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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam bab pendahuluan ini peneliti pertama-tama mencoba untuk 

menjelaskan latar belakang masalah secara umum mengenai kondisi minoritas 

Syiah di Indonesia kemudian mengerucut pada organisasi IJABI dan Syiah di 

Kabupaten Jember. Lalu dilanjutkan dengan rumusan permasalahan tentang 

bagaimana pergulatan internal dalam komunitas Syiah Jember untuk menentukan 

strategi serta respon yang diterima dari pihak Nahdliyin. Berikutnya dipaparkan 

tujuan dan manfaat penelitian ini. Berlanjut ke sub bab kerangka teoritik yang 

memaparkan teori revolusi kharismatik, teori mobilisasi sumber daya organisasi 

sosial, dan teori rekognisi yang menjadi instrumen dalam menganalisis temuan 

data. Terakhir, peneliti membahas soal kerangka konseptual dan metodologi 

penelitian.    

I.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagai daerah yang termasuk dalam area Tapal Kuda (Madura, 

Bondowoso, Situbondo, Jember, Probolinggo), Kabupaten Jember secara sosio-

religio-kultural didominasi oleh tradisi keagamaan Nahdliyin atau secara 

organisasi berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU). Namun, belakangan ini 

banyak aliran keagamaan terutama dari tubuh Islam yang bertumbuh kembang di 

kawasan tersebut seperti misalkan LDII, Jamaah Tabligh, maupun Islam Aboge. 
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Salah satu dari banyak aliran yang terlihat berkembang saat ini adalah mazhab 

Syiah atau dalam istilah lain mazhab Ahlul Bait.  

Secara kuantitas, memang belum didapatkan data statistik resmi mengenai 

jumlah pemeluk Syiah di Kabupaten Jember. Demikian pula di tingkat nasional, 

pemerintah hanya dapat memberikan estimasi terendah pemeluk Syiah ada di 

kisaran 500 orang.1 Tetapi sebagai aliran minoritas keagamaan di tengah dominasi 

warga setempat yang Nahdliyin, kaum Syiah di Kabupaten Jember mampu 

mendirikan organisasi masyarakat keagamaan yang bertujuan untuk menghimpun 

pemeluk Syiah hingga di daerah-daerah, yaitu Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia 

(IJABI). Organisasi IJABI dapat berkembang serta melakukan aktivitas yang tidak 

hanya berbentuk dakwah menyebarkan ajaran atau mengadakan seremoni 

keagamaan saja, tetapi juga pengabdian sosial ke masyarakat sekitar, salah 

satunya adalah dengan aksi simpatik melalui pendirian posko bantuan ketika 

bencana nasional banjir bandang melanda Kecamatan Kencong dan sekitarnya 

pada tahun 2013 silam.  

Sebagai sebuah paham keagamaan dan gerakan sosial politik, Syiah sub-

aliran Itsna Asyariyyah (dua belas imam) atau juga disebut Imamiyah yang 

berkembang di Iran, Irak, Lebanon, dan Bahrain yang lalu masuk berkembang di 

Indonesia hingga saat ini sebenarnya memulai penyebaran ajarannya dalam tiga 

tahapan yang dibagi berdasarkan periodesasi sejarah, yaitu tahap pertama adalah 

                                                            

1 http://www.tempo.co/read/news/2012/09/02/078426965/Berapa-Populasi-Syiah-di-Indonesia 
“Berapa Populasi Syiah di Indonesia” (diakses pada pukul 00:37 WIB, Jumat 6  Juni 2014). 
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masa sebelum terbentuknya Republik Islam Iran, tahap kedua adalah masa awal 

berdirinya Republik Islam Iran yang ditandai dengan Revolusi Islam Iran 1979, 

dan tahap ketiga adalah tahap pasca-Revolusi Islam.2  

Pada tahap pertama, ajaran Syiah disebarkan secara eksklusif dan terbatas di 

kalangan keturunan Arab-Hadramaut serta lingkungan para sayyid atau habib 

(keturunan nabi). Materi yang didakwahkan di tahap ini lebih berorientasi pada 

persoalan fiqih. Kemudian pada tahap kedua, berkat momentum Revolusi Islam 

yang diinisiasi Ayatullah Khomeini, pemikiran Syiah terutama mengenai filsafat 

dan isu pergerakan sosial mulai dikenal oleh intelektual di perguruan tinggi. 

Penyebaran paham Syiah dilakukan lewat infiltrasi ke dalam organisasi 

mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Depok dan 

termasuk juga lembaga dakwah kampus. Barulah pada tahap ketiga, yakni dekade 

1990an hingga sekarang, paham Syiah diperkenalkan kepada masyarakat luas dan 

mulai muncul kebutuhan untuk membuat sebuah organisasi bertingkat nasional 

dalam rangka menaungi minoritas Syiah di Indonesia. Sebab, tidak dapat 

dipungkiri sebagai keyakinan yang secara jumlah minoritas dan dipandang asing 

oleh mayoritas penduduk Indonesia yang berpaham Ahlussunnah karena 

perbedaan dalam beberapa aspek maupun tata ritual keagamaan, kelompok Syiah 

di Indonesia perlu mengorganisasikan diri dalam satu wadah yang legal secara 

hukum agar identitasnya diakui oleh negara.       

                                                            

2 Zainuddin, A. Rahman dan M. Hamdan Basyar,2000, Syi’ah dan Politik di Indonesia, Bandung: 
Penerbit Mizan, hal.77-94. 
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Sebagai upaya menjawab kebutuhan akan adanya wadah organisasi, 

dibentuklah IJABI. IJABI merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang 

didirikan oleh KH. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc., pada tanggal 1 Juli 2000 di 

Bandung dan secara administratif saat ini kantor Pengurus Pusat (PP) IJABI 

berkedudukan di Jakarta Selatan. Pendeklarasian dihadiri oleh 2000 delegasi dari 

20 propinsi Indonesia, termasuk perwakilan dari Singapura dan Iran. Supaya 

memperoleh legitimasi lebih kuat, Jalaluddin Rakhmat mengunjungi Iran untuk 

menemui pemimpin tertinggi Iran sekaligus ikon kaum Syiah dunia, Ayatullah Ali 

Khamenei. Kunjungan ini bertujuan sebagai pemberitahuan bahwa pembentukan 

IJABI ini penting bagi eksistensi minoritas Syiah di Indonesia. Sekaligus untuk 

memperoleh legitimasi resmi secara politis dari figur Ayatullah Ali Khamenei.3 

Bagi kelompok minoritas Syiah, kehadiran sebuah organisasi gerakan sosial yang 

mampu menyatukan serta melindungi eksistensi mereka memang diperlukan 

terlebih bila secara kuantitas mereka sedikit dan dalam posisi tidak dominan.  

