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KONSTELASI KELOMPOK KEPENTINGAN STUDI KASUS AKSI BELA ISLAM 

411 (4 NOVEMBER 2016) DI JAKARTA 

Abdurrohim Nur* 

Abstraksi 

Narasi Aksi Bela Islam (ABI) 411 atau dikenal Aksi Bela Islam Jilid II dilaksanakan pada 4 

November 2016 yang dipelopori oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia (GNPF-MUI) diketuai oleh Bachtiar Nasir merupakan gerakan ad hoc yang 

menyuarakan aspirasi pembelaan terhadap Al-Quran dan tuntutan terhadap proses pengadilan 

hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama yang dinilai telah menistakan agama Islam. GNPF-

MUI melalui ABI 411 menunjukkan keberhasilan memobilisasi jutaan massa di Jakarta. Aksi 

tersebut memperoleh perlawanan dari kelompok-kelompok kepentingan yang menganggap 

ABI 411 memiliki unsur-unsur kepentingan praktis, radikalisme, terorisme, anti-pancasila dan 

sebagainya. Selain itu, dua kelompok Islam moderat, yakni Nahdhatul Ulama dan 

Muhammadiyah lebih mengambil peran mediator dan tidak menyatakan seruan untuk 

mengikuti ABI  411. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang 

menggambarkan dan menjelaskan konstelasi kelompok kepentingan dalam ABI 411. Jika 

memenangkan perhatian publik, gerakan kelompok kepentingan harus membentuk opini 

dengan cara membangun kesadaran masyarakat tentang pembelaan Al-Quran dan hukuman 

bagi penista agama. Efektifitas opini bila didukung oleh kampanye media online dan bantuan 

media massa dalam mengelola dan menyebarluaskan pendapat. 

Kata kunci : Kelompok kepentingan, Aksi Bela Islam, GNPF-MUI 

 

Abstract 

Narration of Aksi Bela Islam (ABI) 411 also known as Aksi Bela Islam Batch II executed at 4th 

November 2016 conducted by Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

(GNPF-MUI) headed by Bachtiar Nasir is an ad hoc movement that sounds the aspiration to 

defence the Al-Quran insultion and Islam as religion by Basuki Tjahaja Purnama for his speech 

that considered as insultion. GNPF-MUI has shown its success by mass-mobilized million 

people at Jakarta. This action had some resistance from the interest groups that had opinion 

about  intervention of practical politics, radicalism, terrorrism, anti-pancasila, and others. 

Beside, the moderate group of Islam known as Nahdhatul Ulama and Muhammadiyyah took 

the mediator’s role and don’t give command to directly participate at 411. This research used 

qualitative-descriptive methods, that draw and explain the constellation the interest group. If 

they had get public attention, this movement must design a public opinion about constructing 

th thought of people abaout defence the Holy Quran from insultion. The effectivity of the 

opinion can be supported by oneline meda champaign and te spreading of mass media to 

maintain and spread the opinion. 

                                                             
* Abdurrohim Nur adalah Mahasiswa Ilmu Politik, FISIP UNAIR. Ia Melakukan penelitian tentang Aksi Bela 

Islam dalam kacamata konsep kelompok kepentingan. Ia pernah menulis skripsi tentang “Gerakan Nasional 

Pengawal Fatwa-Majelis Ulama Indonesia dalam Gerakan Sosial Politik Aksi Bela Islam 411 di Jakarta”. 
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Pendahuluan 

  Aksi Bela Islam 411 merupakan aksi fenomenal bagi sejarah Indonesia. Aksi yang 

dilaksanakan pada tanggal 4 November 2016 di Jakarta atas inisiatif Gerakan Nasional 

Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menjadi aksi terbesar setelah Aksi 

Bela Islam 212 yang mampu memobilisasi jutaan dukungan massa yang tampak mengejutkan 

berbagai pengamat. Aksi ini melaju cepat seperti bola salju yang terus mendapatkan simpati 

dan empati masyarakat secara luas dan menggambarkan konstelasi politik atas respon positif 

oleh umat Islam yang melahirkan pola jihad kultural yang mampu terakomodatif disebabkan 

atas kegagalan Islam politik pada era Orde Lama dan Orde Baru. Hal tersebut merupakan pola 

eksistensi berasal kaum Islam seperti halnya wacana syariah islam, Khilafah, hingga perda-

perda Syariah di berbagai daerah.1 

  Wacana yang muncul dalam Aksi Bela Islam 411 adalah reaksi atas pernyataan 

gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal Ahok. Ahok dinilai telah 

menistakan agama Islam melalui ucapan pernyataan yang dianggap melakukan tindak pidana 

dalam agenda sosialisasi Pemda ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada tanggal 27 

