
























 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Kemunculan ormas Islam semakin menambah keberagaman demokrasi di Indonesia dan 

memunculkan beragam komentar dari masyarakat umum. Sikap masyarakat yang akhirnya 

membentuk dua sisi pembentukan ormas yakni sisi negatif dan sisi positif. Salah satu ormas yang 

paling menarik perhatian publik pada era ini adalah Front Pembela Islam yang membawa visi 

dan misi berdasarkan amar ma'ruf nahi munkar. Di berbagai daerah masyarakat memiliki respon 

yang berbeda dalam menanggapi kegiatan dan aksi yang dilakukan FPI. 

Sikap yang ditunjukan oleh masyarakat umum ini pun beragam, ada yang mendukung 

adapula yang menolaknya. Salah satu tindakan nyata yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk 

dukungannya terhadap ormas Islam seperti FPI ini adalah dengan turut menjaga dan mengikuti 

setiap aksi yang dilakukan oleh FPI. Namun, dibalik dukungan tersebut juga tidak lepas dari 

penolakan-penolakan yang diterima FPI. Bentuk penolakan ini pun beragam caranya ada yang 

menggunakan cara berdemonstrasi untuk menolak keberadaan FPI, ada yang menggunakan 

aparat kepolisisan untuk menangkap oknum FPI yang dianggap memicu keributan di 

wilayahnya.  

Salah satu berita yang turut mendukung adanya aksi kekerasan yang dilakukan oleh FPI 

adalah kejadiaan yang terjadi di daerah Madura. Ormas FPI menggunakan kekerasan untuk 

mengusir dan menertibkan wilayah yang dianggap sebagai tempat penyimpangan atau lokalisasi 

(cnnindonesia, 2018). Aksi tersebut yang akhirnya semakin memunculkan kesan negatif FPI di 

masyarakat luas. Terlebih pada saat ini media seperti berita online dan juga media massa turut 

mengkontruksi realitas yang terjadi di masyarakat. Masyarakat awam yang lebih senang 



mengkonsumsi media yang terkait isu sensitif seperti agama lebih mudah untuk dijadikan alat 

media dalam mempertahankan kekuasaanya. Media memiliki kekuatan untuk membentuk 

pemberitaan konflik agama menjadi persolaan serius yang akhirnya dapat mempengaruhi opini 

masyarakat. 

Dari sekian banyak persolan di media yang menyudutkan aksi ormas yang dianggap 

bertentangan dengan aturan negara. Sehingga semakin memperkuat pula aksi dan kegiatan yang 

dilakukan oleh ormas yang bersangkutan untuk mempertahankan eksistensinya. Ormas Islam 

seperti FPI ini juga memiliki landasan beragama yang sesuai dengan ajaran para ulama dan nabi 

yakni berpegang teguh pada ahlusunnah waljamaah, namun selain menjalankn ajaran nabi FPI 

sendiri juga sangat menghormati keberadaan ulama-ulama khususnya ulama yang berada di jalan 

ahlusunnah wal jamaah. Ajaran aswaja ini diterima oleh hampir seluruh masyarakat Islam di 

dunia. 

Pemahaman ahlusunnah wal jamaah mayoritas digunakan oleh masyarakat Islam di 

Indonesia. Sehingga banyak organisasi Islam yang menjadikan ahlusunnah wal jamaah sebagai 

dasar dalam mengajarkan nilai Islam di Indonesia. Pemikiran yang dituangkan dalam ajaran 

ahlusunnah wal jamaah ini berjalan sesuai dengan kehidupan umat beragama di Indonesia yang 

multikultural dan beragam kelompok Islam. Selain itu paham ahlusunnah wal jamaah ini 

meyakini adanya tiga trilogi tauhid yakni tauhid Rabbubiyah, Illahiyah, dan Asma serta Sifat 

yang menjadi kesatuan dalam kalimat Laillahaillaallah (Tiada Tuhan Selain Allah). Sehingga 

bagi orang Islam yang berpaham Aswaja dengan meyakini ketiga tauhid tersebut maka golongan 

tersebut baru dapat dikatakan beriman kepada Allah. 

Pengaruh paham ahlusnunnah wal jamaah ini juga digunakan oleh masyarakat di 

Indonesia. Ajaran tersebut pula tidak terlepas dengan adanya pengaruh para kiai dan wali yang 



membawa ajaran Islam nusantara sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu wilayah di 

Indonesia yang mayoritas penduduk muslimnya besar adalah berada di Provinsi Banten. Provinsi 

Banten ini terkenal dengan ulama besarnya. Pada era penjajahan masyarakat banten dibawah 

pengaruh ulama salafi salah satunya adalah Abuya Dimyati yang terkenal membawa pengaruh 

ahlusunnah wal jamaah dan juga memiliki kemampuan untuk melawan penjajah sehingga ulama 

di Banten semakin memiliki pondasi yang kuat dan dihormati. 

Tataran budaya Islam di Banten menjadi patokan dan landasan kehidupan masyarakat 

Banten. Sehingga banyak didirikan pesantren salafi yang berpaham ahlusunnah wal jamaah. 

Salah satu kota di Banten yang memiliki mayoritas penduduk muslim ini juga ada di Kota 

Tangerang. Tangerang dengan logonya sebagai kota yang Ahlaqul Karimah sehingga penduduk 

dan pemerintah pun memperkuat logo tersebut dengan berbagai upaya dalam mempertahankan 

pengaruh Islam di kota Tangerang. Kebudayaan di Kota Tangerang memiliki beragam suku 

yakni suku Betawi, Sunda, Jawa dan Cina. Sehingga keberagaman Islam di Kota Tangerang 

sangat berbaur karena penduduknya sendiri tidaklah semua masyarakat lokal melainkan 

pendatang yang bekerja di Kota Tangerang. Dalam kehidupan sosialnya penulis melihat bahwa 

di Tangerang sendiri corak berkelompok ormas Islam tidak terlalu saling mendominasi satu sama 

lain. Dikarenakan paham ahlusunnah wal jamaah yang dijalankan oleh mayoritas umat Islam di 

Tangerang pada dasarnya adalah sama serta pengaruh pengetahuan beragama oleh Ulama yang 

berpaham aswaja dapat membawa persatuan dan harmonisasi di Kota Tangerang berjalan dengan 

kondusif.  

Paham Aswaja yang banyak digunakan oleh ulama dan tokoh agama di berbagai tempat 

juga gencar dilakukan kepada masyarakat Kecamatan Benda Kota Tangerang. Kecamatan Benda 

sendiri adalah kecamatan yang bersebalahan dengan fasilitas penerbangan yakni Bandara 



Soekarno Hatta. Adanya fasilitas publik yang mendukung keberadaan bandara ini juga sering 

menyalahi aturan dan ijin pembangunan oleh masyarakat setempat. Seperti yang telah diucapkan 

oleh narasumber setempat yang merupakan simpatisan dari FPI sekaligus warga asli kelurahan 

Benda, bahwa menurut penuturan salah satu warga pernah terjadi penolakan akan dibangunnya 

sebuah pusat perkantoran namun lahan yang digunakan untuk membangun bermasalah 

sedangkan warga di sekitar kampung Rawa Bokor Kelurahan Benda menolak karena kurangnya 

sosialisasi penggusuran dan juga tanah yang akan di gusur adalah tanah makam wakaf ulama. 

Sehingga pada saat itu diadakanlah kajian agama yang mengundang penceramah yang pada saat 

itu datang menjelaskan mengenai permasalahan yakni Kiai Fachrurozi yang merupakan ketua 

DPP FPI Banten turun tangan untuk memberikan penjelasan kepada warga setempat. Setelah 

aksi tersebut warga bersama-sama membuat petisi untuk menolak pembongkaran makam wakaf 

tersebut oleh pihak perusahaan
1
. 

Selain permasalahan tersebut di wilayah Kelurahan Benda Kecamatan Benda ini 

merupakan wilayah perkotaan yang lebih didominasi oleh pembangunan fisik dan juga 

memunculkan banyak warga pendatang sehingga melunturkan nilai-nilai sosial kultural seperti 

penghormatan kepada ulama sepuh yang mulai luntur akibat pengaruh banyaknya warga 

pendatang yang tidak memahami situasi sosial di Kelurahan Benda khususnya di Kampung 

Rawa Bokor. Sehingga akhirnya ulama-ulama di Kecamatan Benda ini bekerja sama untuk 

mengembalikan nilai budaya Islamiyah yang ada di Benda dengan menggandeng ormas FPI yang 

memang bertempat di wilayah tersebut. Beberapa tokoh agama yang dianggap memiliki ilmu 

agama yang lebih tinggi diantaranya adalah Kiai Haji Hambali sebagai Dewan Syuro Kecamatan 

                                                           
1
Wawancara dengan Mas Agoy salah satu simpatisan di Kampung Rawa Bokor Kecamatan Benda pada 12 Maret 
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Benda. Kiai Nurais (Alm), Ust. Nabawi sebagai pemiliki majlis Nurul Huda, Ust.Lukman, Ust 

Nuryadin,  Ust.Abdurrahman ketua dan pendiri Kampoeng Baca di Kecamatan Benda. 

Masyarakat di wilayah kecamatan Benda sebagian besar adalah umat Islam yang 

memiliki corak budaya Betawi. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Kiai Hambali selaku tokoh 

agama yang dihormati beliau mengatakan bahwa budaya Islam di kecamatan Benda ini diperkuat 

dengan adanya majlis ta'lim dan juga kelompok pemuda masjid yang selalu melestarikan budaya 

Islam melalui beberapa kegiatan seperti marawis, kosidah, hadroh dan juga melatih kemampuan 

pemuda di dengan membentuk sanggar pencak silat (Beksi) sebagai budaya warisan masyarakat 

Betawi. 

Namun dengan perwujudan pelestarian budaya Islam di Kecamatan Benda, turut pula 

meningkatkan perkembangan pembangunan dan kemunculan pendatang dari berbagai daerah 

yang ingin meningkatkan taraf ekonomi. Dari hal tersebut maka fasilitas penunjang dan juga 

tempat-tempat hiburan dibangun untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta 

pengunjung yang hanya sekedar singgah di Bandara Soekarno Hatta. Dampak dari pembangunan 

fasilitas tersebut yang akhirnya menimbulkan kekhawatiran oleh para tokoh masyarakat dan 

beberapa masyarakat lokal akan menggerus nilai-nilai Islam dan budaya lokal di Kelurahan 

Benda. Salah satu dampak yang terjadi dari fasilitas publik tersebut adalah dibangunnya hotel-

hotel kecil, panti pijat, tempat hiburan seperti tempat karoke, mall, dan lainnya. Keberadaan 

fasilitas itu memicu perdebatan dikarenakan ada beberapa tempat yang dianggap illegal 

beroperasi sebab mengadakan kegiatan yang diluar syariat Islam seperti panti pijat plus-plus dan 

mini bar di dalam hotel. Selain permasalahan adanya fasilitas ini muncul pula kegiatan 

mengkhawatirkan yakni adanya prostitusi akibat dampak dari penggusuran lokalisasi Dadap dan 



membuat para PSK bergeser ke wilayah Rawa Bokor yang berlokasi di kali perancis sekitar 

kampung Rawa Bokor untuk menyambung hidupnya. 

Seperti yang diberitakan oleh media online yang ditulis oleh Wahyudi pada tanggal 5 Mei 

2017 bahwa ormas FPI menggusur tempat yang dijadikan ajang maksiat prostitusi di daerah kali 

perancis (Pena Merdeka, 2017). Bukan karena hal lain, namun kegiatan ini sudah meresahkan 

warga pasalnya kegiatan itu dilakukan secara terbuka sehingga akhirnya warga lokal 

mengkhawatirkan akan berdampak kepada warga lain dan pemuda di sekitar tempat praktik 

tersebut. Sehingga FPI menulis pernyataan untuk menutup tempat tersebut kepada pemkot Kota 

Tangerang. Kemudian juga melakukan penyisiran di wilayah lokalisasi tersebut. 

Dari keberadaan fasilitas tersebut sehingga menimbulkan peluang munculnya hotel-hotel, 

tempat hiburan, panti pijat serta di beberapa lokasi di sekitar Benda juga terdapat tempat 

lokalisasi. Tempat-tempat tersebut menimbulkan keresahan bagi warga di dekat wilayah Bandara 

dan sekitarnya resah sehingga jajaran aparat bekerjasama dengan FPI untuk menyisirnya. 

Sehingga dengan aksi yang dilakukan oleh FPI masyarakat merasa simpatik. Kemudian bila ada 

kegiatan pengajian pun baik FPI maupun warga sekitar saling bekerjasama untuk mengamankan 

dan mendukung berjalannya kegiatan keagaaman seperti itu
2
. 

Dari hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh FPI ini akhirnya memberikan sedikit 

perubahan kepada masyarakat yang kemudian kegiatan tersebut dapat dibubarkan. Sehingga FPI 

sebagai ormas yang paling nyata dalam menyikapi kemungkaran mulai mengajak masyarakat 

untuk semakin memerangi perilaku menyimpang selain dalam aksi nahi munkarnya FPI juga 

mengadakan kajian Tabligh Akbar. Pergerakan FPI ini dilakukan berdasarkan asas Islam yang 

rahmatan lil alamin. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan menjadi wadah kerjasama antara kiai 
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atau ustad bersama umat Islam dalam menegakkan amar ma’ruf nahi munkar di setiap aspek 

kehidupan. 

Selain yang terjadi kemaksiatan di Kampung Rawa Bokor Kelurahan Benda. Pemberitaan 

lain terkait adanya pagelaran dangdut yang meresahkan warga Kecamatan Benda yang mana 

akan diadakan pagelaran dangdut pada tanggal 18 Februari 2018, namun kegiatan ini mendapat 

protes keras dari ulama dan masyarakat  yang tidak mengijinkan kegiatan tersebut berjalan, 

sebab di wilayah Benda sendiri masih kental akan nilai Islamiyah nya hal ini ditandai dengan 

banyaknya kobong-kobong pesantren sebagai tempat mengaji dan berkumpul pemuda di 

kelurahan Benda
3
. Sehingga warga mengajak FPI untuk bertindak tegas dalam membentuk 

musyawarah penolakan tersebut bersama kelompok MUI di Kecamatan Benda serta 

berkoordinasi dahulu dengan pihak kepolisian dan pemerintah Kecamatan Benda(Jundinews, 

2018) 

Dari berbagai macam pendapat pro dan kontra terkait keberadaan FPI. Penulis tertarik 

untuk mengambil fokus dengan melihat pandangan masyarakat Islam yang berpaham 

Ahlusunnah wal jama’ah di Kecamatan Benda dalam menilai kegiatan yang dilakukan oleh FPI 

dewan perwakilan cabang benda kota Tangerang. Alasannya adalah di wilayah kecamatan Benda 

sendiri mayoritas masyarakat Islam di daerah tersebut adalah beragama Islam yang berpaham 

Ahlusunnah Wal Jamaah dan menghormati keberadaan Ulama serta dapat memperkuat budaya 

Islam di Benda dengan cara-cara yang dikehendaki umat seperti memperkuat budaya Betawi, 

penguatan kelompok majlis, pembentukan karakter pemuda di Benda menjadi lebih Islami. 
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 Selanjutnya mayoritas di wilayah Benda mendukungnya dengan terlibat dalam setiap 

kegiatan yang diadakan FPI seperti tabligh akbar dan aksi-aksi lainnya yang mengatasnamakan 

Islam seperti aksi Bela Islam 212, Aksi Bela Ulama. Penulis tertarik ingin lebih mendalami lagi 

konstruksi makna amar ma’ruf nahi munkar FPI yang dilihat melalui kacamata masyarakat Islam 

yang berpaham Aswaja di Kelurahan Benda. Sehingga dengan menemukan penjelasan dan 

pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar wilayah FPI Benda maka akan dapat 

diketahui faktor apa saja yang membentuk pengetahuan masyarakat di Kelurahan Benda dalam 

mendukung pergerakannya.  

Fokus yang ingin penulis teliti adalah mengenai tahapan kontruksi makna masyarakat 

Islam yang berdasarkan Aswaja tentang tindakan amar ma’ruf nahi mungkar yang dilakukan 

oleh FPI dewan perwakilan cabang Benda kota Tangerang. Peneliti memfokuskan di wilayah 

Kelurahan Benda sebab sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut mendukung kegiatan FPI 

sehingga banyak aksi sosial dan keagamaan yang sering dijalankan dengan melibatkan elemen 

masyarakat. Di sisi lain, masyarakat di Kelurahan Benda ini merasakan adanya dampak fasilitas 

publik disekitar bandara yang tidak dibarengi dengan nilai moral pendatangnya yang baik 

menjadi kekhawatiran masyarakat akan banyaknya aksi maksiat, kemudian adanya tempat bekas 

prostitusi juga dijadikan kekhawatiran masyarakat lokal karena dapat mempengaruhi pemuda 

dan juga masyarkat yang lainnya. Kemudian untuk di wilayah Kelurahan Benda juga besar 

pengikutnya sebagian juga ada yang terlibat menjadi simpatisan dan adapula yang hanya sekedar 

mengetahui keberadaan FPI namun tidak mengikuti kegiatannya. Para simpatisan ini bukan 

hanya dari kalangan orang tua saja melainkan para remaja dan anak-anak. Sedangkan yang 

lainnya adalah simpatisan yang lebih banyak mendukung aksi-aksi tersebut melalui tabligh 

akbar.  



Secara sosiologis proses implementasi gerakan sosial yang merujuk ke nilai  Islami 

tersebut dengan besar dan luas mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat. Namun karena 

pemberitaan media yang membingkainya terkesan menyudutkan posisi FPI maka masyarakat 

luas menganggapnya bahwa pergerakan organisasi tersebut adalah gerakan yang radikal. Penulis 

berpendapat bahwa masyarakat di Kelurahan Benda Kecamatan Benda memiliki variasi yang 

beragam dalam menilai tindakan yang dilakukan oleh anggota FPI itu, sebab kegiatan yang 

dilakukan FPI Kecamatan Benda selalu menjadi sorotan masyarakat yang dinilai berani dalam 

menjaga, melindungi, serta memelihara syariat Islam dan mencegah perbuatan maksiat di 

wilayahnya.  

Dari pemaparan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk menjelaskan bagaimana tahapan 

kostruksi masyarakat Islam di Kelurahan Benda dalam menilai kegiatan Amar Ma’ruf Nahi 

Mungkar yang dilakukan oleh FPI Dewan Perwakilan Cabang Benda. Sehingga dengan mampu 

menjelaskan dan mengetahui pemahaman masyarakat tersebut dalam membangun pengetahuan 

mengenai amar ma'ruf nahi mungkar bersama FPI, masyarakat umum tidak hanya memandang 

sebelah mata pergerakan dan keberadaan FPI di kalangan masyarakat. Harapannya penulis juga 

mampu menganalisis seberapa besar pengetahuan dan pengalaman warga Islam yang berpaham 

Aswaja ini yang telah mendukung FPI dengan yang tidak mendukung dalam memperkuat 

jaringan FPI di Kelurahan Benda Kota Tangerang. 

Setiap masyarakat yang berinteraksi langsung bersama dengan FPI DPC Benda sudah 

pasti memiliki pemahaman yang bersifat intersubjektif dalam memandang setiap aksi dan 

kegiatan yang dilakukan oleh FPI sendiri karena hasil interpretasi manusia satu dengan yang 

lainnya berbeda sehingga menimbulkan berbagai macam pemahaman dalam menilai tindakan 

amar maruf nahi munkar yang FPI lakukan di sekitar Kelurahan Benda. Dalam penelitian ini, 



proses kegiatan yang dilakukan oleh FPI ditafsirkan oleh sebagian masyarakat sebagai sebuah 

kegiatan yang bermanfaat sebab dengan adanya FPI diharapkan kegiatan yang berlawanan 

dengan nilai-nilai sosial di masyarakat Kelurahan Benda dapat diminimalisir. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana analisis tahapan konstruksi masyarakat Islam Kelurahan Benda Kota 

Tangerang dalam memaknai kegiatan amar ma’ruf nahi munkar FPI DPC Benda? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penulis ingin menjelaskan analisis tahapan konstruksi masyarakat islam dalam memaknai 

kegiatan amar ma’ruf nahi munkar FPI DPC Benda Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota 

Tangerang. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Bagi Peneliti 

Penelitian ini bertujuan untuk meneruskan penelitian milik Nurrotul Badriyah 

yang hanya sebatas pada tataran kelompok FPI nya saja. Penelitian ini juga digunakan 

sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya dalam melihat FPI dari sudut 

pandang yang lain. Selain itu penelitian ini ingin memberikan kontribusi secara sosiologi 

agama bahwa keberagaman agama di Indonesia dapat mempengaruhi pola pikir dan cara 

pandang dalam menilai keberadaan ormas yang dibangun oleh masyarakat. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Masyarakat  



Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia memiliki 

cara pandang yang berbeda dalam menilai suatu organisasi. Sehingga dengan penelitian 

ini mampu menunjukan bahwasannya pergerakan FPI ini ditujukan kepada masyarakat 

agar dalam memahami pergerakan organisasi tidak hanya menafsirkannya melalui satu 

sumber saja melainkan lebih aktif terlibat dan menilai lebih bijak tujuan apa yang 

sebenarnya ingin dilakukan oleh organisasi tersebut.  

2. Bagi Pemerintah  

Penelitian ini juga ditujukan kepada pemerintah, khususnya Kementrian Agama 

dan Anggota DPR dalam membuat undang-undang dan aturan yang jelas terhadap 

keberadaan ormas serta peningkatan pemantauan antara golongan umat beragama dan 

ormas-ormas. Sehingga tidak menimbulkan perpecahan diantara setiap golongan. 

3. Bagi Ormas Islam  

Penelitian ini juga sebagai acuan kepada ormas-ormas islam lainnya agar saling 

mendukung dan menghormati cara pandang dan perbedaaan pergerakan dari masing-

masing keolompok organisasi masyarakat di Indonesia agar kekurangan dan kelebihan 

yang dimiliki masing-masing ormas dapat dijadikan cara bekerjasama saling mengisi dan 

memperkuat keutuhan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya penelitian ini juga 

digunakan sebagai bahan pertimbangan ormas FPI di tempat lainnya agar tetap terus 

menjaga kepercayaan masyarakat sekitar dan menghormati setiap tokoh agama dan tokoh 

masyarakat di sekitar FPI berada.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan penulis untuk mengembangkan 

penelitian yang memiliki fokus yang baru. Selain itu, penelitian terdahulu digunakan 

oleh peneliti untuk menjelaskan adanya persamaan maupun perbedaan serta metode 

apa saja yang digunakan oleh penelitian terdahulu dalam meneliti tema penelitian 

yang sama. Untuk penelitian terdahulu penulis merujuk kepada penelitian yang 

dimiliki oleh Nurotul Badriyah, Najiullah, dan Muhamad Bizar. 

Pada penelitian Nurotul Badriyah (2013) judul Amar Ma’ruf Nahi Munkar 

dalam Perspektif FPI (Studi Kasus di Kota Surabaya) dalam penelitian ini ditunjukan 

bahwa di sini Front Pembela Islam (FPI) menawarkan jawaban mengenai persoalan 

sosial yang dihadapi masyarakat, dengan visi menegakkan Amar Ma’ruf Nahi 

Munkar yaitu memerintah kepada segala kebaikan dan memerangi segala 

kemunkaran temuan penelitian tentang gerakan amar ma’ruf nahi munkar FPI ini 

adalah; Pertama, gerakan Islam radikal-fundamentalis seperti yang diasumsikan oleh 

banyak kalangan masyarakat tetapi lebih kepada gerakan yang mencoba mencari 

legitimasi agama demi mewujudkan kepentingannya. Kedua, gerakan FPI muncul 

sebagai cermin dari adanya konflik politik di tengah masyarakat yang sedang kacau 

akibat hilangnya kekuatan aparatur negara yang memiliki otoritas untuk menjaga 

tatanan sosial masyarakat. Karena gerakan ini tidak bersifat ideologis maka 

keberadaannya sangat tergantung pada kekuatan politik yang berada di belakangnya. 



 

Selain itu, gerakan FPI terbukti terjadi akibat adanya dorongan kelompok 

kepentingan dan terjadinya pertukaran kepentingan antara elit yang memanfaatkan 

sentimen dan emosi masa terhadap simbol-simbol agama. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun tentang metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah in depth interview (wawancara mendalam), library research, 

observasi, dan dokumentasi.Sedangkan teori yang dipakai adalah teori 

fundamentalisme dan modernism, teori pertukaran sosial, teori konflik, dan teori 

structural fungsional(Badriyah, 2013). Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah dengan memperlihatkan sisi dalil agama yakni amar ma’ruf nahi 

munkar yang dijadikan strategi pergerakan ormas FPI 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Najiullah (2016) dengan judul 

“Pengaruh Gerakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar FPI Cabang Kasemen Terhadap 

Persepsi Masyarakat di Kecamatan Kasemen Serang-Banten” hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa variabel persepsi masyarakat jika dikaitkan dengan variable 

gerakan amar ma'ruf nahi munkar menurut tanggapan responden atau masyarakat 

yang tinggal di kecamatan Kasemen diketahui bahwa tanggapan responden atau 

masyarakat yang tinggal di Kecamatan Kasemen dalam penelitian ini masih berada 

pada kategori yang baik dengan skor actual sebesar 5.693, dimana skor aktual 

tersebut berada di rentang kategori baik sebesar 5400 dan kategori sangat baik 

sebesar 7.200. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui terdapat pengaruh 

Gerakan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar FPI Cabang Kasemen terhadap Persepsi 

Masyarakat di Kecamatan Kasemen Kota Serang Tahun 2016. Hasil tersebut 



 

berdasarkan kriteria pengujian hipotesis yakni apabila nilai thitung ≥ ttabel (35,778 ≥ 

1,984) dan nilai signifikasi sebesar 0.000 ≤ alpha (0.05), maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan proportionate stratified random sampling dengan jumlah responden 

sebanyak 100 orang. Dengan menggunakan uji statistic SPSS(Najiullah, 

2016).Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama 

melihat melalui kacamata masyarakat dalam menilai gerakan amar ma’ruf nahi 

munkar yang dilakukan oleh FPI. Perbedaan dari penelitian ini adalah penulis 

menspesifikasikannya kepada masyarakat yang beragama Islam karena memiliki 

pengetahuan beragama yang sama.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh M. Bizar (2017) dengan judul “Sikap 

Masyarakat Terhadap Pola Pencegahan Nahi Munkar Kelompok FPI (Studi 

Penelitian Di Pantai Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)”. Hasil penelitian 

menerangkan dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa pencegahan nahi munkar yang 

dilakukan oleh kelompok FPI di pantai Lhoknga banyak menimbulkan sikap 

ketidakberpihakan masyarakat setempat dalam menilai cara yang dilakukan oleh FPI 

saat datang langsung ke lokasi pantai. Hal ini disebabkan karena dari aksi yang 

dilakukan oleh FPI di pantai Lhoknga telah menimbulkan kerugian terhadap para 

pedagang disana dan mempengaruhi simpati pengunjung maupun masyarakat sekitar 

pantai terhadap kelompok tersebut dengan reaksi kericuhan. Selain itu pula, nilai 

moral dan keagamaan serta emosi yang telah ditimbulkan dari masyarakat merupakan 

faktor-faktor penting yang mempengaruhi sikap mereka terhadap pola pencegahan 



 

nahi munkar tersebut di pantai Lhoknga.Metode penelitian dilakukan dengan 

menggunakan metode kualitatif (Bizar, 2017). 

Adapun dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas lebih 

mengedepankan konteks secara umum mengenai tindakan amar ma'ruf nahi mungkar 

yang dilakukan FPI namun, tidak secara spesifik menjelaskan bentuk atau 

karakterisitik masyarakatnya yang menilai gerakan FPI tersebut selain itu dalam 

penelitian terdahulu hanya pada sisi penilaian dasar saja oleh masyarakat umum baik 

itu yang mendukung maupun tidak.  

Sehingga dengan merujuk pada penelitian terdahulu tersebut penulis 

mengambil fokus yang baru yakni pada konstruksi masyarakat Islam berpaham 

Aswaja dalam menilai FPI. Selama ini beberapa wilayah di Indonesia banyak yang 

menolak keberadaan FPI karena dianggap terlalu radikal dan juga bertentangan 

dengan kultur budaya Islam masyarakat Indonesia. Namun pada wilayah Kelurahan 

Benda sendiri masyarakat sangat terbuka dan dicirikan bahwa masyarakat Islam di 

Benda adalah yang mengikuti aturan Islam Ahlusunnah wal jamaah serta 

melestarikan kebudayaan Islam Betawi dengan beragam cara, sehingga FPI hadir di 

Kecamatan Benda untuk mempertahankan nilai-nilai Islamiyah masyarakat lokal. 

Sehingga keberadaan FPI dapat diterima dan membantu masyarakat dalam 

meminimalisir kegiatan yang dianggap menyimpang di wilayah Kelurahan Benda. 