Tetapi tentu tidak cukup hanya dengan mengandalkan keberadaan 

organisasi dan dukungan dari luar negeri saja kelompok minoritas dapat 

berkembang dengan aman dalam sebuah komunitas sosial. Dikarenakan realita 

menunjukkan bahwa secara pemahaman keagamaan dan praktik ibadah ada 

perbedaan cukup mencolok dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang 

menganut paham Islam Ahlussunnah wal Jamaah atau lazim disebut sebagai 

Sunni, maka minoritas Syiah sebagai sebuah gerakan sosial maupun IJABI 
                                                            

3 Zulkifli, 2013, The Struggle of The Shi’is in Indonesia. Australia: ANU E Press , hal.200. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI IKATAN JAMAAH AHLUL BAIT INDONESIA SEBAGAI ORGANISASI 
GERAKAN SOSIAL MEMPERJUANGKAN IDENTITAS MINORITAS 
SYIAH DI KABUPATEN JEMBER

Fikri Disyacitta



I - 5 

 

sebagai organisasi gerakan sosial harus mampu melakukan strategi pendekatan 

kepada masyarakat setempat agar dapat diterima keberadaannya sehingga mereka 

dapat lebih leluasa dalam menyebarkan ajarannya serta melakukan rekrutmen 

anggota.  

Sejauh ini secara internal, langkah yang dilakukan IJABI untuk merangkul 

komunitas Sunni adalah dengan mengembangkan sikap inklusif sebagai langkah 

meminimalisasikan perbedaan dan bentuk upaya menimbulkan kesan positif. Hal 

ini sebagaimana tercantum dalam poin kedua mengenai karakteristik IJABI yakni 

bersifat “Non-sektarian”4 dan juga pada misi IJABI yang berbunyi “Menghimpun 

semua pecinta Ahlulbait dari mazhab mana saja mereka berasal”.5 Artinya, tidak 

ada batasan mazhab atau aliran pemikiran Islam untuk dapat bergabung bersama 

IJABI selama masih memiliki kesamaan yaitu mencintai Ahlulbait (sebutan untuk 

Nabi Muhammad, putrinya, beserta 12 imam anak keturunannya yang disucikan).  

 Sedangkan untuk kegiatan eksternal dalam wujud konkrit ke lingkungan 

sosial adalah lewat kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Contohnya, IJABI Jawa 

Barat melakukan aksi sosial membantu lapisan masyarakat yang secara ekonomi 

tidak berkecukupan dengan mengadakan kegiatan sunat massal gratis pada 2 Juli 

2000, membuka pelatihan kewirausahaan bekerjasama dengan McDonalds 

                                                            

4 http://www.ijabi.or.id/tentang-kami.html “Karakteristik IJABI” (diakses pada pukul 03:50 WIB, 
Rabu 15 Oktober 2014). 

5 http://www.ijabi.or.id/tentang-kami.html “Visi dan Misi” (diakses pada pukul 19:56 WIB, Sabtu 
7  Juni 2014). 
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Company baik bagi anggota IJABI maupun masyarakat umum,6 serta mendirikan 

forum MUHSIN (Majelis Ukhuwah Sunni Syiah Indonesia) sebagai wadah 

penjembatan kelompok Syiah yang diwakili oleh IJABI serta kelompok 

Ahlussunnah yang diwakili oleh Dewan Masjid Indonesia pada Mei 2011. 

Sedangkan dalam mensosialisasikan pokok-pokok ajaran keagamaan Syiah, 

organisasi tersebut memiliki departemen keilmuan dan dakwah yang bertugas 

mengkader calon ustadz untuk kemudian dikirim ke berbagai tempat.  

Selain mendekati masyarakat umum, tidak kalah penting adalah bagaimana 

minoritas Syiah dan IJABI khususnya bisa mendapatkan penerimaan dari 

lembaga-lembaga keagamaan berasas Islam yang telah lama mapan di 

masyarakat, diantaranya ialah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Keduanya 

merupakan organisasi masyarakat keagamaan berbasis paham Ahlussunnah 

dengan akar historis serta massa yang kuat di Indonesia. Survei The Asia 

Foundation dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) di seluruh Indonesia 

menunjukkan bahwa lebih kurang 49% respondennya berafiliasi dengan NU 

sedangkan 7.9% lainnya adalah Muhammadiyah.7 Muhammadiyah, khususnya 

Nahdlatul Ulama secara general bersikap moderat dengan keberadaan keyakinan 

minoritas seperti kaum Syiah.8  

                                                            

6 Zulkifli, 2013, The Struggle of The Shi’is in Indonesia. Australia: ANU E Press , hal.213-214. 

7 Platzdasch, Bernhard dan Johan Saravanamuttu (ed.),2014, Religious Diversity in Muslim-
majority States in Southeast Asia: Areas of Toleration and Conflict. Singapore: ISEAS Publishing, 
hal.20. 

8 Ibid, hal.22. 
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Terlebih pada masa Abdurrahman Wahid ketika masih hidup, Nahdlatul 

Ulama cenderung lebih bisa menerima kehadiran Syiah. Bahkan disebutkan dalam 

Majalah Gatra dengan headline “Mumpung Gus Dur Jadi Presiden” bahwa karena 

sikap moderat Abdurrahman Wahid terhadap isu minoritas semasa menjabat 

presiden, Jalaluddin Rakhmat mampu memanfaatkan situasi politik yang ada 

untuk mendirikan IJABI.9 Kesamaan pada banyak aspek ritual menjadi 

penghubung kedua paham dan organisasi yang berbeda ini. Tradisi seperti 

shalawatan, peringatan maulid, tahlil pada hari kesekian untuk memperingati 

kematian seseorang yang biasa dilakukan Nahdliyin serupa dengan tradisi dalam 

mazhab Syiah sehingga Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa Nahdlatul 

Ulama secara kultural sejatinya adalah Syiah minus konsep imamah.10 

Namun sepeninggal Abdurrahman Wahid, sebagian pengurus Nahdlatul 

Ulama mulai mengambil sikap keras terhadap Syiah berikut organisasi 

gerakannya seperti IJABI. Misalkan seperti wakil rais syuriah PWNU Jawa 

Timur merangkap pendiri Yayasan Al Bayyinat yang selama ini aktif 

menyuarakan penolakan terhadap keberadaan Syiah, Habib Zen Alkaff, 

menyatakan siap menghancurkan Syiah di Indonesia.11   

                                                            

9 Zulkifli, 2013, The Struggle of The Shi’is in Indonesia. Australia: ANU E Press , hal.200-201. 

10 Tim Ahlul Bait Indonesia (ABI), 2012, Buku Putih Mazhab Syiah: Menurut Para Ulamanya 
yang Muktabar. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia, hal.106. 

