak ,".,.n*h.- 

-"'

B. Studi pustaka

. Radikal merupakan kata serapa_ ca. o:,asalnggris "rodict" yang arrjnya dasar-7a _::1 z- :!z-.Merujuk dari i.,r'r, Bahara t. o. - ., = , . . ,jl*n:,:ll.: sebagai kecenderunsan :e^ . -:- : ..1:can perilaku seseorang untuk -e ,._- ,- _=- -_-'

secara mendasa.. Sedangkan
Undakan yang menrmbulkan
masyarakacr

radikalisasi merupakan
sikap radikal di tengah

pemrkjran radikal memiljki daya mrik vanluar biasa terhadap r."r.n,,f"l"'..#';lJ: T:kelompok mahasrswa. Stuat 
' 

yang dii*rk",r #lSur-wandono dan Sidiq Ahmadi',J.ir", ,U.,.tumbuhnya pemikiran radikal cukup menarik vakniakrivis o-ganisasi ekslra trmpu, t"tir, ;#; ; J;i
l^i::l:^rru.n . 

kepada pemikiran porirr 
" 

alnKeagamaan yang bersifac diamerral. rpit .t t.n.n_polirik (fasisme. roralitarianismf, 
-i;;;"-;;;;

(fundamenralisme). rrrr-polrtik (sosi:li<ma
komunisme), kirr_agama '(k,ri 

l, jr-' "" lli^];
pembebasan), 

. maupun liberal potirik i,,U"JOri.
:1il:" tiberat,agama 

1 ti beratisasi ); d..iprd; ;;; k;;;,;puilLrK oan keagamaan yang bersifar moderat.Pemikiran polirik din keagamaan yang bersifar ekscrimdifahami akan memberikJn r,o.i.on ffik,;;.ry l;.;sehingga akan diremukan solusi_solusi u,r, ,".io.ian
;o_cial 

politik yang. setama ini mengalami k'.;r*;;
Kdr ena sempttnya horizon berfikir. pemjkiran policik

"o:i-j:rlirrl. 
yang berbasis ,aair,ar luga iiin;;iseDagar narasi yang paling efekrif unruk merat,l[rlcounrer hegemoni terhadap dominannya p"r,f.,.un

global yang berbasis liberalis_kapiralis.s

- Dalam konteks policik di kampus, scudi dari
l:Tlro?r. dan Sidiq Ahmadi menunjrkk;;-lrh*;
organi.sasi ekstra kampus dalam ,Jd;;k;r;;;;pemikiran keagamaan dan politik ."rd;;";";;;;;
lll*l::,0:T,ulran poririk yang berbasis .r;ikri ;.;;;r,
/ang rerdlri dari:

. Pertama, pemikiran_pemikiran politik
y11q"Uerbasi1 kiri, baik yang kiri .aaikat maupun tiriK, rLrs. men,adr salah satu referensi utama dari hamDirsemua organisasi eksrra kampus. pilthan ;;;lmengkonsumsi pem jk jran yang berbasis ki.i, ;rl;;oan/ak kasus sebagai pilihan yang rak terhindarkan Jitengah semakin derasnya oerd.ap, 

- 
;[;" ;#;ii.r :]jil'..":j: Jfl: Iil:pemerintahan.

-

,' Lihat ragam kekerasan pemlk.:_
ke^agamaan dalam Errdang Tur muc . :t-(2005). lslom don rodikotisme dt tq6r-... _

Press).
2 Lihar dalam Sri yunanto, Gerokon mhtqttnoonesio don di Asio Tenggaro, t shrr
m.ovemenL in lndonesio ond SLuAd r.-=i
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l:!1y !:0" K. (2003). tstom rodikot: pergutoton ormas_
?'T,o:-'.ui.T.-r:,1,t kuos di tndonesio Jakarti: ru.u;r. ""

_:,:l-,- T,,t,nrsi sp_ecri.rr6 pemikiran policik dalam, ,dur r(e uuverger. Sosioiogt poltik. 
Jakaru. penerbir