September 2016. Kunjungan Basuki Tjahaja Purnama tersebut untuk melakukan beberapa 

agenda Pemda berupa sosialisasi dan pengarahan terkait program sosial ekonomi dalam 

pemberdayaan budidaya ikan kerapu disana. Dengan pernyataan “Dibohongi pake (pakai) surat 

Al-Maidah (5) 51” telah melecehkan Al-Quran sekaligus Umat Islam secara keseluruhan. Surat 

Al-Maidah tersebut merupakan ayat yang ditafsirkan untuk melarang seorang muslim agar 

tidak menjadikan orang non-muslim sebagai pemimpin.2 Kasus penistaan agama yang 

dilakukan oleh Ahok tersebut seolah-olah mendapat perlakuan spesial dari penegak hukum. 

Ahok berbeda dengan para penista-penista agama pendahulunya yang langsung diproses secara 

hukum.3 

  Agenda umat bagi sebagian muslim di Indonesia dalam Aksi Bela Islam 411 mendapat 

berbagai sorotan media mainstream maupun Islam yang menganggap aksi tersebut berakhir 

                                                             
1 Wildan, Muhammad. 2016. Aksi Damai 411-212, Kesalehan Populer, dan Identitas Muslim Perkotaan 

Indonesia. Jurnal MAARIF Vol 11, No.2 
2 Nur, Abdurrohim Nur. 2018. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Gerakan 

Sosial Politik Aksi Bela Islam 411 di Jakarta. Universitas Airlangga : Surabaya 
3 Abdullah, Assyari. 2017. Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212: 

Antara Politik Identitas dan Ijtihad Politik Alternatif. Jurnal An-nida’ Vol 41 No 2 
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dengan anarkis dan revolusioner, tidak sedikit media lainnya mengapresiasikan sebagai aksi 

damai. Peranan media sosial didalam koordinasi maupun mobilisasi dukungan untuk Aksi Bela 

Islam adalah realitas sosial yang nyata.4 

  Seiring dengan meluasnya wacana aksi tersebut, isu-isu yang muncul menggambarkan 

perbedaan antara harapan dan nyatanya, seperti, aksi tersebut dianggap telah ditunggangi oleh 

aktor politik, umat yang radikal non moderat, terorisme, ketidakadilan perekonomian dan 

perpolitikan saat itu, sentimen anti-Cina dan sebagaiya. Kasus Ahok dan wacana Aksi Bela 

Islam menjadi lebih besar dari sekedar pembahasan isu agama. Salah satunya, unsur politik 

dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, dimana Ahok menjadi salah satu kandidatnya. 

Unsur non-muslim dan Cina di Indonesia serta isu penggusuran daerah kumuh, bantaran 

sungai, reklamasi marjinalisasi mampu menjadi membesarnya bola salju Aksi Bela Islam 411.5 

  Ahmad Najib menjelaskan bahwa Aksi Bela Islam 411 terdapat fenomena 

fragmentation of religious authority (fragmentasi atau terpecah-pecahnya otoritas keagamaan), 

fenomena ini terlihat ketika anjuran Said Aqil Siradj selaku ketua Pengurus Besar Nahdlatul 

Ulama (PBNU) yang tidak ikuti oleh sebagian masyarakat NU untuk tidak bergabung dalam 

Aksi Bela Islam. Alih-alih mengikuti anjuran tersebut, berbagai pesantren, madrasah maupun 

masyarakat secara umum mengikuti agenda aksi tersebut. Oleh karena itu, tidak menutup 

kemungkinan bahwa banyak masyarakat NU bergabung dan mendukung Aksi Bela Islam 411. 