11 http://www.kiblat.net/2014/08/06/tanggapi-komentar-kang-jalal-mui-jatim-syiah-lebih-
berbahaya-dari-isis/ “Tanggapi Komentar Kang Jalal, MUI Jatim: Syiah Lebih Berbahaya dari 
ISIS” (diakses pada pukul 04:33 WIB, Rabu 15 Oktober 2014). 
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Sikap elite lembaga PWNU Jawa Timur terhadap Syiah tentu memiliki 

dampak di daerah-daerah yang sebagian besar merupakan basis Nahdliyin, 

terlebih di wilayah Tapal Kuda. Seperti yang terjadi di Desa Slateng, Kabupaten 

Jember, tiga jamaah IJABI dipolisikan oleh warga setempat karena dianggap 

mengajarkan pemahaman Islam yang tidak sesuai dengan tradisi Ahlussunnah di 

forum pengajian masjid kampung.12 

Sebagai upaya melakukan normalisasi hubungan agar tidak terjadi konflik 

lebih lanjut dengan komunitas NU, para pengurus IJABI tingkat pusat dan daerah 

melakukan silaturahmi dengan PWNU Jawa Timur membahas mengenai berbagai 

aksi penyerangan yang dilakukan oleh warga Nahdliyin terhadap majelis 

pengajian Syiah dan IJABI di Situbondo dan Jember.  Salah satu solusi yang 

dihasilkan adalah agar warga Syiah jika melakukan pengajian cukup internal saja, 

tidak perlu mengadakan kegiatan bersifat terbuka yang dapat menimbulkan 

potensi konflik dengan warga Nahdliyin. Munculnya fenomena relasi konfliktual 

antara Sunni Nahdliyin dan Syiah dalam bentuk penolakan ajaran serta aktivitas 

organisasi IJABI di beberapa tempat di Kabupaten Jember mengindikasikan 

adanya halangan terhadap upaya kaum Syiah untuk mendapat pengakuan bahwa 

secara identitas Syiah memiliki aspek kekhasan tersendiri (recognition) . 

                                                            

12 http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,2-id,8711-lang,id-c,daerah-
t,Polres+Jember+Waspadai+Jamaah+Ijabi-.phpx “Polres Jember Waspadai Jamaah Ijabi” (diakses 
pada pukul 04:47 WIB, Rabu 15 Oktober 2014). 
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 Seperti contoh kasus di Kecamatan Kencong, usaha mendekati masyarakat 

melalui program kemasyarakatan dan keagamaan agar kelompok Syiah dapat 

diterima juga sempat mendapat penentangan dari beberapa oknum warga 

masyarakat. Ketika membuka posko bantuan korban banjir bandang pada 2013 

lalu, sebagian oknum masyarakat melaporkan pada pihak berwajib agar IJABI 

melepas banner yang mencantumkan logo organisasi karena dinilai sebagai 

tindakan provokatif. Meski didatangi oleh aparat kepolisian, dari pihak IJABI 

Kencong akhirnya berhasil melakukan negosiasi sehingga banner tidak jadi 

diturunkan dan tetap pada tempatnya hingga posko secara resmi ditutup pasca-

banjir.  

Selain berupaya memperkenalkan identitasnya di masyarakat umum, kaum 

Syiah khususnya yang bernaung di bawah IJABI harus menghadapi ulama-ulama 

setempat selaku tokoh yang merepresentasikan kelompok Sunni Nahdliyin. 

Sebagai sebuah tatanan yang telah lebih dulu ada, berakar kuat, dan memiliki 

sumber daya di beberapa bidang kehidupan masyarakat seperti lembaga 

pendidikan (pesantren dan sekolah madrasah), tentu kehadiran organisasi baru 

bernama IJABI yang menaungi kelompok Syiah menimbulkan reaksi. Dari reaksi 

ini kemudian menarik untuk dikaji jenis relasi apakah yang terbentuk antara 

IJABI sebagai organisasi gerakan sosial kaum Syiah dengan ulama-ulama lokal 

yang merepresentasikan golongan Nahdliyin dari perspektif ilmu politik 

menggunakan fokus teori gerakan sosial serta politik identitas.  
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Berbagai fenomena mengenai Syiah dan dinamika IJABI sebagai organisasi 

gerakan sosial ini kemudian melatarbelakangi peneliti melakukan studi kasus 

mengenai IJABI sebagai organisasi gerakan sosial minoritas Syiah di Kabupaten 

Jember, Jawa Timur. Hal ini dirasa menarik untuk dikaji mengingat kelompok 

Syiah dapat tumbuh dan aktivitas IJABI sebagai organisasi cukup kuat di 

Kabupaten Jember yang notabene secara sosio-kultural adalah Nahdliyin. Selain 

itu, menarik pula untuk dikaji relasi apakah yang muncul antara IJABI dengan 

ulama-ulama Nahdliyin selaku otoritas yang telah mapan lebih lama serta 

merepresentasikan kelompok Nahdliyin di Kabupaten Jember. 

I.2 Rumusan Masalah Penelitian 

1. Bagaimana pergulatan yang terjadi dalam internal organisasi gerakan sosial 

IJABI untuk merumuskan strateginya agar dapat tumbuh dan melakukan 

aktivitas di Kabupaten Jember? 

2. Bagaimana reaksi penerimaan ulama Nahdliyin terhadap kehadiran IJABI 

yang memperjuangkan identitas minoritas muslim Syiah di Kabupaten 

Jember?  

I.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pergulatan yang terjadi dalam internal organisasi gerakan 

sosial IJABI untuk merumuskan strateginya agar dapat tumbuh dan 

melakukan aktivitas di Kabupaten Jember. 
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2. Mengetahui reaksi penerimaan ulama Nahdliyin terhadap kehadiran IJABI 

yang memperjuangkan identitas minoritas muslim Syiah di Kabupaten 

Jember. 

I.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah menambah khazanah literatur 

ilmiah dalam bidang kajian ilmu politik dengan fokus organisasi gerakan sosial 

kelompok minoritas dan politik pengakuan. Sedangkan dari segi manfaat praktis, 

penelitian ini berguna untuk mendapatkan pemahaman mengenai kondisi di 

tingkat akar rumput mengenai IJABI sebagai organisasi gerakan sosial minoritas 

Syiah di Kabupaten Jember dan bagaimana mereka dapat diterima maupun 

mempertahankan eksistensinya di tengah komunitas Sunni-Nahdliyin. Selain itu, 

diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk memetakan jenis relasi yang 

terbangun antara komunitas Syiah dan ulama Nahdliyin di Kabupaten Jember 

secara umum. Jenis relasi yang dimaksud bisa bersifat konfliktual, simbiosis, 

maupun kompromis. 

I.5 Kerangka Teoritik 

I.5.1 Teori Revolusi Kharismatik 

Untuk menjelaskan rumusan masalah pertama mengenai bagaimana sebuah 

gerakan sosial keagamaan atau ajaran baru dapat diterima dan melakukan 

aktivitasnya di lingkungan sosial yang secara kultur berbeda, pendekatan teoritik 

dari Robert N. Bellah tentang Teori Revolusi Kharismatik bisa dijadikan sebagai 
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salah satu pisau analisis. Menurut teori ini, ketika agama dan lembaga lama dalam 

sebuah komunitas sudah tidak mampu untuk menjawab ketegangan sosial dan 

ekonomi di masyarakat sehingga tercipta krisis legitimasi, maka terbuka 

kemungkinan bagi sebuah agama baru untuk diterima. Terlebih jika agama baru 

memiliki alternatif yang mampu menjawab ketegangan sosial dan ekonomi yang 

tidak mampu dipecahkan oleh otoritas lama. Namun menurut Bellah, bukan hanya 

motif kondisi sosial ekonomi saja yang memengaruhi masuknya agama baru. 