Penelitian ini berusaha menjelaskan pemahaman masyarakat Islam di Benda 

baik simpatisan maupun kelompok majlis ta'lim dan tokoh masyarakat yang sebagian 

besar melakukan kegiatan keagamaan bersama dengan FPI. Karena sebagian 



 

masyarakat di wilayah Benda sendiri adalah para simpatisan yang terlibat dalam 

kegiatan FPI namun mereka tidak menjadi anggota dalam organisasi FPI secara 

langsung. 

Banyaknya kemunculan organisasi masyarakat Islam menimbulkan adanya 

perbedaan berpendapat masyarakat dalam menilai dan menunjukan sikapnya kepada 

suatu organisasi massa tertentu. Kemudian adanya pembingkaian yang dilakukan 

media cenderung menggiring pemahaman masyarakat menjadi berbeda-beda 

sehingga penulis berusaha untuk menjelaskan bahwasannya setiap elemen masyarakat 

berhak berpikir secara kritis sebelum memutuskan untuk menilai baik atau tidaknya 

organisasi massa tersebut. 

Penelitian ini ingin melihat pengetahuan masyarakat Kelurahan Benda yang 

telah memiliki nilai-nilai Aswaja dan telah terinternalisasi melalui kegiatan 

keagamaan yang kemudian hal tersebut dipengaruhi oleh kehadiran Tokoh agama 

yang memperkuat nilai-nilai Islam dengan paham Ahlusunnah Wal Jamaah yang 

dimilikinya. Kemudian kehadiran FPI yang akhirnya menunjukan eksistensinya di 

Kelurahan Benda dengan visi misi amar ma'ruf nahi mungkarnya yang sejalan dengan 

harapan masyarakat di Benda yang wilayahnya terpengaruh oleh keberadaan bandara 

yang memicu tempat-tempat illegal dan menimbulkan kemaksiatan. Selanjutnya 

karena dari adanya penanaman nilai keislaman dan aksi yang ditunjukan FPI tersebut 

masyarakat memiliki pemahaman yang sama dengan FPI dalam membasmi 

kemungkaran di Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang.  

 



 

 

 

2.1Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Terkini 

 Penelitian A Penelitian B Penelitian C Penelitian 

Sekarang 

Judul Nurotul 

Badriyah 

(2013) Amar 

Ma’ruf Nahi 

Munkar dalam 

Perspektif FPI 

(Studi Kasus di 

Kota Surabaya) 

Najiullah 

(2016) 

Pengaruh 

Gerakan 

Amar Ma’ruf 

Nahi Munkar 

FPI Cabang 

Kasemen 

Terhadap 

Persepsi 

Masyarakat 

di 

Kecamatan 

Kasemen 

Serang-

Banten 

M. Bizar (2017) 

Sikap Masyarakat 

Terhadap Pola 

Pencegahan Nahi 

Munkar 

Kelompok FPI 

(Studi Penelitian 

Di Pantai 

Lhoknga 

Kabupaten Aceh 

Besar) 

Putri Aulia 

Konstruksi 

Makna Atas 

Kegiatan Amar 

Maruf Nahi 

Munkar FPI 

Dewan 

Perwakilan 

Cabang Benda 

Oleh 

Masyarakat 

Islam Kelurahan 

Benda Kec. 

Benda Kota 

Tangerang. 

 

Metode Metode 

kualitiatif, 

pengumpulan 

data yang 

digunakan 

adalah in depth 

interview 

(wawancara 

mendalam), 

library research, 

observasi, dan 

dokumentasi. 

 

Metode 

kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

teknik 

analisis 

SPSS.  

Metode Kualitatif Metode 

penelitian 

Kualitatif 

Deskriptif, 

dengan 

menggunakan 

teori kontstruksi 

sosial Peter L 

Berger 



 

Fokus 

Penelitian 

Menjelaskan 

konsep amar 

ma’ruf nahi 

munkar 

berdasarkan 

perspektif FPI. 

Ingin melihat 

kuatnya 

pengaruh 

gerakan amar 

ma’ruf nahi 

munkar pada 

pola 

persepesi 

masyarakat 

wilayah 

Kasemen 

yang 

tempatnya 

sering 

dijadikan 

ajang 

maksiat.  

Melihat kepada 

respond dan sikap 

masyarakat akibat 

dari tindakan nahi 

munkar berupa 

penertiban di 

Pantai Lhoknga 

Aceh 

Ingin 

Menjelaskan 

Konstruksi 

makna terkait 

tindakan amar 

ma’ruf nahi 

munkar FPI 

berdasarkan 

persepktif 

masyarakat 

Islam di 

Kelurahan 

Benda 

Kecamatan 

Benda. 

Persamaa

n 

Ingin 

melakukan 

penelitian 

terkait tindakan 

amar ma’ruf 

nahi munkar 

Melakukan 

penelitian 

untuk 

melihat 

persepsi 

yang 

objeknya 

adalah 

masyarakat 

dalam 

menilai 

tindakan 

amar ma’ruf 

nahi munkar.  

Melakukan 

penelitian dengan 

melihat 

responden juga 

sikap masyarakat 

dalam menilai 

tindakan 

penertiban yang 

dilakukan FPI.  

Melakukan 

penelitian 

melalui dalil 

amar ma’ruf 

nahi munkar 

dengan 

melihatnya pada 

perspektif 

masyarkat 

khususnya Islam 

yang berpaham 

Ahlusunnah Wal 

Jamaah.  

Hasil 

Peneltian 

Pertama, 

gerakan Islam 

radikal-

fundamentalis 

seperti yang 

diasumsikan 

oleh banyak 

kalangan 

masyarakat. 

berdasarkan 

hasil 

pengujian 

hipotesis, 

diketahui 

bahwa 

terdapat 

pengaruh 

gerakan amar 

Hasil penelitian 

menerangkan 

bahwa dalam hal 

ini dapat 

dinyatakan bahwa 

pencegahan nahi 

munkar yang 

dilakukan oleh 

kelompok FPI di 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukan 

bahwa proses 

konstruksi 

makna ini 

dimulai dari 

tahap 

obyektivasi 



 

Tetapi lebih 

kepada gerakan 

yang mencoba 

mencari 

legitimasi 

agama demi 

mewujudkan 

kepentingannya

. Kedua, 

Gerakan FPI 

muncul sebagai 

cermin dari 

adanya konflik 

politik di 

tengah 

masyarakat 

yang sedang 

kacau akibat 

hilangnya 

kekuatan 

aparatur negara 

yang memiliki 

otoritas untuk 

menjaga 

tatanan sosial 

masyarakat. 

Karena gerakan 

ini tidak 

bersifat 

ideologis maka 

keberadaannya 

sangat 

tergantung pada 

kekuatan politik 

yang berada di 

belakangnya. 

Selain itu, 

gerakan FPI 

terbukti terjadi 

akibat adanya 

dorongan 

ma’ruf nahi 

munkar oleh 

FPI terhadap 

persepsi 

masyarakat 

kecamatan 

kasemen 

Serang-

Banten hal 

ini 

ditunjukan 

dengan sikap 

FPI yang 

melakukan 

penertiban 

tempat 

maksiat 

dengan tertib 

dan 

memberikan 

ajaran secara 

agama 

kepada 

masyarkat 

sekitar 

wilayah 

penertiban 

dan tidak 

melakukan 

pengrusakan 

tempat 

kemaksiatan 

sehingga 

tidak 

menimbulka

n konflik 

kepada 

masyarakat 

di sekitar 

wilayah. 

pantai Lhoknga 

banyak 

menimbulkan 

sikap 

ketidakberpihaka

n masyarakat 

setempat dalam 

menilai cara yang 

dilakukan oleh 

FPI saat datang 

langsung ke 

lokasi pantai. Hal 

ini disebabkan 

karena dari aksi 

yang dilakukan 

oleh FPI di pantai 

Lhoknga telah 

menimbulkan 

kerugian terhadap 

para pedagang 

disana dan 

mempengaruhi 

simpati 

pengunjung 

maupun 

masyarakat 

sekitar pantai 

terhadap 

kelompok 

tersebut dengan 

reaksi kericuhan. 

masyarakat yang 

memiliki 

pengetahuan 

Islam untuk 

mempertahanka

n nilai 

ahlusunnah wal 

jamaah di 

Kelurahan benda 

dengan salah 

satunya 

mendukung 

kegiatan anti 

kemaksiatan. 

Selanjutnya 

pada tahapan 

eksternalisasi 

masyarakat yang 

meyakini bahwa 

amar ma’ruf 

nahi mungkar 

perlu dilakukan 

bersama dengan 

turut terlibat 

dalam beberapa 

kegiatan yang 

dilakukan FPI 

namun disisi 

lain adapula 

masyarakat yang 

tidak ikut 

dikarenakan 

kesibukan dalam 

mengurus 

kegiatan majlis 

ta’lim nya. 

Tahap yang 

terakhir adalah 

internalisasi dari 

hasil kegiatan 

yang dilakukan 



 

kelompok 

kepentingan 

dan terjadinya 

pertukaran 

kepentingan 

antara elit yang 

memanfaatkan 

sentimen dan 

emosi masa 

terhadap 

simbol-simbol 

agama. 

 

masyarakat 

dengan FPI, 

mereka  

merasakan 

adanya hasil 

yang positif dari 

aksi FPI yakni 

berkurangnya 

tempat maksiat 

dan proses 

kegiatan 

keagamaan 

semakin 

kondusif berkat 

diamankan oleh 

FPI 

Sumber: Olahan Peneliti, 2018 

Tabel 1. Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Terkini 

2.2 Definisi Konseptual 

2.2.1 Konstruksi Makna 

Eksistensi organisasi massa khususnya yang mengatasnamakan agama yakni 

FPI yang sudah sejak era reformasi menunjukan kiprahnya di hadapan publik. 

Dengan mengusung dalil amar ma'ruf nahi mungkar FPI bergerak dan berjuang 

menegakan syariat Islam di Indonesia.Namun, kembali lagi kepada kondisi 

masyarakat Indonesia yang beragam bahwasannya masyarakat memiliki pandangan 

yang berbeda sebab pengetahuan masyarakat memiliki variasinya masing-masing. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis ini ingin menjelaskan konstruksi 

makna yang dibentuk oleh masyarakat di Kelurahan Benda Kota Tangerang yang 

dalam konteks di lapangan adalah masyarakat Islam yang mayoritas bersuku Betawi 

di Kelurahan Benda yang beraliran Ahlusunnah wal jamaah. Istilah terkait konstruksi 



 

ini dijelaskan sebagai proses pemahaman yang dibentuk karena adanya interaksi dan 

tindakan yang dilakukan oleh masing-masing individu secara terus-menerus dan 

membentuk sebuah realitas sosial yang dimaknai secara subyektif. Berger dan 

Luckman mengatakan institusi tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui 

tindakan dan interaksi manusia. Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat 

nyata secara obyektif, namun pada kenyataannya semuanya dibangun dalam definisi 

subjektif melalui proses interaksi. Masyarakat sendiri sebagai pencipta makna yang 

bertindak dalam kesehariannya memiliki dua sisi yang pertama adalah masyarakat 

sebagai realitas obyektif yang melakukan aktivitas diluar kediriannya kemudian yang 

kedua masyarakat sebagai realitas subyektif adalah hasil penerimaan kehidupan yang 

terus berulang lalu diinternalisir ke dalam dirinya sebagai sebuah pengetahuan yang 

kemudian dimaknai secara subyektif oleh setiap individu. 

Pemahaman masyarakat Islam di wilayah Benda terhadap keberadaan FPI 

didasari bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh FPI selalu melibatkan 

partispasi masyarakat di sekitar wilayah Benda. Selain itu, berdasarkan hasil 

wawancara peneliti dengan salah satu tokoh ulama yang mendukung kegiatan FPI 

menganggap bahwa FPI dengan sungguh-sungguh membela Islam dan sangat 

menghormati kelompok masyarakat yang lain. Berdasarkan hasil pengamatan penulis 

proses interaksi dan komunikasi terjadi pada saat FPI mengadakan kegiatan pengajian 

dan tabligh akbar di wilayah Benda FPI mengundang beberapa ulama yang Non FPI 

untuk menjadi tamu dan menghadiri acara dakwahnya, begitu pula ketika ada 

kegiatan majlis taklim mingguan maupun acara pengajian di masjid maupun mushola 



 

yang diadakan oleh warga umum bersama kiai non FPI seluruh laskar FPI menjaga 

ketat dan menghormati acara tersebut sehingga kondusif. Dari hubungan timbal balik 

yang terjadi itulah maka masyarakat kecamatan Benda yang mayoritas beragama 

muslim memberikan rasa simpati oleh kegiatan FPI. Secara singkat dapat diartikan 

bahwa konstruksi makna ialah proses sosial yang terjadi ketika individu mengatur 

dan menyimpulkan tanda yang telah diterimanya secara berulang-ulang kemudian 

dinterpretasikan ke dalam lingkungan sekitarnya.  

2.1.2 Amar Ma’ruf Nahi Munkar 

Menurut (Al-Audah, 1996) dalam Nurotul (Badriyah, 2013) Amar Ma’ruf 

Nahi Munkar adalah segala sesuatu yang diketahui oleh hati dan jiwa tentram 

kepadannya, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT. Sedangkan nahi munkar 

adalah yang dibenci oleh jiwa, tidak disukai dan dikenalnya serta sesuatu yang 

dikenal keburukannya secara syar’i dan akal. Sedangkan pendapat lain dari Ibnu 

Taimiyah menjelaskan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar merupakan tuntunan yang 

diturunkan Allah dalam kitab-kitabnya, disampaikan oleh Rasulnya, dan merupakan 

bagian dari syariat Islam (Taimiyah, 1995: 15).  

Dijelaskan pula oleh Syeikh Ibnu Taimiyah bahwa hukum dari mengajak Al-

Maruf dan menjauhi Al-Munkar, termasuk diantara fardhu kifayah. Kewajiban ini 

adalah kewajiban atas keseluruhan umat, dan ini yang disebutkan oleh para ulama 

sebagai fardhu kifayah. Apabila dari segolongan umat melaksanakannya, maka 

gugurlah kewajiban itu dari yang lain. Seluruh umat dikenai kewajiban itu, tetapi bila 



 

segolongan umat telah melaksanakannya, maka tertunaikan kewajiban itu dari yang 

lain (Taimiyah, 1998: 4) 

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Allah sangat jelas 

memerintahkan umatnya untuk menyebarkan kebaikan kepada semua umat karena 

hal tersebut merupakan tugas utama umat Islam. Adapun motivasi untuk mengerjakan 

amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah karena adanya keinginan untuk mendapatkan 

Ridho dari Allah SWT, takut mendapatkan siksaan di akhirat jika tidak 

melakukannya padahal umat tersebut telah mengetahuinya, takut akan hukuman yang 

diberikan oleh Allah apabila segala bentuk larangan Nya dilanggar dan tetap 

dijalankan. 

Menurut Nurotul Badriyah dalam masyarakat muslim amar ma'ruf dan nahi 

mungkar merupakan hak dan juga kewajiban bagi mereka, anjuran tersebut juga 

menjadi acuan dalam kehidupan berpolitik dan sosial, al-Qur'an dan hadits nabi telah 

menjelaskan makna tersebut untuk dijadikan pedoman umat muslim dalam 

memberikan nasihat atau kritik bagi para pemegang kekuasaan dalam masyarakat, 

dan minta penjelasan hal-hal yang terkait keadilan bagi masyarakat, atau mengingkari 

hal-hal yang tidak menjadi maslahat bagi rakyat(Badriyah, 2013).  

Landasan awal untuk mengetahui kebaikan dan kemungkaran ini adalah pada 

syariat di satu sisi, kemudian kesejahteraan umat di sisi yang lain. Dalam konteks 

kehidupan nyata saat ini persoalan kemungkaran menjadi suatu yang pelik bila 

melihat kepada kekuasaan penguasa yang berdiri diatas kepala rakyatnya sendiri. Al-

quran sendiri menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah berfirman bila ada kezaliman 



 

yang dilakukan oleh penguasa dan diamnya rakyat atas kezaliman tersebut maka hal 

tersebut merupakan suatu dosa besar yang akan mendapatkan kesulitan di dunia dan 

siksaan di akhirat kelak (Badriyah, 2013).  

Selanjutnya dengan melihat kepada pernyataan yang telah tertulis dalam Al-

qur'an tersebut maka gerakan Islam yang berada di Indonesia ini dengan gencar 

menyebarkan suatu tindakan kebaikan yang masing-masing berbeda dalam penafsiran 

dan praktiknya.Salah satu yang menjadi kekuatan FPI ini adalah dengan dalil amar 

ma'ruf nahi mungkar tindakan yang dilakukan FPI sudah bukan melihat kepada 

kemaksiatan yang sifatnya perseorangan melainkan kemaksiatan yang bersifat 

struktural. Maka dengan kenyataan seperti itu, FPI menghimpun seluruh umat untuk 

bersatu memberantas kekejaman para penguasa. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa FPI bertujuan untuk 

mempertahankan amar ma'ruf nahi mungkar. Menurut penjelasan(FPI, 1999) dalam 

Buku Risalah Ahlussunnah Wal Jama'ah sebelumnya bahwa amar ma'ruf adalah 

perintah untuk melakukan segala perkara yang baik menurut akal dan hukum syar'a. 

Sedangkan nahi mungkar adalah mencegah setiap kejahatan atau kemungkaran yakni 

setiap perkara yang dianggap buruk oleh syar'a dan hukum akal (Tim Aswaja NU 

Center PWNU Jawa Timur, 2012). 

Walaupun banyak kegiatan FPI yang berbau sosial namun media 

mengkonstruksikan kepada masyarakat bahwa FPI adalah sebuah organisasi 

masyarakat yang anarkis. Realitas tersebut menggiring opini masyarakat baik 

sehingga ada yang mendukung maupun yang tidak mendukung FPI. Namun di sisi 



 

lain FPI juga tetap membenarkan apa yang dilakukan mereka sudah berdasarkan tata 

cara prosedur formal dan dalil amar ma'ruf nahi mungkar sebagai penguat segala 

kegiatanya. Dalam mencapai tujuan amar ma'ruf, FPI mengutamakan metode 

bijaksana dan lemah lembut melalui langkah-langkah seperti mengajak dengan 

hikmah (kebijaksanaan dan lemah lembut), memberi mau'izzah hasanah (nasihat 

yang baik), dan berdiskusi dengan cara yang terbaik. Sedangkan dalam melakukan 

nahi mungkar, FPI mengutamakan sikap yang tegas melalui langkah-langkah dengan 

menggunakan kekuatan atau kekuasaan bila mampu dan menggunakan lisan dan 

tulisan, bila kedua langkah tersebut tidak mampu dilakukan, maka nahi mungkar 

dilakukan dengan menggunakan hati, yang tertuang dalam ketegasan sikap untuk 

tidak menyetuji segala bentuk kemungkaran(Ng, 2006). FPI juga kerap menggunakan 

dalil dalam Al-qur'an Surat Al- Imron ayat 104 yakni " Dan hendaklah ada di antara 

kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang 

ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; mereka adalah orang-orang yang 

beruntung." 

Selain dakwah, amar ma'ruf dan nahi mungkar, terdapat ayat yang berkaitan 

untuk menyerukan tentang perang melawan kemaksiatan. Hal tersebut bukanlah 

alasan semu karena FPI sendiri melihat berbagi macam kemungkaran, seperti 

peredaran narkoba, perjudian, film-film porno di Indonesia, saat ini bukan lagi 

kemaksiatan individual bahkan sudah menjadi kemaksiatan struktural(Tim Aswaja 

NU Center PWNU Jawa Timur, 2012). Dalam penelitian yang dilakukan ini, penulis 

ingin memfokuskannya pada metode tindakan amar ma'ruf nahi mungkar yang 



 

dilakukan oleh FPI DPC Kecamatan Benda sehingga mampu menarik dukungan dan 

simpatisan yang besar adalah umat Islam yang berlatar belakang pemahaman 

Ahlusunnah Wal Jamaah. 

2.2.3 Masyarakat Islam Ahlusunnah Wal Jamaah Kelurahan Benda 

Karakterisitik masyarakat di sekitar wilayah Kelurahan Benda adalah 

mayoritas beragama Islam. Aliran mahdzab yang lebih banyak di ikuti oleh 

masyarakat Islam Benda dalam tataran fiqih atau peribadatan adalah mahdzab Syafi'i 

yang apabila dikategorikan kepada golongan aliran Islam di Indonesia yang 

penganutnya lebih dominan ke mahdzab tersebut adalah masyarakat golongan Islam 

yang memilik paham Ahlusunnah Wal Jamaah.  

Masyarakat Islam di kecamatan Benda mayoritas adalah suku Betawi yang 

telah lama memelihara tradisi dan syariat Islam.Ajaran Ahlusunnah wal jamaah yang 

mengajarkan sikap toleransi serta mengikuti ajaran para nabi dan sahabatnya serta 

menghormati ulama membentuk kepribadian dan karakter masyarakat di kelurahan 

Benda menjadi pribadi yang religius. Penyebaran budaya Islam ini juga diperkuat 

dengan pengaruh ulama yang sering disebut Kiai, Ustads, atau Mualim yang memiliki 

ilmu agama Islam yang lebih tinggi dan dihormati di wilayah Kelurahan Benda. 

Menurut wawancara yang dilakukan oleh salah satu kiai di Benda mengatakan bahwa 

masyarakat Islam di Kelurahan Benda masih mengikuti tradisi maulid nabi, tahlilan, 

yasinan pada malam jum'at, solawatan pada majlis taklim.
1
 Selanjutnya tradisi yang 

dilakukan oleh masyarakat Betawi pada umumnya pun juga dilakukan oleh 

                                                           
1
 Wawancara dengan Kiai Hambali dan Ustad Nabawi pada Tanggal 21 Maret 2018  



 

masyarakat di Kelurahan Benda seperti tradisi ziarah kubur, nujuh bulan, haul, 

ratiban, dan nifsu syaban. Dalam menentukan bulan Ramadhan pun masyarakat selalu 

menghitung hilal dengan persetujuan oleh kalangan tokoh agama dan ormas Islam 

lainnya.Masyarakat di Kelurahan Benda juga dalam memperingati bulan Ramadhan 

sebelumnya selalu mengadakan kegiatan pawai obor keliling kampong dengan 

mengucapkan sholawat nabi sebagai rasa syukur kepada Allah karena dapat bertemu 

dengan bulan Ramadhan serta memberikan kabar bahagia tersebut melalui pawai 

Obor. Tradisi di Masyarakat Benda ini biasanya juga dilakukan bersama FPI yang 

memang menjadi slaah satu penggerak dan pemersatu nilai Islam di Kelurahan 

Benda. 

Dalam praktik peribadatan dan penerapan syariat adanya paham Ahlsunnah 

wal jamaah yang diperkuat oleh faktor adanya ulama juga mempengaruhi masyarakat 

yang semakin sadar untuk menjaga wilayahnya dari tindakan kemaksiatan. Cara yang 

dilakukan tersebut merupakan syariat yang harus dilakukan seluruh umat islam untuk 

menjalankan amar ma’ruf nahi mungkar. Dalil tersebut yang tertuang di surat al 

imron ayat 104 merupakan anjuran kepada seluruh umat muslim yang meyakini al-

qur’an. Selanjutnya untuk memperkuat dalil tersebut, hal ini ditunjukan di kelurahan 

Benda bahwa di lokasi tersebut masih ada praktik illegal seperti prostitusi di Kali 

Perancis yang harus diawasi dan juga keberadaan fasilitas umum seperti panti pijat 

yang menyediakan jasa tambahan lainnya yang dianggap meresahkan. 



 

2.3 Landasan Teori 

2.3.1 Teori Konstruksi Sosial 

Pada dasarnya masyarakat menurut Berger merupakan realitas obyektif, yang 

mana masyarakatsendiri tercipta karena selalu melakukan eksternalisasi sehingga 

menyatukan identitasnya dengan lingkungan karena adanya aktivitas atau pembiasaan 

yang berlangsung secara terus-menerus. Meskipun eksternalisasi dilakukan oleh 

individu secara terus-menerus, tidak disimpulkan juga bahwa manusia akan selalu 

mengalami perubahan. Manusia cenderung melakukan aktivitas yang pernah 

dilakukan karena adanya pembiasaan atau Berger sering menyebutnya dengan 

habitualisasi (Samuel, 2012:28). 

 Dalam hal penelitian ini masyarakat yang sebagai realitas obyektif adalah 

masyarakat kecamatan Benda yang mayoritas beragam muslim, dalam praktik 

kesehariannya budaya Betawi dan nilai-nilai Islamiyah sudah melekat dan 

memperkuat solidaritas masyarakat betawi dan mereka mengakui keberadaan FPI itu 

bertujuan untuk menyebarkan amar ma'ruf nahi munkar yang selama ini menjadi 

perintah wajib umat muslim. Sehingga dengan adanya realitas obyektif yang 

dipahami bersama tersebut setiap orang yang berada di wilayah kecamatan Benda 

memiliki hak menilai keberadaan FPI baik yang ikut secara aktif maupun pasif. 

Hubungan pembentukan individu dalam membentuk realitas sosial tersebut 

dijelaskan oleh Berger berupa proses dialektis yakni Objektivikasi,Eksternalisasi, dan 

Internalisasi. 

1. Objektivasi 



 

Menurut Berger, obyektivasi adalah disandangnya produk-produk (baik fisik 

maupun mental) buatan masyarakat yang berada di luar diri individu yang 

menjadikannya sebagai sebuah realitas sosial. Dijelaskan pula bahwa masyarakat 

adalah hasil dari produk kultural yang tidak terlepas dari aktivitas eksternalisasi. 

Perubahan yang terjadi pada produk-produk manusia itu tidak saja dibuat oleh 

manusia itu sendiri, tetapi kemudian menghadapi manusia yang lain sebagai suatu 

faktisitas di luar dirinya itulah yang disebut sebagai obyektivasi(Berger, Langit Suci: 

Agama Sebagai Realitas Sosial, 1991). Dalam arti sebenarnya bahwa proses 

obyektivasi ini dialami oleh manusia dengan lingkungannya karena ada nilai-nilai 

yang telah membudaya dan disepakati bersama sehingga individu tersebut memiliki 

pengalaman di luar kesadaran subjektifnya dalam berinteraksi dengan sekelilingnya. 

Semua proses obyektivasi tersebut dapat melegitimasi sistem sosial suatu masyarakat.  

Dijelaskan pula bahwa agama memiliki peranan penting dalam membentuk 

kedirian manusia yang menjadi realitas obyektif bagi individu yang 

bersangkutan.Agama sebagai suatu usaha manusia untuk membentuk suatu kosmos 

keramat (Berger, Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial, 1991:33). Maka dapat 

dikatakan bahwa agama memiliki posisi penting dalam mewujudkan usaha manusia 

membangun dunia kehidapannya. 

Pada penelitian ini dalil agama Islam yang berbunyi amar ma'ruf nahi 

mungkar yang berasal dari sumber Al-Qur'an menjadi pedoman bagi umat Islam 

dalam menjalankan aktivitasnya dengan dunia di luar dirinya sendiri. Sebab anjuran 

tersebut bermanfaat dalam menata kehidupan manusia kearah yang lebih religius, 



 

sehingga proses obyektivasi tersebut menjadi produk yang di sepakati bersama. Pada 

pola perilaku masyarakat di kecamatan Benda yang melihat bahwa dengan adanya 

FPI yang mengusung visi misi tersebut menunjukan bahwasannya nilai-nlai yang 

ingin dicapai oleh FPI adalah sama dengan masyarakat Islam di wilayah Benda. 

2. Eksternalisasi 

Suatu pencurahan kedirian manusia secara terus-menerus ke dalam dunia, 

baik dalam aktifitas fisis maupun mentalnya.Sehingga dengan pernyataan tersebut 

dapat dikatakan bahwa kedirian manusia tidak terbentuk dengan sendirinya 

melainkan adanya pengaruh realitas obyektif di luar diri individu tersebut yang 

memebntuknya. Kedirian manusia pada dasarnya sudah mulai dibentuk dan 

melakukan eksternalisasi sejak pertama kali ia dilahirkan (Berger, Langit Suci Agama 

Sebagai Realitas Sosial, 1991:5). Dunia manusia tidak terprogram dengan sempurna 

oleh konstruksi manusia sendiri.Dunia manusia adalah dunia yang mesti dibentuk 

oleh aktifitas manusia sendiri (Berger, Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial, 

1991:6). Adanya proses eksternalisasi sangatlah penting untuk membentuk dunia 

manusia itu sendiri, karena dalam proses eksternalisasi manusia juga berinteraksi 

dengan lingkungannya yang lain. 