Sama dengan Muhammadiyah, anjuran Haedar Nashir, ketua Umum PP Muhammadiyah 

menganjuran tidak turun aksi, namun tidak diindahkan juga oleh masyarakat Muhammadiyah.6 

  Aksi Bela Islam 411 melalui koordinator GNPF-MUI menjadi peta baru keagamaan di 

Indonesia yang semakin membesar dan baru. Aksi berbasis solidaritas mampu menghadirkan 

tokoh-tokoh Muslim yang memiliki jamaah dalam jumlah besar, seperti Abdullah Gymnastiar 

(Aa Gym), Muhammad Arifin, Habib Rizieq, Bachtiar Nasir, Kyai Ma’ruf Amin dan tokoh-

tokoh lainnya. Sayap organisasi Islam moderat dan representasi utama di Indonesia seperti 

tidak berfungsi. Warna Islam lainnya yang tidak diperhatikan atau dipandang sebagai 

penggerogot suara islam moderat yang justru tampil.7 

                                                             
4 Pamungkas, Arie Setyaningrum dan Gita Octaviani. 2017, Aksi Bela Islam dan Ruang Publik Muslim : Dari 

Representasi Daring ke Komunitas Luring. Jogjakarta : Jurnal Pemikiran Sosiologi UGM 
5 Ahmad Najib Burhani. Aksi Bela Islam : Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan. Jurnal MAARIF 

Vol. 11, No.2 
6 Ibid, Ahmad Najib Burhani 
7 Sholikin, Ahmad. 2018. Gerakan Politik Islam di Indonesia Pasca Aksi Bela Islam Jilid I,II, dan III. Jurnal 

Madani Vol 10 No, 1  
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  Hal tersebut sangat menarik untuk dikaji dan analisis terkait Aksi Bela Islam 411 di 

Jakarta. Dengan adanya aksi tersebut menimbulkan berbagai kepentingan dan pembelaan Al 

Quran maupun berbagai pertentangan didalamnnya.  

 

Metode Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan, 

menjelaskan, menganalisis dan mengintepretasikan gejala sosial yang ada sehingga 

memperoleh suatu gambaran yang baik, utuh dari suatu kenyataan atau realitas sosial yang 

terbentuk. Penelitian Aksi Bela Islam 411 ini menggunakan dua (2) jenis data yakni data primer 

dan data sekunder. Perolehan data primer diperoleh langsung dari lapangan penelitian melalui 

wawancara dan membedah video-video terkait aksi tersebut. Sedangkan data sekunder 

diperoleh dari dokumen/arsip dan pemberitaan berbagai media massa. Hasil pengumpulan data 

perlu dianalisis melalui berbagai tahapan yakni kategorisasi berdasarkan jenis data menyeleksi 

dan mereduksi data sesuai dengan permasalahan penelitian, kemungkinan melakukan 

intepretasi data dan akhirnya mampu ditarik sebagai kesimpulan yang utuh. 

 

Tinjauan Teori 

  Kelompok kepentingan (interest group) memiliki pengertian sebagai organisasi yang 

dibentuk secara sadar oleh sejumlah orang karena adanya persamaan sikap, kepercayaan, 

dan/atau tujuan.8 Selain itu, kelompok tersebut berusaha mempengaruhi kebijaksanaan 

pemerintah, tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Melalui kesadaran yang sama 

antar individu mampu mengartikulasikan kesadaran tersebut dengan menggabungkan diri 

dalam kelompok. Pola kerja kelompok kepentingan memiliki karakter yang tidak 

menggunakan cara tekanan-tekanan atau paksaan, tetapi menggunakan cara kompromi dan 

konsolidasi (lobbying) serta jejaring kerja yang luas (networking) yang intensif tetapi mengajak 

atau persuatif. Baru ketika cara-cara tersebut tidak berhasil terkadang menggunakan cara-cara 

kekerasan seperti demonstrasi, unjuk rasa maupun anarkis. Menurut Gabriel A. Almond dan 

Bingham G. Powell dalam bukunya Comparative Politics Today : A World View terdapat 

empat (4) jenis kelompok kepentingan dalam mempengaruhi kehidupan sosial politik, yakni9 : 

                                                             
8 Haryanto. 1982, Sistem Politik: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta. 
9 Mochtar Mas’oed dan Collin Mac Andrews (ed). 2000, Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta : Gadjah Mada 