Motif agama, yakni kehendak individu untuk menerima agama baru karena faktor 

ideologis juga berperan. Bellah menjelaskan, sekalipun agama baru dapat masuk, 

untuk dapat diterima secara luas oleh komunitas tidak dapat serta merta 

melakukan revolusi total terhadap struktur agama dan kebudayaan lama. Agama 

baru pada tahap tertentu perlu mengakomodasi kebiasaan setempat, menghadirkan 

situasi yang sangat cair untuk memungkinkan terjadinya asimilasi atau setidaknya 

diferensiasi sosial.   

I.5.2 Teori Mobilisasi Sumber Daya Gerakan Sosial 

Dalam mengkaji organisasi gerakan sosial IJABI sebagai representasi 

minoritas muslim Syiah di Kecamatan Kencong, maka teori yang digunakan 

peneliti adalah Teori Mobilisasi Sumber Daya (TMSD) gerakan sosial. Dalam 

perspektif TMSD, gerakan sosial kontemporer mulai bekerja secara profesional, 

karena di sekitarnya bertumbuh pula organisasi gerakan sosial yang 
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mengorganisasikan diri dan mengklaim berbicara “atas nama” kelompok yang 

termarjinalisasikan.13  

Organisasi gerakan sosial atau OGS yang merupakan bentuk struktur 

sumber daya dibutuhkan untuk secara sengaja dan sistematis mengkolektifkan 

apa-apa yang tanpanya hanya akan menjadi kemarahan individual atau kepuasan 

yang tidak tersalurkan. Sehingga, gerakan sosial tidak lagi dimaknai sebagai 

gerakan irasional-kolektif yang ditujukan untuk menampakkan ketidakpuasan 

psikologis, tapi merupakan pernyataan perlawanan yang terorganisasikan dan 

dikelola melalui mobilisasi yang menyediakan sumber-sumber strategis bagi 

dilangsungkannya aksi-aksi kolektif yang berkelanjutan  

Tokoh teori ini adalah John D. McCarthy dan Mayer N. Zald. Struktur 

mobilisasi yang tersedia bagi gerakan terdiri dari jaringan informal seperti 

perkawanan dan keluarga. Ada pula organisasi formal seperti gereja, atau 

kelompok-kelompok profesional.14 McCarthy dan Zald (2009) mendefinisikan 

gerakan sosial sebagai “...set of opinions and beliefs in a population which 

represents preferences for changing some elements of the social structure and/or 

reward distribution of a society”  (...seperangkat opini dan nilai kepercayaan 

dalam sebuah populasi yang merepresentasikan kehendak melakukan perubahan 

                                                            

13 Wiktorowicz, Quintan (ed.), 2012, Aktivisme Islam: Pendekatan Teori Gerakan Sosial. Jakarta: 
Yayasan Abad Demokrasi, hal.15. 

14 Ibid, hal.15. 
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terhadap beberapa elemen struktur sosial dan atau pendistribusian imbalan dalam 

sebuah masyarakat).15  

Sedangkan organisasi gerakan sosial (OGS) didefinisikan sebagai “...is a 

complex, or formal, organization which identifies its goals with the preferences of 

a social movement or a countermovement and attempts to implement those goals” 

(...[organisasi gerakan sosial] adalah sesuatu yang kompleks, atau formal, 

organisasi yang mengidentifikasi tujuannya serupa dengan kehendak gerakan 

sosial atau juga kubu anti-gerakan dan memiliki upaya untuk 

mengimplementasikan tujuannya).16 

Gerakan sosial diterjemahkan oleh McCarthy dan Zald sebagai kebanyakan 

atau keseluruhan populasi yang mendukung sebuah isu perubahan, sedangkan 

organisasi gerakan sosial (OGS) adalah berbagai bentuk formal gerakan yang 

merepresentasikan kehendak gerakan sosial yang sifatnya luas. Sebagai ilustrasi 

yang relevan dengan penelitian ini, yang disebut sebagai gerakan sosial adalah 

kaum Syiah secara umum atau mereka yang mendukung eksistensi maupun hak-

hak kaum Syiah. Sedangkan organisasi gerakan sosialnya adalah berbagai 

organisasi formal yang berbicara mewakili kaum Syiah, salah satunya adalah 

Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI). 

Dalam kajian teoritik TMSD ada beberapa penekanan penting yang perlu 

diperhatikan. Pertama, mengkaji beragam jenis sumberdaya baik dalam bentuk 

                                                            

15 McCarthy, John D. dan Zald, Mayer N.2009, “Resource Mobilization and Social Movements: A 
Partial Theory”, The American Journal of Sociology, vol.82, no.6, pp. 1212-1241, hal.1218-1219. 

16 Ibid, hal.1219. 
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uang maupun tenaga (personil) untuk memahami aktivitas gerakan sosial. Kedua, 

dalam mengagregasikan sumber daya tersebut dibutuhkan sebuah organisasi yang 

rapi, sehingga kajian TMSD lebih berfokus pada organisasi gerakan sosial (OGS). 

Ketiga, pengakuan terhadap peran penting keterlibatan individu maupun 

organisasi. Keempat, pentingnya memperhatikan variabel biaya yang dikeluarkan 

dan imbalan yang diterima dalam menjelaskan keterlibatan individu maupun 

organisasi dalam aktivitas gerakan sosial.  

Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam TSDM, yakni: 

1. Basis Dukungan: Gerakan sosial tidak berasal dari massa yang marah 

atau irasional. Individu dan organisasi gerakan sosial, serta pengikut 

yang memiliki kesadaran sangat memungkinkan untuk menyediakan 

sumber daya maupun bantuan. Dalam banyak kasus, pendukung yang 

menyediakan dana, fasilitas, bahkan personil, tidak memiliki ikatan 

terhadap nilai-nilai gerakan. 

2. Strategi dan Taktik: Interaksi yang terjadi antara gerakan dan 

pemerintah masih bisa diterima, hanya saja perlu diperhatikan bahwa 

organisasi gerakan sosial memiliki beberapa tugas strategik. Tugas itu 

meliputi mobilisasi dukungan, menetralkan atau bahkan mengubah 

massa maupun elit publik yang mulanya bersikap pasif atau bahkan 

menentang menjadi pendukung gerakan. Pemilihan taktik bisa menjadi 

problem yang dilematis mengingat bisa saja jika satu tujuan dijadikan 

prioritas, justru akan mengabaikan tujuan lainnya. Lebih lanjut, taktik 
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amat dipengaruhi oleh dukungan atau penolakan dari organisasi 

lainnya. 

3.  Relasi dengan Masyarakat Luas: Masyarakat menyediakan 

infrastruktur yang diperlukan dan dapat digunakan oleh gerakan sosial. 

