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J
BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sepanjang sejarah agama dapat memberi sumbangsih positif bagi masyarakat dengan 

memupuk persaudaraan dan semangat kerjasama antar anggota masyarakat. Namun sisi yang 

lain, agama juga dapat sebagai pemicu konflik antar masyarakat beragama. Ini adalah sisi negatif 

dari agama dalam mempengaruhi masyarakat.

Agama memang memiliki motivasi yang luar biasa dalam menggerakkan individu atau 

pemeluknya. Sehingga apapun yang dilakukan umat beragama, semua didasarkan pada motivasi 

atas pengamalan ajaran agama. Seseorang yang beragama bisa melaksanakan peperangan 

maupun perdamaian, semua bisa disandarkan pada ajaran agama.

Yang paling menarik adalah Front Pembela Islam (FPI) adalah cara mereka dalam

melakukan dakwah amal ma \ruf nahi mungkarnya, mempunyai cara yang berbeda dibandingkan

organisasi-organisasi keagamaan pada umumnya, mereka lebih menyukai cara-cara yang nyata 

dalam memberantas penyimpangan sosial di Indonesia, misalnya saja penghancuran berbagai 

tempat yang digunakan sebagai sarang maksiat.

Front Pembela Islam (FPI) muncul karena premanisme dan penyimpangan sosial yang 

sudah tidak mampu lagi dikontrol oleh negara. Tugas ini mereka ambil alih, dengan argumen 

yang bersifat agamis: amar ma ’ruf nahi mungkar. Karena itu, sasaran tembak FPI selalu lokasi-
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lokasi perjudian, hiburan dan pelacuran yang menjadi simbol dekadensi moral di masyarakat 

(Andri Rosyadi, 2008: 65-66).

Organisasi massa (ormas) pimpinan Habib Rizieq itu tercatat melakukan 38 kali 

kekerasan atau sekitar 18 persen. FPI menempati urutan pertama dalam aksi kekerasan yang 

diawali dari paham radikal bila dibandingkan dengan kelompok lain seperti kelompok 

terorganisir (tapi bukan dari organisasi masyarakat) melakukan kekerasan sebanyak 32 kali atau 

15 persen. Selanjutnya, kekerasan terbanyak berikutnya dilakukan oleh Pemkab/ Pemkot, yaitu 

sebanyak 22 kali atau 10 persen. Sedangkan Massa tidak teridentifikasi 19 kali atau 9 persen, 

MUI 17 kali atau 8 persen, polisi 16 kali atau 8 persen, dan perorangan 14 kali atau 7 persen.

massa

Tabel 1. Pelaku Intoleransi

%JUMLAHPELAKUNO
38 18FPI1

Kelompok massa terorganisir 33 152
Massa tidak teridentifikasi 19 93
Polisi 164 8

5 ■ Perorangan 14 7
6 Pemkab/pemkot 22 10
7 MUI 17 8

Sumber : The Wahid Institute

Selain itu, kekerasan dengan mengatasnamakan agama ini merupakan bentuk intoleransi 

paling tinggi selama 2011, yaitu sekitar 48 kasus atau 25 persen. Tindakan berikutnya yang juga 

tinggi adalah pernyataan dan penyebaran kebencian terhadap kelompok lain, yaitu sekitar 27 

kasus atau 14 persen, pembakaran dan perusakan properti 26 kasus atau 14 persen, diskriminasi 

atas dasar agama atau keyakinan sebanyak 26 atau 14 persen. Jawa Barat menjadi wilayah 

tertinggi dengan 105 kasus atau sekitar 57 persen. Daerah berikutnya adalah Jawa Timur 17
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kasus atau 9 persen, Jawa Tengah 15 kasus atau 8 persen, DKI Jakarta 13 kasus atau 7 persem, 

dan Riau 9 kasus atau 5 persen.

Selain itu, selama tahun 2011 ini, kategori korban intoleransi terbanyak dialami oleh 

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) karena keyakinan mereka dianggap berbeda dari mainstream 

umat Islam dengan 65 kasus (26 persen). Korban berikutnya adalah individu yang dianggap 

berbeda dari mainstream 42 kasus (17 persen), pemilik usaha atau pedagang 24 kasus (10 

persen), umat Kristen 20 kasus (8 persen). {The Wahid Institute).