RadjawaL,2003
' S,.rrwandono, Sidiq Ahmadi, pelembogoon 

FiqhPerbedoon Dolom Mendskursuskon pr^ii*, irr*ts.erbosis Liberal don Fundomentot poao Orsorio;;ri E;;;;Kampus Berbosis lslom di yogyokorr., Lrpo?rn e"r"iii"l
H.oah 

^Bersaing 
( ridak direr"birk."l. y.g,rtl*. 'lisp"i

uMY,20t0

^1.i] 
,r:l1 Frederich Enget sebagai basis normariveuc'rrKrran krn kritis. yang kemudian muncul pemikiran

- 
. j::: 1::: -,I,",,, Moh Arkoun ';,;;il;

Ridep lnstitute, 2003 ,'iI,1':r: -':y:tusioner 
r"pu.ti t"oiogi 

" 
o;r;"#;;
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gkan radikalisasi merupakan
kan slkap radikal di tengah

al memiliki daya tarik yang
:elompok anak muda dan
Studi yang dilakukan oleh

I Ahmadi terhadap gejala
:d,kal cukup menarik yakni
kampus Iebih tertarik untuk
1a pemikiran politik dan
: diamerral. apakah kanan-
:aiitarianism), kanan-agama
<ri-politik (sosialisme,

ia (kiri lslam, reologi
liberal politik (liberalism),

reralisasi)a daripada pemikiran
' /ang bersifat moderac
igamaan yang bersifat ekstrim
z^ horizon berfikir yang luas
r solusi-solusi atas persoalan
ra ini mengalami kebuntuan
:: berfikir. Pemikiran polltik
:.casis radikal juga dianggap
rg efektif untuk melakukan
adap dominannya pemikiran
: s-kapitalis.s
:olitik di kampus, studi dari
Anmadi menunjukkan bahwa
r-s dalam mendiskursuskan
r politik cenderung memilih
k yang berbasis radikal kritis,

ernikiran-pemikiran politik
. varg kiri radikal maupun kiri
- referensi utama dari hampir
rz kampus. Pilihan untuk
. yang berbasis kiri, dalam
-3^ yang tak rerhindarkan di

:emikiran politik liberal yang
:.: dalam menjalankan roda

r.com/20 I 0/ I 2/ I 0/urgensi-
i yang diunduh pada l2 April
: h dalam tentang radikalisme
st3m rodikol: Perguloton ormos-

I n donesia Jakaru: Teraju.
':m pemikiran politik dalam
):cgi Politik, Jakaru, Penerbir

Ahmadi, Pelembogoon Fiqh

:,skursuskon Pemikion lslom
;nentol Podo Orgdnisosi Ekstro
Y c gyakorta, Laporan Penelitian
erbitkan), Yogyakarca, Fisipol

:ngel sebagai basis normative

i <emudian muncul pemikiran
i, Moh Arkoun, ataupun
sepemi teologi pembebasan

-aupun Cjre 9u!y{a.

Kedua, pemikiran politik yang berbasis
kanan keagamaan, baik yang bersifat moderat-
adapdf dan radikal-revolusioner sedemikian rupa juga

menjadi alternative sumber pemikiran. Pemikiran
kanan revolusioner yang memandang sesuatu secara
diskrit, difahami oleh beberapa aktivis organisasi ekstra
kampus sebagai alternative eksplanasi realitas social
yang yang rumit dan kompleks menjadi lebih
sederhana.T

Ketiga, corak pemikiran radikal bebas, di
mana kemudian menempatkan sesuatu rule of low

sebagai sesuatu yang nisbi. Filsafat ekslstensialisme yang

menjadi rujukan semangat radikal dalam kebebasan ini
menyebabkan segala tindakan agen dan struktur dalam
masyarakat dikelola dengan hukum permisivisme.

Filsafat eksistensialisme ini menjadi rujukan berfikir
juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi organisasi ekstra
kampus yang mulai sepi peminaL Mengembangkan
pemikiran yang berwatakan radikal permisivisme
difahami akan memberikan daya undang yang besar
sehingga mahasiswa tertarik untuk bergabung dengan
organisasi ekstra kampus.