Beberapa contoh infrastruktur yang dapat digunakan adalah media 

komunikasi, akses menuju lembaga-lembaga, dan jaringan.  

Dari penjabaran kerangka teoritik di atas mengenai TMSD, maka dapat 

digunakan untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian pertama mengenai 

pergulatan yang terjadi dalam internal organisasi gerakan sosial IJABI untuk 

merumuskan strateginya agar dapat tumbuh dan melakukan aktivitas di 

Kabupaten Jember. Secara teoritik sangat dimungkinkan IJABI mampu 

memanfaatkan struktur dan infrastruktur mobilisasi yang tersedia di masyarakat 

seperti hubungan keluarga, perkawanan, akses menuju lembaga formal maupun 

non-formal, dan jaringan sehingga kaum Syiah dapat tumbuh di Kabupaten 

Jember. Kebutuhan penduduk lokal beraliran Syiah untuk mengorganisasikan diri 

dapat menjadi penyebab tumbuhnya IJABI. Bisa juga, IJABI dapat diterima di 

lingkungan Nahdliyin dan banyak orang NU yang kemudian beralih menjadi 

Syiah atau mendaftarkan diri menjadi anggota IJABI karena strategi yang 

mengedepan adalah melalui pendekatan ekonomi. Sebab, seperti dijelaskan oleh 

McCarthy dan Zald, ketika individu bergabung dengan organisasi atau gerakan 

dan kemudian mengeluarkan biaya baik material maupun non-material, maka 

individu tersebut akan mendapatkan imbalan (reward).  
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Sedangkan pertanyaan penelitian kedua mengenai pola relasi antara IJABI 

dengan ulama Nahdliyin yang telah mapan di Kabupaten Jember dapat dijelaskan 

dengan aspek strategi dan taktik. Apakah IJABI berhasil menetralkan opini ulama 

Nahdliyin sehingga interaksi yang terjadi bersifat kompromis dan netral, atau 

bahkan relasi yang terjadi bersifat mutualisme karena IJABI mampu merangkul 

yayasan tersebut menjadi pendukung. Terbuka pula kemungkinan relasi yang 

terbangun bersifat konfliktual karena IJABI tidak mampu menjalankan strategi 

untuk menetralkan ulama Nahdliyin. Setelah diketahui pola interaksi yang 

terbangun, maka dapat ditelusuri mengapa strategi yang dilakukan IJABI dapat 

menghasilkan interaksi kompromis, mutualisme, atau konfliktual. 

I.5.3 Teori Rekognisi  

Menurut Nancy Fraser, dalam kajian mengenai politik pengakuan terdapat 

dua bentuk perjuangan ditinjau dari tujuan apakah yang hendak dicapai oleh suatu 

gerakan sosial atau organisasi gerakan sosial (OGS), yaitu: 

a. Struggles for Recognition (Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan) 

: Gerakan atau organisasi fokus mempromosikan group differentiation 

atau karakteristik khas mereka yang berbeda dengan pemahaman 

mayoritas. Mereka berupaya mengkonsolidasikan identitas sebagai 

kelompok yang memiliki kultur tersendiri. Contoh gerakan yang 

mengusung perjuangan jenis ini adalah kelompok perempuan, 

kelompok minoritas yang ditekan hak-haknya, dan pegiat hak LGBT. 
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b. Struggles for Redistribution (Perjuangan untuk redistribusi) : Gerakan 

atau organisasi pada tipe kedua ini berbeda dengan yang pertama. 

Fokus serta nilai utama yang ditekankan pada anggota lebih pada soal 

pemerataan hak-hak ekonomi dan kesejahteraan. Kelompok ini justru 

mempromosikan group dedifferentiation atau menghapuskan 

perbedaan identitas yang bersifat kultural di antara anggotanya. 

Contoh gerakan di jenis kedua ini adalah serikat buruh dan berbagai 

organisasi yang menuntut hak kesejahteraan ekonomi.17 

Bila ditelaah lebih lanjut, Fraser membagi lagi perjuangan untuk 

mendapatkan pengakuan ke dalam dua tipologi, pertama adalah kelompok yang 

mengupayakan kesetaraan bagi minoritas identitas untuk dapat berpartisipasi 

secara egaliter dan berinteraksi sosial dengan sesama warga negara pada 

umumnya. Sedangkan yang kedua adalah sebatas menginginkan afirmasi atau 

pengakuan dari otoritas terhadap keunikan identitas kultural yang diusung oleh 

gerakan. Fraser lebih condong pada gerakan sosial rekognisi model kedua, yaitu 

berorientasi pada kesetaraan hak berpartisipasi sebagai warga negara daripada 

afirmasi identitas semata. Sebab menurut Fraser esensi dari politik pengakuan 

adalah sebagai berikut: 

“Look, what is really important here is not the demand for 
recognition of a group’s specific identity, but the demand for 
recognition of people’s standing as full partners in social 
interaction, able to participate as peers with others in social life.’... 

                                                            

17  Alcoff, Linda Martin.2007, “Fraser on Redistribution, Recognition, and Identity”, European 
Journal of Political Theory, vol.6, no.3, pp. 255-265, hal.257. 
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What is required, therefore, is a politics of recognition that aims at 
establishing status equality, not at validating group identity.” 
(‘Lihatlah, apa yang terpenting di sini bukanlah tuntutan untuk 
mengakui identitas khas sebuah kelompok saja, tetapi lebih pada 
pengakuan bahwa setiap orang berhak menjadi rekan dalam 
interaksi sosial, mampu berpartisipasi penuh bersama sesama 
warga negara dalam kehidupan sosial’... Apa yang dibutuhkan 
adalah politik pengakuan yang bertujuan untuk menciptakan 
persamaan status, bukan sekedar memperjuangkan identitas 
kelompok semata).18  

Sebab menurutnya bagi organisasi gerakan yang hanya berjuang demi 

mendapatkan pengakuan identitas harus menghadapi tiga kelemahan utama, antara 

lain: 

a. Sumber daya organisasi gerakan terkuras hanya untuk meminta 

pengakuan dari negara dan lingkungan masyarakat. 

b. Rentan menimbulkan separatisme, terfragmentasinya organisasi gerakan 

dari koalisi sehingga memunculkan faksi-faksi, dan lebih 

mengedepankan identitas partikular daripada nilai perjuangan yang lebih 

bersifat universal.  

c. Timbulnya racial reasoning, artinya melihat ketidakadilan yang 

menimpa kelompok minoritas hanya karena disebabkan oleh variabel 

tunggal yaitu perbedan identitas dari mayoritas. Padahal ada banyak 

variabel lain yang turut mempengaruhi kondisi kelompok minoritas 

seperti misalnya persoalan sosial dan ekonomi. Tidak boleh 

dikesampingkan juga adalah adanya variabel peran lembaga yang 

                                                            

18 Dahl, Hanne Marlene, Pauline Stoltz, dan Rasmus Willig.2004, “Recognition, Redistribution, 
and Representation in Capitalist Global Society: An Interview with Nancy Fraser”, Acta 
Sociologica, vol.47, no. 4, pp. 374-382 , hal.377. 
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sengaja menyebarkan nilai tertentu agar minoritas tidak dapat 

berpartisipasi secara normal di lingkungan masyarakat. 