Tabel 2. Korban Intoleransi 2011

%JUMLAHNO KORBAN
2665JAI1

42 17Individu2
Pemilik usaha / pedagang 10243
Umat Kristen4 21 9
Pejabat / pegawai pemerintah5 16 7

6 Kelompok atau individu terduga sesat 16 7
7 Tempat ibadah 15 6
8 Jemaat GKI Yasmin 11 4
9 Artis / pelaku seni 7 3
10 Kelompok Pelajar / siswa 

Properti umum_______
6 2

11 4 2
12 Pengikut Syi’ah 

Peneliti / akademisi
5 2

13 3 1
14 LSM 3 1
15 Polisi 4 2
16 Warga NU 2
17 Ormas Agama 2 1
18 Media 1 0

Sumber : The Wahid Institute

Dalam tulisan terdahulu misalnya, Rocky Sistarwanto dalam tesisnya “Potensi

Ideologisasi Jihad Yang Mengarah Pada Aksi Terorisme Oleh Kelompok-Kelompok Islam
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1 ' 'l" I. ' ■

Radikal di Indonesia” pada tahun 2011 yang lalu menjelaskan Front Pembela Islam (FPI), FPI 

adalah sebuah organisasi massa Islam bergaris keras yang berpusat di Jakarta.

FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 (atau 24 Rabiuts Tsani 1419 H) di halaman 

Pondok Pesantren Al Um, Kampung Utan, Ciputat, di Selatan Jakarta oleh sejumlah Habaib, 

Ulama, Mubaligh dan Aktivis Muslim dan disaksikan ratusan santri yang berasal dari daerah 

Jabotabek. Pendirian organisasi ini hanya empat bulan setelah Presiden Soeharto mundur dari 

jabatannya, karena pada saat pemerintahan Orde Baru, presiden tidak mentoleransi tindakan 

ekstrimis dalam bentuk apapun.

FPI pun berdiri dengan tujuan untuk menegakkan hukum Islam di Negara sekuler.

Organisasi ini dibentuk dengan tujuan menjadi wadah kerja sama antara ulama dan umat dalam

menegakkan Amar Ma ’ruf dan Nahi Munkar di setiap aspek kehidupan. Organisasi ini terkenal

dan kontroversial karena aksi-aksinya sejak tahun 1998. Rangkaian aksi yang berujung pada 

kekerasan sering diperlihatkan dalam media massa. (Maulanusantara; 2008). ^

Esensi dari pemahaman radikalisme ini oleh Front Pembela Islam (FPI) di bawah 

kepemimpinan Habib Riziq Shihab adalah mendeklarasikan jihad terhadap tempat tempat yang 

dipahami secara subjektif menurut FPI yang dinilai melakukan penyimpangan sosial seperti bar, 

diskotek, dan tempat hiburan lainnya yang menurutnya polisi telah gagal untuk menertibkan dan 

menegakkan hukum.

[i] http://id.wikipedia.org/wiki/Front Pembela Islam diakses pada tanggal 20 Maret 2012

4
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Habib Riziq Shihab menyatakan bahwa FPI mengambil alih peran polisi untuk 

melakukan tindakan yang diperlukan terhadap tempat-tempat tersebut -yang dianggap 

bertanggung jawab terhadap kemerosotan moral dan etika sosial. Setelah melakukan banyak 

tindakan pengambilalihan hukum yang mengatasnamakan Mad (amarah) terhadap penyakit 

sosial, Habib Riziq Shihab akhirnya dihadapkan ke pengadilan dan hal ini memaksa FPI untuk 

mengurangi kegiatannya.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hubungan yang tidak harmonis ini adalah akibat 

dari akumulasi tidak sensitifnya kalangan elit dalam merespon tuntutan keadilan dan kebutuhan 

masyarakat akan akses yang lebih besar terhadap sumber daya baik politik, sosial, maupun

ekonomi. Dalam hal ini, tuntutan keadilan tersebut bukan saja merupakan hak dari warga negara,

melainkan juga amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam

perspektif “moralitas bangsa” sebagian besar aksi radikal umumnya berlatar belakang pada

ketidakadilan dan ketidaksejahteraan yang diderita masyarakat banyak, dan ketidakpekaan elit

politik-pemerintah-pengusaha di sisi lain.

Sensitivitas pemerintah terhadap pernyataan tuntutan masyarakat sangat menentukan 

hormat masyarakat terhadap pemerintah. Radikalisme tidak dapat dilepaskan dari suasana yang 

menghimpit masyarakat banyak di bidang akses terhadap sumber daya. Radikalisme dapat 

dipandang sebagai gejala hilir dan ketidakpekaan kalangan elit (politik, pegusaha, dan aparat 

negara) dalam merespon ketidakpuasan dan tuntutan masyarakat. Ketidakpekaan ini 

menimbulkan sikap antipati masyarakat terhadap kalangan elit tersebut, akumulasi dari sikap 

antipati ini menimbulkan “socio-political distrust” yang sangat tinggi di kalangan masyarakat 

terhadap elit (pemerintah dan pengusaha).