Dalam penelitian ini momen eksternalisasi yang ingin diteliti bahwasanya dari 

adanya pemahaman secara subyektif individu dalam hal ini masyarakat Islam di 

Benda mengenai amar ma'ruf nahi munkar yang diajarkan dalam agama 

Islam.Masyarakat di kecamatan Benda menunjukan ekspresi sikapnya atas kegiatan 

yang dilakukan oleh FPI. Momen eksternalisasi ini terjadi sebab budaya Islam yang 



 

ada di kecamatan benda dilestarikan karena masyarakat Benda yang mayoritas Islam 

dan didominasi oleh suku Betawi telah memelihara budaya seperti budaya perayaaan-

perayaan hari besar Islam yang selalu menggunakan grup marawis remaja masjid 

sebagai budayanya dan merupakan cara dalam memperkuat solidaritas masyarakat di 

wilayah tersebut kegiatan tersebut tidak lepas dari dukungan kalangan masyaraakat 

dan FPI DPC Benda. 

3. Internalisasi 

Masyarakat sebagai pelaku utama kehidupan dunia juga dikatakan sebagai 

kenyataan subyektif yang dilakukan melalui internalisasi diri. Dikatakan pula oleh 

bahwa internalisasi terjadi saat individu mengidentifikasikan dirinya dengan lembaga 

atau organisasi sosial di mana individu menjadi anggotanya. Internalisasi merupakan 

peresapan kembali realitas sosial yang dihadapi manusia dan mentransformasikannya 

kembali dari struktur-struktur dunia objektif ke dalam struktur kesadaran subjektif 

(Berger & Luckmann, Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial , 1994) 

Secara sederhana, Internalisasi dapat diartikan sebagai proses manusia dalam 

memahami dunia yang sudah dihuni oleh sesamanya. Namun, internalisasi bukanlah 

menghilangkan kedudukan realitas objektif dunia yang telah terbentuk (maksudnya, 

institusi sosial dan tatanan institusional secara keseluruhan) dan mejadikan persepsi 

individu berkuasa atas realitas sosial. Internalisasi hanya menyangkut penerjemahan 

realitas objektif menjadi pengetahuan yang hadir dan bertahan dalam kesadaran 

individu, atau menafsirkan realitas objektif di luar diri individu untuk diresap kembali 

ke dalam kesadaran subjektif (Samuel, 2012: 35).  



 

Dalam penelitian ini bahwasannya sistem dan nilai Islamiyah yang tertanam 

di Kelurahan Benda memang sudah menjadikan masyarakat di Benda semakin 

Agamis, hal ini ditandai dengan hormatnya masyarakat terhadap nasihat dari tokoh 

Agama yang memiliki latar belakang paham ahlusunnah wal jamaah yang semakin 

mendukung kegiatan keagamaan di Kelurahan Benda sebagai aktor yang dituakan 

dan menjadi tauladan di wilayahnya. Selain itu masyarakat Islam di Kelurahan Benda 

sebelum kehadiran FPI memang telah mendukung aksi penutupan toko-toko ilegal 

yang dianggap menimbulkan kemaksiatan.  

Setelah FPI muncul nilai-nilai yang dibawa FPI dengan menutup keberadaan 

tempat maksiat dan juga dukungan tokoh Agama yang menjadi cerminan masyarakat 

di Benda semakin memperkuat dukungan terhadap aksi FPI tersebut. Bahwasannya 

keberadaan FPI  di wilayah kecamatan Benda memang sudah berada pada jalur yang 

sesuai prosedur kemudian aksi maupun kegiatan yang mendapat respon positif dari 

masyarakat di Benda dan mendukung karena ada proses aktivitas yang berjalan sejak 

lama dan diserap ke dalam kesadaran masyarakat di Benda bahwa FPI membawa 

tujuan bersama masyarakat yang beragama Islam di Benda dalam menegakan amar 

ma'ruf nahi mungkar. 

 

 

 

 



 

2.4 Kerangka Berpikir 
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Nilai-nilai aswaja yang 

di ajarkan oleh kiai 

tertanam kuat dengan 

terlesatrikannya 

budaya Islam dan FPI 

yang selalu mematuhi 

aturan berkegiatan di 

Benda menguatkan 

penolakan terhadap  

aktivitas menyimpang 

FPI sampaisaat ini mendapatkan sambutan 

yang besar oleh para simpatisan maupun 

masyarakat Islam termasuk tokoh agama 

non FPI di Benda. 

Karakteristik masyarakat 

IslamKelurahan Benda: 

1. Mayoritas berpaham 

Aswaja, ditandai dengan 

dilestarikannya budaya-

budaya keIslaman. 

2. Lebih mengikuti aliran 

mahdzab Imam Syafi'i. 

Akida Al-Asyariah 

3. Menghormati Kiai dan 

Ustad yang Aswaja 

sebagai tokoh utama 

yang berpengaruh di 

kelurahan Benda 

4. Memperkuat islam 

melalui majlis ta'lim. 

 

Sumber: Berdasarkan 

wawancara dengan kiai 

Non FPI (Kiai Hambali) 

Konstruksi 

Makna 

Internalisasi 
Obyektivasi 

Eksternalisasi 

Hasil yang telah 

diterima oleh 

masyarakat ketika 

menjadi Jemaah dan 

simpatisan yang 

kemudian menjadi 

semakin antusias 

dalam menyiarkan 

agama Islam 

 

Masyarakat Benda 

mengadakan kegiatan 

bersama FPI melalui 

acara kajian Tabligh 

Akbar ataupun acara2 

besar Islam 

lainnya.Dukungan 

terhadap aksi 

penolakan kemaksiatan 

di Kelurahan Benda. 

Kec. Benda Wilayah berbatasan dengan 

DKI Jakarta & Masuk wilayah Ring 1 

Bandara Soekarno Hatta 

Memunculkan permasalahan sosial baru yakni 

berkembangnya fasilitas publik yang meresahkan 

warga sekitar kecamatan Benda (ex: Hotel, Panti pijat, 

Tempat Hiburan, dll)   

FPI bergerak dengan 

mengusung dalil amar ma'ruf 

nahi mungkar 

membantu aparat keamanan 

untuk melakukan sweeping 

Amar ma'ruf di jalankan melalui 

metode Tabligh Akbar dan 

pengajian bersama para jemaah 

Islam di Benda baik FPI maupun 

Non FPI 

(Himbauan Secara Halus) 

Nahi mungkar dijalankan 

melalui Sweeping dan 

Membantu Aparat menyisir 

wilayah yang berpotensi 

menyimpang 

(Himbauan secara Tegas) 

Keduanya saling 

berhubungan, tergantung 

pada kondisi lapangan 

SITUASI 

SOSIAL 



 

Simbol Tanda : 

 = K                      =kotak kuning sebagai penanda awal mula permasalahan 

 

                               = Kotak biru proses amar ma'ruf nahi mungkar yang     

                                          dilakukan FPI 

  

      =Kotak hijau penjelasan proses aktivitas yang dilakukan 

                    masyarakat 

 

                            =Kotak orange penjelasan mengenai karakteristik   

                                            masyarakatnya 

 

       = Bentuk oval abu2 merupakan proses momen dialektis 

                       = Tanda yang mempengaruhi aspek lain 

                                           = Tanda yang menunjukan aspek amar ma'ruf nahi                                               

                                              munkar dan saling terkait 

 

                                         = Adanya hubungan kerjasama secara formal dengan aparat. 

                                                                                                                                                 

                                        = Sambungan untuk menjelaskan suatu hal 

             = Proses dialektika Internalisasi, Eksternalisasi, dan  

                                          Obyektifikasi 

                                        = Proses terbentuknya konstruksi atau masyarakat mulai  

                                           berdialektika 

       = Proses terjadinya permasalahan awal dan amar ma'ruf nahi  

        munkar 

Gambar 1. Kerangka berpikir 

 

 



 

Dari kerangka bepikir di atas, dapat dilihat bahwa situasi yang menjadi landasan penelitian 

ini adalah karena wilayah Kelurahan Benda sendiri merupakan wilayah yang berada pada Ring 1 

Bandara International Sokearno Hatta. Karena pesatnya perkembangan dan pembangunan di 

wilayah Bandara memunculkan pengaruh lain pada dampak sosialnya yakni keberadaan fasilitas 

publik dan banyaknya pendatang sehingga menimbulkan keresahan oleh warga lokal yang 

mengkhawatirkan wilayahnya akan berdampak buruk dari pengaruh kegiatan maksiat tersebut. 

Sehingga FPI DPC Benda berdiri untuk membantu aparat dan warga lokal agar tidak terpengaruh 

oleh budaya yang buruk dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. 

FPI bergerak beradasarkan dalil Amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi visi misinya 

selama ini. Tindakan amar ma'ruf FPI yakni berupa majelis pengajian dan tabligh akbar. 

Sedangkan tindakan nahi mungkar nya sendiri adalah penertiban wilayah yang dianggap 

berpengaruh buruk bagi masyarakat sekitar namun tetap berdasarkan perintah. Dari setiap 

kegiataan tersebut FPI selalu melibatkan masyarakat untuk terlibat   dalam kegiatannya 

begitupun pula bila ada kegiatan keagamaan diluar FPI, para laskar FPI pun selalu ikut 

membantu mengamankan jalannya acara. Sehingga timbulah rasa toleransi dan saling 

menghormati. 

Dari realitas yang telah dijelaskan bahwasanya penulis ingin menelusuri lebih lanjut 

bagaimana masyarakat Islam di wilayah Kelurahan Benda dapat menerima keberadaan FPI serta 

memaknai amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan tindakan yang dilakukan FPI selama 

ini.Sebab, di beberapa wilayah di Indonesia FPI masih mendapatkan penolakan oleh ormas Islam 

lainnya.Namun, di wilayah Banten khususnya di Kelurahan Benda yang menariknya adalah 

mereka mampu berjaan secara berdampingan. 



 

Bila dilihat lagi, bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Benda mampu bersikap 

kondusif karena dilihat dari karakterisitiknya sendiri masyarakat di kecamatan Benda 

menggunakan mahdzab syafi'I sebagai bidang fiqih dan berpaham Aswaja maka masyarakat di 

wilayah benda menjadi terbuka kepada ormas FPI. Dalam menjelaskan konstruksi makna amar 

ma'ruf nahi mungkar ini penulis menggunakan teori dialektika Peter L Berger. 

Ketiga konsep tersebut saling terkait satu sama lain yakni objektivasi ini tidak terlepas dari 

sistem dan struktur yang mempengaruhi keputusan individu sehingga dapat beradaptasi dengan 

lingkungnnya. Dalam penelitian ini objektivasi ditunjukan dalam upaya masyarakat Islam di 

wilayah Benda menjadi bagian dari umat Islam yang berhak dalam menyiarkan amar ma'ruf nahi 

mungkar karena situasi lingkungan sosial saat ini yang sudah tidak terkendali. Selanjutnya 

eksternalisasi bahwa eksternalisasi sendiri dijelaskan adalah usaha manusia untuk menampilkan 

dirinya di dunia luar/lingkungannya. Dalam penelitian ini bahwa eksternalisasi adalah ketika 

masyarakat Islam terlibat dalam kegiatan yang dilakukan bersama FPI. Kemudian yang terakhir 

adalah Internalisasi merupakan suatu proses yang dialami individu dalam mengidentifikasi 

dirinya dengan struktur ataupun lembaga yang berada di dalam lingkungannya. Dalam penelitian 

ini ditunjukan hasil dari internalisasi adalah ketika masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut 

meyakini bahwa tindakan amar ma'ruf nahi mungkar FPI sesuai dengan prosedur dan syariat 

Islam. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

   Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2013: 6). Penelitian kualitatif lebih 

menekan pada sifat realita yang terjadi di dalam masyarakat, hubungan yang mendalam antara 

peneliti dengan yang dipelajari dan kendala-kendala situasional yang membentuk suatu 

penyelidikan (Salim, 2006: 11). Penelitian kualitatif ini menggunakan penelitian kualitatif 

deskriptif. Penelitian deskriptif bukan saja menjabarkan (analisis), tetapi juga memadukan 

(sintesis). 

   Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk menguraikan secara lebih detail dan 

menjelaskan lebih jauh pernyataaan yang diberikan informan dan hasil yang ditunjukan di 

lapangan. Metode penelitian kualitatif ini ingin menjelaskan konstruksi makna amar ma'ruf nahi 

mungkar yang dilakukan FPI oleh masyarakat Islam di Kelurahan Benda Kota Tangerang. Hal 

lain yang peneliti ingin menggunakan penelitian kualitatif deskriptif adalah berdasarkan 

pengamatan awal, setiap kegiatan yang dilakukan oleh FPI dengan masyarakat Islam di 

kelurahan Benda yang berada di Kecamatan Benda tidak selalu dijalankan setiap hari sehingga 

proses penelitian ini dilakukan pada saat terjadi aksi penyisiran wilayah dan juga ketika ada 

kegiatan pengajian bersama saja. Bogdan dan Biklen, S (1992: 21-22) dalam (Rahmat, 2009) 

menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. 



 

3.2 Lokasi Penelitian 

  Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Benda Kota Tangerang.Wilayah ini dipilih 

karena lokasi di wilayah Kelurahan Benda adalah wilayah yang rentan terhadap kemaksiatan 

yang sering menganggu masyarakatsalah satunya adalah wilayah pertigaan al-amin di Rawa 

Bokor, wilayah kali perancis, wilayah kemandoran yang banyak hotel-hotel serta panti pijat plus-

plus.Kemudian di lokasi ini masyarakat muslimnya sangat toleran terhadap FPI.Hal ini 

dibuktikan dari hasil wawancara penulis dengan salah satu kiai non FPI di wilayah tersebut yang 

mendukung dan merasa diberikan pengamanan ketika ingin berceramah oleh para anggota FPI.  

Selain itu, lokasi dipilih karena di Kecamatan Benda ini letaknya berdekatan dengan DKI Jakarta 

yang menjadi pusat berdirinya FPI, selanjutnya karena wilayah Benda berdekatan dengan 

Bandara Soekarno hatta yang menimbulkan potensi untuk berdirinya fasilitas publik yang 

meresahkan warga seperti hotel, panti pijat, dll.  

3.3 Batasan Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan untuk melihat konstruksi makna dari tindakan amar ma'ruf nahi 

mungkar FPI oleh masyarakat Islam di Kelurahan Benda Kota Tangerang. Batasan dalam 

penelitian ini adalah kepada orang-orang/simpatisan yang mengikuti beberapa kegiatan yang 

pernah dilakukan bersama FPI dan terbagi menjadi beberapa golongan yakni yang aktif 

mengikuti maupun yang jarang mengikuti. Fokus penelitian bertujuan untuk memberikan batasan 

terhadap permasalahan yang ada agar tidak terjadi pembiasan dan agar penelitian yang dilakukan 

tidak meluas dan lebih terarah sesuai dengan yang diharapkan(Bungin, 2012). 

1. Sedangkan fokus penulis dalam penelitian ini adalah untuk memahami situasi 

sosial warga muslim yang mendukung keberadaan FPI yang ada di Kecamatan 

Benda, baik dari segi latar belakang pendidikan, struktur sosial, lingkungan, 

agama, serta hubungan wargadengan FPI. Hal ini menjadi fokus karena peneliti 



 

ingin melihat situasi sosial masyarakat di kecamatan Benda sehingga mereka 

mampu bekerjasama dan menerima keberadaan FPI di wilayahnya tersebut. 

2. Memahami proses kegiatan yang dilakukan oleh warga sekitar kecamatan Benda 

dengan FPI DPC Benda sebagai upaya untuk menyebarkan ajaran Islam dan 

mempertahankan keamanan wilayah agar tidak memberikan efek negatif kepada 

yang lain. Dalam fokus ini peneliti ingin memahami mengenai latar belakang 

masyarakat Islamdi Benda yang mendukung FPI dalam mengadakan kegiatan 

seperti pengajian, tabligh akbar dan aksi sweeping, pemahaman masyarakat 

mengenai dalil amar ma'ruf nahi mungkar yang selama ini diketahui dan yang 

dilakukan FPI mengikuti kegiatan keagamaan bersama dan proses interaksi yang 

terjalin diantara keduanya. 

3. Ingin mendeskripsikan lebih rinci sudut pandang pengetahuan dan sikap dari 

masyarakat Islam di Benda terkait dalil amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam dan 

kegiatan maupun aksi yang dilakukan FPI  

3.4 Sumber dan Jenis Data 

3.4.1 Data Primer 

Data primer adalah sumber data utama yang diambil di lapangan.Data primer diperoleh 

dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti.Peneliti mencatat hasil 

wawancara dan pengamatan tersebut melalui tape recorder dan catatan tertulis (Basrowi & 

Surandi, 2008). Pada penelitian kali ini, peneliti mendapatkan sumber data primer dari para 

informan dengan cara melakukan wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur. Sedangkan 

untuk proses pengamatan peneliti menggunakan observasi secara langsung dengan mengikuti 

beberapa kegiatan yang dilakukan oleh FPI bersama dengan para simpatisan di Kecamatan 

Benda.  



 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data(Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2008).Data sekunder dapat 

diperoleh dari berbagai studi pustaka, maupun hasil penelitian sebelumnya. Data sekunder 

berfungsi sebagai data tambahan maupun pelengkap data primer. Pada penelitian kali ini, data 

sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah data warga yang menganut Islam di kecamatan 

benda melalui profil di Kecamatan Benda, profil kegiatan FPI serta data yang menunjukkan 

gambaran umum kegiatan dokumentasi yang dilakukan oleh FPI bersama warga di Kecamatan 

Benda, serta data dari media Online. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

(Yin, 2011) menjelaskan bahwa terdapat enam sumber dalam pengumpulan data studi 

kasus, yaitu: dokumen, rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, observasi serta 

perangkat-perangkat fisik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data, yaitu: 

3.5.1 Wawancara 

Wawancara atau interview adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2003). Wawancara yang dilakukan 

peneliti bertujuan untuk memperjelas hasil pengamatan peneliti dan sebagai instruen untuk 

menjawab rumusan masalah. 

Wawancara dilakukan peneliti dengan melakukan tanya jawab dan diskusi terkait 

pengetahuan masyarakat Islam yang mayoritas berpaham Ahlsunnah Wal Jamaah yang 

mendukung FPI serta mencatat informasi yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. 

Wawancara menjadi sangat penting mengingat penelitian ini menggunakan jenis peneltian 



 

kualitatif. Wawancara terstruktur peneliti tujukan kepada informan yang memahami dan 

mengikuti betul proses kegiatan bersama FPI di kecamatan Benda. Selanjutnya, untuk 

wawancara tidak terstruktur dilakukan ketika peneliti melakukan observasi dan interview dengan 

mengembangakan pertanyaan lain yang tidak tersusun dalam guide interview untuk memudahkan 

komunikasi dengan informan. 

3.5.2 Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap 

aktivitas ataupun individu atau subjek yang sedang diselidiki (Kusuma, 1987). Obersvasi 

merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utama selain 

panca indera lainnya. Metode yang peneliti gunakan dalam observasi kali ini adalah observasi 

partisipan. Observasi partisipan dalam hal ini adalah peneliti mengamati kegiatan yang dilakukan 

masyarakat bersama dengan FPI seperti Tabligh Akbar,  Perayaan hari besar islam  sehingga 

peneliti menjadi peserta yang mengikuti pengajiannya dan juga mengamati sekitar wilayah yang 

menjadi aksi nahi mungkar FPI serta fenomena-fenomena yang terjadi tanpa ikut berpartisipasi 

langsung menjadi anggota dalam peristiwa yang terjadi. Selain itu peneliti juga ingin melihat 

kondisi di wilayah kecamatan Benda dan tempat-tempat yang dijadikan lokasi pengajian dan 

penyisiran oleh FPI. 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan berbentuk dokumen berupa tulisan, gambar, maupun karya 

monumental dari seseorang. Catatan tersebut sifatnya berisi peristiwa yang telah 

terjadi(Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2008). Studi dokumentasi 

merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh peneliti kualitatif untuk mendapatkan 

gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang 

ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan(Herdiansyah, 2010). Pada penelitian 



 

kali ini, peneliti mendapatkan data yang diperoleh dari dokumensurat pengajuan pelarangan 

dangdut di Benda maupun foto-foto masyarakat pada saat aksi bela islam dan pengajian bersama 

FPI. 

3.6 Teknik Penentuan Informan 

Dalam penelitian informan adalah sebagai subjek peneliti yang memiliki informasi yang 

sesuai dengan karakterisitik fenomena yang ingin peneliti tulis.Teknik penentuan informan yang 

peneliti gunakan adalah dengan purposive sampling yakni dengan menetukan kelompok atau 

jenis masyarakat yang mendukung kegiatan FPI baik dalam kegiatan amar ma'ruf maupun nahi 

munkar. Adapun Teknik purposive ini adalah teknik yang digunakan peneliti jika memiliki 

pertimbangan-pertimbanagan tertentu dalam pengambilan sampelnya (Idrus, 2009). Selain 

menggunakan purposive sampling peneliti juga menggunakan teknik Snowball dalam mencari 

keakuratan data wawancara karena peneliti tidak memahami betul aktor siapa saja yang akan di 

datangi, sehingga peneliti menggunakan snowbal sampling dalam wawancara untuk memperluas 

jawaban dan data melalui Informan kunci dalm hal ini informan kunci peneliti adalah Kiai 

Hambali.  

Teknik penentuan informan ini membutuhkan adanya pertimbangan dalam mengambil 

informasi. Sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menjajaki objek penelitian maupun 

situasi sosial yang ada di lapangan. Adapun ciri-ciri informan yang akan dipilih oleh peneliti, 

yaitu: 

1. Informan yang mengetahui situasi sosial dan kondisi wilayah di kecamatan 

Benda.  

2. Informan yang memiliki pengetahuan agama ataupun orang-orang yang sering 

mengikuti kegiatan keagamaan di kecamatan Benda yang dalam konteks 



 

penelitian ini adalah tokoh Agama seperti Kiai maupun Ustad yang disegani 

dan mendukung adanya kegiatan FPI. Dalam penelitian ini informannya 

adalah Kiai Hambali dan Ustad Nabawi dan Ustad Nuryadin selaku muridnya.  

3. Informan yang menjadi simpatisan dalam setiap aksi FPI yakni pemuda dan 

remaja masjid di sekitar kecamatan Benda. Dalam penelitian ini yang menjadi 

informan peneliti adalah Mas Gunawan dan Mas Agoy. 

4. Adapun informan utama lainnya adalah informan yang menjadi penguat 

informasi peneliti di lapangan seperti beberapa tokoh FPI DPC Benda. Seperti 

ketua FPI DPC Benda yakni Cang Aji Lukman.  

5. Informan lain yang menjadi pemberi informasi tambahan adalah Pak Kosasih 

yang juga mendukung FPI namun kurang terlibat aktif dalam kegiatan 

bersama FPI.  

3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. 

Aktivitas dalam analisis data yaitu: Data Condensation, Data Display, dan Conlusion 

Drawing/Verification(Milles & Huberman, 2009) 

 

1. Kondensasi Data  

Pada proses ini peneliti melakukannya dengan memilih dan menyeleksi data yang didapat 

melalui hasil wawancara, catatan hasil pengamatan, dan dokumentasi kegiatan yang telah 

diadakan sebelumnya saat kegiatan yang mengarah kepada kegiatan amar ma'ruf nahi munkar 

nya yang disesuaikan dengan topik penelitian yang akan diangkat agar data yang didapat dapat 

dianalisis lebih mudah karena telah difokuskan. 



 

2. Penyajian Data  

Pada proses selanjutnya, dari hasil pengumpulan data-data yang konkrit yang telah 

diseleksi terkait fokus penelitian yang diangkat. Kemudian data yang telah didapat tersebut 

dituangkan dalam bentuk penjelasan secara rinci dan dikaitkan dengan data-data lain yang telah 

ditemukan yang sebelunya telah dipilih untuk memperkuat hasil analisis penelitian. Dalam hal 

ini penyajiannya dijelaskan secara deskriptif. 

3. Penarikan Kesimpulan  

Pada proses selanjunya setelah data dianalisis dan dijabarkan secara rinci. Hasil penjelasan 

dari data tersebut penting untuk menarik kesimpulan dan verifikasi.Kesimpulan ini dilakukan 

setelah penulis mendapatkan data kemudian dilakukan interpretasi menurut pemahaman penulis 

berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan untuk menjawab rumusan masalah. Dari hasil 

kesimpulan tadi akan digunakan untuk memberikan kritikan maupun saran kepada yang lain 

dalam menilai sebuah realitas sosial agar tidak hanya menilai berdasarkan satu pendapat saja. 

Bagi peneliti lain yang akan mengangkat penelitian dengan tema yang sama juga untuk dijadikan 

perbandingan atau lebih diperdalam lagi pada penelitian selanjutnya.  

3.8 Uji Keabsahan Data 

Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada 

(Sugiyono, 2016). Triangulasi ada beberapa jenis yakni triangulasi sumber, triangulasi waktu, 

triangulasi teori, triangulasi peneliti, dan triangulasi teknik. 

 Pada penelitian ini akan digunakan jenis triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara peneliti menggali informasi mengenai pemahaman 



 

amar ma'ruf nahi munkar FPI oleh beberapa informan yang mendukung keberadaan FPI. 

Penggalian data tersebut dilakukan kepada beberapa sumber yang berbeda. Data yang di dapat 

tidak dapat disamaratakan jawabannya tetapi lebih di deskripsikan dan di kategorikan jawaban 

yang sama dan yang beda yang kemudian akan dianalisis oleh peneliti. 

 Selanjutnya triangulasi teknik dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi dari sumber 

yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda, seperti memastikan keakuratan hasil 

wawancara dengan observasi, ataupun hasil observasi dengan dokumentasi kepada sumber data. 

Dalam hal penelitian ini teknik pengecekan dilakukan dengan wawancara kepada tokoh agama 

dan simpatisan yang kemudian peneliti cek pada saat observasi dalam kegiatan bersama yang 

dilakukan bersama oleh FPI. 

 



 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Karakteristik Sosial Demografi Kelurahan Benda 

 Kelurahan Benda merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Benda 

yang termasuk dalam wilayah administratif di Kota Tangerang. Hampir dari sebagian besar lahan 

dan bangunan di Kelurahan Benda khususnya di wilayah kampung Rawa Bokor adalah 

kepemilikan dari PT. Angkasa Pura 2 sebagai perusahaan penerbangan yakni Bandara Soekarno 

Hatta.Kelurahan Benda sendiri sebagai salah satu wilayah cakupan Kota Tangerang memiliki 

visi dan misi yang memang sejalan dengan Kota Tangerang yakni "Terdepan dalam Pelayanan 

Prima Menuju Wilayah Perdagangan, Jasa dan Pemukiman yang Berakhlakul Karimah". Dengan 

adanya visi tersebut maka seluruh elemen masyarakat turut serta mendukungnya dengan banyak 

berkegiatan positif seperti penguatan lembaga-lembaga kedaulatan masjid, memantau aktifitas 

para pekerja dan pendatang yang tinggal di kecamatan Benda. Hal ini sebagai salah satu strategi 

dalam mempertahankan nilai budaya dan sosial agar tidak dikuasai oleh pengaruh modernisasi 

yang semakin hari semakin pesat perkembanganyya di Kecamatan Benda. 

 Wilayah Kelurahan Benda sendiri secara administratif merupakan wilayah yang 

sebagaian besar dimiliki oleh Bandara Soekarno Hatta. Batas wilayah Kelurahan Benda sebelah 

Utara berbatasan dengan Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, sebelah Selatan berbatasan 

dengan Kelurahan Jurumudi, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kalideres Jakarta 

Barat, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pajang. Luas wilayah Kelurahan Benda 

berdasarkan data Badan Pusat Statisitik Kota Tangerang pada tahun 2017 ini tercatat mencapai 

356,7 hektar luas tanah secara keseluruha itupun belum termasuk Bandara Soekarno Hatta yang 

luasnya mencapai 1.969 Hektar(Kecamatan Benda , 2017). Sebagian besar wilayah di kelurahan 

benda sudah didominasi oleh bangunan-bangunan pemukiman dan juga fasilitas umum.Sekitar 



 

32 hektar lahan sendiri masih dipertahankan untuk lahan pertanian.Di Kelurahan Benda terdapat 

35 RT dan 9 RW. 

 Dari luas lahan yang dimiliki oleh kelurahan Benda sebagian besar dijadikan 

pemukiman penduduk karena untuk menampung masyarakat lokal dan dari luar kota yang 

bekerja di sekitar wilayah bandara mayoritas bertempat tinggal di sekitar kelurahan benda karena 

jaraknya yang relatif dekat menuju bandara. Selain itu, lahan lainnya dibangun untuk keperluan 

penunjang bagi para tamu ataupun pendatang yang ingin mencari tempat bersitirahat maka 

banyak dibangun hotel-hotel dari kelas biasa sampai standar menengah keatas. Bangunan lain 

yang juga menambah padat lahan di Kelurahan Benda sendiri adalah kantor-kantor swasta 

perusahaan penerbangan seperti AVSEC (Aviation Security) dan asrama para calon pramugari. 