Tumbuh dan berkembangnya pemikiran
radikal di kampus, pada awalnya tidak menyebabkan
persoalan yang serlus. Berfikir radlkal Yes, Bertindak
Radikal No, demikian jargon yang sering diaktualkan
oleh para aktivis organisasi ekstra kampus dalam
melakukan diskursus pemikiran. Namun akhir-akhir ini,
gejala radikalisasi pemikiran di kampus mengalami
perubahan yang signifikan di mana terdapat
sekelompok aliran politik dan keagamaan melakukan
lnfiltrasi pemikiran radikal kepada para mahasiswa.
Hasilnya cukup mengejutkan banyak kalangan, bahwa
banyak mahasiswa menjadi korban dari indoktrinisasi
pemikiran dan aksi radikal dari kelompok politik dan

agama teftentu. Bahkan para pelaku tindak kekerasan
dan terror di lndonesia pada tahun 2010-201 I

diperankan oleh para mahasiswa maupun sarjana yang
baru lulus dari kampus.s

II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini akan menggunakan pendekatan

kualitatif untuk mentransformasi kapasitas Organisasi
Ekstra Kampus sebagai agen deradikalisasi pemikiran
politik dan keagamaan di kampus-kampus di
Yogyakarta. Pendekatan kualitatif diharapkan dapat
memberikan penjelasan yang akurat tentang posisi
penyebaran pemikiran radikal di kalangan mahasiswa,
derajat radikalisasi pemikiran dan proses untuk
melakukan deradikalisasi;

7 Liha[ pemikiran kanan keagamaan radikal dalam
Azyumardi Azra, Pergolakon Pemikkon Politik lslom,

Jakaru, Paramadina, 2003 ataupun dalam Muhammad
Asfar (ed). lslom lunok, lslom rodikal: Pesontren,

terorisme, don bom Boir, Surabaya: JP Press.

' Dalam diskursus kekinian, kelompok politik
keagamaan tersebut dihqbungkan dengan kelompok
Nll. Lihar lebih lauh dinamika pemikiran raoikal oaram E

Shireen T Hunter, Islomic Revivolism: Unity ond Diversity.

2003, ardi Azra, ibid

Data penelitian diperoleh melalui dau primer
dengan melakukan interview terstruktur kepada

responden yakni aktivis organisasi ekstra kampus

maupun kepada narasumber dan pakar. Focus group
discussion dilakukan kepada pengurus Organisasi

Ekstra Kampus, dan melakukan studi dokumen
terhadap dokumen-dokumen, buku-buku, gambar-
gambar yang terkalt dengan issue radikalisme dan

d e rad i ka I i s asi..

Tehnis analisa dau yang akan dlgunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:
Pertama. analisa wacana secara simultan

untuk digunakan menganalisis buku-buku, dokumen
sejarah Organisasi Ekstra Kampus, dokumen
pemaknaan terhadap kitab suci, dokumen-dokumen
kebijakan counter terrorism, untuk kemudian bisa

diambil makna terdalam dari pesan yang disampaikan.

Kedua, untuk mendapatkan analisis yang

mendalam terhadap dari hasil wawancara dengan

narasumber maupun responden dalam penelitian, maka

akan dilakukan analisis fenomonologis, dan dan untuk
menginterpretasi hasil dari pelaksanaan focus group
discussion, maupun pelaksanaan expert meeting akan
mengeksplorasi dengan menggunakan analisis simbolik.

Populasi penelltian adalah aktivis organisasi

ekstra kampus berbasis keagamaan di Yogyakara,
sepefti HMI MPO, HMI DIPO, lMM, PMll, KAMMI
yang tergabung dalam kelompok Cipayung ataupun

organlsasi ekstra kampus berbasis keagamaan seperti
kelompok Hizbut Tahrir, kelompok Jamaah Tabligh,
kelompok Salafi, maupun beberapa variannya melalui
stratlfied random sampling, untuk meningkatkan
derajat represenusi dari obyektivitas penelitian.