rasa
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Sedangkan di tulisan terdahulu lainnya yakni dalam buku yang berjudul “Wajah Para 

Pembela Islam” yang disusun oleh tim SETARA Institute dijelaskan bahwa FPI didirikan dengan 

misi untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar (menyebarkan kebajikan dan mencegah 

keburukkan). Alasannya, FPI melihat bahwa penyimpangan sosial seperti prostitusi, judi dan 

keras sudah merajalela. Segala kemungkaran ini dianggap bisa merusak moral dan 

aqidah umat Islam. Namun pasca reformasi penegakan hukum lemah, berbagai kemaksiatan itu 

tak berhasil ditertibkan negara.

minuman

Oleh karena itulah FPI didirikan menjadi organisasi anti maksiat yang berusaha

mengambil alih otoritas aparat hukum untuk menegakan ketertiban. Inspirasi utama dari FPI

adalah sebuah hadits Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa bila melihat kemungkaran harus

dilawan dengan tangan, kalau tak mampu dengan lisan dan kalau masih tidak bisa dengan hati,

tapi ini adalah selemah-lemahnya iman.

FPI sendiri tak mau dianggap sebagai kelompok selemah-lemah iman, oleh karena itu FPI 

memilih sebisa mungkin mengubah kemungkaran dengan tangan atau dengan kekuatan fisik. 

Namun FPI sendiri melihat aktivitas mereka melawan kemungkaran hanya sebuah strategi saja. 

Strategi untuk meraih visi atau cita-cita yang lebih tinggi yaitu penegakan syariat Islam.

FPI juga mengakui bahwa ini bukan satu-satunya strategi ada berbagai strategi lain untuk 

mencapai cita-cita ini, namun strategi ini sengaja dipilih, “karena saat FPI didirikan tahun 1998 

belum ada ormas Islam yang berkecimpung di bidang amar ma'r.jnahi munkar secara konkrit 

dan tegas.
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Sedangkan di bagian penutup atau kesimpuian buku yang beijudul “Wajah Para Pembela 

Islam'’ yang disusun oleh tim SETARA Institute tersebut menjelaskan bahwa kelompok- 

kelompok Islam radikal agaknya juga tidak salalu berkutat pada dalil-dalil teologis untuk 

mempurifikasi (memurnikan diri) dan membangun basis legitimasinya di kalangan masyarakat.

Mereka ternyata juga cukup jeli melihat berbagai krisis dalam tatanan ekonomi dan 

politik di satu sisi serta berupaya menawarkan solusinya di sisi lain. Ilustrasi ini sekadar 

memberikan gambaran bahwa frustrasi massa, terutama yang berada di lapisan bawah

merupakan ’ sekutu’ potensial bagi berbagai gerakan radikal. Sejalan dengan simpulan tersebut

bahwa bagi kelompok miskin dan yang tidak beruntung (unfortunate people), krisis ekonomi dan

sosial politik telah mengandaskan mereka. Ketika keputusasaan muncul, agama adalah

penyelamat yang tertinggi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian yang 

akan dikaji dapat dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana munculnya radikalisme berlatar belakang agama dalam menegakkan kebaikan 

dan meniadakan keburukan (Amar Ma’ruf Nahi Munkar) pada FPI di kota Palembang ?

2. Apa pandangan FPI di kota Palembang tentang menegakkan kebaikan dan meniadakan 

keburukan (Amar Ma’ruf Nahi Munkar) ?
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1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui dan memperoleh gambaran tentang 

paham radikal dari ormas FPI kota Palembang dalam menjalankan prinsip radikalisme 

menegakkan kebaikan dan meniadakan kemungkaran serta toleransi dalam kehidupan beragama. 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah informasi untuk dunia akademis dan masyarakat 

mengenai penegakkan kebaikan, peniadaan kemungkaran, dan toleransi kehidupan beragama 

menurut ormas FPI di kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis adalah :

Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan1.

khususnya kajian paham radikalisme berlatar belakang agama pada organisasi

masyarakat dalam kajian Sosiologi.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pihak yang 

berkepentingan dan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam bidang ilmu sosial.

b. Manfaat secara praktis adalah :

1. Penelitian ini berguna untuk memperoleh gambaran, pengetahuan, maupun pemahaman 

mengenai radikalisme berlatar belakang agama dalam masyarakat.