Keberadaan fasililtas tersebut juga memunculkan berkembangnya tempat-tempat hiburan dan 

juga panti pijat yang berada disekitar lokasi kantor-kantor swasta tersebut. Sehingga jika tidak 

mendapatkan pengawasan yang ketat hal yang terjadi adalah adanya peredaran aktifitas illegal 

yang tidak sesuai prosedur di wilayah Benda. 

 Wilayah Kelurahan Benda ini juga dalam bidang sosial terkenal akan pluralitasnya yang 

tinggi. Hal ini ditandai dengan dominannya fasilitas ibadah lebih lengkap berada di Kelurahan 

Benda karena bukan hanya dihuni oleh masyarakat lokal tetapi juga pendatang. Berdasarkan 

hasil sensus BPS Kota Tangerang tahun 2017 fasilitas ibadah di Kelurahan Benda sendiri 

terdapat 5 Masjid, 13 Mushola, 3 Gereja, dan 1 Vihara(Kecamatan Benda , 2017). Berdasarkan 

data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukan jumlah angka pemeluk agama 

di Kota Tangerang pada tahun 2017 yakni Islam sebesar 1.456.870, Kristen 90,444, Katolik 

41,886, Hindu 2,555, Budha 64,986, Khonghuchu 546. Selanjutnya angka di Kecamatan Benda 

sendiri jumlah total penduduk berdasarkan agama adalah Islam 66,688 yang terbagi di Kelurahan 



 

Benda sendiri dari total jumlah warganya 19.790 orang yang beragama islam.  Dari hasil tersebut 

ditunjukan bahwasannya masyarakat lokal di Kelurahan Benda sangat menghargai keberadaan 

fasilitas ibadah diluar agamanya sebagai wujud rasa toleransi masyarakat. Kemudian untuk 

Kelurahan Benda sendiri memiliki 34 majlis ta'lim dan 56 tokoh agama termasuk guru mengaji 

di berbagai bidang yang cukup berkompeten untuk memperkuat nilai-nilai Islamiyah yang lama 

dipegang teguh oleh masyarakat.  

 Keberadaan fasilitas umum di Kelurahan Benda dan juga pesatnya peningkatan 

pendatang memang membantu peningkatan perekonomian masyarakat yang ada di Kelurahan 

Benda, namun hal tersebut masih saja menimbulkan adanya pro dan kontra di kalangan 

masyarakat lokal. Keberadaan fasilitas seperti tempat-tempat hiburan dan juga berdirinya 

bangunan hotel-hotel tidak dibarengi dengan adanya pelaksanaan tata tertib oleh para pemilik 

fasilitas tempat. Sehingga masyarakat masih ada yang meresahkan karena banyaknya tempat 

hiburan malam di dalamnya yang tidak diketahui oleh warga dan akhirnya memunculkan protes 

karena tidak sesuai dengan jalur dan tata tertib di lingkungan masyarakat lokal yang masih 

memegang nilai-nilai agama. 

 Keberadaan fasilitas umum tersebut merupakan bentuk dari dukungan pemerintah 

Kecamatan Benda untuk menyokong kebutuhan hidup para pendatang maupun warga lokal. Hal 

ini juga sebagai wujud perkembangan fisik kelurahan Benda yang menunjukan kemajuannya 

setiap waktu sebagai salah satu wilayah yang mendukung tingkat perekonomian warganya. 

Sehingga dengan meningkatnya perkembangan wilayah Kelurahan Benda masyarakat lokal 

dalam sisi ekonomi dapat meningkatkan pula pendapatannya sedangkan dalam bidang sosial 

pengaruh berkembangnya pembangunan tersebut mempengaruhi pula pola perilaku 



 

masyarakatnya yang terpengaruh dengan keberadaan fasilitas publik yang meresahkan warga 

karena di dalamnya terdapat aktifitas ilegal. 

 Dalam bidang perekonomian masyarakat kelurahan Benda bekerja kepada sektor 

industri dan berdagang. Untuk bidang industri masyarakat lokal lebih dominan bekerja menjadi 

karyawan kontrak perusahaan. Sedangkan dibidang perdangan masyarakat setempat lebih banyak 

membuka usaha-usaha pertokoan. Sehingga dalam taraf ekonomi masyarakat di kelurahan benda 

tidak tertinggal. 

 Selanjutnya dalam bidang pendidikan masyarakat kelurahan Benda sudah mulai terbuka 

pada cara pandangnya dalam berpendidikan. Sebab berdasarkan wawancara peneliti terhadap 

salah satu informan pemuda mengatakan bahwa masyarakat kelurahan Benda semakin antusias 

untuk menyekolahkan anak-anaknya hingga jenjang perguruan tinggi sebab persaingan dunia 

kerja semakin tinggi yang mengharuskan mereka untuk dapat bersaing pada sektor 

industri.Jenjang pendidikan di Kelurahan Benda sendiri masyarakatnya rata-rata minimal adalah 

lulusan SMA. 

 Pada bidang kebudayaan masyarakat asli kelurahan Benda adalah bersuku Betawi. 

Berbeda dengan suku Betawi yang ada di Jakarta karena secara geografis berada di Kota 

Tangerang masyarakat Benda lebih dikatakan sebagai suku Betawi pinggiran sehingga 

percampuran budaya lebih khas dan lebih beragam karena disekitar wilayah Benda juga banyak 

masyarakat yang bersuku Cina Benteng, Jawa Pendatang dan Sunda Kabupaten Tangerang. 

Dalam dialek bahasanya sendiri terdapat perbedaan antara masyarakat Betawi di Kelurahan 

Benda dengan masyarakat Betawi Jakarta. Dalam dialek berbahasanya masyarakat Betawi Benda 

lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia tanpa mengubah semua huruf belakangnya dari A 

menjadi E. Seperti dalam mengatakan kenapa menjadi ngapa. Seperti yang 



 

disebutkan(Purbasari, 2010) dalam jurnal Indahnya Betawi menggambarkan bahwa Betawi 

pinggiran sering disebut sebagai Betawi udik atau ora, yang terbagi kedalam dua kelompok 

wilayah yang pertama, kelompok bagian utara dan barat Jakarta serta Tangerang yang lebih 

banyak dipengaruhi kebudayaan cina, sedangkan di wilayah timur dan selatan Jakarta serta 

Bekasi, Bogor, Depok lebih kepada Betawi yang sudah tercampur oleh budaya Sunda. 

 Selanjutnya di Kelurahan Benda pun masyarakatnya masih mempertahankan 

kebudayaan Betawi yang semakin hari semakin terkikis akibat pengaruh urbanisasi dan juga 

modernisasi. Salah satu kebudayaan yang masih dipegang oleh masyarakat Kelurahan Benda 

adalah Silat Beksi perpaduan silat betawi dan cina, orkes rebana untuk menyambut acara pesta 

ataupun pengajian. 

 

 

 

 

Gambar 1. Salah satu aktifitas Masyarakat kelurahan Benda kegiatan Orkes Rebana 

 Aktifitas yang telah dilestarikan ini merupakan warisan dari nenek moyang masyarakat 

kelurahan Benda agar tidak luntur terbawa arus zaman.Selain itu pula, kebiasaan hidup 

masyarakat Betawi adalah tinggal bersama keluarga besarnya dalam satu wilayah.Jarang sekali 

melihat orang yang bersuku Betawi memilih pindah dan merantau. Karena bagi masyarakat 

Betawi tinggal disatu wilayah agar bisa lebih sering bersilaturahmi dan memperkuat keturunan-

keturunannya dalam satu tempat. Hal ini pula yang terjadi di kelurahan Benda Kota Tangerang 

yang lebih banyak menetap di wilayah asalnya. 



 

 Dengan keberagaman dan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa keadaan sosial masayarakat di Kelurahan Benda adalah masyarakat yang terbuka terhadap 

perubahan namun tetap mempertahankan nilai-nilai budaya yang khas. Kehadiran fasilitas umum 

yang berkembang akibat dampak dari pembangunan bandara menyebabkan perubahan-

perubahan baik segi fisik dan perilaku masyarakat kian mengalami pergeseran. Penguatan nilai 

dan norma di masyarakat dibutuhkan untuk memperkuat sendi-sendi moral masyakat lokal yang 

dilakukan oleh ulama dan masyarakat yang masih memegang teguh ajaran Islam nya agar tidak 

terbawa oleh arus perubahan. Selain itu, masyarakat kelurahan Benda yang mayoritas adalah 

suku Betawi lebih identik dengan sikapnya yang khas tegas dalam berbicara dan jenaka, yang 

dengan hal tersebut semakin menunjukan sikap tenggang rasanya untuk hidup berdampingan 

dengan warga pendatang. 

4.2Paham Ahlusunnah Wal JamaahMasyarakat Kelurahan Benda 

 Masyarakat Islam Kelurahan Benda adalah mayoritas warga asli suku Betawi dan 

merupakan masyarakat yang memiliki nilai religius Islam yang sangat kuat.Pengaruh ulama dan 

juga keberadaan majlis ta'lim juga turut membentuk semangat masyarakat menjadi semakin 

tinggi. Terlepas dari hal tersebut, budaya Betawi sendiri yang identik dengan tradisi lokal dan 

percampuran budaya Islam bersatu padu memperkuat eksistensi budaya Islam melalui 

masyarakatnya. Hal ini merupakan upaya mempertahankan paham ahlusunnah wal jamaah di 

tanah Betawi. 

 Masyarakat Betawi sendiri berasal dari wilayah Jakarta, namun persebarannya kini 

sudah sampai di wilayah Jabodetabek. Salah satu wilayah yang mayoritas suku Betawinya besar 

adalah Kota Tangerang yakni di wilayah Kelurahan Benda Kecamatan Benda. Budaya lokal 

masyarakat Betawi Benda dan budaya luar masyarakat pendatang yang berjalan harmonis tanpa 



 

konflik menjadi simbol pemersatuan dan toleransi masyarakat Benda.Hal tersebut dikarenakan 

pembangunan di wilayah Kelurahan Benda sangat pesat untuk mendukung perkembangan 

Bandara. Sehingga banyak menciptakan lapangan pekerjaan yang diminati oleh masyarakat luar 

dalam meningkatakan taraf perekonomiannya. 

 Namun peningkatan pembangunan fisik di Kelurahan Benda sendiri menimbulkan 

adanya kesenjangan sosial sehingga yang lebih banyak diserap adalah para pendatang dari luar 

kota. Kemunculan adanya fasilitas publik juga menimbulkan keresahan warga lokal sebab dapat 

mengikis budaya Islam masyarakat di Kelurahan Benda yangsangat kental akan tradisi 

masyarakatnya seperti Yasinan, Tahlilan, Slametan, Perayaan Hari-hari besar Islam, Kasidah, 

Hadroh, Marawis, Majlis-majlis ta'lim dan tempat berkumpul para pemuda masjid.  

Pengaruh budaya luar yang semakin hari semakin bercampur dengan budaya lokal dijaga 

dengan kuatnya atas pengaruh Kiai dan Ustadz yang berpaham Aswaja untuk tetap membimbing 

masyarakat Kelurahan Benda agar tetap menjaga nilai-nilai tradisi lokalnya. Pemahaman Aswaja 

yang dipahami oleh Kiai Hambali ini karena beliau juga berguru pada gurunya yang sebagai 

ulama terkenal di Rawa Bokor yakni almarhum Kiai Haji Nurais, beliau sebagai tokoh agama 

juga sempat mengenyam pendidikan di pondok Salaf di wilayah Cidahu Pandeglang Banten yang 

dimiliki oleh ulama besar Banten yang memegang teguh nilai Aswaja yaitu Almarhum Abuya 

Dimyati seorang sosok guru besar Banten. Kitab-kitab yang dipelajari beliau sendiri seperti kitab 

kuning Safinnahtunnajah menggunakan Alfiah, Kitab Al-Jurumiyah, dalam bidang fiqih kitab 

yang digunakan adalah Kifayatul Akhyar, dan lainnya semua bermuara pada kitab kuning ulama 

Ahlusunnah Wal Jamaah.  



 

Di Kelurahan Benda khususnya masyarakat mayoritas berpaham Ahlusunnah Wal 

Jamaah yang dalam bidang fiqih mereka mengikuti mahdzab imam syafi'i
1
. Secara umum 

masyarakat di Kelurahan Benda adalah sebagai orang yang menjalankan tindakan yang 

mencerminkan Aswajanya namun tidak secara langsung tergabung dalam struktur keorganisasian 

seperti ormas NU yang menjadi rumah besar Ahlusunnah wal jamaah.Hal ini seperti yang 

diucapkan oleh beberapa ulama di Kelurahan Benda dalam memandang Ahlusunnah Wal 

Jamaahyang dijadikan acuan ilmu IslamKiai Hambali, Ustad Nabawi, dan Ustad Kosasih: 

"Di sini mayoritas pahamnya banyak ahlusunnah wal jamaah, kalo organisasinyakan 

lebih besar NU ya, tapi klo di Benda sendiri yang ikut keorganisasisannya jarang bisa di 

hitung lah orang2 nya.Tapi kalo kita sepaham dengan ajaran nya mayoritas Aswaja.Kalo 

orang sini kan banyaknya emang bukan langsung ikut NU, hanya berpaham mahdzab nya 

Imam Syafii, dalam unsur akidah kita Al-Asyari dan Al-Maturidi." (Kiai Hambali, 28 

Desember 2017, Pukul 11.0 WIB)  

 

”Muslim Ahlusunnah Wal Jamaahyaa, tapi kalo secara keorganisasian itu tidak terlalu 

kental yaa di sini NU nya hanya kita selalu berpegang pada ahulusunnah wa jamaah itu. 

Mahdzab imam syafi'I bukan karena untuk organisasi juga.(Ust. Kosasih, 21 Maret 2018, 

Masjid Nurul Islam, Pukul 14.00 WIB)  

 

"kalo yang saya pahami aswaja itu, kita yang memegang 4 pegangan Al-quran, hadis, 

Ijma Ulama dan Qiyas. Jadi bagi siapapun yang berpegang pada 4 hal tersebut dia aswaja. 

Nah ada pun perbedaan cara beribadah atau fiqih itu tergantung pada mahzab yang 

mereka ikuti, kalo mayoritas warga di sini lebih ke pada mahdzab imam syafi'i. Mereka 

aswaja, yaaa memegang mahdzab syafi'I itu, seperti tahlilan, ziarah, selametan, 

sholawatan, masih ada lah.Jadi masih rempuk lah maslaah qiyas nya ada, ijma nya 

ada.Mayoritas di sini seperti itu.”(Ust. Nabawi, 31 Maret 2018, Masjid Nurul Islam, 

Pukul 13.00 WIB) 

 

Dengan adanya proses penguatan melalui aktor yang berpengaruh di bidang agama maka 

nilai-nilai Islam di Kelurahan Benda semakin terpelihara. Walaupun banyaknya pendatang yang 

bermukim dan berdirinya fasilitas publik yang meresahkan, para generasi mudanya diarahkan 

                                                           
1
  Mahdzab Syafi’I merupakan salah satu mahdzab yang mayoritas diikuti oleh umat Islam di Indonesia dalam tataran fiqih atau 

beribadah.  Mahdzab ini digunakan oleh kalangan islam sunni yang dicetuskan oleh Imam Syafi’I di abad ke-9.  



 

kepada kegiatan yang berdampak positif salah satunya adalah memperkuat keberadaan majlis 

ta'lim. Mayoritas di wilayah Benda sendiri bukanlah wilayah yang dikelilingi oleh pesantren. 

Namun karena masyarakatnya adalah warga asli yang sudah turun temurun tinggal di kelurahan 

Benda yang mayoritas beragama Islam, kemudian karena pengaruh ulama yang masih memiliki 

hubungan saudara inilah persatuan dan kesatuan Islam di Benda menjadi kuat. 

Sehingga dengan proses akulturasi budaya Islam yang sangat toleran dan juga melalui 

ajaran Ahlusunnah Wal Jamaah maka proses penguatan nilai-nilai Islam dapat dilestarikan 

melalui cara-cara tersebut. Mayoritas masyarakat kecamatan Benda mempertahankan nilai-nilai 

islam dengan memperkuat keberadaan majlis ta'lim dan juga semakin meningkatkan pemuda 

Islamnya untuk meneruskan syariat Islam dengan mengadakan berbagai kegiatan keagamaan 

seperti hadroh dan marawis.  

 Adapun menurut salah satu simpatisan yang juga mendukung FPI mengatakan 

bahwasannya berbagai majlis ta'lim yang terdapat di Kelurahan sendiri ada beberapa yakni 

Majlis Ta'lim Nurur Rohman di Kampung Rawa Bokor, MT. Al-Khoir di Rawa Bokor Kidul, 

MT. Fokus Al-Huda di Kampung Rawa Bokor yang berada di dekat Kelurahan Benda, MT. 

Kampoeng Baca Kampung Rawa Bokor RT.01, MT. Al-Mukaromah Kampung Rawa Bokor 

Bulak, MT. Nur Aniya Kampung Gaga Rawa Kompeni, MT. K-Risma Rawa Bokor Gang Asem, 

dan MT. Al-Barkah di daerah Rawa Bokor Prapatan. Setiap melaksanakan suatu kegiatan tak 

lupa majlis ta'lim juga menghaturkan sholawat nabi dengan menggunakan iringan musik rebana 

dan hadrohnya.
2
 Majlis ta'lim ini juga lebih difokuskan membentuk karakter generasi muda di 

kelurahan Benda agar tidak terpegaruh oleh budaya yang dibawa oleh pendatang yang tidak 

sesuai dengan sistem dan nilai sosial di masyarakat Betawi Benda. 

                                                           
2
 Wawancara Simpatisan Agoy, 21 Maret 2018. Pukul. 13.00 WIB  



 

 Keberagaman masyarakat di Kelurahan Benda yang juga dipadati oleh penduduk 

pendatang menjadikan masyarakat Benda sebagai masyarakat yang dianggap memiliki rasa 

saling menghargai yang tinggi. Hal ini dicontohkan juga oleh salah seorang tokoh agama yang 

sangat disegani yakni Kiai Hambali sebagai pengganti ulama tertua yakni Kiai Haji Nurais 

Almarhum bahwasanya masyarakat harus menjaga sikap saling menghargai. Adapun bila ada 

kondisi atau keadaan yang dianggap menyimpang harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan. 

Seperti yang diungkapkan oleh Kiai Hambali sebagai Tokoh Agama yang dituakan dan juga 

pimpinan majlis DKM Kecamatan Benda dalam memahami sikap toleran menurutnya adalah: 

 "Memang di Al-Qur'an itu satu ayat berbagai macam tafsir. Tidak bisa dianggap radikal 

cuma karena kita tidak menjaga ibadahnya umat non muslim. Tidak bias.kemudian 

"Walaqod alimtumuladzinatadauminkum fishabih/fishodri faunalahum kunu kirodatan 

khosi'in" ini larangan jangan kan kerjasamanya, toleran dalam bidangkeagamaan. Kalo 

toleransi di bidang pembangunan, dengan tetangga gotong royong itu boleh.Tapi dalam 

pendapat beberapa ulama, menganggap ibadah harus steril.Kerukunan antar umat 

beragama tu harus dijaga, tapi yang ada unsur ibadahnya mah engga.Ibaratnya kita 

menyerupai mereka itu yang tidak boleh." (Kiai Hambali, 28 Desember 2017, di 

Kediaman Kiai Hambali Pukul 11.00 WIB)  

 

 Dari hasil percakapan dengan salah seorang ulama di Kelurahan Benda beliau 

mengatakan bahwa ajaran Ahlsunnah wal jamaah mengajarkan untuk hidup saling toleransi dan 

juga menghargai sesama umat beragama. Namun, terdapat batasan dalam memaknai sebuah 

penafsiran bertoleransi yakni dengan memberikan ruang sebebas-bebasnya kepada pemeluk 

agama lain untuk beribadah dan tidak menganggunya namun dengan tidak menyamakan atau 

mengiyakan atas apapun yang diyakini oleh mereka yang berbeda agama diluar Islam. Adapun 

sikap yang tidak ditoleransi oleh masyarakat dan beliau adalah ketika disuatu wilayah terdapat 

praktik-praktik yang menyimpang dan menganggu warga seperti praktik perjudian, prostitusi, 

kemudian dengan hal tersebut maka dibenci oleh Allah barulah masyarakat beserta ulama di 



 

kelurahan Benda melakukan upaya tanpa adanya toleransi karena akan merusak moral dan nilai-

nilai Islam yang tertanam kuat di wilayah Benda.  

 Secara umum untuk praktik kesehariannya masyarakaat Benda merupakan pengamal 

ajaran Ahlusunnah wal jamaah karena adanya pengaruh kiai maupun ustad yang mengajarkan 

ajaran Islam yang dapat diterima oleh golongan masyarakat Islam di Kelurahan Benda. Untuk 

tataran praktik sehari-hari sendiri masyarakat Benda sangat antusias dalam merayakan hari-hari 

besar keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra Miraj, serta dan kebiasaan masyarakat di Kelurahan 

Benda sendiri adalah ketika datangnya bulan Ramadhan masyarakat selau antusias mengadakan 

pawai obor keliling kampung-kampung untuk menyambut adanya bulan suci Ramadhan.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.Dokumentasi Pawai Obor menyambut ramadhan di Kelurahan Benda 

4.3 Profil dan Kegiatan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar FPI DPC di KelurahanBenda 

 

 Front Pembela Islam adalah sebuah organisasi islam yang bergerak di bidang dakwah dan 

menjalankan kegiatan dalam rangka membantu Ulama dan berperan serta bersama Umat Islam 

dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Visi dan misi yang dibawa oleh FPI ini dijadikan 

sebagai strategi mereka dalam menyiarkan dakwah dengan melihat pada realitas di 

lapangan.Karena mayoritas penduduk masyarakat Indonesia adalah Umat Islam dengan 

persebaran umatnya yang tersebar dari Sabang sampai Marauke. Kemudian selanjutnya dengan 



 

berdasarkan pada akidah Ahlusunah wal jamaah. FPI juga mengusung gerakan untuk 

menegakkan syariat islam bagi seluruh umat Islam di Indonesia dan melestarikan budaya-budaya 

keislaman di setiap tempatnya. Melihat permasalahan pada era saat ini masyarkaat khususnya 

umat Islam sangat sensitif untuk diadu domba dan mengalami perselisihan. Sehingga FPI hadir 

untuk membantu Ulama yang Istiqomah dalam menjalankan syarat Islam secara keseluruhan 

kepada Umat Islam. 

 Kehadiran FPI Dewan Pimpinan Cabang Benda yang berada di wilayah Kampung 

Kemandoran Kelurahan Benda merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi berbagai 

tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan moral dan menjaga utuhnya persatuan masyarakat 

di Kelurahan Benda sebab, FPI DPC Benda ini dibentuk atas dasar banyaknya keluhan warga 

terhadap keberadaan tempat-tempat hiburan umum yang di dalamnya banyak menimbulkan 

keresahan seperti judi, minuman keras, panti pijit, hiburan karoke plus-plus, serta adanya tempat 

prostitusi tersembunyi di sekitaran wilayah Rawa Bokor Kelurahan Benda. Selain itu, 

dibentuknya FPI sendiri karena di wilayah Benda belum ada ormas Islam yang khusus dalam 

menangani hal tersebut. 

 Kemudian Ustadz Lukman sebagai pimpinan FPI cabang Benda saat ini yang pada saat 

itu ditunjuk langsung oleh FPI Pusat untuk menjadi ketua FPI Benda menyetujuinya dan 

langsung berkoordinasi dengan pihak ulama dan tokoh masyarakat setempat untuk diadakannya 

musyawarah pembentukan FPI. Dari musyawarah tersebut terbentuklah FPI yang berlokasi di 

wilayah Kecamatan Benda yang berlokasi di Kampung Kemandoran Rawa Bokor Kelurahan 

Benda. 

 Hubungan FPI dengan tokoh masyarakat di Kelurahan Benda terjalin dengan baik sebab, 

setiap kali ormas FPI akan melakukan aksinya memang tidak lupa pula untuk melibatkan nasihat 



 

dan saran dari para tokoh agama setempat, kelurahan, dan pihak-pihak aparat yang berwenang. 

Sehingga kegiatan FPI di benda yang sudah berjalaan hampir 4 tahun tidak pernah mengalami 

konflik ataupun pergesekan sosial. Adapun hubungan FPI dengan warga pendatang lebih kepada 

silaturahmi dan juga aksi penyisiran kos-kos atau rumah yang di dalamnya terdapat pasangan 

yang bukan muhrim untuk sekedar diberi peringatan, namun hal tersebut pun dilakukan oleh RT 

maupun RW yang bekerja sama dengan pihak FPI sendiri. 

 

4.3.1  Kegiatan Amar Ma'ruf FPI DPC Benda 

Menurut rislaah yang ditulis oleh DPP FPI menjelaskan bahwa amar ma’ruf 

adalah perintah untuk melakukan segala perkara yang baik menurut hukum syara dan 

hukum akal (Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, 2012: 147). Dalam penelitian 

ini kegiatan amar ma’ruf yang dimaksud adalah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan 

yang mengajak masyarakat untuk mengikuti aktivitas keagamaan yang bermanfaat untuk 

membuka wawasan keislaman masyarakat. Selain itu agenda lain juga pada beberapa 

waktu tertentu membantu setiap kegiatan yang berada di luar FPI yang mengatasnamakan 

islam yang bernilai baik kepada masyarakat.  

1. Tabligh Akbar 

Serangkaian aksi dan tindakan amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan FPI ini 

ada berbagai macam salah satunya dengan mengadakan kegiatan Tabligh Akbar. Dari 

hasil observasi partisipan yang diikuti peneliti sebagai jemaah tabligh akbar FPI banyak 

melakukan tabligh akbar dengan harapan masyarakat Benda sadar akan bahaya 

radikalisasi Islam dan mau memiliki keseragaman pemahaman dalam memberantas 

kemaksiatan. FPI sendiri menggandeng berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan 

tabligh akbarnya yakni ibu-ibu majlis ta'lim, kelompok pemuda masjid, warga sekitar 



 

wilayah acara, aparat keamanan, pihak kelurahan, serta tokoh agama yakni ustadz yang 

bukan berasal dari FPI untuk hadir dalam acara tabligh akbar tersebut. Keterbukaan dan 

sikap menghormati inilah yang memperkuat eksistensi FPI semakin diyakini oleh 

masyarakatnya. 

   

 

 

 

Gambar 3.Dokumentasi Peneliti pada acara Tabligh Akbar Di Masjid Nurul Islam. 

Dalam metode dakwah yang dilakukan oleh ulama FPI ini memang agak sedikit 

berbeda dengan ulama yang lain. Namun hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ajaran 

Islam karena mengacu pada dalil dan hadits yang sesuai dan dapat dipahami oleh umat 

Islam yang awam. Sehingga alur ceramah yang dibawakan oleh penceramah FPI lebih 

kepada membahas persoalan-persoalan sosial yang pada saat ini terjadi di masyarakat 

sekitar. Salah satu isi ceramah FPI yang peneliti ikuti pada Tanggal 31 Desember 2017 

adalah membahas mengenai peringatan maulid nabi Muhammad SAW yang diadakan di 

musholah Al-Islamiyah di Kampung Baru Rawa Bokor Kelurahan Benda.Pengisi 

ceramah sendiri berasal dari ketua Dewan Pimpinan Wilayah FPI yaitu Ustad 

Fahruroji.Acara tersebut juga dibuka oleh umum serta mengundang anggota majlis taklim 

setempat dan mengundang pemuda masjid untuk menjadi pengisi marawisan dalam acara 

Tabligh Akbar tersebut. 



 

Kajian ceramah yang diangkat adalah mengenai sikap saling memperkuat nilai 

islam dan menghargai syariat Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. 

Selain itu, karena pada tanggal tersebut adalah akhir tahun 2017, dalam ceramah tersebut 

ustad Fahru menganjurkan kepada seluruh umat dan peserta yang hadir untuk tidak 

menyuarakan hari raya tahun baru. Sebab kegiatan tersebut adalah suatu yang melanggar 

dari norma Islam. Kemudian dengan gayanya yang tegas dan intonasi yang jelas ustad 

Fachru pun mengharamkan umat islam untuk meniup terompet dan menyalakan kembang 

api ataupun petasan karena dianggap menyerupai kaum Majusi yang berlawanan dengan 

nilai Islam. Ustad menyampaikan pesan secara jelas, tegas, dan detail sehingga peserta 

yang hadir dapat dengan mudah menyaksikan dan memahaminya dengan jelas.Umat 

Islam harus bangga dengan tahun Islam yakni kalendar Hijriah bukan kalendar Masehi 

yang juga dijadikan kalendar Nasional.Walaupun negara ini menggunakan kalendar 

Masehi dalam berpatokan waktu. Pihak ulama FPI pun tidak menentangnya secara 

ekstrim kepada pemerintah. Melainkan menyadarkan umat Islam secara penuh 

bahwasannya jangan sampai melupakan Tahun Hijriah dan merayakannya dengan 

semangat agar umat Islam tidak terbalik cara pandang dan perilakunya.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.Dokumentasi Peneliti 31 Desember 2017 Musholla Al-Islamiyah 



 

2. Bakti Sosial 

Dalam menjalankan amanah menegakkan syariat islam Front Pembela Islam juga 

memiliki program untuk membantu sesama dan juga melayani kepentingan umat. Salah 

satu kegiatan yang dilakukan oleh FPI DPC Benda adalah dengan menggalang dana 

untuk bantuan kemanusiaan salah satunya adalah pada misi kemanusiaaan Aksi Bela 

Palestina, Muslim Rohingya Myanmar yang selanjutnya hasil dari pengumpulan dana 

tersebut akan disalurkan kepada pihak yang bertanggungjawab dalam aksi tersebut untuk 

menolong sesama umat Muslim.  

