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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

Di bab keempat ini, peneliti menutup laporan penelitian ini dengan menarik 

kesimpulan atas data temuan penelitian di lapangan. Kemudian pada sub bab 

berikutnya peneliti mencoba memberikan saran pada organisasi gerakan sosial 

IJABI dan Pengurus Cabang NU Jember sebagai lembaga keagamaan yang telah 

mapan sekaligus menjadi subjek penelitian.  

IV.1 Kesimpulan 

Dari temuan data lapangan yang dihimpun melalui wawancara mendalam 

dan observasi, untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai pergulatan 

internal dapat disimpulkan bahwa organisasi gerakan sosial yang 

memperjuangkan identitas Syiah dan berideologi keagamaan Syiah tidaklah solid 

sebagaimana yang umum dipahami oleh komunitas Sunni. Seperti lazimnya 

organisasi bertipologi struggles for recognition (perjuangan untuk pengakuan 

keunikan identitas) dalam pandangan Nancy Fraser, organisasi Syiah satu sama 

lain juga memiliki perbedaan ditinjau dari aspek strategi dan identitas seperti apa 

yang hendak ditampilkan dalam rangka memperoleh pengakuan dari kelompok 

mayoritas. Perbedaan pandangan mengenai strategi ini kemudian malah 

menimbulkan friksi internal yang berujung pada fragmentasi di tubuh organisasi 

gerakan.  
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Fragmentasi yang kemudian terjadi berdasarkan temuan lapangan adalah 

terbentuknya satu kubu yang mengupayakan kesetaraan minoritas dengan cara 

berpartisipasi dan mengesampingkan perbedaan identitas yang krusial dengan 

mayoritas sehingga potensi konflik lebih dapat diminimalisasikan, sedangkan di 

sisi lain terdapat kubu yang hanya menghendaki pengakuan terhadap keunikan 

identitas kultural yang dimilikinya. Kubu yang mengupayakan kesetaraan dengan 

mengesampingkan perbedaan mendasar identitas kulturalnya dengan kelompok 

keagamaan mayoritas memang lebih dapat diterima oleh pemerintah (lapisan 

terluar) maupun masyarakat (lapisan tengah) dalam melakukan aktivitasnya. 

Namun kubu ini rentan akan kekaburan terhadap identitas aslinya sendiri yang 

menjadi tujuan inti pergerakan (lapisan dalam). Adapun sebaliknya kubu yang 

hanya fokus mengupayakan afirmasi dan menonjolkan inti pergerakannya yang 

berbeda dengan pemahaman mayoritas (lapisan dalam), terbukti lebih susah 

diterima oleh masyarakat dan pemerintah. 

Sedangkan berdasarkan temuan berikut analisis mengenai rumusan masalah 

kedua dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis reaksi yang timbul dari kelompok 

keagamaan mayoritas terhadap aktivitas maupun pendekatan dari organisasi 

gerakan sosial kelompok minoritas. Pertama, adalah penolakan karena latar 

belakang perbedaan paham (ideologis), motif ekonomi, maupun akibat ulah 

oknum kelompok minoritas sendiri. Kedua, reaksi penerimaan karena organisasi 

minoritas dalam memperjuangkan identitas Syiah lebih mengedepankan strategi 

pendekatan sosial-kemasyarakatan, tidak menyentuh isu sensitif soal perbedaan 
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paham. Sehingga penetralan terhadap opini negatif publik atas Syiah dapat 

dilakukan. 

IV.2 Saran 

Setelah melakukan analisis teoritik terhadap data temuan yang ada, peneliti 

bermaksud memberikan saran kepada Pengurus Daerah IJABI Kabupaten Jember. 

Pertama, langkah IJABI untuk mengedepankan pendekatan yang moderat di 

tengah mayoritas NU Jember dirasa sudah tepat dan perlu dipertahankan agar 

Syiah bisa dipandang sebagai kelompok identitas keagamaan yang bisa diajak 

hidup berdampingan bersama.  