2. Data hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan bagi golongan 

akademisi agar bisa memperbaharui analisis tentang 

agama secara kajian social.

radikalisme berlatar belakangormas
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1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Konsep Radikalisme

Radikalisme dalam studi ilmu sosial diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan 

perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi 

yang dianutnya. Radikal dan radikalisme adalah sebenarnya konsep yang netral dan tidak bersifat 

pejorative (melecehkan). Perubahan radikal bisa dicapai melalui cara damai dan persuasif tetapi 

bisa juga dengan kekerasan.
. :

Merujuk kepada sebuah buku karangan Yusuf Al-Qardhawi, yang berjudul “Islam 

Radikal : Analisis terhadap radikalisme dalam berislam dan upaya pemecahannya ”, terbitan 

ERA Intermedia, Solo, 2004. Dalam buku karangan Yusuf Al-Qardhawi, terdapat beberapa 

indikasi yang dapat dijadikan sebagai parameter seseorang dikatakan menjadi Islam radikal

(2004 : 40-58), yaitu :

a. Seseorang yang fanatik kepada satu pendapat, tanpa menghargai pendapat lain, dan tidak 

membuka pintu dialog untuk orang lain. Disini kita mengecam orang-orang yang 

mengklaim bahwa pendapatnya yang paling benar dan mengatakan pendapat orang lain 

sebagai hal yang sesat. Selain itu Ia juga memaksakan kepada orang lain agar menerima 

dan mengikuti pendapatnya. Dalam hal ini seorang radikal seolah-olah berkata “ Aku 

yang berhak berbicar.i, engkau harus mendengarkan. Aku yang memimpin, engkau harus 

mengikuti. Pendapatku benar, tidak ada kesalahan h dalamnya, sedangkan pendapatmu 

keliru, dan tidak ada kebenaran sedikitpun di dalamnya.”

b. Mewajibkan orang lain untuk melakukan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah SWT. 

Seseorang yang radikal cenderung untuk memaksa orang lain, agar melakukan ritual

9



ibadah sunnah seakan-akan merupakan amalan yang wajib. Dan memaksa orang lain 

untuk menjauhi ibadah yang makruh seolah-olah merupakan hal yang haram. Karena, 

sesungguhnya hukum mubah, makruh, sunnah dan wajib terhadap suatu ibadah sudah 

diatur oleh Allah SWT. Jika orang tersebut mau melakukan hal tersebut, maka lakukanlah 

untuk diri sendiri Jangan memaksakan kepada orang lain.

c. Melakukan sikap keras yang tidak pada tempatnya. Sebagai contoh dalam hal ini adalah 

ketika ada, sekelompok remaja masjid yang sedang melakukan kajian keagamaan, dengan 

memutar film sejarah Islam. Seorang yang radikal akan menentangnya dan mengatakan 

bahwa masjid bukanlah gedung film, melainkan untuk ibadah semata. Padahal, Nabi 

Muhammad S A W, menggunakan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, namun 

menjadi pusat dakwah, pusat aktivitas negara, dan pusat aktivitas masyarakat.

d. Memiliki sikap keras dan kasar. Maksud dari point ini adalah seseorang yang keras dalam 

berdakwah dan kasar dalam bergaul. Dalam berdakwah Rasulullah Muhammad 

menggunakan metode dakwah yang sangat lembut, tidak kasar, tidak pendendam, sabar 

dan tidak memaksa. Dalam bergaul Rasulullah Muhammad sangat arif, sopan dan ramah, 

bahkan terhadap musuhnya sekalipun.

e. Selalu berburuk sangka terhadap orang lain, sehingga tertutup kebaikan-kebaikan yang 

ada di dalam diri orang lain, yang ada hanyalah keburukan-keburukan saja. Orang-orang 

yang radikal selalu terburu-buru dalam menilai orang lain. Mereka tidak berusaha
'T

mencari alasan untuk orang lain, justru mencari kesalahan dan cacat dari orang lain. 

Apabila terdapat tafsir yang mereka tidak suka, padahal dalam tafsir tersebut ada 

kemungkinan baik dan buruk, maka mereka akan membesarkan yang buruk tersebut.
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f. Mengkafirkan orang lain. Radikalisme mencapai puncaknya ketika menggugurkan 

kesucian orang lain serta menghalalkan darah dan harta mereka. Hal ini terjadi ketika 

seseorang mengkafirkan dan menuduh kebanyakan umat Islam telah murtad dari Islam.

Itulah keenam hal yang menurut Yusuf Al-Qardhawi dapat dijadikan sebagai patokan

keradikalan seseorang.

Dengan demikian radikalisme dapat dimaknakan sebagai suatu sikap atau keadaan yang 

mendambakan perubahan terhadap status quo dengan jalan menghancurkannya secara totalitas, 

dan menggantinya dengan seseuatu yang baru, yang sama sekali berbeda. Biasanya cara yang 

digunakan bersifat revolusioner, artinya menjungkir-balikkan nilai-nilai yang ada secara drastis

lewat kekerasan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem. (Rais, Amien. 1996. Cakrawala Islam.