 

 

 

 

 

Gambar 5.Dokumentasi Peneliti pada saat penggalangan dana oleh FPI 

Selain aksi penggalangan dana FPI juga hadir untuk membantu ulama setempat 

ketika terlibat dalam acara keagamaan seperti pengajian. Seperti yang dijelaskan oleh kiai 

Hambali sebagai tokoh ulama yang dihormati di wilayah Kelurahan Benda.FPI tidak 

pilah-pilih dalam membantu warga untuk acara keagamaan. Contohnya pada saat kiai 

Hambali melakukan ceramah di wilayah Tanjung Burung perbatasan antara Kota 

Tangerang dan Jakarta. 

”saya ceramah di Tanjung Burung acara pengajiannya mah biasa saya pake motor 

kan, trus akhirnya saya ditawari pake mobil, sampe sana ujan gede. Pdahal ujan 

gede. Ternyata dari depan gang sampe masjid saya di sambut sama laskar nya 



 

(LPI) dan di kawal sampe saya ceramah dan sampe akhir saya di kawal sampe 

lampu merah itu. Mereka ujan ujanan ngamanin acara itu tuh. Ternyata mereka 

mengohrmati kegiatan-kegiatan islam, seprti PHBI, Tabligh Akbar, ternyata 

bukan ketuanya front saja yang mesti dikawal. Ternyata biarpun bukan orang FPI 

mereka sangat antusias dengan kegiatan yang berbau islam. Kemudian saya 

ceramah lagi di kawal lagi pokoknya sering lah. (Kiai Hambali Fahmi, 28 

Desember 2017. Pkl. 11.00 WIB)  

Dari pernyataan tersebut bahwasannya FPI sangat meghormati figur yang 

dijadikan panutan di wilayah Kelurahan Benda.Hal tersebut dikarenakan ada nilai-nilai 

yang telah ditanamkan kepada anggota FPI untuk menyesuaikan dengan lingkungannya. 

FPI hadir bukan saja untuk menampakkan figur ormasnya melainkan memperkuat tokoh 

agama yang diharapkan dapat memperkuat nilai islam di wilayah Kelurahan Benda.  

 4.3.2 Kegiatan Nahi Mungkar FPI DPC Benda 

Selain aksi amar ma'ruf oleh FPI, organisasi ini juga melakukan aksi nahi 

mungkar dengan mendata dan menyisir tempat-tempat yang mendapat komentar dari 

warga bahwa di dalamnya terdapat kegiatan maksiat.Menurut FPI dalam (Tim Aswaja 

NU Center PWNU Jawa Timur, 2012: 147) Aksi Nahi Mungkar adalah mencegah setiap 

kejahatan atau kemungkaran, yakni setiap perkara yang dianggap buruk oleh syara dan 

hukum akal.Salah satu kegiatan nahi mungkar yang pernah dilakukan oleh FPI adalah 

pada saat penyisiran lokalisasi yang berada di kali Perancis, selain itu aksi penolakan 

terhadap adanya hiburan dangdut pada tanggal 23 Februari yang dilakukan di wilayah 

Benda hal tersebut ditolak oleh sejumlah masyarakat karena dikhawatirkan dapat 

menimbulkan perilaku yang menyimpang seperti mabuk dan ricuh.        

1. Penolakan Hiburan Dangdut                                                 



 

 

Gambar 6.Dokumentasi peneliti pada saat musyawarah bersama warga dan elit birokrasi dan foto 

panggung yang akan diadakan dangdut. 

 

 Dalam mengajukan permohonan penolakan FPI juga memiliki berbagai prosedur yang 

telah ditetapkan yakni dengan meminta pendapat ulama di wilayah Kelurahan Bendaserta 

mengajukan surat penolakan kepada aparat keamanan dan juga pihak pemerintahan. Tujuannya 

adalah agar dapat terjadi komunikasi yang terjalin dan tidak ada salah paham dalam menangani 

permasalahan sosial yang terjadi.Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ketua FPI Ustadz 

Lukman. 

"Secara umum prosedur FPI itu akan selalu meminta ijin menyampaikan surat dulu 

kepada pemerintah adapun surat tersebut kita layangkan itu kan jarang direspon cepat 

gitu, jadi kita ajukan dulu SP 1 sampe ketiga kalinya gak digubris, baru kita ijin untuk 

turun langsung dengan dikawal beberapa yang dari polsek kita juga selalu berkoordinasi 

dengan pihak-pihak setempat yang terlibat jadi gak langsung kita turun tangan dulu, kita 

juga turunin koordinator yang megang laskar FPI" (Ustadz Lukman Ketua FPI, 31 Maret 

2018, di Kediaman Ketua Laskar FPI Benda) 

Dari pernyataan yang dijelaskan dalam metode nahi mungkar FPI dalam menegakan 

syariat dan menolak kegiatan kemaksiatan FPI ini memiliki syarat dalam bertindak yakni harus 

mendapatkan izin dari berbagai pihak yang akan dilibatkan. Dengan demikian FPI di Kelurahan 

Benda juga berusaha mengambil simpati warga dan pihak pemerintah agar berpihak kepada FPI 

dalam menegakan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. 



 

2. Sweeping Minuman Keras di Hotel X 

 

 

 

3. Penyisiran Pratik Prostitusi 

 

 

 

 

 

Karena dalam medan juang FPI syarat menegakan amar ma'ruf nahi mungkar harus tegas 

dan berani dalam mengutarakan kebenaran. Pernyatan tersebut menunjukan bahwa FPI 

merupakan salah satu organisasi islam yang memang lebih cenderung bertindak secara nyata 

dalam menghadapi permasalahan sosial. Dalam menegakan syariat Islam dan mencegah 

kemaksiatan FPI mempunyai prosedur di dalamnya adalah dengan mengingatkan dengan halus 

jika diabaikan kemudian FPI melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan yakni 

pihak pemerintah untuk menetapkan peraturan tertulis, namun jika masih diabaikan FPI 

menggunakan prosedur untuk meminta dilakukan penindaklanjutan terhadap kegiatan maksiat 



 

bersama aparat keamanan.  Seperti pernyataan yang diutarakan oleh ketua FPI kelurahan Benda 

Ustad Lukman: 

“Kan ada dalil nya juga, Cuma memang banyak masyarakat yang masih kurang meresapi. 

Kan amar maruf dan nahi mungkar itu beda. Amar ma'ruf itu mengajak orang kalo diajak gamau 

ya silahkan, tapi kalo dilarang orang sedang asik2 makan, dugem dilarang, impor narkoba, pasti 

marah produsen nya. Trus di grebek di sweeping pasti marahnya ke FPI karena FPI sudah berani 

melawannya. Karena melawan orang mencegah orang, kalo ngajak mah kan amar ma'ruf yaa gak 

ikut ga papa, tapi kalo melawan ber nahi mungkar tantangannya berat, dia rentan di bully di 

pojokan, rentan di caci, di hina, di penjara, bahkan rentan di ancam untuk dibunuh.” (Ustad 

Lukman 12 Maret 2018 Pukul 16.00 WIB, di Kediamannya) 

Menurut Al-Zastrouw dalam (Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, 2012) dalam 

metode nahi mungkar ini FPI mengutamakan sikap yang tegas dengan menggunakan beberapa 

cara yakni: menggunakan kekuatan atau kekuasaan bila mampu dan menggunakan lisan dan 

tulisan: bila langkah halus tersebut tidak mampu dilakukan maka nahi mungkar dilakukan 

dengan hati yang tertuang dalam ketegasan sikap untuk tidak menyetujui segala bentuk dan 

perilaku kemungkaran.  

Hal tersebut juga diturakan oleh Kiai Hambali sebagai ulama yang dituakan di Kelurahan 

Benda. Menurut beliau FPI memiliki karakter seperti yang dijalankan oleh sahabat nabi yakni 

Sayidiina Umar Bin Khatab yang memiliki jiwa karismatik dan tegas dalam menentang 

kemungkaran dijamannya. Di Kelurahan Benda sendiri wilayahnya berpotensi terjadi 

penyimpangan khususnya di wilayah pertigaan Al-Amin dari arah Rawa Bokor menuju wilayah 

Dadap.Di wilayah tersebut masih terdapat gubuk-gubuk liar yang tak terawat yang kerap 

disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kehadiran FPI membawa angin segar 

bagi masyarakat yang ikut mendukung adanya penutupan tempat-tempat maksiat.  

 FPI dalam hal ini mengusung gerakan dengan dalil amar ma’ruf nahi mungkar. Dalam 

konteks di Kelurahan Benda sebagian masyarakat yang merasakan adanya kemaksiatan tidak 



 

memiliki kemampuan dan juga otoritas untuk menghentikannya maka dari itu, adanya Ulama 

yang berani menentang dan juga kemunculan FPI dianggap sebagai jembatan mereka dalam 

menguarangi dan mencegah terjadinya kembali praktik yang meresahkan tersebut. Hubungan 

amar ma’ruf nahi mungkar sendiri dengan paham ahlusunnah wal jamaah adalah yang mana 

ajaran Aswaja ini pada dasarnya berpedoman pada sunnah nabi dan ajarannya serta mengikuti 

jejak para sahabatnya. Dalam paham Aswaja ini umat islam diharuskan meyakini adanya 

keberadaaan Allah sebagai pencipta yang ada tanpa arah, meyakini adanya kitab Allah, 

Rasulnya, Hari Akhir, dan Qodha dan Qadar. Sehingga untuk menguatkan paham aswaja ini 

kepada masyarakat pengaruh ulama dan tokoh lainnya sangat diperlukan dalam menyadarkan 

masyarakat yang awam serta berfungsi untuk menggerakan penerapan syariat islam yang sesuai 

dengan budaya di masyarakat Indonesia khususnya di kelurahan Benda. Dengan meyakini amar 

ma’ruf nahi mungkar sebagai dalil di Al-qur’an dan pedoman praktik menjalankan kehidupan 

sosial maka setiap elemen masyarakat diberikan kesadaran betapa pentingnya bekerjasama untuk 

mengurangi tindakan yang menyimpang dari ajaran nabi dan al-qur’an seperti prostitusi, 

minuman keras, dan lain sebagainya.  

4.4 Gambaran Umum Informan 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa golongan masyarakat yang telah dijadikan informan oleh 

peneliti karena memahami alur kegiatan masyarakaat dalam mempertahankan ahlusunnah wal 

jamaah dan mendukung kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar FPI sebab telah membantu dalam 

memerangi kemaksiatan dan mempertahankan budaya islam di Kelurahan Benda.  

1. Kiai Haji Hambali Fahmi 

 Kiai Hambali dikalangan masyarakat Kelurahan Benda adalah salah satu tokoh Agama 

yang sangat dihormati dan dijadikan guru bagi para ustad muda dan sebagai Ketua DMI (Dewan 



 

Masjid Indonesia) se- Kecamatan Benda.Beliau juga mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan 

Agama Islam di STAI Darul Qolam Kota Tangerang Fakultas Tarbiyah.Beliau juga sempat 

mengenyam pendidikan MA di Pondok Pesantren Nurul Huda Baros Serang Banten.Selanjutnya, 

karena kedekatannya dengan para sesepuh agama di Kelurahan Benda beliau juga diberikan 

mandat oleh Almarhahum Kiai Haji Nurais, Alm Kiai Muhammad Sholeh yang menjadi pendiri 

Yayasan panti asuhan Nurul Hasanah, dan Almarhum Kiai Muhammad Sidiq untuk mengajar 

ngaji di masyarakat dan memimpin 75 jemaah pengajian dan majlis di Kelurahan Benda. 

Pengalaman lain yang dimiliki Kiai Haji Hambali Fahmi ini sehingga beliau diangkat 

menjadi Tokoh Agama yang dihormati adalah beliau pernah menjadi ketua Badan Amil Zakat, 

Infaq dan Sodaqoh se Kelurahan Benda pada periode tahun 1997 sampai 1999. Pada Tahun 1999 

sampai 2002 beliau menjabat sebagai kepala sekolah Nurul Khoirot di Kecamatan Benda.Beliau 

juga sempat menjabat menjadi anggota partai Golkar di tahun 1990 yang kemudian pindah 

menjadi anggota PKB sebagai Dewan Syuro semenjak tahun 1997 sampai tahun 2002. 

Kemudian beliau juga diangkat sebagai Badan Pertimbangan Majlis Tarjih di partai PPP pada 

tahun 2009 fungsinya sebagai pengusung anggota dewan. Beliau juga sempat menjabat menjadi 

ketua Tanfidz NU di Kecamatan Benda sampai 2 periode di tahun 2005 dan menjadi wakil ketua 

Tanfidz NU se Kota Tangerang. Namun karena banyaknya penggusuran di Kecamatan benda 

dan banyaknya anggota NU yang sudah pindah rumah sehingga keaktifan dalam struktur 

organisasi NU di Benda semakin berkurang dan juga ketua NU saat ini bukanlah orang 

kecamatan Benda. 

Sampai saat ini beliau diangkat sebagai ketua Nadzir yang bekerja dalam mengelola hak 

dan mengatur urusan wakaf di Kecamatan Benda.Beliau juga sempat menjabat sebagai Da'i 

Kamtibmas Polres Kota Tangerang. Dari sekian banyak pengalaman yang telah dimiliki beliau 



 

sehingga dijadikan tokoh agama yang dihormati. Karena untuk budaya Betawi memang lebih 

mengutamakan kepemimpinan yang dimiliki oleh figure yang dapat dijadikan contoh dan 

panutan masyarakat. Peneliti juga menjadikan beliau informan utama sebab beliau adalah salah 

satu tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat yang memahami aktifitas masyarakat kelurahan 

Benda khususnya di bidang keagamaan. 

2. Ustad Nuryadin 

Ustad Nuryadin merupakan salah satu murid dari Kiai Haji Hambali Fahmi beliau juga 

memiliki majlis ta'lim bernama Nurul I'tihad yang berada di wilayah kampung Rawa Bokor 

tengah. Beliau sempat mengenyam pendidikan di pesantren Lirboyo Kediri dan mengaji selama 

12 tahun di Jawa Timur dari Kediri, Madiun, Ponorogo dan terakhir di Malang. Beliau sendiri 

merupakan ketua dari FORSUMI (Forum Silaturahmi Umat Islam) se Kecamatan Benda. 

Sebelum terbentuk FPI, aksi-aksi sweeping juga pernah dilakukan olehnya untuk mengurangi 

tindakan yang berbau kemaksiatan. Beliau dipilih oleh peneliti karena memahami betul proses 

kebudayaaan di masyarakat Betawi Benda serta nilai-nilai Islamnya. Beliau juga sebagai ustad 

muda yang aktif dalam mengajak pemuda di Kelurahan Benda untuk menjalankan budaya 

keislamaan dengan memperkuat majlis ta'lim, latihan alat musik marawisan dan rebana pada 

majlisnya. Selain itu, beliau juga sebagai Ketua FORSUMI (Forum Silaturahmi Umat Islam) 

salah satu Alumni pada aksi 212 dan 411 yang mewakili Kelurahan Benda. 

3. Ustad Nabawi 

 Ustad Nabawi beliau adalah salah satu penggerak majlis dan remaja masjid di wilayah 

Kelurahan Benda. Beliau juga dianggap sebagai ustad oleh masyarakat dikarenakan keluarga 

beliau memiliki jalur agama bapaknya yakni Almarhum Ustad Muhammad merupakan ulama 



 

yang dihormati dan pernah tergabung dalam keanggotan Ranting NU Kelurahan Benda. 

Kemudian beliau dari masa kecilnya hingga lulus sekolah selalu mengenyam pendidikan agama 

islam. Saat setelah lulus beliau aktif sebagai remaja masjid dan pemimpin majlis ta'lim Darul 

Fikam di Kampung Bulak Kambing Kelurahan Benda dan majlis ta'lim Nurul Rochman di Rawa 

Bokor. Sebelumnya beliau juga sempat mengenyam pendidikan di Yayasan Perguruan Islam Al-

Hikmah di wilayah Sepatan Kabupaten Tangerang. 

Beliau mempelajari ilmu fiqih kitab Fathul Qorib Mahdzab Syafi'I dan mempelajari ilmu 

Nahwu Shorof dengan alat Alfiah yang sering dijadikan bahan pembelajaran di pesantren baik 

modern maupun salaf. Kemudian beliau juga mempelajari kitab kuning seperti kitab Muhtassor 

jidan dengan kitab Jurumiyah yang sering dijadikan panduan oleh umat yang berpaham 

Ahlusunnah wal jamaah dan dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari kemudian disebarkan 

melalui kajian majlis dan pengajian.Beliau mengajar al-qur'an dan ilmu fiqih di majlis nya serta 

setiap beberapa waktu di masjid. Ustad Nabawi bukanlah termasuk dari alumni 212 atau 411 

namun beliau memiliki hubungan dekat dengan ketua FPI DPC Benda serta sering diundang 

dalam acara Tabligh Akbar yang diadakan oleh FPI.Peneliti menjadikan beliau sebagai informan 

adalah berdasarkan kriteria pengalaman dan juga pengatahuan mengenai Islam yang cukup 

religius. 

3. Ustad Lukman 

Ustad Lukman atau yang sering dipanggil Cang Aji Lukman ini merupakan salah satu ustad 

muda yang diangkat sebagai ketua Front Pembela Islam Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan 

Benda pada tahun 2015 sampai saat ini.Beliau merupakan figur yang tegas, ramah, dan cepat 

akrab terhadap siapapun. Beliau sangat tegas dalam menindak segala aktifitas yang bertentangan 

dengan nilai dan norma sosial masyarakat Benda. Salah satu aksi yang pertama kali dilakukan 



 

oleh Ustad Lukman adalah dengan melakukan sweeping praktik prostitusi yang terdapat di Kali 

Perancis perbatasan antara wilayah Dadap dan Kelurahan Benda.Sebelum diangkat sebagai ketua 

FPI Benda, Ustad Lukman juga sebagai penggerak remaja masjid di salah satu masjid di 

Kelurahan Benda yakni masjid Ihsaniyah. 

5. Pak Kosasih 

 Ustad Kosasih merupkan salah satu warga yang juga turut mendukung kegiatan FPI. 

Beliau bertugas sebagai Guru ngaji TPA dan TPQ di masjid Nurul Islam. Beliau mulai aktif 

mengajar ngaji dan majlis semenjak tahun 2013 karena banyaknya permintaan masyarakat untuk 

beliau mengajar ngaji di masjid. Hubungan beliau sendiri dengan FPI sampai saat ini harmonis 

karena beliau juga sering diundang pada acara-acara yang diadakan oleh FPI. Namun beliau 

sendiri karena kesibukannya tidak sempat mengikuti aksi 212 dan 411. 

6. Agus/Agoy  

 Agus atau yang akrab dipanggil Agoy adalah salah satu anggota majlis ta'lim di Nurul 

Rochman yang aktif dalam setiap aksi yang dilakukan oleh FPI. Beliau merupakan salah satu 

warga yang juga terlibat dalam aksi 212 dan 411 pada aksi bela islam. Selain itu, Agoy juga 

pernah terlibat dalam aksi bela ulama dan juga selalu mengikuti kegiatan Tabligh Akbar yang 

diadakan oleh FPI. Beliau merupakan salah satu remaja masjid yang aktif dalam menjalankan 

syariat islam seperti mengadakan acara-acara islam. Terakhir pada tanggal 31 Mei 2018 ia 

menjaid salah satu ketua panitia pada acara Nuzulul Qur'an di masjid Nurul Islam. Beliau sangat 

menghormati Ulama seperti Kiai Hambali, ia juga merupakan murid dari Ustad 

Nuryadin.Peneliti menjadikannya informan sebab beliau sangat aktif untuk mengajak remaja di 



 

Kelurahan Benda dalam kegiatan-kegiatan rohani dan juga memperkuat keberadaan majlis 

dengan kegiatan hadroh dan marawis bersama pemuda yang lainnya. 

7.  Mas Gunawan 

 Gunawan juga selalu aktif dan ikut dalam berbagai aksi yang diadakan oleh FPI 

contohnya adalah aksi 212 dan 411. Beliau juga terlibat dalam kegiatan remaja masjid di majlis 

ta'lim Nur Aniya di Kelurahan Benda tepatnya di daerah Rawa Bokor. Gunawan di pilih sebagai 

informan sebab beliau mendukung pergerakan FPI secara aksi. 

 

  



 

 



 

BAB V 

ANALISIS TAHAPAN KONSTRUKSI MASYARAKAT ISLAM BENDA DALAM 

MEMAKNAI KEGIATAN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR FPI DPC BENDA 

5.1 Pandangan Umum Masyarakat Islam Benda dalam menilai kegiatan FPI DPC 

Benda 

 Kelurahan Benda dihuni yang oleh mayoritas beragama islam tampil membawa 

harmonisasi kebudayaan islam yang kental akan tradisi islam yang sering disandingkan dengan 

islam berpaham ahlusunnah wal jamaah. Paham aswaja ini juga diyakini oleh sebagian besar 

umat muslim dunia. Secara harfiah ahlusunnah wal jamaah berarti penganut sunnah nabi 

Muhammad Saw dan para sahabatnya (Abbas, 1983). Sehingga secara umum dapat dikatakan 

bahwa masyarakat di Kelurahan Benda yang mayoritas beragama islam lebih banyak mengikuti 

ajaran Nabi Muhamad dan para sahabat serta ijma ulama yang dijadikan figur yang dihormati di 

Kelurahan Benda.
1
 

Pemahaman terhadap ahlusunnah wal jamaah yang dipahami oleh sebagian masyarakat di 

Kelurahan Benda adalah lebih kepada tataran praktik kehidupan sehari-sehari yang ditunjukan 

dengan selalu mengadakan kegiatan keagamaan untuk memperkuat nilai keislaman di 

wilayahnya. Selain itu, masyarakat lebih mengutamakan kepada sosok figure yang berpengaruh 

dalam menjalankan syariat islam dan tidak mengutamakan kepada suatu organisasi khusus. Hal 

tersebut diutarakan oleh salah satu informan yang peneliti temui yakni pak Nuryadin. 

"Nah kalo ngebahas aswaja nya masyarakat Benda kita semua yang ditinggal disini dari lahir uda 

aswaja.Artinya di budaya betawi memang organisasi keislaman khusus tidak mendapatkan porsi 

yang lebih diutamakan secara struktural” (Ust. Nuryadin, 01 Juni 2018, 20.00 WIB) 

Hal yang sama juga diutarakan beberapa pemuda yang termasuk warga asli 

Kelurahan Benda yang pernah ikut terlibat dalam aksi massal yang diadakan oleh FPI 

                                                           
1
 Ijma ulama adalah kesepakatan yang diakui oleh kalangan para ulama dalam menentukan suatu masalah dalam 

hukum islam setelah wafatnya Nabi Muhammad.  



 

beliau mengutarakan bahwa masyarakat Kelurahan Benda hanya menghormati guru atau 

tokoh agama yang bisa dijadikan contoh di wilayahnya. Hal tersebut karena pengetahuan 

dan pengalaman yang dimiliki oleh tokoh agama menjadi dasar masyarakat dalam 

melakukan aktifitas di lingkungan sosial.  

“Bahkan ada orang yang mengatakan gua mah NU padahal dia bkan anggota NU  

simpatisan bukan, tp cara ibadahnya aswaja dan kebetulan banyak ormas yang 

sama aswa lebih besarnya NU makanya cddngikut aja dibilang NU juga. Padahal 

ga semua MUI itu orang NU saya, muhammadiyah juga aswaja itu Cuma beda 

sedikit masalah furiyahnya jangan di bhas. Yang kita bahas mah fiqihnya megang 

fiqih syafii hambali hanafi,  akidahnya maturidi dan  al asyari.” (Ustad Lukman 

12 Maret 2018 Pukul 16.00 WIB, di Kediamannya) 

Sehingga untuk menempatkan porsi khusus kepada organisasi besar islam tidak 

terlalu dijadikan prioritas yang terutama adalah pada ilmu dan ajarannya yang berpaham 

ahlsunnah wal jamaah yang diyakini mayoritas masyarakat islam di Benda. Selanjutnya 

masyarakat Kelurahan Benda cenderung terbuka pada siapapun yang masuk ke 

wilayahnya ke khasan suku betawi ini jadi tidak memiliki ciri-ciri yang khusus. 

Kemudian karena tidak adanya wadah khusus bagi organisasi di dalam wilayah tersebut. 

Masyarakat pun rentan berubah dan terpengaruh dimasuki oleh budaya dari luar 

wilayahnya. 

"Ohgak ada di sini, Rawa Bokor sendiri khususnya murni ahlusunnah wal jamaah, gak 

setau saya gak ada ikutan kelompok organisasi khusus kaya gitu."(Gunawan Simpatisan, 

28 Desember 2017, 11.00 WIB)  

"Kalo di sini masyarakat gak kenal organisasian, ada juga apa kata ulama itu yang 

didenger sama masyarakat.Kaya Kiai Haji Hambali, Kiai Muh Nurais, Ust. Sidiq 

Taufiq, ust. Muhammad Fahmi, Kiai Haji Dulmajid, Haji Sarbani." (Agoy 

Simpatisan, 21 Maret 2018, 13.00 WIB di Masjid Nurul Islam) 

Pernyataan yang diungkapkan oleh informan diatas menunjukan bahwa masyarakat islam 

di Kelurahan benda yang penduduk aslinya adalah suku Betawi tidak memberikan porsi khusus 

pada suatu organisasi massa tertentu. Selama sesuatu yang dijalankan tidak bertetangan dengan 



 

Islam di Kelurahan Benda mereka akan terbuka pada siapapun. Hal yang pokok untuk diingat 

bahwa masyarkat di kelurahan Benda adalah masyarkat kota yang masih memegang nilai budaya 

dan ajaran islamnya kegiatan pengajiaan atau perayaan hari-hari besar umat islam di Benda 

menjadi kegiatan yang rutin dilakukan. Masyarakat akan menerima siapapun sebagai pendatang 

namun tetap pada batasan yang wajar dengan tidak melakukan tindakan yang menyimpang 

seperti prostitusi dan minuman keras. Selanjutnya organisasi khusus dalam hal ini seperti 

organisasi besar NU atau Muhammadiah masyarakat di Kelurahan Benda tidak mengkhususkan  

lc dirinya dalam salah satu wadah organisasi tersebut. Dalam perjalanannya Kelurahan Benda 

yang memang pusat terdekat dengan akses ke Bandara Sokearno Hatta menjadi daya tarik oleh 

pendatang dari berbagai wilayah untuk bekerja di sekitar area Jakarta dan Tangerang. Keadaan 

tersebut dijaga dan dipertahankan dengan adanya tokoh agama yang dijadikan panutan agar nilai 

islam dan budaya Betawi tidak terkikis oleh perkembangan zaman. Ulama dalam sejarah Betawi 

memberikan peran sangat penting bukan hanya dalam urusan agama tetapi dalam bidang sosial, 

kebudayaaan serta politik, sehingga syariat islam dapat diterapkan juga dalam sendi-sendi 

kehidupan bermasyarakatnya. Dalam konteks masyarakat Betawi, "Islam" dan "Betawi" menjadi 

dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan (Hadi, 2012). 

 Dalam memperkuat tradisi budaya Islam dalam masyarakat Betawi di Kelurahan Benda 

sering melakukan aktifitas yang berkaitan dengan budaya islam seperti memperkuat majlis ta'lim 

dengan mengajak para pemuda nya untuk bergabung memperkuat kegiatan di majlis, menyambut 

perayaan hari besar islam di setiap masjid, melestarikan budaya hadroh yakni iringan musik 

seperti marawisan, dan juga sering mengadakan pengajian setiap beberapa waktu dalam 

seminggu baik di sebuah majlis maupun masjid. Setiap aktifitas yang akan diadakan tak lupa 

pula selalu dilakukan koordinasi dengan ulama dan juga tokoh masyarakat di Kelurahan Benda.  