University Press 
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(1) Kelompok Anomik, yaitu kelompok kepentingan yang berkarakter berasal dari unsur 

masyarakat dan tidak memandang nilai atau norma sebagai standart yang mengatur 

sebagaimana halnya dalam suatu gerakan. Gerakan politik tersebut dilakukan secara spontan 

maupun non konvensional. (2) Kelompok non Assosiasional, yaitu kelompok yang memiliki 

karakter yang tidak terorganisir dengan benar, tidak mampu membuat narasi secara 

komperehensif, umumnya bersifat klan keluarga yang berpengaruh, pemimpin-pemimpin 

keagamaan, kelompok etnis, kelompok regional maupun lokal. Gerakan politik yang dilakukan 

dengan memanfaatkan berbagai hubungan pribadi dan kedekatan dengan elit politik. (3) 

kelompok institusional, yaitu kelompok yang memiliki karakter yang bersifat formal dan 

berbadan hukum. Biasanya berasal dari basis profesi yang sama. (4) kelompok assosiasional 

merupakan kelompok yang berkarakter formal, memiliki narasi dan prosedur kerja yang teratur 

dan diakui masyarakat atas kemampuannya secara efektif menyampaikan tuntutan kepada 

pemerintah.  

  Berdasarkan pendapat dari Gabriel A. Almond dan Bingdam G. Powell bahwa Gerakan 

Nasional Pengawal Fatwa-Majelis Ulama Indonesia dan Aksi Bela Islam 411 menjadi sebuah 

subjek dalam penelitian yang dikategorikan sebagai gerakan yang memiliki basis kelompok 

kepentingan. Wujud kelompok kepentingan adalah sekelompok orang yang melakukan agenda 

solidaritas berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu. Hal ini, mendasari bahwa Gerakan 

Nasional Pengawal Fatwa-Majelis Ulama Indonesia dan Aksi Bela Islam 411 yang memiliki 

dasar tujuan, keinginan yang sama dan dilakukan kerja bersama untuk melakukan dorongan 

kebijakan oleh pemerintah dalam arti mendorong aparat kepolisian untuk mempercepat 

jalannya persidangan dan penahanan Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama 

atau dikenal Ahok, demi terwujudnya kepentingan, tujuan dan keinginannya. 

 

Kepentingan Aksi Bela Islam 411 

  Kasus penistaan agama menjadi pusat perhatian banyak kelompok berbasis masyarakat, 

intelektual dan sebagainya (kelompok kepentingan). Aksi Bela Islam 411 merupakan gerakan 

protes berbasis solidaritas yang direkatkan oleh sebuah isu tentang penistaan agama dan dalam 

konteks politik, Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Penelitian ini juga melihat dari bagaimana 

pandangan kelompok kepentingan luar dalam memahami berbeda narasi Aksi Bela Islam 411 

di Jakarta. 
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  Kasus ini menjadi lebih besar dari sekedar isu agama. Berbagai peserta aksi tersebut, 

hadirlah berbagai tokoh maupun organisasi yang mendasari pada kepentingan politik Pilkada 

DKI Jakarta karena beberapa peserta aksi tersebut merupakan pendukung atau tim sukses dari 

kandidat Gubernur tertentu dalam Pilkada DKI Jakarta. Namun tidak menutup kemungkinan 

bahwa, kehadiran peserta aksi tersebut didasari atas motivasi ideologis yang identik dengan 

perasaan dari Jihad/Perjuangan. 

  Bagi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia, kemunculan Aksi 

Bela Islam 411 di Jakarta atas berbagai faktor yang mengacu pada teori gerakan sosial oleh 

Gurr bahwa secara umum disebabkan atas kondisi atau situasi yang dihadapkan masyarakat 

yang mengalami ketimpangan dengan hal membedakan antara tuntutan (nilai 

harapan/ekspektasi) masyarakat dengan kemampuan mereka mendapatkan sarana-sarana (nilai 

kapabilitas) yang diperlukan untuk memenuhi yang mereka capai10. Berbagai kondisi beberapa 

masyarakat Indonesia yang merasa kecewa memunculkan pergolakan ketimpangan antara 

harapan masyarakat yang menyuarakan aspirasi pembelaan agama dan penjarakan Ahok yang 

dinilai telah menistakan agama Islam. Berbagai masyarakat di Indonesia bermunculan 

kekecewaan dalam menyuarakan aspirasi pembelaan terhadap Al-Quran dengan proses hukum 

yang terbilang tidak cepat proses pengadilan hukum. Selanjutnya, kekecewaan dari akumulasi 

kekecewaan tentang berbagai tingkah laku yang terkenal tanpa kompromi, gaya bicara yang 

kurang baik dan sopan bagi masyarakat dan kebijakan Ahok yang dianggap tidak sesuai dan 

tidak menguntungkan beberapa muslim seperti Lahan RS Sumber Waras, Penertiban Kalijodo, 

Legalisasi prostitusi, pelarangan pemotongan hewan kurban di sekolah, penghapusan aturan 

pengenaan seragam Muslim di sekolah dasar dan kebijakan lainnya. 