Bandung: Mizan).

Dalam sebuah buku sederhana berjudul Islam dan Radikalisme (2004), Rahimi Sabirin 

menjelaskan bahwa radikalisme adalah pemikiran atau sikap keagamaan yang ditandai oleh 

empat hal, yaitu:.

1. Pertama, sikap tidak toleran, tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. 

Kedua, sikap fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah. 

Ketiga, sikap eksklusif, yaitu membedakan diri atau tertutup dari hal hal yang datang dari 

luar.

Keempat, sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai 

tujuan.

2.

3.

4.
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Radikalisme muncul dari pemahaman yang tertutup dan tekstual (terlalu terpaku pada

Karena itu, merekateks) serta selalu merasa sebagai kelompok yang paling memahami agama, 

suka mengkafirkan orang lain (takfir) atau menganggap orang lain sesat. Radikalisme terdiri dari 

dua cakupan. Pertama, radikal dalam pemikiran yang sering disebut sebagai fundamentalisme 

dan kedua, radikalisme dalam tindakan yang disebut sebagai teroris. (Rahimi Sabirin : 2004)

1.5.2. Konsep Purifikasi

Konsep yang mendasari dari radikalisme berlatar belakang agama adalah purifikasi 

(pemurnian kembali), yaitu “pembersihan”, “dekontaminasi” atau “pensucian” dari zat zat kotor 

sekali tidak perlu (lihat “purification” dalam Merriam Webster's Collegiate 

Dictionary). Pada dirinya, purifikasi mengusung misi profetik untuk mengembalikan realitas 

hidup yang melenceng dari hakikatnya yang suci, dengan kata lain mengusung pembebasan 

manusia dari berbagai hal yang menindasnya (Kuntowijoyo : 2006).

yang sama

Harold Issaac (1993) mengatakan purifikasi merupakan proses pengenalan diri atau 

identifikasi diri yang menghasilkan pemahaman tentang diri sendiri, yang berbeda dengan 

kelompok lain. Issaac melihat hal ini sebagai sesuatu yang telah ada sejak awal dan itu ada di 

dalam setiap komunitas/kelompok dan individu. Hal ini sejalan dengan semakin menguatnya 

kesadaran kolektif bahwa perasaan merasa terayomi di dalam kelompoknya akan lebih 

diutamakan di bandingkan dengan perasaan yang dibentuk oleh ikatan-ikatan dan interaksi- 

interaksi lain di luar kelompoknya.

Issaac menyebut hal ini sebagai “fenomena identitas kelompok”. Sedangkan sosiologi 

yang tentunya mengamati purifikasi dari luar diri FPI mengatakan bahwa dari purifikasi tersebut
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akhirnya membentuk kelompok sosial berupa in group — out group, tempat dimana individu 

mengidentifikasikan dirinya sebagai in-groupnya, dan tergantung pada situasi-situasi sosial 

tertentu. (William G. Summer : Teori Sosiologi Modem).

In group merupakan kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya. 

Sedangkan out group selalu ditandai dengan suatu kelainan yang berwujud antagonisme atau 

antipati. Out group merupakan kelompok sosial oleh individu diartikan sebagai lawan dalam 

groupnya. Perasaan in group atau out group didasari dengan suatu sikap yang dinamakan 

etnosentris, yaitu adanya anggapan bahwa kebiasaan dalam kelompoknya merupakan yang

terbaik dibanding dengan kelompok lainnya. (Polak 1996: 166)

Kelompok seperti FPI dengan kondisi di atas merupakan gambaran bahwa mereka telah

mengacuhkan perasaan in group - out group bahwa tujuan lebih besar mengalahkan sentiment

dan loyalitas pada kelompoknya. Dampak dari perasaan in group - out group lah yang 

memunculkan sikap superioritas dengan anggapan bahwa “kelompokku lebih hebat dan paling 

benar dibandingkan kelompok lain” karena merasa telah memurnikan diri atau mempurifikasi 

diri. (Koentjoro dan Beben Rubianto : Radikalisme Islam dan Perilaku Orang Kalah Dalam 

Perspektif Psikologi Sosial).

1.5.3. Konsep Toleransi

Toleransi adalah istilah dalam konteks sosial, budaya dan agama yang berarti sikap dan 

perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda 

tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah 

beragama, dimana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan

atau

toleransi

agama-
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agama lainnya. Jadi toleransi antar umat beragama berarti suatu sikap manusia sebagai umat 

yang beragama dan mempunyai keyakinan, untuk menghormati dan menghargai manusia yang 

beragama lain. ^

Toleransi merupakan salah satu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formil. 

