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ABSTRAK 

Sebagai salah satu aliran dalam Islam, Syiah atau paham Ahlul Bait mulai 
berkembang dan berani menampilkan identitasnya secara terbuka di Kabupaten 
Jember yang mayoritas beraliran Sunni dengan afiliasi ormas keagamaan NU. Hal 
ini tidak lepas dari sejarah panjang pergulatan Syiah di Indonesia sejak sebelum 
tahun 1979 agar dapat diterima hidup berdampingan dengan mayoritas Sunni. 
Pada era 1990an, mulai timbul kesadaran bagi minoritas Syiah Indonesia untuk 
mengorganisasikan diri dalam wadah resmi untuk menghindari tekanan baik dari 
pemerintah maupun mayoritas Sunni. IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia) 
kemudian dideklarasikan oleh Jalaluddin Rakhmat, dalam rangka menjawab 
kebutuhan warga Syiah akan organisasi payung hukum resmi. IJABI 
mengedepankan pendekatan moderat agar bisa diterima masyarakat. Meski 
berupaya membumi namun NU khususnya di Jawa Timur dan Jember mulai 
menyatakan konfrontasi terhadap eksistensi warga Syiah tidak terkecuali 
organisasi IJABI. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif yang bermanfaat 
memberikan gambaran yang kaya mengenai kondisi minoritas Syiah di Jember, 
bagaimana IJABI mengalami pergulatan internal dalam merumuskan strateginya, 
detil strategi yang digunakan agar bisa diterima, dan gambaran respon dari ulama 
NU Jember terhadap keberadaan IJABI maupun Syiah. Ada 3 kerangka teoritik 
yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, adalah Teori Rekognisi Nancy 
Fraser untuk menjelaskan seperti apa pergulatan internal IJABI dalam 
merumuskan strategi dan identitasnya. Kedua, Teori Revolusi Kharismatik Robert 
N. Bellah yang bermanfaat untuk memahami bagaimana strategi IJABI bisa 
bekerja efektif ketika diterapkan dalam menghadapi otoritas NU Jember. Ketiga, 
Teori Mobilisasi Sumber Daya Gerakan Sosial yang berguna menganalisis respon 
ulama NU terhadap kehadiran Syiah dan IJABI di Jember.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa IJABI menampilkan diri sebagai gerakan 
yang moderat dan inklusif. Adapun pendekatan yang dilakukan agar dapat 
diterima masyarakat adalah dengan meminta pengakuan pemerintah daerah, 
pendekatan personal, pendekatan dialogis terbuka, dan pendekatan sosial-
ekonomi. Pergulatan internal terjadi dengan sesama organisasi Syiah yang disebut 
faksi Qomiyyin. Sedangkan dari ulama NU ada dua reaksi yang diterima, yaitu 
penolakan dan penerimaan. 

Kata Kunci: Syiah, Sunni, IJABI, NU, Qomiyyin, identitas, pengakuan, organisasi 
gerakan sosial, minoritas, mayoritas, strategi, pendekatan.              
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya 

skripsi berjudul Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia Sebagai Organisasi Gerakan 

Sosial Memperjuangkan Identitas Minoritas Syiah di Kabupaten Jember ini dapat 

diselesaikan dengan baik oleh peneliti. 

Penelitian ini dinilai menarik untuk dikaji karena peneliti ingin mengetahui 

bagaimana IJABI sebagai organisasi gerakan sosial yang merepresentasikan 

minoritas Syiah menampilkan identitasnya di Kabupaten Jember yang didominasi 

oleh mayoritas Sunni Nahdliyin. Kemudian, seperti apa reaksi yang timbul dari 

ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Jember yang mewakili kelompok 

Nahdliyin terhadap perkembangan organisasi IJABI maupun Syiah secara umum. 

Peneliti menyadari bahwa laporan penelitian berupa skripsi ini tidaklah 

sempurna mengingat masih terdapat kekurangan baik dari segi sistematika 

penulisan maupun penyajian kontennya. Sehingga peneliti terlebih dulu 

menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan tersebut. Sebagai upaya 

perbaikan, peneliti mengharapkan adanya kritik, saran, dan masukan konstruktif 

yang berguna bagi perbaikan skripsi ini.     

  

Surabaya, 4 Juni 2015 

 

     Fikri Disyacitta 
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