Kedua, publikasi kegiatan dan ajaran tidak bisa lagi hanya untuk konsumsi 

internal IJABI. Sebagai wujud untuk membangun opini yang positif terhadap 

minoritas Syiah di masyarakat, IJABI perlu untuk menginformasikan apa saja 

sumbangsih yang telah  mereka lakukan bagi masyarakat Jember. Seperti 

dijelaskan oleh informan Ali pada Bab II penelitian ini, IJABI Jember sudah tidak 

menerima dari pengurus pusat maupun menerbitkan secara mandiri jurnal dan 

buletin format cetak karena keterbatasan biaya produksi. Oleh karenanya, solusi 

yang bisa peneliti berikan adalah IJABI perlu memanfaatkan internet sebagai 

wadah berkomunikasi dengan masyarakat luas. Dengan menggunakan host yang 

tersedia secara gratis atau berkoordinasi dengan pengurus pusat untuk secara 

berkala IJABI Jember diberikan kesempatan untuk menampilkan diri di situs 

resmi organisasi gerakan www.ijabi.or.id.  
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Ketiga, IJABI perlu mengajak faksi Qomiyyin untuk duduk bersama 

menemukan kesepahaman bahwa pendekatan militan yang tidak membumi 

dengan konteks sosio-kultural masyarakat NU Jember hanya akan membuat posisi 

minoritas Syiah kian tersudut. Momentum pasca-Konflik Puger 2013 harus 

dijadikan pelajaran berharga bahwa kaum Syiah harus mampu luwes 

bermasyarakat. Lebih penting dari itu adalah, dengan duduk bersama diharapkan 

faksi Qomiyyin menjadi sadar akan kebutuhan untuk diakui secara hukum oleh 

pemerintah bila tidak ingin dibubarkan begitu saja oleh otoritas NU. Serta 

mengkoordinasikan setiap aktivitas warga Syiah agar tidak terjadi tindakan di luar 

kebijakan organisasi yang dianggap dapat membahayakan eksistensi Syiah.   

Sedangkan bagi PCNU Kabupaten Jember, peneliti menyarankan agar 

ulama NU Jember tetap memberikan ruang bagi IJABI sebagai organisasi gerakan 

sosial minoritas Syiah yang diakui negara untuk berpartisipasi dalam forum-forum 

audiensi antar ormas Islam. Karena bagaimanapun menurut peneliti tidaklah tepat 

jika pola pikir NU masih menggeneralisasikan setiap ada tindakan ekstrim oknum 

Syiah, berarti semua Syiah pasti ikut bersalah. Perlu adanya kesepahaman antara 

IJABI dan NU lewat forum terbuka sehingga menjadi jelas permasalahan yang 

ada. Pendekatan yang dilakukan bisa seperti mengadakan buka bersama PCNU-

IJABI, sembari menyantap sajian buka puasa kemudian kedua belah pihak 

melakukan dialog. Bila NU masih tetap tidak berkenan dialog dengan IJABI, 

maka di sini pemerintah daerah serta aparat keamanan perlu mengkondisikan 

terjadinya tatap muka kedua pihak. Hal ini sebagai upaya mengantisipasi adanya 
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pihak ketiga yaitu provokator yang sengaja memancing konflik antara mayoritas 

NU dan minoritas Syiah di Jember. 

Selain itu, PCNU sendiri harus mulai menyadari bahwa sebagai organisasi 

keagamaan yang telah mapan di Jember dirinya harus selalu mendekatkan diri 

pada masyarakat di bidang sosial - ekonomi bila tidak ingin dinilai gagal 

memenuhi kebutuhan umat. Pelajaran penting seperti reaksi terlambat menolong 

korban Banjir Panti dan Banjir Kencong tidak boleh terulang. Normatifnya, NU 

sebagai organisasi yang memiliki banyak sayap dan anggota hingga di tingkat 

akar rumput, lebih mudah memobilisasikan sumber daya material dan personil 

dalam aksi cepat tanggap kemanusiaan daripada IJABI.      
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