Kadang-kadang toleransi timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan, hal mana disebabkan

karena adanya watak orang perorangan atau kelompok kelompok manusia, untuk sedapat

mungkin menghindarkan diri dari suatu perselisihan (Soekanto,1982:71). Halim (2008) dalam
. j

arikel yang berjudul “Menggali Oase Toleransi”, menyatakan ada dua model toleransi, yaitu :

Pertama, toleransi pasif, yakni sikap menerima perbedaan sebagai sesuatu yang bersifat faktual.

Kedua, toleransi aktif, melibatkan diri dengan yang lain ditengah perbedaan dan keragaman. 

Toleransi aktif merupakan ajaran semua agama. Hakikat toleransi adalah hidup berdampingan 

secara damai dan saling menghargai di antara keragaman.

P1 http://id.wjkipedia.org/wiki/Toleransi diakses pada tanggal 20 Maret 2012
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1.6. Kerangka Pemikiran

Bagan Kerangka Pemikiran

Individu atau KomunitasKonstruksi Sosial 
yang akan diwujudkan

Internalisasi Agama Islam sebagai Ideologi 
FPI di Kota Palembang

Realitas Sosial Masyarakat di 
Kota Palembang

Objektivasi ^Eksternalisasi

Kerangka teoritis dasar yang dipergunakan dalam menganalisis radikalisme FPI dalam 

menegakkan kebaikan dan meniadakan kemungkaran adalah analisis teori Konstruksi Realita

Sosial, diperkenalkan oleh Peter Berger dan Thomas Luckman yang berupa Internalisasi,

Objektivasi, dan Eksternalisasi. Eksternalisasi menunjuk pada proses kreatif manusia, objektivasi

menunjuk pada proses dimana hasil-hasil aktivitas kreatif tersebut mengkonfrontasi individu

sebagai kenyataan objektif, dan internalisasi menunjuk pada proses dimana kenyataan eksternal 

itu menjadi bagian dari kesadaran subyektif individu atau internalisasi teijadi melalui proses

sosialisasi.

Terlihat bahwa konstruksi agama Islam yang ada dalam cara pandang berpikir FPI 

merupakan produk dari proses internalisasi yang mendorong para aktivis FPI untuk keluar dari 

struktur sosial masyarakat di Palembang secara umum. Internalisasi adalah peresapan kembali
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realitas tersebut oleh individu/komunitas dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur- 

struktur dunia obyektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subyektif.

Sebagai sebuah organisasi dengan beragam akar sosial, ada dua kelompok yang berperan 

dalam proses internalisasi FPI, yaitu masyarakat religius yang diwakili oleh para haba ib /ulama 

dan masyarakat awam. Pemahaman FPI dalam mengklarifiksikan perbuatan terbagi dua, yaitu 

ma ’ruf dan munkar.

Setelah terjadinya proses internalisasi dalam diri aktivis FPI dan mereka kemudian 

melakukan objektivasi yaitu keluar dari realitas sosial masyarakat Palembang, mereka 

mendirikan kelompok tersendiri yang berbeda dengan komunitas masyarakat Palembang yang 

ada. Pada tahap ini mereka mulai menarik garis pembeda dengan komunitas di luar kelompoknya

(purifikasi).

Obyektivasi adalah disandangnya produk-produk aktivitas itu (baik fisik maupun mental),

suatu realitas yang berhadapan dengan para produsennya semula, dalam bentuk suatu kefaktaan

yang eksternal terhadap para produsen itu sendiri. Setiap masyarakat yang terus berjalan dalam

sejarah akan menghadapi masalah pengalihan makna-makna terobyektivasinya dari satu generasi

ke generasi berikutnya.

Setelah itu mereka melakukan eksternalisasi yang tercermin dalam berbagai gerakan 

tegas sebagai manifestasi dari proses eksternalisasi, gerakan yang mereka lakukan merupakan 

upaya membangun konstruksi sosial yang sesuai dengan nilai nilai yang telah terinternalisasi 

dalam diri mereka.
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Eksternalisasi adalah suatu pencurahan kedirian manusia secara terus-menerus ke dalam 

dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Melalui eksternalisasi, 

mengekspresikan dirinya dengan membangun dunianya. Melalui eksternalisasi ini, masyarakat 

menjadi kenyataan buatan manusia.

manusia

Dengan perangkat agama Islam ini, para aktivis FPI melakukan proses eksternalisasi atas 

struktur sosial masyarakat Palembang yakni dengan cara keluar dan mengambil jarak terhadap 

realitas sosial masyarakat Palembang. Mereka berusaha membangun konstruksi sosial 

berdasarkan ideologi, pemikiran, dan pemahaman keagamaan yang FPI yakini.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Sifat dan Jenis Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif ini

diambil karena penelitian ini memilki pembatas secara sasaran atau objek tetapi harus digali

informasi sebanyak-banyaknya sehingga tidak memungkinkan untuk melakuan pelebaran objek.