 

 Kesepahaman yang dimiliki oleh masyarakaat di Kelurahan Benda ini adalah hasil dari 

kuatnya figure ulama dan ustadz yang memiliki ruh islam yang bisa mempertahankannya dan 

mengajak para warga untuk bersama-sama menjalankan syariat islam. Salah satu upaya yang 

pernah dilakukan adalah dengan menjaga agar wilayah terbebas dari segala tindakan 

kemaksiatan. 

Kehadiran FPI disambut baik oleh masyarakat sekitar sebab pemahaman masyakat 

sebelumnya telah terbentuk oleh para tokoh yang disegani agar dapat bekerja sama dalam 

melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang telah diwariskan oleh para luhurnya dijadikan 

dasar oleh masyarakat dalam menjaga ketertiban wilayah Benda. Nilai ajaran Islam yang 

berdasarkan paham Ahlusunnah wal jamaah diterima oleh seluruh masyarakat sebab paham 

aswaja dijadikan dasar ideologi umat Islam di Indonesia untuk mempersatukan bangsa. 

Permasalahan di Indonesia terkait perbedaan ajaran dan aliran Islam yang terpisah-pisah menjadi 

pemicu utama perpecahan masyarakat muslim. Sehingga dibutuhkan peran ulama dan 

masyarakat yang memiliki pandangan yang samauntuk bersatu mempertahankan negara dan 

syariat yang sesuai dengan ajaran islam yang ramah dan diterima oleh seluruh kalangan. 

Selanjutnya, permasalahan sosial yang sering kali terjadi di wilayah kelurahan Benda 

membawa masyarakat untuk bekerjasama dengan tokoh agama agar mempertahankan 

kenyamanan wilayahnya dengan sering melakukan penyisiran di berbagai tempat. Beberapa 

informan menjelaskan bahwa kurangnya kendali pemerintah atas permasalahan tersebut 

membuat mereka geram dan ikut terjun langsung dalam melakukan proses pencegahan hal yang 

menimbulkan kemaksiatan di wilayahnya.  

“Contoh di Kota Tangerang pada periode Wahidin Halim yang sebagai walikotanya itu sudah 

dibuatkan perda nomer 7 dan 8 tentang kegiatan maksiat, minuman keras, perjudian dan prostitusi 

untuk tidak dilakukan lagi. Karena visinya dulu itu kan menjadikan Kota Tangerang sebagai kota 



 

yang Berahklakul Karimah. Itu sering sekali ya satpol PP melakukan penyisiran ke setiap tempat 

klo disini itu seringya di pertigaan al amin arah mau ke Dadap itu dulu banyak sekali tempat 

prostitusinya tapi yaa kalo ada unsur politik disitu susah sekarang mereka main petak umpet. 

Kalo sekarang sudah berganti walikotanya sekarang kan Arif Nurmansyah itu perda semakin hari 

semakin gak keliatan tindakanya. Karena yang bermain itu aktor pemerintahnya juga.(Ust. 

Nuryadin, 01 Juni 2018, 20.00 WIB) 

“Ini rujukannya apa sih kok terlalu meminimalisir kegiatan yang diluar ajaran. Satu 

memang karena uda ada undang-undangnya di Kota Tangerang sendiri tuh kan ada perda 

No. 07 dan 08 ya kan, sehingga orang2 bilangnya nomer 78 padahal no 7 dan 8. Jadi 

perda nomor 7 dan 8 tuh pelarang prostitusi, minuman keras, dangdut yang erotis vulgar. 

Nah kalo kita mengacu pada ini walikota pada waktu itu kan pak wahidin nih pak 

wahidin berterima kasih sama FPI, tapi kalo ini dihilangkan anggota dewan kan gamau 

pertahankan nih sehingga menjamurlah yang joget erotis, prostitusi. Sehingga FPI 

bergerak dan itu dipandang oleh pemerintah saat ini anarkis. (Ustad Hambali 31 Mei 

2018, 21.00 WIB di Kediamannya)   

 Pada pernyataan tersebut diketahui bahwa aturan dan pelarangan telah tertuang dalam 

peraturan daerah Kota Tangerang nomor 7 dan 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran 

(Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM, 2005) Namun 

kurangnya ketegasan dan dilanggarnya perda tersebut membuat masyarkata akhirnya turun 

tangan sendiri dalam menindak kegiatan yang diluar syariat islam. Regulasi yang telah 

ditetapkan tersebut kemudian dijadikan kekuatan bagi tokoh agama dan masyarakat yang masih 

memegang nilai islam di wilayahnya untuk menolak keberadaan aktifitas kemaksiatan salah 

satunya di Kelurahan Benda Kota Tangerang. Pernyataan itupun dipertegas oleh Ketua FPI 

Kecamatan Benda karena keberpihaan pihak pemerintah terhadap perilaku yang merubah nilai-

nilai buday aislam di Benda. 

“surat itu semua ditandatangani para ulama, tp kenapa yang diundang oleh mereka  FPI 

waktu itu buat rapat. Alhamdulillah suratnya didengerin pemerintah, walupun 

sebelumnya banyak perdebatan disitu. Karena mereka memperjuangkan gimana dangdut 

itu bisa berjalan, sedangkan kita yang konsisten berjuang bagaimana dangdut itu 

ditiadakan. Sebagai mediator kan harus netral. Pihak A ngomong gak dibantah, giliran 

pihak kita yang mewakilkan bicara masyarakat ketika berargumentasi malah 

dipertanyakan.  Saya bilang bapak ga usah berargumentasi sama kami silahkan bapak 



 

kasih waktu yang buat acara untuk beragumentasi. Terus omongan kita selalu 

dipertanyakan, sedangkan pihak yang buat acara tidak dibantah. Mereka yang salah akaan 

selalu mencari pembenaran biar seolah-olah mereka berada di jaur yang benar. Biarkan 

saja, kalo konsisten sama kebenaran gak perlu lah mencari pembenaran.”(Ustad Lukman 

12 Maret 2018 Pukul 16.00 WIB, di Kediamannya) 

 Realitas sosial yang dialami oleh masyarakat kelurahan Benda adalah hasil dari aktifitas 

yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri dalam menjalankan kehidupan sosial, realitas ini 

berupa adanya penolakan dan pengawasan terhadap aktifitas yang meresahkan di wilayahnya 

karena menimbulkan efek negatif kepada generasi muda dan masyarakat setempat. Sehingga ada 

proses pengetahuan yang bersifat subjektif dalam menilai keberadaan tempat maksiat di 

Kelurahan Benda bahwa aktifitas tersebut memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat 

sekitar. Pengetahuan tersebut tentunya bukan datang dengan sendirinya, melainkan karena 

adanya nilai-nilai islam yang bersifat objektif kemudian disalurkan oleh tokoh agama yang 

dihormati dan dijadikan contoh sehingga berupaya untuk menyadarkan masyarakatnya bahwa 

penting sekali untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar khususnya di wilayah Benda karena 

banyaknya aktifitas yang meresahkan.  

 Keterkaitan ahlsunnah wal jamaah di Kelurahan Benda dengan amar ma’ruf nahi 

mungkar ini adalah masyarakat di Kelurahan Benda yang secara umum masih memegang tradisi 

islam agar tidak salah jalan dalam memahami islam keseluruhan. Amar maruf nahi mungkar 

dalam hal ini adalah sebuah dalil yang berada di Al-quran yang menganjurkan umat islam untuk 

mempertahankannya. Dalam paham aswaja sendiri salah satunya adalah dengan meyakini kitab 

al-qur’an sebagai pedoman hidup untuk itu aswaja sebagai paham yang mengambil jalan tengah 

yang memadukan unsur al-qur’an dan berpedoman di kehidupan bermasyarakat. Selain itu, di 

karena pesatnya pembangunan di sekitar Bandara yang akhirnya menimbulkan banyak fasilitas 

umum dapat dikhawatirkan akan melenceng dari syariat islam maka warga yang masih sadar dan 



 

ulama yang ingin mempertahankan nilai islam bekerja sama dengan FPI agar masyarakat lain 

tidak ikut terpengaruh. Hal ini diutarakan oleh Nuryadin sebagai salah satu tokoh agama dan 

pemuda di Kelurahan Benda: 

 “Aswaja itu kan sebagai ideologi kita umat islam yaa, dia itu ghairoh mahdohnya 

umat muslim. Aswaja sebagai jembatan memadukan keduanya memadukan antara usnur 

kebudayaan dan unsur keislaman secara humanis yaa. Jadi kalo orang sudah berpegang 

teguh pada aswaja mereka seimbang dalam menjalankan ibadah tidak terlau keras dalam 

menafsirkan ajaran. Karena apa yang diajarkan oleh ulama tersebut khusus di bidang 

fikih atau keseharian mereka berpatokan kepada beberapa kitab salah satunya juga saya 

pelajari kitab Saffinahtunajjah.” (Ust. Nuryadin, 01 Juni 2018, 20.00 WIB) 

 Wujud tindakan yang dilakukan oleh masyarakat pun beragam bentuknya seperti 

memperkuat kegiatan pengajian melalui majlis ta'lim adanya pengawasan terhadap aktifitas di 

wilayah Kelurahan Benda khususnya daerah kampung Dadap Perancis yang sering dijadikan 

tempat prostitusi. Kegiatan lain juga diperkuat dengan sering mengadakan tabligh akbar dengan 

mengundang ulama besar yang harapannya masyarakat semakin memperkuat solidaritas dalam 

menjaga keutuhan wilayahnya. Momen eksternalisasi yang ditunjukan oleh masyarakat ini 

adalah upaya dalam menjaga budaya di wilayah Benda dan nilai-nilai yang sudah disepakati 

bersama sebagai realitas yang objektif. 

 Dengan kuatnya figure ulama dan merebaknya aktifitas kemaksiatan kehadiran FPI 

disambut dengan terbuka oleh masyarakat. Bahkan hampir setiap aksi yang dilakukan FPI di 

tahun sebelumnya masyarakat Kelurahan Benda ikut terjun langsung dalam menggerakan 

aksinya sebagai simpatisan. Beberapa informan yang pernah mengikuti aksi 212 dan 411 di 

Jakarta juga mengutarakan bahwa hal tersebut secara sadar didukung karena tujuannya adalah 

membela islam. 

"kalo di sini mah aman2 aja, malah suka. Itu mah yang benci aja kali yang gatau 

langsung, ya kalo di sini mah kan ulama sangat dihormati sehingga ketika FPI 



 

ngehormatin Ulama ya kita seneng, trus teempat maksiat kaya panti pijat warung jamu 

pada di awasin sekarang mah.  (Gunawan Simpatisan, 28 Desember 2017, 11.00 WIB)  

 Berkaitan dengan penilaian masyarakat luas yang tersebar karena pemberitaan media 

selama ini, FPI menjadi salah satu ormas yang dianggap anarkis oleh sebagian masyarakat 

tentunya di beberapa wilayah pun masih ada yang tidak menyukai kedatangan FPI di daerahnya. 

Salah satu media yang memberitakan tindakan anarkis FPI adalah CNN Indonesia pada tanggal 

22 Januari 2018 yang mengungkapkan bahwa adanya kesalahpahaman antara warga dengan 

Laskar Pembela Islam pada saat aksi penyisiran tempat yang diduga terdapat kegiatan prostitusi 

di salah satu rumah warga di Desa Ponteh Kecamatan Galih Pamekasan Madura yang kemudian 

berujung bentrok(cnnindonesia, 2018). Selanjutnya beberapa wilayah lain berdasarkan data yang 

dihimpun oleh Riset Mandiri Tirto dan arsip Antara menunjukan adanya penolakan warga 

terhadap kedatangan FPI dan pembentukan organisasi tersebut di wilayahnya yakni di Semarang, 

Denpasar, Banyumas, Purwakarta, dan Demak(Tirto.id, 2018) 

 Dari beberapa pemberitaan media terkait respon masyarakat terhadap kehadiran FPI di 

wilayahnya. Peneliti akan menunjukan secara konkrit data yang telah ditemukan berdasarkan 

observasi dan wawancara di lapangan terkait pandangan masyarakat dan konstruksi sosialnya 

dalam memaknai kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh FPI DPC Benda. 

Dalam bermasyarakat tentunya akan ditemukan sikap dan pola pikir yang beragam sebagai 

wujud realitas sosial. Karena pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki setiap individu 

tentunya berbeda satu dengan yang lain. Menurut data wawancara peneliti dengan beberapa 

informan masyarakat di Kelurahan Benda memiliki respon yang posistif dalam menyambut 

kegiatan FPI. Sebab, bila dilihat dari latar belakang kehidupan sosial di Benda masyarakat 

terbuka dengan kehadiran siapapun baik itu ormas maupun para pendatang selama masih berada 

di batas koridor hukum yang berlaku di wilayahnya  



 

 Selanjutnya ada beberapa faktor yang penulis jelaskan dari pandangan masyarakat 

terhadap kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar FPI. Faktor eksternal yang mendukungnya adalah 

karena respon terbuka dari masyarakat terhadap FPI merupakan hasil dari nilai-nilai islam yang 

disalurkan oleh tokoh agama di wilayah Benda yang selalu mengadakan interaksi melalui 

sosialisasi dalam acara pengajian dan nasihat-nasihat, selain itu karena lingkungan yang 

meresahkan mempengaruhi masyarakat dalam mendukung FPI ini karena masyarakat 

membutuhkan sosok figur yang berani membantu dalam menolak keberadaan tempat maksiat di 

wilayah Benda. Hal ini akan terus terjadi dan terulang karena masyarakat Benda melihat adanya 

perubahan di wilayahnya yang sudah berkurang dari adanya tempat-tempat illegal. Secara 

internal masyarakat juga memiliki pilihannya sendiri berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya 

masing-masing dalam memandang FPI. Walaupun realitas obyektif yang selama ini dijalankan 

warga merupakan hasil dari nilai-nilai islam sangat kuat dipertahankan dan berpengaruh besar 

dalam menentukan nilai sosialnya, namun masyarakat juga memiliki sisi subyektifitasnya 

berdasarkan pengetahuan yang dimiliki yang tentunya berbeda dengan yang lain untuk 

dipertimbangkan.   

 Terkait proses pembentukan pengetahuan dan dukungan masyarakat Kelurahan Benda 

terhadap FPI peneliti mencoba menguraikannya secara deskriptif proses konstruksi tersebut 

melalui dialektika yang akan dimulai dari proses Obyektivasi, Eksternalisasi, dan Internalisasi. 

5.1.1 Nilai Keislaman Secara Obyektif Sebagai Dasar Pengetahuan  

         dan Perubahan Sosial Lingkungan (Obyektivasi) 

  

 Setiap masyarakat memiliki nilai atau sistem dalam menjalankan kehidupan sosialnya. 

Setiap tindakan yang dilakukan oleh individu tidak terlepas dari realitas obyektif yang telah 

membentuk sistem dan mempengaruhi pola pikirnya. Penelitian ini berada di wilayah Kelurahan 



 

Benda Kota Tangerang. Pada tahapan ini penulis mencoba menguraikannya yang dimulai dari 

tahapan Obyektivasi. Tahapan ini mencoba untuk menguraikan pendapat dan pembentukan nilai-

nilai amar ma’ruf nai munkar FPI yang dibentuk oleh beberapa elemen yang pertama adalah 

media massa, kemudian dari pendapat para ulama, dan terakhir dari masyarakat yang 

megalaminya secara langsung. Dari berbagai macam perspektif ini tentunya memiliki beragam 

pandangan baik yang pro maupun kontra terhadap FPI.  

 Pembentukan nilai amar maruf nahi munkar FPI yang dimulai oleh media massa ini pun 

memiliki variasi yang beragam baik yang menyudutkan pihak FPI maupun yang menaikan 

eksistensi ormas islam tersebut. Terbentuknya ormas islam FPI ini tidak terlepas dari perisitiwa 

turunya pemerintah orde baru pada saat itu. Secara umum sejak runtuhnya pemerintahan orde 

baru Indonesia dipenuhi oleh berbagai macam partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan 

organisasi massa. Dalam pemberitaan media yang ditulis oleh Putu Agung menjelaskan bahwa 

disisi lain, riset yang dilakukan oleh Institut Studi Arus Informasi (ISAI) dalam buku 

premanisme politik (2000) mengungkapkan bahwa pembentukan FPI tidak terlepas dari tiga 

peristiwa besar di Indonesia: Kerusuhan Ketapang, Sidang Istimewa MPR, dan pembentukan 

organ paramiliter pengamanan (PAM Swakarsa). Ketiga peristiwa ini merupakan lanjutan 

gelombang kerusuhan demonstrasi Reformasi yang bergulir semenjak Mei 1998 (Tirto.id, 2018).  

 Selanjutnya pembingkaian aksi-aksi amar ma’ruf nahi munkar yang dilakukan oleh FPI 

berisi berbagai macam pendapat baik pro dan kontra yang dibentuk oleh berbagai media seperti 

yang ditulis Purnama Ayu  melalui artikel media online bahwasannya aksi-aksi yang 

mengatasnamakan amar ma’ruf nahi munkar ini bukan hanya terjadi pada saat aksi bela islam 

saja, melainkan aksi-aksi sebelumnya yang terhitung sejak 1999 Terhitung sejak 1999, puluhan 

kali aksi telah dilakukan FPI dengan sasaran yang beragam. Tim riset Alinea mencatat, sejumlah 



 

aksi yang menuai kontroversi. Pada September 1999, FPI menutup sepihak perjudian di Petojo 

Utara dan tempat pelacuran di Ciputat, Tanah Abang, Jakarta. Dua tahun berikutnya, mereka 

menyerang kantor SCTV akibat penayangan telenovela “Esmeralda” di mana muncul tokoh 

antagonis bernama Fatimah, yang juga nama putri Nabi Muhammad.  

 Pembingkaian media terhadap aksi-aksi yang dilakukan FPI ini semakin memperkuat 

posisi ormas ini di Indonesia. Nilai amar ma’ruf nahi munkar dibuat FPI dibentuk oleh media 

sebagai sesuatu yang keras dan membentuk pengetahuan konsumen media semakin 

menyudutkan FPI sendiri. Sehingga nilai obyektivasi yang dibentuk oleh beberapa media lebih 

menonjolkan kepada aksi kekerasan yang dilakukan oleh ormas FPI tersebut.   

  Dalam jurnal yang ditulis oleh Andika Perdana di dalamnya pun membahas mengenai 

pembingkaian media terhadap aksi-aksi nahi munkar FPI yang diberitakan melalui majalan 

Tempo. Dijelaskan bahwa majalah berita mingguan Tempo berusaha menggiring opini publik 

dengan memberikan judul pada laman beritanya yakni “Ada Front di Cikeusik” hal ini 

dikarenakan FPI terlibat dalam aksi pembubaran jemaah ahmadiyah di daerah Bogor tersebut 

dengan cara pemaksaan. Sehingga hasilnya media, masyarakat dan pemerintah membentuk opini 

tersendiri yang sulit diubah dengan adanya pembingkaian realitas tersebut melalui media. 

Membahas objektivitas seperti yang disampaikan oleh John C Merill dalam Eriyanto 

(Pantau,2000) semua kerja jurnalistik pada dasarnya adalah objektivitas yang mustahil karena 

semua proses kerja jurnalistik adalah subjektivitasnya apda proses pencarian berita. Peneliti 

mengambil kesimpulan dari adanya pembingkaian yang dilakukan oleh media bahwa pelaku 

dalam pembuatan berita di media juga memiliki orientasi mencari keuntungan untuk 

mendapatkan banyak konsumen media agar media tersebut tetap menjadi langganan pembaca 

yang menikmatinya.  



 

 Selanjutnya penelitian lain yang juga mendukung adanya kesan oras FPI sebagai ormas 

yang radikal juga ditulis oleh Sukma Alam tentang pemberitaan “wacana pembubaran ormas FPI 

pada media online Merdeka.com” dijelaskan pula bahwa Merdeka.com menyinggung pihak 

kemendagri yang dianggap lamban dalam menyelesaikan kasus ormas-ormas yang memancing 

kerusuhan di tanah air. Media tersebut juga menyudutkan perkara terkait pasal 5 dan pasal 6 

tentang Undang-undang Organisasi masyarakat No. 17 tahun 2013 yang melihat bahwa FPI 

melanggar pasal tersebut. 

 Namun dalam berselancar di dunia maya maupun nyata pemberitaan media walaupun 

memiliki subjektivitas yang tinggi tergantung pada siapa pemilik media tersebut, terselip pula hal 

berbeda yang diangkat oleh media lain yang terkesan menonjolkan sisi positif FPI. Seperti yang 

diberitakan oleh media news.detik.com yang memberitakan bahwa ada dukungan dari ketua MUI 

pada saat itu Cholil Ridwan untuk tidak menyudutkan posisi FPI. Menurut dia ormas yang 

diidentikan dengan kekerasan itu adalah nyata-nyata menegakan syariat islam. Selanjutnya 

adapula hasil perhitungan citra FPI dari pemberitaan media yang diberitakan oleh media online 

alinea.com bahwa popularitas FPI terus naik seiring dengan pemberitaan media massa yang 

lumayan massif. Popularitas FPI juga dibuktikan lewat riset yang dilakukan oleh Alvara 

Research Center yang menyebutkan bahwa popularitas FPI layak disandingkan dengan dua 

organisasi besar islam lainnya yakni NU dan Muhammadiyah.     

 Sisi objektivitas media sendiri sebenarnya adalah membingkai sebuah berita agar dapat 

memiliki kesan yang menarik untuk dibaca dan dilihat oleh penikmatnya. Sehingga media 

sendiri yang membentuk nilai amar ma’ruf nahi munkar FPI ini berbeda-beda. Disisi lain mereka 

menonjolkan sisi kekerasan yang dilakukan FPI namun disisi lain juga ada yang menunjukan sisi 

kebaikan dari FPI. 



 

 Selanjutnya pembingkaian yang dilakukan oleh para ulama yang memberikan masin-

masing pendapatnya terhadap FPI seperti kedatangan FPI di Banten salah satu ulama besar di 

Kota dan Kabupaten Tangerang yakni Abuya Uci Turtusi Pimpinan pondok Salafiyyah Al-

Istiqlaliyah beliau memberikan penilaian terhadap aksi FPI yang paling besar adalah pada saat 

aksi bela islam 2016 dalam ceramahnya yang berjudul “Larangan Pasrah Terhadap kafir Yang 

Merusak” beliau mengatakan dengan menggunakan logat berbahasa sundnya: 

“urang diharepeun kafir mah kudu kitu geus ulah sumuhun duh ulah cicing ulah. Kudu kos habib 

riziq diharepeun kafir mah kudu di ganyang amboo eta habib riziq teu kira-kira urang nu 

ngadengekeun huringkak bulu. Ini Negara republik Indonesia Negara kesatuan jangan ada yang 

seperti itu. Gagah jasa eta habib rizieq. Lamun aya kafir dek nga rusak ulah di antep lawan. Urang 

menang luhur agama, mun eleh syahid” (Youtube Sinar Dunia, 2017)  

“saya dihadapan kafir mah harusnya begitu tegas jangan iya iya aja diem aja. Harus seperti habib 

rizieq dihadpan kafir kudu diberantas seperti itu. Ambooo itu habib riziq gk kira-kir saya yang 

mendengarnya sampai merinding bulu kuduk. Ini Negara republik Indonesia Negara kesatuan 

jangan da yang seperti itu. Gagah bener itu habib riziq. Kalo ada kafir yang ingin merusak jangn 

dibiarkan harus dilawan. Kalo kit menang tinggi Agama kita, kalo kalah kita syahid.” (Youtube 

Sinar Dunia, 2017) 

 Dari pernyataan tersebut dikatakan bahwasannya Abuya Uci sendiri memiliki pandangan 

yang sepaham terkait menjalankan proses beramar ma’ruf nahi munkar agar masyarakat Banten. 

Abuya Uci juga merupakan seorang tokoh ulama yang dikenal oleh masyrakaat Banten 

khususnya wilayah Tangerang Raya. Sehingga banyak sekali jemaah yang apabila datang pada 

acaranya dengan otomatis merasa simpati dan percaya dengan isi ceramahnya. Selain itu, pada 

aksi 212 pun bukan hanya murni di isi oleh anggota FPI saja melainkan dari kalangan santri-

santri yang berpondok di alah satunya adalah pondok pesantren Abuya Uci. Sehingga 

pembingkaian nilai FPI yang dibentuk abuya Uci pun mempengaruhi pola pikir dari para 

santrinya. 



 

 Selanjutnya pandangan Ulama lain seperti Aa Gym yang menilai  FPI jangan hanya dari 

media atau dari pandangan sekilas tapi kenalilah sampai ke organisasi bahkan anggotanya 

berikut pernyataan Aa Gym pada ceramahnya: 

“Saya tidak bisa menilai hanya berdasarkan pemberitaan dari media , karena media juga sering 

kali ada udang di balik batu . Dalam Alquran juga dijelaskan bahwa jika kita mendapat satu kabar 

berita , jangan langsung percaya dan harus bertabayyun (mengonfirmasi) terlebih dahulu dari 

yang bersangkutan. Kebetulan saya pernah bertemu dengan Habib Rizieq, sewaktu beliau sakit. 

Dan Habib berpesan kepada saya: “Aa…kita bagi tugas ya??? Aa yang menyemai padi, Habib 

yang membasmi hama.” (AdhifTV, 2017) 

 Diketahui pula bahwa ulama seperti Aa Gym ini juga merupakan salah satu tokoh 

pendukung pergerakan FPI. Hal ini ditunjukan pada aksi bela islam beliau sebagai salah satu 

ulama yang turut meghadiri acara besar yang terjadi di Monas 2016 silam. Selain itu para santri 

yang hadir pun mayoritas merupakan santri dari pondok pesantren miliknya Daarut At-Tauhid. 

Menurut sebagian pengamat ini adalah suatu model mobilisasi berbasis demonstrasi dengan 

menggunakan wacana penistaan agama sebagai alat nya untuk mempengaruhi hukum-hukum 

Negara. Memaksakan kehendak atau mobocracy yang didesain oleh GNPF-MUI khususnya yang 

sejak awal dimotori oleh ormas FPI untuk berusaha menjalankan kehendak dan agenda politik 

mereka. Selain itu dengan mengkonstruksi wacana publik dan menyebarluaskan dukungan 

melalui berbagai sumberdaya khususnya menggunakan sentiment agama sebagai pemantiknya.  

 Meski demikian aksi bela islam yang digawangi oleh FPI dan GNPF-MUI ini 

menimbulkan reaksi beragam dikalangan publik berupa wacana negatif yang menilai bahwa 

ormas-ormas yang memobilisasi aksi bela islam adalah ormas radikal dan intoleran. Selanjutnya 

adanya relasi kuasa yang dilakukan oleh sejumlah partai bernafaskan Islam turut pula 

membentuk citra FPI yang semakin mengakar pada tatanan syariat islamnya. Sehingga dengan 

ini pula beberapa partai yang berbasis nilai islam dijadikan FPI sebagai tempat untuk mengusung 

calon pemimpin usulan mereka dari kalangan ulama dan habaib (Pamungkas & Octaviani, 2017).  



 

 Selanjutnya gerakan FPI ini turut dimobilisasi pula oleh salah satu majlis besar di 

Indonesia yang dipimpin oleh Habib Syekih Assegaf yang dinamai Ahbabul Mustofa sebagai 

iring-iringan dendang shalawat dimana sebelum acara tabligh dimulai gema shalawat selalu 

diiringakan oleh group majlis tersebut. Menariknya adalah bahwa ke semua ulama tersebut 

merupakan satu kesatuan penting dalam kuatnya eksistensi FPI di Indonesia. Para ulama tersebut 

dijadikan sebagai actor untuk mensyiarkan islam yang sesuai dengan syariat sedangkan FPI 

sebagai aktor utama dalam penegakan syariat islam itu sendiri di Indonesia. 

  

 

 Dalam kajiannya yang dikatakan oleh Emha Ainun Najib beliau merupakan seorang 

ulama yang juga turut berpendapat dalam menilai aksi FPI. 

“Yang terjadi adalah disebut hoax kalo bertetangan dengan pemerintah. Makanya kita ingin 

semua pihak bekerjasama pemerintah. Kalo tuduh-tuduhan Jakarta dan sampai menyebar ini pak 

kapolres akan perang kita ini. Saya sebagai nasionalis NKRI saya suruh membela yang mana 

Banser atau FPI. Pemerintah menyuruh saya mengutuk 212, 212 menyuruh saya mengutuk 

pemerintah. Aku melakukan rahmatanlilalamin bil hikmah, ora mungkin aku mbelani Banser 

musush FPI, atau FPI musuhe Banser wi podo dulur2ku kabeh, anak2 ku kabeh podo-podo solat 

jum’at e. we ojok nesu nang Banser mergo dadi PMII, mergi mlebu FPI iso mlebu PKS seng 

pinter2 e neng PKS wes bagiane dewe-dewe. Rahmatan lil alamin iku uduk berarti 

menyingkirkan HTI, menyingkirkan FPI, menyingkirkan Banser. Rahmatanlillamin itu semua 

diajak kumpul diskusi bareng-bareng apik.” ( Youtube Tadabur Maiyah, 2018) 

 Pernyataan Cak Nun ini merupakan sebuah penggabungan pendapat dari pembentukan konstruksi 

dari media dan ulama lainya terhadap FPI. Beliau berpendapat bahwa semuanya harus dirangkul dan tidak 

bisa disamaratakan. Cak nun merupakan seorang tokoh budayawan yang dikenal di Jawa Timur yang 

memiliki banyak penggemar dari kalangan muda maupun lanjut usia. Sehingga pemahaman bersama yang 

dimiliki oleh cak nun tidaklah melihat kepada kepentingan apa yang terselubung dibalik organisasi FPI 

nya melainkan harus  meluruskan dengan cara yang sesuai norma sosial di masyarakat. 



