
BAB IV 

Kesimpulan dan Saran 

 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 

BNPT dalam menjalankan program deradikalisasi bekerjasama dengan beberapa pihak, 

seperti Densus 88 AT Teror, Aisyiyah Muhammadiyah, Fattayat NU serta YPP. BNPT 

memiiliki beberapa alasan untuk melibatkan perempuan dalam deradikalisasi, yaitu :  

a. Menurut BNPT nilai-nilai feminim perempuan dibutuhkan ketika menghadapai para 

napiter, BNPT menilai melibatkan perempuan dalam deradikalisasi merupakan 

sebuah strategi dimana perempuan dinilai lebih persuasif, lebih lembut dan penyayang 

tersebut dapat melakukan pendekatan kepada para istri napiter dan juga napiter.  

b. Peningkatan peran perempuan yang terlibat dalam terorisme juga merupakan salah 

satu alasan BNPT melibatkan perempuan sebagai aktor dalam deradikalisasi.Aspek 

kebutuhan napiter menjadi salah satu alasan BNPT melibatkan perempuan, dimana 

teroris, napiter, maupun mantan napiter perempuan harus melibatkan agen BNPT 

yang perempuan, karena terhalang oleh kepercayaan mereka, dimana laki-laki yang 

bukan muhrim tidak boleh bertemu. 

c. Keluarga memiliki peran penting dalam deradikalisasi, peran keluarga dapat dilihat 

dari peran ibu, istri maupun kakak. Keluarga dilibatkan dalam deradikalisasi agar para 

napiter lebih mudah untuk meninggalkan identitas kelompok mereka, dan kembali 

kepada identitas personal mereka, yaitu sebagai ayah, suami dan anggota keluarga. 

d. Organisasi islam perempuan di Indonesia memiliki peran dalam tindakan pencegahan 

terorisme, organisasi seperti Aisyiyah Muhammadiyah dan Fattayat NU, berperan 

dalam tindakan pencegahan terorisme seperti, menyebarkan paham islam yang 

moderat, memberikan pengajian, membuat model jilbab dengan ciri khas organisasi, 

dan juga memberdayakan perempuan. 

 

 

 

 



 4.2. Saran 

Setelah melakukan penelitian dengan topik ini, penulis menyadari bahwa deradikalisasi 

masih menjadi hal yang ekslusif padahal isu terorisme sudah semakin global, perempuan 

yang dilibatkan oleh BNPT masih sangat terbatas. Berdasarkan penelitian ini, saran yang 

dapat penulis berikan kepada peneliti selanjutnya dan BNPT adalah sebagai berikut : 

a. Penelitian ini masih memiliki beberapa kekurangan, untuk penelitian selanjutnya, 

peneliti dapat melihat peran perempuan dalam deradikalisasi dari kerangka pemikiran 

yang berbeda dan melihat perempuan yang dilibatkan dari organisasi selain organisasi 

islam perempuan dan meneliti tentang pengetahuan perempuan di Indonesia tentang 

Deradikalisasi. 

b. BNPT lebih aktif mensosialisasikan tentang deradikalisasi, agar masyarakat lebih 

mengenal deradikalisasi, salah satu cara yang mungkin dapat dilakukan adalah, 

menulis buku tentang peran perempuan dalam deradikalisasi, penulis memahami 

bahwa sulit untuk melakukan pendekatan ditengah-tengah masyarakat Indonesia, 

maka dengan menulis buku akan lebih mudah menyampaikan dan mengedukasi 

perempuan di Indonesia dalam hal deradikalisasi.  

c. BNPT dapat melibatkan beberapa organisasi perempuan diluar organisasi Islam 

perempuan, karena terorisme dapat muncul dari berbagai ideologi, kepercayaan dan 

kepentingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