Kerangka teoritik rekognisi oleh Nancy Fraser bermanfaat untuk 

menjelaskan bagaimana IJABI memilih menampilkan dirinya sebagai organisasi 

gerakan sosial yang berupaya  memperjuangkan identitas minoritas Syiah di 

Kabupaten Jember. 

I.6 Kerangka Konseptual 

1.6.1 Gerakan Sosial 

Gerakan sosial dapat didefinisikan sebagai Tantangan bersama, yang 

didasarkan atas tujuan dan solidaritas bersama, dalam interaksi yang berkelanjutan 

dengan kelompok elite, saingan atau musuh, dan pemegang otoritas.19 

Agar gerakan dapat mencapai tujuannya ada beberapa persyaratan yang 

harus dipenuhi. Pertama, gerakan tidak akan membiarkan dirinya bersifat stagnan, 

sehingga usaha dalam mengembangkan gerakan akan terus dilakukan. Kedua, 

keberadaan organisasi yang kuat dengan jaringan yang luas memiliki kemampuan 

untuk mengorganisir dukungan masyarakat.  

Ketiga, kedisiplinan mekanisme perekrutan sehingga mereka yang 

tergabung dalam gerakan benar-benar orang yang mendalami ideologi gerakan. 

                                                            

19 Wiktorowicz, Quintan (ed.), 2012, Aktivisme Islam: Pendekatan Teori Gerakan Sosial. Jakarta: 
Yayasan Abad Demokrasi, hal.4. 
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Keempat, mengembangkan mesin kaderisasi dan ekspansi yang terus menerus. 

Kelima, perlunya gerakan untuk membuat identitas dan atribut sendiri dalam 

rangka memperkuat konsolidasi dan perekat sosial di antara partisipan. Keenam, 

dikarenakan tujuan gerakan tidak selalu dicapai dalam waktu singkat dan bahkan 

acapkali lama, maka gerakan perlu membuat rumusan masa depan tujuan yang 

lebih jelas dan teknis sehingga partisipan gerakan paham untuk mengelola dan 

mengarahkan sumber daya ke arah tujuan.   

I.6.2 Kelompok Minoritas 

Secara umum, minoritas didefinisikan sebagai kelompok yang secara 

kuantitas lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok lainnya dalam sebuah 

komunitas sosial atau geografis tertentu. Salah satu definisi menyatakan bahwa 

kelompok minoritas adalah mereka yang dari segi jumlah lebih rendah dari sisa 

populasi penduduk dalam suatu negara, berada dalam posisi yang tidak dominan, 

yang anggotanya memiliki karakteristik etnis, agama, bahasa, yang berbeda dari 

sisi penduduk dan menunjukkan solidaritas yang diarahkan untuk melestarikan 

budaya, tradisi, agama, dan bahasa mereka.20  

Dari pemahaman di atas, kelompok minoritas dapat diklasifikasikan lagi 

berdasarkan kategori objektif dan kategori subjektif. Kategori objektif berarti 

diukur melalui jumlah (kuantitas) yang nyata terlihat bahwa mereka lebih sedikit 

dibandingkan dengan populasi kelompok lainnya. Sedangkan kategori subjektif 

                                                            

20 Suaedy, Ahmad, 2010, Islam dan Kaum Minoritas: Tantangan Kontemporer. Jakarta: The 
Wahid Institute, hal.6-9. 
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berkaitan dengan perasaan solidaritas seseorang terhadap kelompok minoritas. 

Selain itu, kelompok minoritas dapat digolongkan menurut variabel agama, 

kebudayaan, tradisi, etnis, dan bahasa yang jelas berbeda dari umumnya mayoritas 

penduduk. 

Menurut pendapat lain, kelompok minoritas dapat diklasifikasikan dalam 

dua jenis:21 

1. Minority-cum-territorial ideology, kelompok jenis ini tidak hanya 

melakukan klaim atas kekhasan agama, budaya, atau bahasa saja, tetapi 

juga melakukan klaim penguasaan wilayah tertentu yang telah ditinggali 

secara turun temurun. Seperti pada kasus separatisme Gerakan Aceh 

Merdeka. 

2. Minority non-territory, minoritas ini tidak mengklaim satu wilayah 

tertentu sebagaimana pada poin pertama. Mereka hanya melakukan 

klaim atas kebebasan berekspresi serta melakukan tradisi khas yang 

berbeda dengan identitas nasional. Jenis kedua ini berlaku pada 

minoritas beragama dan berkeyakinan seperti Syiah di Indonesia. 

Selain itu, kelompok minoritas identik dengan diskriminasi dan perlakuan 

yang menunjukkan sikap permusuhan dari kelompok mayoritas atau dominan. 

Mereka dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas tatanan mayoritas. Pada 

konteks minoritas beragama misalnya, kelompok mayoritas lazim menggunakan 

                                                            

21 Ibid, hal.11-12. 
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justifikasi agama seperti fatwa kafir, murtad, dan tuduhan “aliran sesat lagi 

menyesatkan” untuk melegitimasi aksi diskriminasi atas kelompok minoritas.   

I.6.3 Syiah 

Secara bahasa, Syiah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti 

“pengikut”, “pendukung” atau “partai”. Sedangkan secara istilah, Syiah secara 

khusus merujuk pada sekelompok muslim yang meyakini bahwa selepas wafatnya 

Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan umat Islam merupakan hak prerogatif Ali 

bin Abi Thalib (yang merupakan sepupu sekaligus sahabat Nabi) beserta anak 

keturunan sepeninggalnya kelak.22 Menurut beberapa riwayat, kaum Syiah ada 

sejak Nabi Muhammad masih hidup, beberapa sahabat Nabi yang memercayai 

hadis mengenai keutamaan Ali bin Abi Thalib dan kualitas kepemimpinannya 

kemudian berkumpul dan menjadi pendukung Ali. Mereka ini populer disebut 

sebagai “Syiah Ali” (pendukung Ali).23 Sebagai catatan, dikarenakan sub-aliran 

dalam Syiah sendiri juga beraneka ragam, maka pembahasan pada konsep ini 

dikhususkan pada Syiah Imamiyah atau Itsna Asyariyyah yang mayoritas dianut 

di Iran, Irak, dan juga Indonesia.  