 

  Dalam hal ini agama islam menjadi patokan dasar untuk memperkuat tradisi   keislaman 

di Kelurahan Benda. Agama dijadikan sebagai pedoman untuk mempertahankan realitas sosial di 

masyarakat Benda agar tidak mudah terpengaruh oleh adanya perilaku menyimpang seperti yang 

terjadi di Kelurahan Benda yang mana memunculkan banyak fasilitas hotel dan panti pijat serta 

warung jamu yang menimbulkan permasalahan sosial karena ada praktik illegal di dalamnya. 

Maka agama bertindak mempertahankan realitas dunia yang dibangun secara sosial yang di 

dalamnya manusia eksis dalam kehidupan sehari-hari(Berger, 1991: 52).  

 Sehingga dengan adanya proses legitimasi yang telah ditranfosrmasikan secara turun 

temurun maka masyarakat Benda tidak melepaskan nilai islam untuk memperkuat lingkunganya 

agar terhidar dari kemaksiatan. Seperti yang telah dijelaskan pula pada ayat Al-Qur'an surat Al-

Imron ayat 104 yang di dalamnya Allah berfirman kepada seluruh umatnya agar hendaklah 

menyeru kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan 

mereka itulah orang-orang yang beruntung.  

 Penjelasan ayat tersebut merupakan hasil realitas obyektif yang berada di luar diri 

individu dan telah diyakini bersama. Namun di balik sisi objektif itu terdapat sarana yang juga 

mempengaruhi pemahaman mengenai realitas objektif itu yakni adanya proses pemberian 

makna, simbol, pengetahuan yang disalurkan melalui tokoh-tokoh agama yang memiliki 

pemahaman lebih terhadap penafsiran sebuah ayat. Proses signifikansi ini lah yang memiliki 

posisi penting dalam mengartikan dunia objektif masyarakat. Signifikasi adalah proses 

penandaan atau produksi berbagai isyarat oleh manusia, dan lewat proses signifikasi ini, muncul 

satu elemen terpenting dalam kehidupan manusia: bahasa (dapat didefinisikan sebagai sistem 

isyarat vocal yang bermakna)(Samuel, 2012: 24). 



 

"Saya masih teringat dulu diajar oleh Almarhum Kiai Haji Nurais. Beliau bilang Man laisal 

adabu fahuwa idabun entah itu makalah atau kaidahitu saya  

dari dulu selalu disuruhmengingatkan itu.Suruh hapalin. Besok masukkalo 

enggak di setrap. Itu ampe sekarang saya inget.Trus adeknya tuh, Ust. Muhammad  

Yasin  juga sistem hapal ngajarnya. Makanya sampe sekarang saya ingat, barang siapayang tidak 

mempunyai budi pekerti maka dia seperti Lalat. Kalo punya budi  

pekerti orang akan menghargai kita. (Ust Hambali, 31 Mei 2018, 20.00 WIB)  

Proses penanaman ilmu dan nilai islam tersebut terus disalurkan oleh para ulama kepada 

yang lain secara turun temurun. Sehingga pengalaman yang beliau rasakan tersebut 

terinternalisisr dan menjadi kesadaran secara subyektif oleh Ustad Hambali. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa proses pelestarian tatanan sosial ini tidak terlepas dari cara manusia dalam 

mempertahankannya. Dari terbentuknya nilai yang telah dikonstruksi di dalam kesadaran Ustad 

Hambali, ia pun menyalurkannya kepada masyarakat yang lain melalui kegiatan seperti 

pengajian dan lainnya.Hal serupa juga diutarakan oleh Ustad Nabawi sebagai tokoh pemuda 

yang menggerakan para pemuda majlis ta'lim di Kelurahan Benda. 

"Kalo di sini alhamdulillah dari saya kecil sampe sekarang, untuk perkembangan islam 

bagus kuat di sini.Kalo di sini sistemnya turun menurun. Balik lagi kita tetep pake 4 hal 

tadi Al-qur'an, Hadits, Ijma Ulama dan Qiyas, kalo kita keluar ini kita bimbang. Aswaja 

nya dipertanyakan. (Ust Nabawi, 31 Maret 2018, pukul 14.00 WIB di Masjid Nurul 

Islam) 

 Dari pernyataan beberapa informan dapat dikatakan bahwa praktik pelestarian nilai islam 

ini telah tertanam didalam pikiran informan. Pengalaman dari luar individu sampai 

mempengaruhi sikap dan pola perilakunya di dunia sosial.  

 Selanjutnya dalam memaknai gerakan amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh 

FPI masing-masing informan memiliki beberapa penilaian dalam mengikuti aktifitas bersama 

anggota FPI DPC Benda. Secara umum sikap yang ditujukan oleh informan terhadap 

kemunculan FPI ini berpengaruh positif namun karena pengalamannya yang berbeda sehingga 



 

penafsirannya pun beragam.Beragam respon awal yang diungkapkan oleh informan adalah 

kekhawatiran mereka terhadap ormas FPI ini karena hanya melihat melalui media saja. 

"Pada awal kemunculannya saya melihat FPI ini frontal, ekstrim, keras yaa itu itu sebelum saat 

ini masih awal kemunculan FPI dulu ketika awal2 muncul FPI saat habib rizieq mulai terkenal 

yaa dan kasus insiden monas itu saya awal mengiranya juga seperti itu pokoknya selalu ada saja 

isu lah di layar kaca itu, kegiatannya selalu ada kegaduhan. Itupun sebelah mata awal saya 

memandangnya."(Ust. Hambali, 28 Desember 2017, 13.00 WIB di Rumah Beliau) 

Pada penilaian awal yang diungkapakan oleh Ustad Hambali ia menilai bahwa FPI terlalu 

keras dan anarkis. Namun apa yang beliau yakini selama ini adalah karena pemberitaan di media 

yang semakin kuat menyudutkan FPI. Sehingga awal FPI hadir Ustad Hambali masih 

menyimpan sifat keraguan. Namun seiring berjalannya waktu beliau menyadari bahwa FPI hadir 

untuk murni membela ulama dan menjalankan syariat islam. Sehingga karena ada aktifitas dan 

kebiasaan yang dilakukan FPI berdampak baik beliau pun semakin mendukung kegiatanya. 

"iya ngamanin, saya ceramah di Tanjung Burung acara pengajiannya mah biasa saya pake motor 

kan, trus akhirnya saya ditawari pake mobil, sampe sana ujan gede. Pdahal ujan gede. Ternyata 

dari depan gang sampe masjid saya di sambut sama laskar nya (LPI) dan di kawal sampe saya 

ceramah dan sampe akhir saya di kawal sampe lampu merah itu. Mereka ujan ujanan ngamanin 

acara itu tuh. Ternyata mereka menghormati kegiatan-kegiatan islam, seprti PHBI, Tabligh 

Akbar, ternyata bukan ketuanya front saja yang mesti dikawal. Ternyata biarpun bukan orang FPI 

mereka sangat antusias dengan kegiatan yang berbau islam. Terus saya ceramah lagi di kawal lagi 

pokoknya sering lah. (Ustad Hambali, 28 Desember 2017, 13.00 WIB)  

 Pengalaman yang dirasakan oleh Ustad Hambali kemudian mulai mempengaruhi 

kesadarannya secara penuh terhadap kehadiran FPI di Benda yang ternyata bertugas untuk 

mengawal ulama. Sikap sama rasa sama rata yang ditujukan oleh FPI ini membawa dampak 

positif juga bagi masyarakat lain, sebab di Kelurahan Benda sikap menghormati ulama sangat 

tinggi agar itu terus bertahan hadirnya FPI membawa perdamaian dan keamanan tersendiri bagi 

masyarakat yang merasakannya. Salah satu informan lain juga mengutarakan perasaannya yang 



 

sama terhadap FPI yakni mas Gunawan yang sampai akhirnya ia tertarik dan menjadi simpatisan 

dalam aksi yang diadakan FPI. 

"Kalo cara2 yang beda sih ga ada yaa, saya paling liat cara2 hormatin ulama, hormatin tamu kalo 

dateng, Cuma saya dulu emang rada tersinggungnya kalo pas ngamanin doang emang mereka kan 

sistematis tujuannya baik cuma karena sikapnya tegas aja makanya dikiranya keras padahal mah 

enggak sih kesini-sini mah karena udah tau emang tata cara nya begitu jadi ya uda biasa aja." 

(Gunawan Simpatisan, 28 Desember 2017 11.00 WIB)  

Dari pernyataan informan Gunawan yang pernah mengikuti aktivitas bersama FPI ia pun 

memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan dengan FPI hal ini merupakan dinamika yang 

mana antara ulama dan warga biasa diberikan pelayanan yang berbeda dari FPI nya. Karena 

dalam hal ini FPI berusaha menunjukan citra nya secara langsung kepada ulama di Benda agar 

semakin terus dipertahankan oleh ulama sedangkan di masyarakat FPI memiliki aturan tersendiri 

mengamankan setiap kegiatannya. Beberapa pengalaman informan tersebut yang kemudian 

menjadi apa yang disebut stock of knowledge atau stok pengetahuan masyarakat terhadap FPI 

menjadi sama. Dari adanya pengalaman yang dialami individu tersebut serta ditambah adanya 

pengetahuan dari dalam diri individu mengenai nilai islam yang secara obyektif, maka 

masyarakat Benda dalam menanggapi kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar memliki respon yang 

beragam. 

"Saya menganggap FPI ini Sayidina Umar, tanpa ada FPI kasus LGBT mau di sahkan ini, karena 

saya melihat MK dan DPR ni bukan manusia lagi karena islam mulai di kerdilkan, kok itu aturan 

seenaknya aja di adain kan. FPI harus ada.Terus jika di jakarta ga ada FPI, pemerintah sudah 

membuat undang-undang dilarang menjual makanan di bulan ramadhan nah masih saja ada yang 

bandel, disitu itu FPI itu turun nih membenahi oh ente salah tempat jangan di tempat yang 

mayoritas islam lah kalo mo jualan, ditutupin aja jangan sengaaja diumbar. (Ust. Hambali,28 

Desember 2017, 13.00 WIB) 

Dari beberapa pernyataan diatas dijelaskan bahwa terdapat penilaian khusus bagi masing-

masing informan dalam menilai kehadiran FPI dan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Dari 

pandangan beberapa informan pada saat menilai kehadiran awal FPI juga memiliki keberagaman 



 

yang mana Kiai Hambali yang melihat karena dari struktur yang berkuasa tidak mampu 

menjalankan secara optimal syariat islam di Indonesia yang akhirnya memunculkan reaksi bagi 

sebagian kelompok seperti FPI untuk bertindak nyata dalam menghadapi persoalan sosial ini. 

Dalam hal ini, latar belakang dasar pemikiran dari Kiai Hambali ini disebabkan karena beliau 

juga memiliki pengaruh penting di Kelurahan Benda sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia dan 

juga anggota partai PKS yang memiliki otoritas penting untuk menguatkan dirinya dengan cara 

menolak apapun yang bertentangan dengan kaidah islam.  

“Kecamatan Benda tahun 2005 sampe sekarang jabatan saya belum ada yang gantiin. 

DMI (Dewan Masjid Indonesia) se Kecamatan Benda juga itu dari tahun 2005 sampe 

sekarang belum di ganti, Sekarang saya diminta di PKS untuk Calon Dewan Tingkat 

Provinsi. Saya gak nyumbang gak sowan gak kasih kabar apapun saya diminta mereka. 

(Ust Hambali, 31 Mei 2018, 20.00 WIB). 

Informan yang berstatus sebagai ulama dan juga berkecimpung di ranah perpolitikan ini 

memiliki pandangan positif terhadap FPI. Selanjutnya hubungan baik FPI dengan partai politik 

yang bernuansakan Islam dijadikan kerjasama untuk mempertahankan aturan dan kaidah islam di 

Kelurahan Benda yang selama ini masih diresahkan atas kehadiran aktivitas illegal tersebut.  

PKS adalah sebuah wadah politik yang notabene nya memiliki suara terbanyak dalam 

pemenangan calon presiden 2019 nanti, yang didalamnya terdapat unsur akidah islamiyah yang 

dianggap FPI sebagai teman seperjuangan sehingga tidak salah jika ulama seperti Kiai Hambali 

memiliki pemahaman yang sama dengan FPI karena itu merupakan sebuah cara untuk 

menkonstruksikan nilai FPI di Wilayah Benda. Jika dilihat pula bahwa Kiai Hambali ini 

memiliki posisi penting di Kelurahan Benda sebagai ulama yang dituakan. Sehinggga bisa jadi 

FPI kondusif di wilayah tersebut berkat adanya dorongan dan motivasi dari ulama tersebut untuk 

mempertahankannya juga.  



 

“iya sih cuma jarang ngikutin beritanya sya mah taunya suka sweeping gitu aja. apa yaa, suka 

sweeping,  ngegerebek tempat2 mesum, keras ceramahnya apa lagi yaa udh sih itu aja. ya 

ibaratnya yang diliatnya paling keras ngelawan maksiat kan emang FPI emang udah ga salah gtu 

klo caranya bgitu modelannya” (Akbar di Kediamannya kamis 18 September 2018) 

“iyap betul. Betul kalo hanya melihatnya dari satu sudut pandang saja tp klo dr berbagai 

sudut pandang itu tidak sebegitu nya lah. Saya rasa FPI memang sudah memiliki porsinya 

sendiri yaa. Gak bisa kit sama ratakan dengan ormas2 lainnya.” (Pak Alwi, Jumat 19 

September 2018) 

Selain itu, efek negatif lingkungan sosial yang semakin hari semakin mencemari moral 

bangsa menggugah perasaan para ulama ataupun tokoh agama di Kelurahan Benda untuk bersatu 

menguranginya dengan mengajak FPI mengamankannya. 

"Secara jelas memang saya tidak terlalu memahami alur gerak FPI di sini yaa, tapi mendengar 

kabar dari orang kalo FPI disini itu sesuai dengan jalur nya. Dan memang muslim bukan hanya 

membutuhkan sosok figur yang pinter saja, pinter ngaji, dan ceramah, tapi juga membutuhkan 

figur yang berani seperti itu." (Pak Kosasih, 21 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB Di Masjid Nurul 

Islam) 

Dari pernyataan informan lainnya terkait wujud aktifitas yang dilakukan oleh FPI penulis 

menyimpulkan dari pernyataannya bahwa ada rasa ketidaktertarikan informan terhadap FPI dilihat dari 

penjelasannya yang kurang memahami alur gerak FPI. Beliau menjelaskan kegiatan FPI secara umum 

berdasarkan apa yang seharusnya dilakuakn oleh FPI saja, bukan berdasarkan pengalaman pribadinya 

langsung dengan FPI. Hal ini menunjukan adanya sifat penolakan secara halus yang ditunjukan oleh 

infrman sebagai warga yang hanya mengikuti ritme FPI berdasarkan apa yang sudah dilakukan FPI 

selama ini. Namun beliau tidak memiliki pengaruh khusus dan penagalaman bersama FPI secara 

langsung.  

"Kalo saya sih liatnya stabil yaa mereka sejajar, di satu sisi mereka menjalankan dakwah kan 

amar ma'ruf yaa, di sisi lain mereka bertindak tegas pada hal-hal yang menyimpang yaa. Stabil 

lah gitu, ya setiap ormas kan pergerakannya beda-beda tapi tujuan nya kan sama, sama-sama 

membela islam. Tujuan nya tetap fisabilillah." 

(Ust. Nabawi, 31 Maret 2018, 14.00 WIB)  

"Ya saya kalo ditanya dukung FPI atau tidak yaa selama itu sejalur dengan islam disini yaa saya 

dukung, its fine. Toh selama ini yang sering di Blust oleh media itu kan tentang arogansi nya FPI, 

tetapi mereka tidak melihat kepada apa yang telah dilakukan FPI di masyarakat ketika temen-



 

temen FPI membagikan Ta'jil contohnya ketika romadhon, atau ketika ada aksi galang dan 

kemanusiaan di jalan2 untuk membela negara islam yang berkonflik, atau ketika ada bencana 

alam FPI membantu dengan tenaga sukarelawannya. Hal2 semacam itu kan yang tidak di blow up 

oleh media terhadap FPI. Ya lagi2 susah sih kembali lagi kepada kepentingan politik memang. 

Sebenernya saya juga males klo ngomongin politik tapi ya begitu kenyataanya."(Ust. Nuryadin, 

01 Juni 2018, 20.00 WIB, Di Rumahnya)  

Karena bagi beberapa informan yang masih menjalankan syariat islam di wilayahnya 

dengan kehadiran FPI mereka berharap bisa mendorong masyarakat umum agar tidak 

terpengaruh dari adanya berita dan aturan yang menyimpang. Sedangkan pendapat lain yang 

diutarakan salah satu informan karena beliau tidak terlalu aktif berinteraksi dengan FPI Benda, 

beliau mendapatkan informasi hanya berdasarkan pendapat dari masyarakat lain yang 

mengetahui FPI sehingga beliau memiliki pengetahuan yang terbentuk bukan berdasarkan 

pengalamannya secara langsung berinteraksi dengan FPI. Selanjutnya untuk informan yang lain 

menanggapinya dengan melihat dari sisi realitas obyektif yang dalam agama Islam sendiri 

memang mengharuskan menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. 

Dalam hal ini disimpulkan bahwa apa yang telah diresapi oleh masyarakat di Kelurahan 

Benda merupakan usaha mereka dalam menempatakan dirinya di lingkungan sosial. Selain itu, 

ada pengaruh dari luar yang menentukan cara pandangnya tersebut bisa melalui media, interaksi 

dengan sesama, atau pengalamannya secara langsung. Dalam hal ini, suatu pengalaman 

individual atau akumulasi pengetahuannya tersedia juga bagi mereka yang bahkan sama sekali 

tidak tahu menahu perihal pengalaman tersebut, baik mereka yang hidup sezaman maupun 

mereka yang hidup di masa mendatang (Samuel, 2012: 30) 

"klo saya setuju sih seperti itu, karena kalo kemaksiatan dilawan dengan halus suka susah mbak, 

apalagi FPI kan setau saya mereka juga suka ada prosedurnya. Nah pernah ada kejadian di sini 

juga di rawa bokor pas sweeping itu mereka ngaku2 FPI aja karena suka tp ga pake baju FPI, pas 

ada ricuh gitu ternyata bukan anggota FPI nya." (Gunawan Simpatisan, 28 Desember 2017, 11.00 

WIB di Rumah Beliau) 



 

Menurut pendapat salah satu pemuda yang turut menjadi simpatisan FPI dalam beberapa 

aksi massa 212, 411 dan bela ulama. Pandanganya melihat FPI adalah karena fakta dilapangan 

menunjukan langsung bahwa pemberitaan media selama ini salah. Adanya wujud pembuktian 

yang diketahuinya ketika FPI mengadakan sweeping semakin mempekuat rasa simpatinya 

terhadap FPI karena walaupun sudah mendapat perlakuan tidak menyenangkan oleh masyarakat 

luas FPI tetap bisa bertahan dan menunjukan bukti bahwa yang anarkis merupakan orang diluar 

FPI nya. Hal ini juga dipertegas pula oleh Ustad Hambali sebagai tokoh yang dihormati di 

Kelurahan Benda yang mengungkapkan bahwa FPI selalu membawa koordinator dan tidak lepas 

kontrol terhadap anak buahnya yang turun lapang. 

"Rawa bokor mau sweeping berapa orang KTP nya diambil untuk di data oleh polsek tuh, 

koordinatornya siapa itu yang diminta pertanggung jawaban. Ketika ada aksi anarkis dan segala 

macemnya di data semua keciduk ditanya anak buahnya siapa, kan ternyata bukan anak buah si 

koordinator A,B,C kan gak ada yang terbukti artinya bukan dr kubu FPI, mungkin saja warga lain 

atau simpatisan yang ikut melakukan sweeping di situ yang akhirnya orang menilai karena di saat 

itu ada FPI jadi mereka yang di salahkan." (Ustad Hambali, 28 Desember 2017, 13.00 WIB di 

Rumahnya) 

Pernyataan tersebut semakin mempertegas bahwa bagi masyarakat melihat sepak terjang 

FPI bukanlah berdasarkan kehendaknya sendiri. Melainkan telah melalui berbagai prosedur 

formal yang mencukupi. Sehingga wujud tindakan tersebut adalah bertindak dengan tata tertib 

sesuai prosedur yang telah diatur. 

Selain pernyataaan diatas, fungsi FPI bagi masyarakat Kelurahan Benda juga diakui oleh 

salah satu Informan yakni Agoy yang juga sebagai Simpatisan pada aksi bela Islam dan bela 

ulama. Dalam pernyataannya ia mengatakan bahwa salah satu wilayah di Kelurahan Benda yakni 

Rawa Bokor Gaga pernah mengalami sengketa lahan yang mana lahan tersebut merupakan lahan 

wakaf kuburan yang akan dijadikan perkantoran. Namun dengan aksi ceramah yang dilakukan 

oleh pihak FPI maka kejadian itu digagalkan. 



 

"kalo aksi mah uda sering yaa cuma warga yang merasakannnya itu yang mendukung  FPI kan 

pernah tuh ada gusuran lahan mo dibangun kantor trus ada tanah wakaf, kalo  rumah warga kena mah 

kena, kan kuburan wakaf juga mau di gusur kita warga mo  nolak ga bisa orang ga ngerti ngurus2ny 

kemana asal ngikut aja yang penting ganti  rugi nya kan, nah pas itu juga ada aksi FPI ngadain 

tabligh di Rawa Bokor yang  ngundang ust Fachruroji trus ada yang nanya masalah sengketa lahan itu, 

akhirnya  dijelaskan secara gambalng hukum2nya secara islam gimana kan kalo tanah wakaf, 

 akhirnya warga udah pada ngerti trus berani tuh ngajuin ke kecamatan ke polsek ke  RT, 

RW nagjuin pake surat hasil musyawarah kan trus akhirnya pada bikin surat  penolakan, karena di 

situ kan ada makamnya ulama2 Benda yang di jaga banget buat  warisan luhur juga kan, akhirnya ya uda 

makamnya ga jadi di gusur itu karena warga  mayoritas menolaknya." (Agoy Simpatisan, 21 Maret 

2018, 13.00 WIB di Masjid  Nurul Islam) 

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa nilai-nilai obyektivitas yang disalurkan dari 

ceramah yang dilakukan pihak FPI membuka pandangan masyarakat  terkait permasalahan sosial 

yang terjadi di wilayahnya. Sehingga dengan adanya nilai bersama mengenai syariat islam dan 

kegiatan FPI yang ditunjukan melalui Tablig Akbar. Maka implikasinya adalah respon warga 

yang semakin terbuka terhadap kegiatan FPI. Bukti terakhir dari realitas obyektif masyarakat 

adalah kemampuan masyarakat untuk memaksakan dirinya pada individu-individu yang enggan 

(Berger, 1991: 15). 

5.1.2 Aktifitas Sosial dan Keagamaan Masyarakat Bersama FPI DPC    

Benda (Eksternalisasi) 

 Dalam penelitian ini hal penting yang ditunjukan oleh masyarakat Kelurahan Benda atas 

respon dan sikapnya menanggapi kehadiran FPI adalah melalui proses aktifitas bersama yang 

dilakukan dengan FPI dalam menjalankan syariat islam seperti pengadaan tabligh akbar, melalui 

perayaan hari besar islam, dan lainnya. Pada proses eksternalisasi penulis juga tidak melepaskan 

adanya proses pembiasaan. Proses ini disebut sebagai habitualisasi yang berarti pengulangan 

tindakan atau aktifitas oleh manusia, melakukan suatu aktivitas di masa depan dengan cara yang 

kurang lebih sama seperti yang dilakukan pada masa sekarang dan masa lampau (Samuel, 2012: 

28). Dalam penelitian ini proses pembiasaan dilakukan oleh beberapa informan yang pernah 

mengikuti kegiatan tabligh akbar FPI dan aksi massa yang pernah dilakukan FPI seperti 212, 

411, serta aksi bela ulama. Pada penelitian ini ada beberapa informan yang pernah mengikutinya 

dan adapula yang karena kesibukannya sehingga hanya mendukung dan mengikuti pengajian 

yang diadakan FPI sesekali waktu. 



 

"aksi 212 yang desember dua kali ngikut,reuni 212 ikut, 411 ikut, aksi bela ulama ikut 

juga, pas demo LGBT juga ikut.Ya kalo saya mah kan karena panggilan dari hati, karena 

emang lagi waktunya kosong lagi gak ada kerjaan di  Kargo, trus ada yang nge share infonya di 

grup ya udah saya ikut aja. Gak ga ada paksaan.Suka ada sih saya suka ikut juga 

pengajiannya, Cuma yang tau jadwal agendanya mah kan orang FPI nya langsung, saya 

mah dapet dari broadcast aja. Resep aja demen dah." (Gunawan Simpatisan, 28 Desember 

2017, 11.00 WIB di Rumahnya)  

 Meninjau ulang pernyataan informan diatas peneliti menyimpulkan bahwa kuatnya sikap 

dan solidaritas FPI mempengaruhi masyarakat untuk bersama-sama melakukan aksi massa demi 

membela islam dan menyebarkan kebaikan. Informan merupakan pemuda yang bukan anggota 

FPI namun beliau memiliki simpati yang tinggi terhadap FPI karena nilai sosial yang diusung 

FPI sejalur dengan pemikirannya. Beliau pun tidak serta merta mengikutinya sendiri melainkan 

mengajak teman-temannya untuk ikut aksi bersama. Dalam bukunya yang berjudul Langit Suci: 

Agama Sebagai Realitas Sosial Berger menjelaskan bahwa proses Ekternalisasi adalah suatu 

pencurahan kedirian manusia secara terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisis 

maupun mentalnya (Berger, 1991: 4). 

" Kalo itu emang saya yang ngajak mereka temen2 dari FPI ada yang ngeshare trus ngajak kita, 

trus saya ajak mereka ya alhamdulillah pas malemnya banyak yang kumpul sih. Ada kali 19 

orang dari rawa bokor mah ada satu bis.Ada Agus temen saya, Wawan, Agoy.ya banyak 

lah."(Gunawan Simpatisan, 28 Desember 2017, 11.00 WIB di Rumahnya)  

Melalui pernyataan informan tersebut penulis mengetahui bahwa keberadaan FPI 

semakin eksis di Kelurahan Benda karena ada penggeraknya dari luar FPI nya. Sehingga 

dijadikan sebuah kerjasama yang kompak diantara FPI dan simpatisan untuk memperkuat islam 

di Kelurahan Benda. Pernyataan serupa juga diutarakan oleh informan yang lain yakni Agoy. 

"Aksi 411 itu yang ditembakin gas air mata ama polisi yang di depan istana apa gedung gitu lupa, 

trus 212, trus yang di istiqlal 313 ama reunian kemaren." (Agoy, 21 Maret 2018, 13.00 WIB di 

Masjid Nurul Islam)  

Para Informan ini memiliki sikap yang sangat terbuka dengan FPI hal ini ditunjukan 

dengan tindakannya mengikuti aksi-aksi yang diadakan FPI serta kegiatan  

lainnya. 
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Wujud dukungan yang dilakukan masyarakat ini semakin memperkuat eksistensi FPI.Realitas ini 

merupakan hasil dari realitas objektif di masyarakat yang menganggap bahwa FPIhadir membantu 

masyarakat menangani kemaksiatan. Aksi massa yang dilakukan oleh FPI bersama masyarakat Kelurahan 

Benda tersebut akhirnya membentuk pengetahuan masyarakat Benda terhadap segala macam kegiatan 

yang mengatasnamakan Islam. Sehingga akhirnya warga memiliki persamaan pandangan dengan FPI 

yang ingin membela Islam. 

“Saya waktu ada aksi 411, 212, jujur saya memang tidak ikutan. Tapi FPI memang melakukannya 

dengan prosedur dulu (Ustad Hambali, 28 Desember 2017, 13.00 WIB di Rumahnya).  

Dalam aksi massa yang dilakukan oleh FPI informan sebagai ulama di Kelurahan Benda tidak 

mengikuti setiap aksi yang dilakukan. Hal ini dikarenakan untuk menjaga citra positif beliau sebagai 

ulama untuk tetap netral dan tidak terprovokasi sehingga beliau hanya mendukungnya melalui acara 

kajian dakwah yang sejaan dengan FPI.  