Pendekatan kualitatif ini dilakukan di lapangan, peneliti mencoba melakukan observasi kecil

untuk menentukan permasalahan yang muncul di lapangan, kemudian barulah muncul rumusan

masalah.

Pengolahan data pun akan dilakukan secara langsung di lapangan dan keabsahan 

penelitian ini akan dicek kembali di lapangan. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yang 

bertujuan menggambarkan, menjelaskan, serta menguraikan suatu fenomena yang disertai 

dengan bukti-bukti dari berbagai sumber yang telah dinarasikan ke dalam bentuk ilmiah

(Soehartono 1995 : 53).
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Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, 

suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas pada peristwa sekarang. 

Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Natzir

1983:63).

Alasan digunakannya pendekatan kualitatif sebagai pendekatan penelitian adalah karena 

peneliti melihat sifat dari masalah diteliti yang dapat berkembang secara alamiah sesuai dengan 

kondisi dan situasi di lapangan. Peneliti juga berkeyakinan bahwa dengan pendekatan alamiah, 

penelitiannya akan menghasilkan informasi yang lebih kaya.

1.7.2. Strategi Penelitian

Studi kasus dapat diartikan sebagai suatu strategi penelitian yang mengkaji secara rinci

atas suatu latar atau satu orang subjek atau satu peristiwa tertentu. Studi kasus merupakan sarana

utama bagi penelitian emik, yakni penyajikan pandangan subjek yang diteliti sehingga dapat

ditemukan konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi 

faktual tetapi juga keterpercayaan (frustworthiness).

Stake (1995) mengemukakan jenis studi kasus yang lainnya. Yang pertama, studi kasus 

intrinsic yang merupakan usaha penelitian untuk mengetahui lebih dalam tentang suatu hal dan 

tidak dimaksudkan untuk membangun teori.

P1 http://www.asrori.com/2011/04/rancangan-penelitian-studi-kasus.html diakses pada tanggal 21 April 2012
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Dipilihnya studi kasus intrinsic sebagai rancangan strategi penelitian karena peneliti ingin 

mempertahankan keutuhan subjek penelitian dan tidak untuk menguji teori yang telah ada. 

Peneliti juga beranggapan bahwa fokus penelitian kualitatif biasanya akan lebih mudah dijawab 

dengan desain studi kasus. Studi kasus sendiri merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Jadi, 

sebuah penelitian yang menggunakan studi kasus sejatinya hanya menggunakan desain atau 

rancangan studi kasus, adapun pendekatannya tetap mengacu pada pendekatan kualitatif.

1.7.3. Fokus Penelitian

Mengingat pentingnya fokus penelitian tersebut, maka yang dijadikan fokus dalam 

penelitian ini adalah radikalisme dalam cakupan yang meliputi sikap fanatic dan

fundamentalistik Front Pembela Islam dalam amar ma’ruf nahi munkar di masyarakat. Penentuan

fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan.

1. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan 

membatasi bidang inquiry (penyelidikan), misalnya penulis akan menyelidiki sebab 

munculnya radikalisme tanpa memasuki ranah dimensi ke arah yang bersifat politis.

2. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi - eksklusi atau 

memasukan mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan, contohnya 

penulis akan mencari informasi dalam penelitian apakah hanya kriteria agama saja yang 

menjadi penyebab munculnya radikalisme. (Moleong : 2002 : 62).
r ■

1.7.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni markas Front Pembela Islam Kota Palembang yang terletak di J1 

Dr M Isa Lorong Gubah, Kelurahan Kuto Batu Palembang.
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1.7.5. Peranan Peneliti

Peranan peneliti dalam hal ini adalah pemeran serta sebagai pengamat. Buford Jungker 

(Patton, 1980 : 131-132) menggambarkan peranan peneliti sebagai pengamat, dalam hal ini tidak 

sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi melakukan fungsi pengamatan. Ia sebagai anggota 

pura-pura jadi tidak melebur sesungguhnya (Moleong, 1989). Peranan peneliti pada penelitian ini 

adalah sebagai pengamat, yang mengamati paham radikalisme pada ormas FPI

1.7.6. Unit Analisis Data

Unit penelitian adalah unit yang akan diteliti dan dianalisis. Sedangkan menurut 

Suharsini Arikunto, unit analisis adalah satuan-satuan yang menunjuk pada subjek penelitian unit

atau kesatuan yang menjadi sasaran dalam penelitian. Berdasarkan pengertian mengenai unit

analisis, maka unit analisis penelitian ini adalah ormas FPI di kota Palembang.