Keyakinan bahwa sepeninggal Nabi, tampuk kepemimpinan politik dan 

spiritual bagi umat Islam jatuh pada Ali bin Abi Thalib dan 12 orang putra 

keturunannya yang dijuluki sebagai para “imam” disebut sebagai imamah 

                                                            

22 Subhani, Ayatullah Ja’far,2012, Syi’ah: Ajaran dan Praktiknya, Jakarta: Penerbit NurAl-Huda, 
hal.144-145. 

23 Ibid, hal.145 
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(kepemimpinan). Dimulai dengan Ali bin Abi Thalib sebagai imam pertama, dan 

Imam Mahdi sebagai imam kedua belas yang nantinya akan turun kembali ke 

muka bumi di akhir zaman. Bagi muslim Syiah, perkara imamah termasuk dalam 

lima prinsip fundamental agama (ushuluddin) yang tidak bisa ditawar.24  

Para imam ini memiliki otoritas politik untuk dipatuhi kaum muslim. Selain 

itu, imam juga memiliki otoritas spiritual-religius atau dalam bahasa Arab disebut 

wilayah. Wilayah berarti kemampuan esoteris untuk menafsirkan rahasia batin al-

Quran dan syariat Islam.25 Dengan adanya wilayah ini, kaum Syiah wajib 

mengikuti pendapat para imam di bidang syariat dan ilmu-ilmu keagamaan.  

Konsep imamah memengaruhi perkembangan gerakan Syiah. Syiah pada 

mulanya hanyalah gerakan pendukung hak kepemimpinan Ali yang melakukan 

protes sosial-politik saja terhadap pihak penguasa, terutama di masa pemerintahan 

Bani Umayyah yang menindas kaum Syiah.26 Lambat laun, gerakan tersebut 

berkembang menjadi sekte tersendiri yang memercayai bahwa para imam tidak 

pernah berbuat dosa dan salah, serta menyembunyikan keimanan (taqiyah) ketika 

situasi sosial-politik tidak menguntungkan. Di era modern, muncullah Ayatullah 

Khomeini yang mengeluarkan gagasan Wilayah al-Faqih. Menurut gagasan 

tersebut, setelah imam ke-12 menghilang, maka kepemimpinan politik dan 

spiritual agama masyarakat muslim dipercayakan pada faqih (ulama yang 
                                                            

24 Thabathaba’i, Muhammad Husain,2007, “Mazhab Kelima”: Sejarah, Ajaran, dan 
Perkembangannya”, Jakarta: Penerbit Nur Al-Huda, hal.44. 

25 Ibid, hal.25-26. 

26 Zainuddin, A. Rahman dan M. Hamdan Basyar,2000, Syi’ah dan Politik di Indonesia, Bandung: 
Penerbit Mizan, hal. 
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memenuhi kriteria untuk memimpin) sehingga ia berpendapat bahwa faqih harus 

menjadi penguasa tinggi mutlak di Iran yang dapat memersatukan seluruh umat 

Islam dan kaum tertindas di dunia.27  

Keberhasilan Revolusi Islam Iran pada 1979 menimbulkan simpati 

khususnya di kalangan muda yang lalu tertarik mempelajari Syiah bahkan di 

negara-negara yang mayoritas mazhabnya Sunni.28 Dalam konteks Indonesia, 

gerakan Syiah yang masuk ke Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua 

gelombang:29 

1. Syiah non-politik yang sudah masuk sejak awal abad 19 dari Gujarat, 

India, dan berkat ulama Hadramaut. Mereka ini lebih menekankan pada 

pengembangan urusan fikih dan pendakwaahannya dilakukan secara 

ekslusif dari individu ke individu. 

2. Syiah politik yang aktivitasnya adalah menyebarkan ide-ide politik 

Syiah, membentuk lapisan intelektual serta masyarakat Syiah. Mereka 

mulai masuk pada dekade 1980 setelah terinspirasi kemenangan 

Revolusi Islam Iran pada 1979  dan didukung penuh oleh pemerintahan 

Iran. Aktivitas dakwahnya meliputi pendekatan ke intelektual kampus, 

mengirim mahasiswa untuk studi ke Iran, dan mendirikan organisasi 

sosial kemasyarakatan seperti IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bait 

                                                            

27 Ibid, hal. 46-47. 

28 Ibid, hal. 96. 

29 Ali, As’ad Said, 2012, Gerakan-gerakan Sosial-Politik Dalam Tinjauan Ideologis: Ideologi 
Gerakan Pasca-Reformasi. Jakarta: LP3ES, hal.90-93. 
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Indonesia) yang melakukan aktivitas dakwah hingga di Daerah Tingkat 

II. 

1.6.4 Sumber Daya Organisasi 

Sumber daya organisasi diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama adalah 

sumberdaya material berupa tenaga, uang, keuntungan yang nyata terlihat, dan 

pelayanan. Kedua adalah sumber daya non-material seperti otoritas, keterikatan 

secara moral, kepercayaan, dan perkawanan. Sumber daya organisasi yang 

dikelola dengan perhitungan biaya dan kemanfaatan dapat berdaya guna bagi 

organisasi atau gerakan dalam mencapai satu tujuan tertentu.30 

I.7 Metodologi Penelitian 

I.7.1 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah untuk memahami pergulatan internal dalam 

tubuh IJABI sebagai organisasi Syiah untuk menentukan strategi dalam 

memperjuangkan identitas dan eksistensi kaum Syiah. Serta, memahami  interaksi 

yang muncul dengan ulama Nahdliyin yang telah mapan di Kabupaten Jember dan 

apa faktor penyebab timbulnya interaksi tersebut.  

 

 

                                                            

30 Porta, Donatella Della dan Mario Diani, 2006, Social Movements: An Introduction. Malden: 
Blackwell Publishing, hal.15. 
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I.7.2 Metode dan Tipe Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif, yakni 

penelitian yang dimaksudkan untuk menginterpretasikan sebuah fenomena dalam 

setting sosial tertentu dengan melakukan wawancara, rekaman, atau catatan agar 

bisa didapatkan gambaran utuh mengenai fenomena serta menemukan kaitan-

kaitan peristiwa yang ada di dalamnya31. Dengan menggunakan penelitian 

kualitatif diharapkan informasi yang didapatkan lebih kaya dan mendalam. 

Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Studi deskriptif 

bertujuan untuk memberikan gambaran yang kaya akan informasi melalui 

penggalian data secara in-depth (mendalam) untuk menghasilkan penelitian thick 

descriptive.32 

I.7.3 Subjek dan Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, istilah yang digunakan untuk subjek penelitian 

adalah informan penelitian. Dari informan diharapkan peneliti dapat memperoleh 

informasi mengenai fenomena yang menjadi fokus penelitian. Untuk penelitian 

ini, informan ditentukan dengan metode snowball (berdasarkan informasi dari satu 

informan yang mengerti keberadaan informan lain yang dianggap mengetahui 

informasi penting terkait penelitian).  

                                                            

31 Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln, 2011, The SAGE Handbook of Qualitative 
Research, California: SAGE Publications, hal. 3-4. 