“ya Inshaallah saya ikut majlis taklim, trus diundang juga sama FPI kalo ada pengajian 

klo ga sibuk.”(Pak Kosasih, 21 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB Di Masjid Nurul Islam) 

Sikap yang ditunjukan oleh pak kosasih terhadap FPI merupakan hasildari pemahaman 

beliau terhadap FPI yang tidak sepenuhnya mengenali. Dari tahapan obyektivasi beliau tidak 

memahami alur gerakan FPI ini secara langsung dan pada wujud eksternalisasi pada aktifitasnya 

pak kosasih juga tidak terlalu mementingkan dirinya untuk hadir bersama FPI. Hal ini sebagai 



 

bentuk pertahanan dirinya dengan menggunakan majlis ta’lim untuk memperkuat majlisnya. 

Selanjutnya beliau juga lebih memprioritaskan acara di majlisnya dibandingkan menghadiri pada 

acara FPI sebab beliau memang tidak memiliki kedekatan langsung dengan anggota FPI.  

“Kaya semacam acara maulid tabligh akbar, saya ikutan. Tapi kalo aksi2 lain saya mendukung 

hanya saja gak terlibat karena bentrok waktunya kan sama kegiatan majlis saya.” (Ust. Nabawi, 

31 Maret 2018, 14.00 WIB)  

 Pernyataan lain juga diungkapkan oleh ustad nabawi sebagai tokoh pemuda penggerak majlis dan 

sebagai ustad muda yang baru berkecimpung di dunia pendidikan islam saat tahun 2013. Beliau 

memperbaiki citra dirinya dengan tetap meningkatkan aktfitias majlisnya agar tidak terganggu. Sehingga 

pada saat aksi massa dan bela islam beliau memang tidak secara langsung ikut turun ke lapangan. 

Sehingga peneliti menyimpulakn pada aksi amar ma’ruf mayoritas informan memang mengikuti 

kegiatanya, namun pada saat nahi mungkarserta unjuk rasa besar yang dilakukan FPI beberapa informan 

tidak mengikutinya.  

Kegiatan laindalam mendukungkegiatan FPI lainnya adalah dengan mengikuti pengajian Tabligh 

Akbar yang dilakukan oleh penceramah dari FPI di Kelurahan Benda. Respon beberapa informan 

menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan momen yang sakral  

 "kalo saya itu tadi minta sumbangan saya sumbang, maulid ngisi acara kita dateng, sebelum ada 

front juga saya udah sweeping duluan. Sebelum ada front saya sweeping minuman keras. Awas 

jangan dipecahin jamunya biarin.Saya cek di belakang nya ternyata ada minuman keras, kopi 

miring, oplosan, ada satu losbak saya sweeping satu benda ini.Kalo warungnya tidak tapi barang2 

haramnya itu yang kita hancurkan.” (Ustad Hambali, 28 Desember 2017, 13.00 WIB di 

Rumahnya) 

“Biasanya kalo ada pengajian maulidan atau isra miraj saya suka ikut aja hadir kalo di adakannya 

di Benda mah Kalo saya mah ngajak ga maksa, jadi ada yang ikut ada yang enggak. Kan 

mereka juga kadang suka ada kesibukan sendiri (Gunawan Simpatisan, 28 Desember 2017, 

11.00 WIB di Rumahnya)  



 

Dari pernyataan yang dijelaskan oleh informan peneliti menyimpulkan bahwa respon 

masyarakat terhadap FPI menjadi positif dikarenakan adanya tujuan yang sama yakni untuk 

mencegah tindakan penyimpangan dan menyebarkan pengetahuan kepada masyakar umum agar 

tidak terpengaruh dengan aktifitas yang menyimpang tersebut. Sehingga setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh FPI DPC Benda mendapatkan sambutan yang positif oleh masyarakat khususnya 

yang masih memegang nilai syariat islam.  
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Wujud kegiatan lainnya yang menunjukan 

respon positif masyarakat kelurahan Benda kepada FPI DPC Benda adalah kerjasama yang 

dilakukan kedua belah pihak dalam merayakan hari besar islam ataupun menyambut acara-acara 

keislaman sepeti pawai obor yang sudah dijadikan sebuah kebiasaan setiap tahun masyarkata 

Kelurahan Benda pada saat awal bulan Ramadhan dan menyambut tahun baru Islam. Kegiatan 

yang diadakan setiap tahun ini diamankan oleh pihak dari Laskar Pembelas Islam. Kegiatan ini 

berupa jalan kelililing masyarakat sambil menyalakan obor di malam hari pada pembukaan bulan 

ramadhan dan tahun baru islam untuk menyerukan perayaan hari umat islam sedunia.   



 

 

 

 

  

 

Gambar 3.Dokumentasi peneliti pada aksi pawai obor menyambut Ramadhan 

Dari kesekian dukungan dan kerjasama masyarakat dengan FPI DPC Benda ini kemudian 

pada akhirnya eksistensi FPI di kota Tangerang khususnya Kelurahan Benda semakin mendapat 

dukungan. Hal ini bedampak pada berkurangnya aktifitas kemaksiatan yang ada di sekitar Benda 

khususnya wilayah Bandara karena masyarakat yang mendukung ditegakannya syariat islam oleh 

FPI semakin kuat kesadarannya. Seperti yang dijelaskan oleh Berger bahwa legitimasi-legitimasi 

relijius muncul dari aktivitas manusia, tetapi begitu dikristalisasi ke dalam kompleksitas makna 

yang menjadi bagian dari suatu tradisi relijius, legitimasi-legitimasi itu bisa memperoleh 

semacam otonomi terhadap aktivitas tersebut(Berger, 1991: 51).  

Dalam penelitian ini, aturan islam yang melarang kegiatan menyimpang dan harus 

melestarikan budaya islam yang dibawa oleh Nabi mempengaruhi pengetahuan umat khususnya 

masyarakat di Kelurahan Benda untuk melestarikannya sehingga aturan yang telah terbentuk 

diluar diri individu yang menjalaninya itu akan terus tertanam dalam pikirannya sebagai sebuah 

norma yang harus ditaati bersama. Kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan eksternalisasi 

yang berlangsung secara terus-menerus. Aktivitas yang ditunjukan masyarakat Kelurahan Benda 

yang memiliki respon positif itu tidak terlepas dari proses obyektivasi norma islam yang 



 

mengharuskan individu untuk melakukan amar ma’ruf nahi mungkar dan bersikap toleransi 

sesama umat. 
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tersebut bukan saja di praktikan secara lisan melainkan melalui praktik kegamaan yang lain 

seperti marawis, hadroh, yasinan, perkumpulan majlis, perayaan hari besar islam, dan 

pengawasan terhadap aktifitas menyimpang. Selain dengan merayakan hari besar Islam beberapa 

masyarakat yang aktif juga melakukan kegiatan sweeping minuman keras dan panti pjat serta 

tempat prostitusi illegal yang dijadikan lokasi tindakan maksiat.  

“Sebelum ada front saya juga suka sweeping minuman keras. Awas jangan dipecahin jamunya 

biarin. Saya cek di belakang nya ternyata ada minuman keras, kopi miring, oplosan, ada satu 

losbak ysaya sweeping satu benda ini. Kalo warungnya tidak tapi barang2 haramnya itu yang kita 

hancurkan.” (Ust. Hambali, 28 Desember 2017, 13.00 WIB di Rumah Beliau) 

“saya juga sempat turun ke sana menyisir tempat2 maksiat itu, dari hotel trus di  jembatan 

deket pertigaan saya temukan 2 botol besar aqua kondom yaa astagfirullah itu saya ambil 

langsung saya bawa itu orang2nya sama beberapa orang disini saya bawa mereka ke 

polsek ya sudah biar itu diusut sama pihak yang berwajib.” (Ust. Nuryadin, 01 Juni 2018, 

20.00 WIB, Di Rumahnya) 

 Peneliti menyimpulkan dari pernyataan yang diungkapakan oleh ustad nuryadin ini bahwa beliau 

sangat aktif memerangi tindakan yang dianggap menyimpang dari norma sosial. Beliau juga saat ini 

diangkat sebagai ketua FORSUMI (Forum Silaturahmi Uamt Islam) se kecamatan Benda yang dibentuk 

pad aksi massa 212 di Jakarta tahun 2016 lalu. 



 

Aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Benda ini juga mempengaruhi 

persepsi mereka terhadap FPI. Sehingga dari hasil eksternalisasi ini peneliti akan melanjutkannya 

melalui proses internalisasi dari aktivitas masyarakat Benda yang telah mengikuti kegiatan 

pengajian bersama dengan FPI. 

5.1.3 Peresapan nilai dandukungan masyarakat terhadap kegiatan Amar  

Ma’ruf Nahi Mungkar FPI sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi  

masyarakat (Internalisasi) 

Pada tahapan ini masyarakat yang telah mengalami realitas obyektif dari apa yang 

ditunjukan FPI di lapangan dan wujud dukungan melalui tindakan nya di lingkungan sosial untuk 

bekerja sama dengan FPI. Maka terdapat nilai subyektif khusus bagi masyarakat Kelurahan 

Benda dalam menginternalisasi proses penyesuaian diri mereka dalam aktivitasnya bersama FPI. 

Karena adanya wujud eksternalisasi yang diungkapkan itu masyarakat kembali menyerap nilai-

nilai yang dibawa oleh FPI itu sendiri kedalam kesadarannya masing-masing.  

 Proses dari internalisasi ini dijadikan landasan dalam melihat motif dukungan 

masyarakat dengan FPI adalah sebagai suatu hal yang diresapi kebeberadaannya karena FPI 

membawa pengaruh baik di lingkungan sekitar. Adanya transfer pengetahuan yang ditunjukan 

oleh FPI kepada masyarakat adalah bentuk sosialisasi sekunder yang ditunjukan FPI agar 

eksistensinya dilingkungan sosial dapat diakui. Sehingga dengan interaksi yang dilakukan antara 

beberapa informan dengan pihak FPI ini menunjukan adanya sikap saling terbuka bahwa 

masyarakat juga memiliki hak untuk mengekspresikan dirinya. Proses ini disebut sebagai 

internalisasi yang diartikan sebagai peresapan kembali realitas tersebut oleh manusia, dan 

mentranfosmasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif ke dalam struktur –

struktur kesadaran subyektif(Berger, 1991: 5).  



 

“Yaa semenjak ada FPI ini alhamdulillah makin kuatlah solidaritasnya, kalo kaya aliran2 masuk 

kesini gabisa, karena bentengnya kuat.Trus dari segi pemudanya juga kuat memegang teguh 

aswaja nya. Jadi nya kalo mau dicuci otaknya susah lah karena udah ada bentengnya gitu. (Ust. 

Nabawi, 31 Maret 2018, 14.00 WIB)  

Dari pernyataan Informan yang telah diwawancarai, peneliti menganalisa bahwa 

semenjak adanya FPI informan semakin memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap FPI sebab 

apa yang telah dilakukan oleh FPI selama ini memiliki dampak yang baik di lingkungan. 

Kemudian FPI juga turut mengajak pemuda-pemuda di Kelurahan Benda agar mau bersama 

menjalankan amar ma’ruf nahi munkar agar tidak mudah dipengaruhi oleh pengaruh negatif dari 

lingkungan luar. 

Selanjutnya beberapa informan yang lainnya pun memiliki kesan yang sama positif nya 

dengan FPI yakni simpatisan alumni 212 dan aksi bela ulama yang juga menginternalisir 

kedalam dirinya bahwa apa yang dilakukan oleh FPI adalah semata-mata untuk berjuang 

membela islam.  

“Ya saya sedih juga sih banyak ulama yang di kriminalkan, di fitnah ya risih juga,  sih kalo bukan 

ulama yang memperjuangkan ulama siapa lagi. Ya kalo liat FPI mah urusan peregerakan mereka 

aja, tapi ajaran dan sikap mereka tetap murni hanya karena membela islam.” (Gunawan 

Simpatisan, 28 Desember 2017, 11.00 WIB di Rumahnya) 

Alasan informan Gunawan ini merupakan hasil dari eksternalisasi yang telah ia lakukan 

pada saat mengikuti aksi massa di Jakarta. Perasaan tersebut yang akhirnya menggerakan hati 

gunawan karena melihat pergerakan yang dilakukan FPI itu merupakan reaksi atas permasalahan 

sosial yang selama ini telah menyangkut-pautkan agama dan mengkriminalisasi ulama. Dalam 

hal ini individu memang tidak bisa terlepas dari realitas obyektif yang selama ini membentuk 

dirinya namun individu juga memiliki kesadaran secara subyektif dalam menentukan arah 

hidupnya. 



 

Selain itu perubahan lain yang dirasakan oleh informan lain yakni Kiai Hambali adalah 

karena FPI sebagai salah satu ormas di Kelurahan Benda yang paling terlihat menonjol dan aktif 

dalam melakukan penyisiran ke tempat-tempat yang terdapat aktivitas meresahkan. Menurut 

pernyataannya FPI ini pada praktiknya masih mengalami kendala di lapangan sebab masih ada 

beberapa aparat pemerintah yang tidak terlalu menghendaki kegiatan FPI sehingga ada yang 

berusaha mengelabui anggota FPI. Dari hal tersebut FPI tetap menjalankan prosedurnya dan 

berangkat sweeping dengan diawasi oleh koordinator dan berdasarkan persetujuan ustad 

Hambalinya. 

“Justru menurut saya FPI itu mempertahankan aswaja itu.Untuk dilingkungan sini yaa. Bahkan 

ketua FPI nya itu silaturahmi ke saya beliau bilang "saya udah meluncurkan surat pak ustad" saya 

jawab " itu buktinya masih ada gubuk2 liar tuh deket al amin, apa sudah di suratin" beliau bilang 

"sudah tad" akhirnya gak lama, beliau dateng lagi "saya abis sweeping" saya kaget tuh, beliau 

bilang "ada orang polsek tadi ngikutin awalnya saya diajak makan saya gabisa, sweeping tetep 

kudu jalan pak ya ude mereka akhirnya ngikut kita kan daripada kenape2" trus di al -amin juga di 

pojokan ada gubuk liar di pantau terus takut2 ada kegiatan prostitusi di sana. Malah polseknya 

ngajak makan pas mereka sweeping, tapi si ketuanya kaga mau artinya kan gamau disogok.” 

(Ustad Hambali, 28 Desember 2017, 13.00 WIB di Rumahnya) 

Alasan yang diutarakan oleh Informan ini merupnakan sifat kewaspadaannya terhadap 

Kelurahan Benda yang secara geografis hampir sebagian besar wilayahnya dimiliki Bandara dan 

dipadati oleh pendatang serta dikuasai oleh para pengembang. Beliau memiliki misi untuk 

mempertahanan nilai Islam di Kelurahan Benda agar tidak disusupi oleh pengaruh luar yang 

tidak sesuai dengan norma di wilayah tersebut.  Sebab sebagian besar wilayah di Kota Tangerang 

sudah banyak didominasi oleh adanya pihak asing yang ingin menguasai wilayahnya dan salah 

satu wilayah yang telah terkuasai adalah wilayah Kampung Dadap yang bersebelahan dengan 

Kelurahan Benda. 

“Nanti yang pertama diambil oleh tiongkok di tangerang nih, Tanjung Kait, Mauk, Dadap, yang 

dikuasai oleh cina wilayah Serpong. Wilayah itu yang nanti akan dikembangkan oleh cina.” 

(Ustad Hambali, 28 Desember 2017, 13.00 WIB di Rumahnya) 



 

Dari hasil wawancara dengan informan dapat dianalisis bahwa dunia luar diri individu 

juga menjadi salah satu alasan mengapa informan sangat menyetujui keberadaan FPI di 

Kelurahan Benda. 

“iya saling mendukung, saya juga inshaallah mau ngadain ini, saya mau kerjasama sama 

mereka juga sih rencana. Karena FPI kan mengawal setiap ulama yang istiqomah.”(Ust. 

Nabawi, 31 Maret 2018, 14.00 WIB) 

Dari hasil interaksi yang saling diadakan diantara keduanya, implikasinya adalah 

masyarakat mendukung keberadaan FPI di Benda dan aktivitas keagamaan diantara kedua belah 

pihak untuk menyebarkan nilai islam demi keutuhan wilayah di Benda agar semakin kuat karena 

banyaknya dukungan dari pihak masyarakat khususnya tokoh ulama yang dihormati.  

“ya itu kembali lagi kita gabisa liat satu pihak aja yaa. Saya juga berpikiran yang sama dulunya 

kok FPI begini amat edaan serem jasaaa. Tapi saya mecoba memberanikan diri terbukalah saya 

akhirnya pasa saya hadir. Oh begini memang caranya mereka meluruskan syariat itu. Sudah.” 

(Pak Alwi, 19 September 2018) 

“kalo saya menjawab saya hanya bisa diam aja. Kenapa? Karena disisi lain memang kemaksiatan 

harus diberantas kalo tidak udah merajalela kawasan kumuh disini yang dipake kegiatan haram 

itu, tp disisi lain saya tidak mengiyakan juga cara FPI menggunakan kekerasan karena pada 

intinya kan islam itu mengajrakan kita cara-cara yang baik dalam menjalankan syariat. Jadi 

pandangan saya yaa tidak terlalu mendukung dala arti fanatik seperti itu, tp saya juga tidak 

menola mereka. Paham yaa mbak jadi ga melulu haru snegatif ambil sisi positifnya juga” 

“pas pas aja sih paling yaa kurang sedikit suka sama caranya rada kasar gitu aja, tp lama 

kelamaan mah uda gak heran lah” (Akbar, 18 September 2018) 

 

Pemahaman yang dimiliki informan menunjukan bahwa informan memiliki perbandingan dalam 

menilai setiap kegiatan FPI yang tidak hanya dilihat dari satu sisi saja. Penilaian awal keuda informan 

tersebut juga ada dawalnya menanggap FPI merupakan ormas yang radikal sampai pada akhirnya bertemu 

pada kegiatan dan mereka mulai memahaminya.  

 



 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Kelurahan Benda merupakan salah satu wilayah yang berada di antara batas DKI Jakarta 

dan Kota Tangerang yang mana wilayah tersebut juga sebagai pusat bertambahnya para 

pendatang. Kelurahan Benda yang posisi geografisnya sangat berdekatan dengan fasilitas 

bandara menyediakan dan meningkatkan pembangunannya dari berbagai sektor khususnya 

sektor ekonomi dan dan infsrastruktur. Dari berkembangnya fasilitas umum tersebut, terdapat 

hal-hal atau aktivitas yang berjalan diluar norma sosial di masyarakat sekitar yakni perhotelan 

yang menyediakan fasilitas diskotik, panti pijat, miras dan yang paling terkenal ialah praktik 

prostitusi illegal yang ada di wilayah sekitaran kali perancis dan perempatan Al-amin rawa bokor 

Kelurahan Benda.  

Selanjutnya masyarakat di Kelurahan Benda juga masih kuat dalam memegang tradisi 

keagamaan. Hal ini dibuktikan dari banyaknya majlis ta’lim yang paling banyak aktif adalah di 

sekitar Kelurahan Benda. Selain itu, pengaruh ketokohan ulama dan tokoh pemuda yang 

memiliki paham yang sama terkait penguatan nilai islam di wilayah Benda menjadi salah satu 

faktor yang mendukung masih bertahannya nilai keislaman di masyarakat Benda. Dari adanya 

paham turun temurun dan kuatnya pengaruh ulama di Benda, masyarakat pun turut menghormati 

dan mengikuti perintah dari tokoh yang dihormati tersebut. Adapun aktifitas yang melanggar 

peraturan tersebut dikarenakan banyaknya pendatang yang mulai merubah nilai sosial di Benda 

sehingga masyarakat yang awam pun ikut terpengaruh.  

 Dari keberadaan tersebut masyarakat yang sebelumnya mulai mengkhawatirkan 

terkikisnya nilai-nilai sosial generasi muda karena pengaruh tersebut mulai sadar untuk 

melakukan kegiatan pencegahan bersama dengan melakukan penyisiran dan pendataan kepada 



 

para pendatang di wilayahnya. Dari aktivitas yang dianggap meresahkan FPI pun hadir di 

wilayah Benda untuk membantu masyarakat meminimalisir kegiatan yang meresahkan tersebut. 

Kehadiran FPI ini dengan mengusung gerakan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar yang artinya adalah 

menyebarkan kebaikan dan melawan kemungkaran dalam hal ini adalah kemaksiatan. Selain itu, 

FPI juga hadir untuk mempertahankan Perda Walikota Tangerang Nomer 7 dan 8 terkait 

pelarangan prostitusi, miras, dan dangdut yang bersifat erotis. Sehingga Ulama dan masyarakat 

sekitar kelurahan Benda yang pada awalnya merasa ragu terhadap FPI semakin membuka dirinya 

karena pola perilaku FPI yang juga terbuka dan mau bekerja sama untuk mengamankan setiap 

kegiatan warganya. 

 Dari pernyataan tersebut masyarakat mulai mengkonstruksi nilai islam yang dibawa oleh 

FPI dengan berdialektika dalam memahami kegiatan amar ma’ruf nahi mungkar yang dilakukan 

oleh FPI di wilayahnya. Proses dialektika tersebut diawali dari obyektivasi, eksternalisasi, dan 

internalisasi. 

 Proses obyektivasi dimulai dari sikap masyarakat yang mendukung FPI karena adanya 

kesepahaman nilai dalam memaknai ayat yang ada di Al-Qur’an surat ali imron ayat 104 

terkait dalil amar ma’ruf nahi mungkar. Selanjutnya masyarakat mulai terbuka terhadap 

FPI karena kegiatan yang ditunjukan FPI kepada mereka adalah benar sesuai dengan 

prosedurnya. Masyarakat juga mengkondisikan dirinya dengan FPI  dengan memahami 

bahwa setiap aktifitas yang menyimpang di Kelurahan Benda merupakan hal yang salah 

untuk dilakukan dan tidak sesuai dengan syariat di agama Islam. Namun adapula warga 

yang masih belum memahami kegiatan FPI dikarenakan ia sibuk dan tidak mengetahui 

kegiatan FPI secara langsung. 



 

 Proses Eksternalisasi ini ditunjukan pada aktivitas masyarakat yang hadir pada setiap 

acara kajian Tabligh Akbar yang diadakan FPI, kemudian mengikuti aksi seperti 212, 

411, bela islam, bela ulama dan kegiatan perayaan hari besar Islam yang melibatkan 

anggota Laskar FPI unutk mengamankan acaranya. Meskipun dari beberapa informan ada 

yang terlibat dalam aksi massa dan ada pula yang tidak mengikuti aksi massa tersebut. 

Hal itulah yang akhirnya membentuk kesan yang berbeda dari masing-masing informan 

terhadap FPI ada yang sangat terbuka karena pengalamannya bersama FPI ada yang 

bersikap baik dan biasa saja karena hanya mengetahui aksi FPI dari orang lain. Pada aksi 

di tataran amar ma’ruf seperti kajian tabligh akbar warga mendukung dengan turut aktif 

di dalmnya namun pada tataran nahi mungkar dan aksi bela islam masih ada informan 

yang berusaha menjaga eksistensi dirinya dengan memperkuat majlis saja sebagai bentuk 

penolakan secara halus yang ditunjukan oleh informan. 

 Proses Internalisasi adalah proses penyerapan nilai dan juga motif dukungan masyarakat 

setelah melakukan serangkaian kegiatan bersama FPI. Masyarakat merasakan adanya 

hasil yang positif dari aksi FPI yakni berkurangnya tempat maksiat dan proses kegiatan 

keagamaan semakin kondusif berkat diamankan oleh FPI. Hal ini merupakan tahap 

masyarakat menginternalisasi nilai-nilai yang dibawa FPI kedalam kesadaran 

subyektifnya karena telah mengikuti bersama kegiatan dengan FPI. 

Jika dilihat secara sosial terjalinnya interaksi terbuka diantara pihak FPI dan masyarakat 

merupkan bentuk strtaegi FPI dalam menyebarkan wacana anti kemaksiatan yang ada di Kota 

Tangerang sehingga harus dilakukan secara tuntas dan bersama. Selanjutnya masyarakat 

yang ikut terlibat dalam kegiatan dan aksi FPI juga memiliki latar belakang nilai Islam yang 



 

tinggi di wilayahnya karena adanya tokoh Agama yang berperan penting dalam memperkuat 

nilai Islam dan memiliki paham yang sama dengan FPI untuk memberantas kemaksiatan.  

Selanjutnya dilihat dari sisi keagamaan, masyarakat di wilayah Kelurahan Benda sangat 

kental akan budaya keislaman nya sehingga menganggap tokoh agama bukan hanya berperan 

dalam sisi agama melainkan sisi perekonomian sosial dan kebudayaan. Keberadaan FPI di 

Kelurahan Benda yang disambut ramah oleh masyarakat merupakan wujud dari rasa simpati 

mereka karena FPI bukan hanya bergerak dalam bidang keagamaan saja melainkan bidang 

sosial dan kebudayan untuk mempertahankan budaya islam Benda agar tidak luntur 

terpengaruh aktivitas menyimpang yang dibawa oleh pendatang dan juga fasilitas umum di 

sekitar Bandara.   

Pemaknaan terhadap amar ma’ruf nahi mungkar FPI dengan yang dipahami oleh 

masyarakat Kelurahan Benda adalah sama-sama berupaya mempertahankan motto Kota 

Tangerang yang Berakhlakul Karimah dengan melakukan tindakan nyata untuk mengurangi 

kegitan yang meresahkan di Benda dan agar wilayah Benda tetap terjaga nilai budaya 

keislamanannya meskipun banyaknya pembangunan fasilitas umum yang hanya 

menguntungkan sebagaian pihak. Selanjutnya, pada tataran Nahi Mungkar dilakukan untuk 

mengurangi kegiatan prostitusi yang mulai menyebar di Kelurahan Benda sehingga 

masyarakat yang merasakan dampak positifnya ikut bersimpati dengan FPI. 

6.2 Saran 

 6.2.1 Saran Akademis 

 Penelitian ini telah mendeskripsikan pemaknaan masyarakat islam di Kelurahan Benda 

dalam mengkonstruksikan kegiatan amar ma’ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh FPI. Dari 

hasil yang didapat adalah masyarakat Kelurahan Benda mendukung kegiatan FPI karena nilai 



 

islam yang telah ditanamkan secara turun temurun dari tokoh agama dan para orang tua nya 

yang kemudian didukung dengan aksi nyata FPI dalam menindak kemungkaran di wilayah 

Benda yang akhirnya semakin memperkuat nilai islam di wilayah yang sudah banyak 

pendatang dan banyaknya fasilitas umum yang terlarang tersebut. Masyarakat memiliki 

kesadaran untuk memerangi kemaksiatan. Untuk penelitian selanjutnya, apabila meneliti 

tentang tema yang sama bisa dilihat dari sisi tindakan aktornya yang memperkuat nilai islam 

di wilayah Benda khususnya dalam memperkuat dan menjalin interaksi dengan berbagai 

kalangan. Bisa dilihat motif secara sosiologisnya. 

6.2.2 Saran Praktis 

1. Bagi masyarakat  

Keberadaan FPI yang membantu masyarakat mengurangi kemaksiatan diharapkan 

membawa pengaruh positif kepada masyarakat yang lain yang masih menutup dirinya 

dengan FPI. Diharapkan masyarakat yang masih kurang memahami betul FPI dan mulai 

berinteraksi dengan FPI secara langsung agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya 

diharapkan masyarakat lebih ditingkatkan lagi pastisipasinya dalam setiap kegatan 

keagamaan agar nilai-nilai yang dibawa dari luar wilayah Benda tidak mudah 

mempengaruhi norma sosial di wilayah Bendanya. 

1. Bagi Pemerintah  

Penelitian ini berfungsi untuk mengingatkan kembali kepada pemerintah 

Kelurahan, Kecamatan, maupun Walikota Tangerang untuk semakin berbenah diri dalam 

memperkuat peraturan daerah yang telah disepakati bersama. Karena sesuai dengan 

motto  Kota Tangerang yakni Akhlakul Karimah maka dibutuhkan ketegasan dan 

keberanian pemerintah untuk menindak tegas kegiatan yang berada diluar peraturan 



 

tersebut. Sehingga motto tersebut bukan hanya menjadi angan-anagan semu saja bagi 

warganya yang masih mengingunkan keharmonisan wilayahnya. 

2. Bagi Ormas  

Bagi organisasi masyarakat lainnya saran peneliti adalah agar terus menunjukan 

eksistensi dirinya dihadapan publik sesuai dengan harapan bersama dan agar mau bekerja 

sama memperkuat keamanan wilayahnya dengan tidak memisah-misahkan diri dan 

mengeksklusifkan dirinya. Lebih aktif lagi dalam melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat dalam melestarikan budaya yang telah diwariskan secara turun temurun.  
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