Ir PEMBAHASAN
Meningkatnya aktivitas intoleransi, kekerasan

dan terror di lndonesia mencerminkan bahwa

banyaknya anggota masyarakat yang terpengaruh oleh

logika berfikir dari kelompok radikal dan melakukan

aktivitas intoleransi, kekerasan, terror atas nama

kekuatan agama dan politik tertentu adalah sebagai

sesuatu yang normal. Bahkan studi yang dilakukan oleh
Petrus Golose, Ketua BNPT (Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme) menunjukkan bahwa para

pelaku tindakan kekerasan dan terror tidak merasa

takut atas ancaman hukuman jlka melakukan perbuatan
yang melanggar hokum.e

Lembaga Surve lndonesia (LSl), mengadakan
riset nasional, untuk mengeksplorasi radikalisme pada

tlngkat muslrm dewasa di lndonesia di tahun 20 10.

Tabel I

Ragam Tindakan Yang Mengekspresikan

e Lihat studi Perus Golose. Derodikolisosi terorisme .

humonis, soul opprooch, don menyentuh okor rumput,
Yayasan
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sedia l'lelakukan--;;;--;m

Menurut Sri yunanto program deradikalisasi
mencakup berbagai komponen proses; deideologisasi
reorientasi, motivasi, re-edukasi, resosialisasi ierta
mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan
dengan masyarakat lain. Maka program deradikaljsasi
sebagai_ sebuah program pendidikan bisa mempunyai
dimensi kognitif, dalam benruk memasukkan 

'faham

yang tidak radikal untuk menghilangkan auu melepas
pemikiran, sikap dan tindakan radikal dan kemujian
menggantikannya dengan faham lslam yang toleran,
comparible dengan kehidupan bangsa yang plural.
Program deradikalisasi juga mempunyai dimensi afeksi,
yaitu melakukan persuasi dengan melakukan berbagai
kegiatan rehabilitasi agar meieka dengan sadar d?n
senang kembalik kepada masyarakat" lslam dan
motorik dalam bencuk meninggalkan perilaku dan
dukungan terhadap kekerasan. io

Studi yang dilakukan oleh Sri yunanto
terhadap program deradikallsasi pemerintah, justru
menimbulkan persoalan serius, bahkan semakin
memicu penyebaran pemikiran radikal. Selama ini
program deradikalisasi dilakukan melalui beberapa
pendekaan, seperti pendekamn keamanan. dan
pendekaran penegakan hokum dan kurang
menggunakan pendekaun melalui jalur budaya dai
pendidikan relarive belum banyak dieksplorasi.
Pendekaun keamanan dan hokum cenderung
mengedepankan unsur represif, sedangkan pendekatai
budaya 

- 
dan pendidikan mengedepankan unsure

preventif dan humanis.
Ketua Majelis Ulama KH Makruf Amien yang

mengatakan bahwa program deradikalisasi yang ialaijustru akan memicu radjkalismeri Hal ini -terkait
dengan adanya pandangan bahwa program
deradikaiisasi merupakan sebuah program karet r-intuk
memarginalkan peran politik masyarakat lslam, bahkan
dikhawatirkan akan mengakibatkan pendangkalan
akidah bagi kalangan umat lslam. Dalam pandang"annya
yang lebih penri,rg bukan merubah pemlkirari yang
raCrkal melainkan membuat mereka mandiri secarl

' L t'a: tulisan Sri yunanto, . (ed). (2003). Gerokan
-, ,tcn islom. Di lndonesio don di Asio Tenggora, Jakarta:r, ceD lnstirure. Atau dalam http://idspslirg/headline_
^ ews,'oublikasi-idsps/tantangan_program_deradikaliiasi_
:er_orisme/, yang diunduh pada l5 April 20 I I

Republika, Senin I November 20 10.