32 Biber, Sharlene Nagy Hesse dan Patricia Leavy, 2011, The Practice of Qualitative Research. 
California: SAGE Publications, hal.10-11. 
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Dalam proses menemukan informan secara snowball, peneliti pertama kali 

mendapatkan informasi dari Hakim, cucu ketua Muhammadiyah Kecamatan 

Kencong yang menyebutkan bahwa di Jember terdapat organisasi Syiah bernama 

IJABI dan baru saja mengalami masalah dengan aparat kepolisian setempat 

karena memasang spanduk dengan mencantumkan logo organisasinya. Dari 

Hakim ini kemudian di akhir tahun 2014 peneliti dikenalkan pada informan A, 

ketua IJABI Kecamatan Kencong yang lalu bersedia memberikan akses kepada 

peneliti untuk bertemu dengan informan Mohammad Tohir selaku dewan syuro 

IJABI. Selain itu peneliti melalui informan A beraudiensi pula dengan Syiah non-

IJABI berinisial F yang mendukung IJABI dan pergerakan dakwah Syiah secara 

umum. 

Dari keterangan Tohir peneliti mendapatkan pengetahuan mengenai kondisi 

minoritas Syiah dan pergerakan IJABI secara umum. Peneliti kemudian diajak 

oleh informan A untuk mengikuti perayaan Arbain di Yayasan Al-Hujjah, Jember. 

Di sini peneliti dikenalkan dengan ketua IJABI, Abdul Fatah. Setelah membuat 

surat perijinan resmi, pada tahun 2015 atas rekomendasi informan Tohir peneliti 

diarahkan pada informan lainnya di internal IJABI seperti Mohammad Ali (dewan 

syuro), Fandi (sekretaris), J (anggota biasa), dan Holili (bendahara).    

Sedangkan dari pihak ulama Nahdliyin, peneliti mendapatkan rekomendasi 

dari Hakim untuk menemui informan Kyai Masykur Hadi selaku mustasyar 

PCNU Jember yang bersikap kontra terhadap Syiah dan IJABI, serta informan 

Kyai Arif Rohman Hakim yang bersikap moderat terhadap Syiah.  
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Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja (purposive) di Kabupaten 

Jember, Jawa Timur. Adapun pertimbangan peneliti memilih lokasi penelitian 

adalah: 

1. Di Kabupaten Jember banyak dijumpai berbagai komunitas keagamaan 

seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syiah, Jamaah Tabligh, 

Aboge, LDII, dan Salafi. Meski merupakan basis Nahdliyin, ajaran 

Syiah justru belakangan lebih berani terbuka di bila dibandingkan 

dengan minoritas beragama lainnya. 

2. Berdirinya IJABI sebagai organisasi tempat bernaungnya muslim Syiah 

di Kabupaten Jember dan cukup aktif melakukan dakwah seperti diskusi 

terbuka maupun kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pendirian posko 

bantuan ketika banjir bandang melanda Kecamatan Kencong dan 

sekitarnya pada 2013 silam. 

I.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data penelitian yang bersifat primer atau berasal dari 

informan secara langsung (tangan pertama), peneliti menggunakan dua teknik. 

Pertama, adalah dengan wawancara tak terstandarisasi. Wawancara tak 

terstandarisasi dipahami sebagai wawancara yang informal, fokus, bebas, yang 

bertujuan untuk mendapatkan data kualitatif secara mendetail.33 Wawancara ini 

bersifat fleksibel dengan sedikit pertanyaan formal sebagai acuan untuk mencegah 
                                                            

33 Harrison, Lisa, 2007, Metodologi Penelitian Politik.Jakarta: Kencana, hal.104. 
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peneliti menyimpang dari fokus penelitian. Dengan wawancara tak terstandarisasi 

peneliti dapat melihat sikap atau pemaknaan informan terhadap sebuah fenomena. 

Selain itu, diharapkan informan dapat membangun rasa percaya pada peneliti 

dengan tidak langsung menanyakan rumusan masalah penelitian yang bersifat 

opini pribadi. 

Kedua, melakukan observasi partisipan. Observasi partisipan adalah metode 

pengumpulan data bersifat kualitatif, relatif tidak terstruktur (mengalir bebas), 

berhubungan dengan riset eksploratoris dan eksplanatoris, yaitu upaya untuk 

mengungkap hubungan kausalitas, aspek kognitif, nilai dan norma yang terwujud 

dalam perilaku informan.34 Riset observasi bermanfaat dalam membuat deskripsi 

kualitatif tentang perilaku atau kultur dari kelompok tertentu, institusi tertentu, 

maupun komunitas tertentu.35  Dengan menggunakan observasi partisipan, peneliti 

dapat membaur dengan informan dan mengetahui lebih banyak nilai atau perilaku 

dalam keseharian informan maupun organisasinya. Observasi partisipan dilakukan 

peneliti dengan menghadiri forum kajian IJABI yang dilakukan secara informal di 

rumah informan Tohir dan majelis duka Arbain pada 14 Desember 2014 silam di 

husainiyah Yayasan Al-Hujjah, Jember.  

Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder berupa data statisik maupun 

dokumen tertulis, maka peneliti meminta kepada pihak Pemerintah Kabupaten 

Jember untuk mendapatkan data statistik agama dan jumlah penganutnya. Selain 

                                                            

34 Guest, Greg et.al.,2013, Collecting Qualitative Data : A Field Manual for Applied Research,  
California: SAGE Publications, hal.79. 

35 Harrison, Lisa, 2007, Metodologi Penelitian Politik.Jakarta: Kencana, hal.93. 
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itu peneliti meminta pula daftar organisasi keagamaan yang terdaftar resmi per 

tahun 2015 di Bakesbangpol Kabupaten Jember. Dari pihak IJABI peneliti 

mendapatkan data sekunder berupa profil organisasi, AD/ART hasil muktamar 

keempat IJABI, pedoman organisasi IJABI, proposal musyawarah daerah pertama 

IJABI Jember, foto dokumentasi kegiatan bakti sosial, dan Surat Keterangan 

Terdaftar (SKT) dari Bakesbangpol Jember.  

I.7.5 Teknik Analisis Data 

Setelah melakukan pengumpulan data melalui proses wawancara dan 

observasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data mentah 

yang telah dikumpulkan. Hal pertama yang dilakukan adalah rekaman hasil 

wawancara diputar kembali untuk mendapatkan transkrip lengkap mengenai 

pembicaraan peneliti dengan informan. Dari mendengar hasil rekaman, peneliti 

dapat menandai manakah informasi yang sifatnya terbuka ataupun off-the record. 

Kemudian, peneliti melakukan penentuan manakah data wawancara yang relevan 

dengan fokus dan pertanyaan penelitian, serta mana yang tidak. Lalu dilakukan 

pengkategorian data berdasarkan pertanyaan yang sama, dengan jawaban 

informan yang berbeda-beda untuk dianalisis apakah ada kemiripan 

antarjawaban.36  

Data dari hasil observasi bersikap melengkapi temuan yang mungkin tidak 

terungkap dalam wawancara tak terstandarisasi. Catatan mengenai ekspresi, 
                                                            

36 Ibid, hal.119. 
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ucapan, maupun perilaku yang didapat pada saat ikut melakukan kegiatan bersama 

informan dapat dikategorikan manakah yang relevan dan dipilih untuk 

mendukung temuan wawancara. 
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