1.7.7. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi 

dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 1999 : 90). Teknik yang digunakan untuk 

menentukan informasi kunci (key informan) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi, 

dilakukan secara sengaja yaitu (purposive) sesuai dengan fokus penelitian (Bungin 2003 :53). 

Jadi penentuan informan dalam penelitian ini digunakan secampurposive yang ditetapkan secara 

s.-'ngaja dengan kriteria tertentu, adapun kriteria untuk menentukan informan adalah pemir. pin 

atau tokoh FPI di kota Palembang.
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1.7.8. Sumber dan Jenis Data

1) Data primer, yaitu sumber data utama yang berupa hasil pembicaraan dan tindakan serta 

beberapa keterangan dan informasi yang diperoleh langsung dari informan. Sumber data

dicatat melalui catatan, tertulis atau melalui pengambilan foto. Sumber data primer 

dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan objek penelitian. Dalam 

hal ini adalah tokoh, anggota, dan simpatisan FPI.

2) Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh bersifat secara tidak langsung mampu 

melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dari berupa sumber buku, majalah ilmiah, 

sumber dari arsip, dokumen pribadi, maupun dokumen resmi.

utama

1.7.9. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dalam proses pengumpulan data akan digunakan metode wawancara,

observasi dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi dilakukan melalui 

pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti dimana 

peneliti melakukan pengamatan atau pemusatan perhatian terhadap objek dengan 

menggunakan alat indera (mata dan telinga). Pada penelitian ini yang akan diobservasi 

adalah kelompok ormas FPI Palembang, 

b. Wawancara mendalam (indepth interview)
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Menurut Moleong (2002: 135) menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (interview) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode ini digunakan untuk mengungkap 

tentang paham radikalisme di dalam ormas FPL Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara yaitu instrumen 

yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada responden, 

c. Dokumentasi - :

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen. Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi ini adalah data 

sekunder yang berguna untuk menambahkan data-data dari data primer.

1.7.10. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitan ini akan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

Dimana dalam penelitian ini tidak menutup kemungkinan terhadap penggunaan data kuantitatif, 

karena sebenarnya data ini bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. 

Data kualitatif dapat dianalisis melalui tahapan sebagai berikut (Sitorus, 1994: 101-102):

1. Proses awal dimulai dengan menelaah seluruh reduksi data yang ada yang telah tersedia 

dari berbagai sumber yaitu pengamatan dan wawancara. Pada tahap ini, peneliti 

memusatkan perhatian pada data lapangan, yaitu pada ormas FPI di kota Palembang. 

Kemudian melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah 

ditentukan sebelumnya. Selanjutnya mereduksi data, yaitu pada tahap ini data yang 

terkumpul dan terekam dalam catatan-catatan lapangan dirangkum dan diseleksi.
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2. Kemudian penyajian (display) data yaitu pada tahapan ini data diolah dengan menyusun 

menyajikan ke dalam matriks-matriks atau teks naratif yang sesuai dengan keadaan

data yang telah direduksi, yang akan memudahkan pengkonstruksi data dan memudahkan 

mengetahui cakupan data terkumpul. Langkah ini dilakukan agar variasi-variasi yang 

ditemukan dalam penelitian ini akan tetap berada dalam konteks fokus penelitian dan 

tidak meluas di luar tema.

3. Penarikan kesimpulan adalah dengan memberi kesimpulan dari data yang telah direduksi 

atau disajikan. Seluruh data yang telah diproses pada tahap 1 dan tahap 2 diatas

dapat ditarik suatu kesimpulan guna mendapatkan intisari dari seluruh proses 

penelitian yang telah dilakukan.

atau

secara

umum

1.7.11. Teknik Triangulasi

Dalam rangka mencari validitas data dalam penelitian digunakan metode triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang

lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data 

itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber

lain (Moleong, 1988).

Dalam hal ini metode triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi data dengan 

menggunakan beberapa sumber untuk mengumpulkan data yang sama yaitu dengan 

melakukan kroscek dengan beberapa sumber yang berkaitan dengan penelit in ini, dan

sumber data yang akan kami jadikan data pembanding untuk 

mengkroscek data yang kami dapatkan berupa penelitian-penelitian sebelumnya dengan

dalam hal ini sumber
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fokus serupa di berbagai jurnal, artikel-artikel ilmiah, atau buku buku langsung yang dibuat

oleh orang orang dari Front Pembela Islam itu sendiri.

*r
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