ekonomi .:^ :-re:lauhkan diri dari kekerasan
(disengagen:e-: r-on- violence). L2

Saiah sair model deradikalisasi yang berhasil
menurur Lec Suryadinata adalah program
deradikalisasi yang d iakukan oleh pemerintah Belinda.
Belanda dalam baus rertentu berkontribusi terhadap
perkembangan radikalisme di lndonesia, di mana tokoi-r
Sneevllet merupakan tokoh dari Belanda yang
mengenalkan tradisr radikalisme di lndonesial
Pandangan Sneevlier kemudian mengubah strukrur
social dalam organisasi Sarekat islam yang didirikan
oleh Hos Cokroaminoto menladi terpeiah dalam
organisasi Sl Putih di bawah kepemimpinan Agus Salim,
dan Sl Merah di bawah kepemimpinan Semaun-.

Menurut Leo SurTadinata, program
deradikaliasi yang didesain oleh pemerintah'Beianda
dengan meiibatkan para pemikir dan perguruan tinggi
guna menghadapi radikalisme agama. Froukje Deman-t
merupakan peneliti radikalisme yang terkenal. Dia
menyarankan agar pemerinuh Belanda yang sekuler
lebih terbuka untuk argumen-argumen rel6ius dan
kaum muslim moderat harus mengajak sesami muslim
yang radikal masuk ke moinstreom lslam yang damai.
Pemberian ruang kepada fihak-fihak yang akan-menladi
obyek radikalisasi untuk menyampaikan argumentasi
dari keyakinan yang dipilihnya akan mem6uat arus
keterbukaan komunikasi. r3

Bagaimana mendesain program deradikalisasi
yang efekrif dan efisienl.proses melakukan
deradikalisasi dapat meminjam logika konrrukdvisme
yang dipergunakan oleh Antony Giddens untuk
melacak relasi antara agen dan struktur. pemikiran
radikal dapat dianalogkan sebagai struktur, dan pelaku
aktivitas kekerasan sebagai representasi agen. Struktur
pemikiran radikal membenruk cara pindang dan
perilaku agen dalam memaknai sesuatu. Srruktui yang
kuat dan berhirarkhi membuar agen tidak memilik]
kesempatan untuk mengabaikan api-apa yang menjad
harapan dan keinginan agen. Semat<in- teriaal
ketimpangan kekuatan, ororitas, informasi antara
struktur dan agen maka semakin posisi agen hanya
menjadi sub ordinat dari kepentingan struktui.

Menurut Giddens, dalam konteks tertentu
perilaku. struktur dapat dipengaruhi oleh perilaku agen,
atau dalam hal ini agen jusrru yang mengkonstriksi
perilaku.struktur. Agen yang memiliki kekuatan yang
memadai, memungkinkan perilaku agen akan otonom]
bahkan agen dapat mempengaruhi perubahan di dalam
struktur sehingga perilaku agen kemudian berharmoni
dengan perilaku srruktur. ra

r2Republika, 
Rabu , 6 Oktober 20 l0rr Lihat pandangan Leo Suryadinata dalam

http://www.baljpost .co.id/mediadeta il.phplmodule=
demil[ubrik&kid= l&id=2490 yung airnarf, paa, t

April 201 I
tr Lihat Antony Gidden dalam Antony Giddens Centrol

?!l:^, in_ Sociol fheory, Berkeley: University of
California Press, 1979 dan Anony Giddens,' Ihe
Constitution of Society. Outline of the Theory of
Structurotion,
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Lantas bagaimana kesiapan organisasi eksrra
kampus, yang dalam sejarah organisasi kemahasiswaan
lndonesia sebagai pilar penyangga peradabanl Studi
yang dilakukan peneliti rerhadap 5 organisasi ekstra
kampus, yang selama ini dikenal dengan kelompok
Cipayung, seperri lkatan Mahasiswa Muhammadiyah
(lMM), Himpunan Mahasiswa lslam Diponegoro lfiXt
?ipo), dan Himpunan Mahasiswa lslam Majelis
Penyelamat Organisasi (HMl MpO), pergerakan
Mahasiswa lslam lndonesia (pMll), maupun komite
Aksi Mahasiswa Muslim lndones ja (KAMMI)
menunjukan beberapa hal.

Pertama, pemaknaan kata dan aksi radikal bagi
para aktivis organisasi ekstra kampus memiliki makni
yang beragama, pada satu sisi radikal dimaknai sebagai
secara positif rerkair dengan rradisi ber-fikir
fundamental, yang memungkinkan mahasiswa dapat
menemukan pemiklran kritis yang solurif bagi
masyarakat. Pemikiran radikal bagi mahasiswa adalah
keniscayaan. Bagi aktivis pMll dan HMI MpO, pilihan
aksi radikal seperri sejumlah aktivitas anarki,
pemblokiran jalan, pembakaran ban, bagi mahasiswa
adalah sebagai reaksi aus selumlah keburuhan
komunikasl dalam mengartikulasikan kepentingan
terhadap fihak terkait. s Dan agak berbeda denlan
pilihan aksi dari HMI Dipo, lMM, maupun KAMMI, dt
mana berJikir radikal tidak harus linier dengan tindakan
anarkhi tatkala menghadapi kebuntuan komunikasi.

Pada sisi yang Iain, sebagian besar akdvis
Cipayung memaknai bahwa radikal bermakna negative,
atkala bermakna kepada pemikiran fundamental, kaku,
mudah menyalahkan kelompok lain, ridak
mengembangkan daya kriris, fanatic kepada kelompok,
difahami sebagai sesuatu yang merusak era idealism
mahasiswa. Sehingga kelompok Cipayung memandang
organisasi seperti Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin
lndonesia, Front Pembela lslam, Ahmadiyah, Gerakan
Pemuda Ka'bah, hampir tidak memiliki basis
pengorganisaan yang kuat di mahasiawa, kecuali Hizbut
Tahrir yang memiliki kekhasan mendiskursuskan
radikalasasi dalam pemikiran melalui diskusi terbatas.
dan public yang cerorganisir.,o

Kedua, hadirnya kelompok radikal keagamaan
di sejumlah kampus di Yogyakarta, difahami belum
menjadi ancaman serius bagi eksistensi kelompok
Cipayung. Meskipun secara factual, diakui bahwa
proses mencari kader bagi organlsasi Cipayung
semakin sulit, rerkait dengan semakin dominannyi
pragmatisme ekonomi, buadaya rekrearif di kalangan
mahasiswa. Dan bukan karena semakin terrarik;ya

dalam Lihat dalam Alexander E. Wendt, ,,The Agent_
Structure Problem in lnternotionol Reloiions
Theory", lnternotionol Orgonizotion, Vol. 41, No. 3.
(Summer, 1987 ). pp. 335-370
" Wawancara dengan akrivis pMll di Cabang
Yogyakarra, dan aktivis HMI Dipo di Caban!
Yogyakarta, dan Komosariat di UGM, Ull, dan UMy. "

't Hizbut Tahrir membuat sebuah fronr khusus dengan
nama Gema Pembebasan, yang membuar diskusi Jan

mahasiswa dengan organisasi radikal, yang difahami
menawarkan pemikiran utopis, militansi yang tinggi,
dan janji keagamaan.

Bahkan yang justru dianggap comperitor sejati
adalah KAMMI, yang disejumlah aktivis pMll dan HMI
Dipo justru sebagai organisasi radikal yang masuk
dalam dunia kemahasiswaan. Akrivis pMMl di UIN
Suka, justru melihar KAMMI sebagai organisasi radikal
yang komperitif di polirik Kampus, dan mengancam
mimbar akademik kampus. Secara factual, KAMMI
menjadi organlsasi kemahasiswaan yang memiliki
jaringan keluar dan ke dalam secara baik, mampu
berdiskusi, mampu membangun aksi, dan membuat
forum alternatif. Yang memungkinkan akrivis KAMMI
dapat masuk ke dalam struktur politik mahasiswa
maupun struktur pembelajaran keagamaan di Kampus
melalui program formal dari kampus, seperti
mentoring keagamaan. i7

Bagaimana halnya dengan kelompok radikal
politikl Dalam pandangan aktivis Cipayung, radikal
politik dalam dunia kemahasiswan banyak diperankan
oleh kelompok kiri, sepefti Liga Mahasiswa Nasional
Demokrasi (LMND), amupun kelompok Sekolah
Bersama (SEKBER), ser-ta Sopink (Solidaritas Orang
Pinggiran). Bagi kelompok Cipayung, diskursui
radikalisasi politik yang dijalankan oleh kelompok kiri
sangat menarik perhatian, di samping karena pemikiran
politik yang sering kali sangat mengandalkan nalar
filsafat yang permissive, dalam pemikiran dan mobilisasi
aksi. Namun dalam perjalanan polirik di Kampus,
kelompok kiri tidak banyak mendapatkan posisi politik
dalam lembaga mahasiswa, dan banyak mendapatkan
panggung dalam politik di luar kampus, terurama dalam
mendiskursuskan issue penentangan pada liberalisasi
ekonomi, dan pendidikan yang dianggap semak r
kapitalisrik.

Terkait dengan maraknya aks; .za <.
keagamaan yang dilekatkan pada aktivius ie.:-...:
/_ang terjadi di masyarakaL para akrrvrs crE:- !?:
Cipayung memandang bahwa proliferasi Ipen/eoare.
radikalisme-terorisme tidak banyak menggu.a<a.
saluran organisasi kemahasiswaan, baik dalam
organisasi formal seperti Badan Eksekutif Mahas swa
(BEM), Senat Mahasiswa (SM), Korp Mahasiswa Jurusan
(KMj), dan organisasi peminaun khusus yang bergerak
di bidang penelitian, seni, pecinta alam, kepramukaan
dan lain-lain. Sehingga eksistensi kelompok radlkalist_
terorist, cenderung melakukan perekrutan secara
privat dan sembunyi-sembunyi, terhadap kalangan
mahasiswa.

Sejumlah temuan mahasiswa yang tergabung
dalam jaringan Nll, yang marak terjadi di tahun 2010,
menunjukkan bahwa rekrutmen mahasiswa
dipergunakan unruk mensuplai kebutuhan ekonomi
dari organisasi radikal mddui pembayaran juran rutin
dan infaq pada organisasi. Mahasiswa diasumsikan

7 Selumlah pengalaman
menunjukan gejala tersebut
Fiqh Perbedoon Dolom

di UGM, UMY, UAD
Lihat dalam Surwandono,
Dunio Kemohosiswoon,
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sebagai keluarga dari kelompok menengah ke atas yang
memiliki capital ekonomi yang memadii. Sebagaimanl
halnya dengan.kelompok radikal politik-kuulrrrun.
Gerakan Fajar Nusanura (Gafatar) yang maral uhun
2015-20 16, yang juga menjadikan'kalfngan kampus
sebagai target mobilisasi ekonomi organisaii.,,

, Kelompok Cipayung memjliki ranggung jawab
moral sebagai agen deradikalisasi keag[main' dan
politik, yang melakukan strategi penghala-lan secagala
cara unruk mendapatkan kekuasaan politik ian
keagamaan. Melalui aktivitas akademik kritis, seperti
craining. diskusi perdebacan pemikiran, ourbound. yans
pada prinsip tidak melawan hadirnya kelompoI
radikalisme-kekerasan-terorjsme dengan tindakan
kekerasan serupa. Bagi sejumlah aktivis pMll di
Jogjakafta, sudah saat aktivis ekstra kampus untuk
melakukan diskursus secara serius dalam menghadapi
hadirnya kelompok radikal poltiik dan keagamasi.,; ''

. Sedangkan bagi aktivis KAMMI, yang iugaterstigma sebagai kelompok radikal ai 
' 

fimp,_is,
memandang bahwa hadirnya gerakan radikal politik dan
Keagamaan harus disyukuri karena menurur mereka
hadirnya kelompok rersebut merupakan keniscayaan
daiam kehidupan social yang memiliki pluraiius,i: cr:<:- oe beoa-beda. asalkan merel:a riaat samoai-i-;:-{- 3e-aL a^ 7a^g Ia,n.:c

Narrn yang harus difahami bersama,!.:r:: -:-2 :eori srrukrurasi dari Giddens.
. :-::::,-,a orga^isast ekstra kampus dalam
< tr-D€:si dengan gerakan radikal politik dan
<ea8ar.'raan yang relative masih bergerak secara
sporadic. dan terbaras. Andaikan sa.ia orlaniasi radikal
keagamaan rersebuq bergerak a"ngrn rlrp.u_rtruLiu
yang memadai, sebagaimana yang rerjadi di Afghanistan
maupun Negara Timur Tengah lainnya, aka-n sangat
mu.ngkin justru organisasi ekstra kampuslah yang ak-an
jadi sub-ordinat.

Sebagian besar organisasi ekstra kamDus iuga
menyadari, mengalami persoalan yang se.irs' aengin
supra-strukrur berupa ide, tara nilal, pemikiian
alternative yang mampu menarik banyat< talangan Uait
mahasiswa, maupun sekeholders untut tumiufr aan
berkembang bersama sebagaimana era k"jay;;;
kelompok Cipayung di periode l9g0 sebelum 

'NkK_

BKK. maupun menjelang era reformasi. Mahasiswa
tidak bergairah untuk terlibar dalam akrrvitas organisasi
ekstra kampus, demikian pula masyaraka, Ei lrr
kampus juga ddak antusias dalam memberikan
dukungan moril, dan material ,ntuL eksistensi solli
dan politik organisasi ekstra kampus. fr..ngny. ,rp.._
strukrur yang kuac juga diperlemah dengai 

'kekuacan

infra-strukrur dan jaringan yang ridak kohlsif membuat
kapasius organisasi eksrra kampus untuk menecralisir

r8 Lihar dalam "Membaca Aliran Salah Kaprah,,, dalam
Slrwandono, Seporot,isrne don potnik' Kekerisoni,
Yogyakaru, Jurusan Hl UMy dan CV fomo;oyo, 2Oii.
. vvawancara dengan akrivis pMMl Cabang
Yogyakaru.

dalam.mendiskursuskan pemikiran kelompok radikal
menjadi sangat terbatas dan diragukan.

Dalam konteks ini, sesungguhnya menjadi
tanggung jawab dari perguruan ringgi bersama
pemerintah untuk memberikan ruang yang luas kepada
organisasi ekstra kampus untuk tumbuh menjadi
organisasi yang oronom, matang, mandiri. Sejumlah
regulasi kependidikan, selayaknya memberikan
affirmative action kepada tumbuhnyi pemikiran kritis,
dan 

.alternative, yang mampu menjadi penyangga
peradaban bangsa.

IV. KESIMPULAN
Organisasi ekstra kampus, dalam konteks

dimensi kesejarahan lndonesia, memiliki porensi yangsangat besar untuk membangun diskursui
deradikalisasi politik keagamaan dan politik, secari
intelektual dan humanis. posisi ini akan memungkinkan
diskursus deradikalisasi pemikiran politik" dan
keagamaan akan mengarusutamakan pada issue
keamanan manusia (human security) daripaja keamanan
Negara (stote security).

Dalam konteks situasi non krisis, posisi
organisasi ekstra kampus relatif masih teoding
dibandingkan dengan organisasi radikal polttik dai
keagamaan yang mulai masuk ke kampus. Namun,
organisasi 

. 
ekstra kampus juga mengalami kapasitas

supra-struktur dan infra-struktur, sehingga
berpengaruh kepada kinerja organisasi ekstra kamfrs
sebagai penyangga peradaban bangsa. Diperlulan
sinergi dari berbagai fihak untuk meningkatkan
kapasitas organisasi ekstra kampus menjadi orlanisasi
kemahasiswaan yang mandiri, otonom, dan kuaJ
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