  Selain itu, Faktor pendorong lainnya adalah media massa dan online. Dorongan 

informasi yang bernafas provokasi dan mengumbar kebenciaan kepada Ahok terus diproduksi 

dan disebarluaskan melalui media tersebut maupun ceramah-ceramah ulama yang menyetujui 

adanya Aksi Bela Islam tersebut. Melalui komunikasi terus menerus, Masyarakat akan 

tertanam keyakinan bahwa ketidakmampuan berkata-kata halus dan kebijakan yang dikemas 

“anti ahok” merupakan indikator dari pemimpin yang buruk. 

 

Aktor-Aktor Aksi Bela Islam 411 

                                                             
10 Soenyono. 2005, Teori-Teori Gerakan Sosial, Suatu Perbandingan Dari Berbagai Perspektif, Yayasan 

Kampusina, Surabaya. 
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  Aksi Bela Islam 411 tercatat sebagai aksi solidaritas agama yang berbasis demonstrasi 

merupakan aksi terbesar pasca-Soeharto. Aksi yang dilaksanakan 4 November 2016 berhasil 

mengorganisir dan diikuti berbagai organisasi massa Islam, Nasionalis maupun tidak berlabel 

Islam. Tidak kurang yang datang dalam aksi atas nama pribadi, organisasi sebagai peserta aksi 

maupun terlibat pengorganisasian. Wilayah Indonesia yang mengikuti aksi seperti Serang 

Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Aceh dan berbagai wilayah di Indonesia 

lainnya. 

  Majelis Pelayan Jakarta (MPJ), Gerakan  Masyarakat Jakarta (GMJ),  dan Front 

Pembela Islam (FPI) merupakan aktor-aktor yang berasal dari organisasi masyarakat terbilang 

dominan dalam pengorganisasian Pembentukan GNPF-MUI ataupun aktif mengawal kasus 

Hukum Basuki Tjahaja Purnama sejak aksi 14 Oktober 2016. 

TABEL 1 Inisiator dan Ormas-Ormas Penggerak Aksi Bela Islam 

Inisiator Aksi Bela Islam I, II, 

III dan seterusnya 

Ormas yang menggunakan simbol dan wacana 

Islam untuk memobilisasi Aksi Bela Islam II 

(411), III (211) 

FPI (Front Pembela Islam) / 

GNPF MUI 

1. GNPF MUI (FPI, HTI, FUI, MMI, 

Tarbiyah/PKS) 

2. Majelis Pelayan Jakarta (Gerakan Masyarakat 

Jakarta-GMJ) 

3. Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah untuk 

Gubernur Muslim Jakarta 

4. Badan Kerjasama Pesantren Indonesia 

5. Al-Irsyad 

6. FS-LDK (Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah 

Kampus) 

7. Wahdah Islamiyah 

8. Majelis Intelektual dan Ulama Muda 

Sumber : Diolah dari Arie Setyaningrum Pamungkas dan Gita Octaviani12 

 

Selain itu, bermunculan organisasi yang memiliki perspektif dan pola ideologi berbeda 

mampu berkumpul dalam agenda Aksi Bela Islam 411. Seperti, Kesatuan Aksi Mahasiswa 

Muslim Indonesia (KAMMI), Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK), 

Pelajar Islam Indonesia (PII), Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis), Gerakan 

Pekerja Muslim Indonesia (organisasi baru dan para pemimpinnya aktif di Konfederasi Serikat 

                                                             
12Ibid, Pamungkas, Arie Setyaningrum dan Gita Octaviani 
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Pekerja Indonesia), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pemuda Muhammadiyah, 

Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Gerakan Pemuda Islam (GPI). Selain itu 

kontribusi Pesantren mengikuti Aksi tersebut cukup besar seperti Daarut Tauhid pimpinan oleh 

Abdullah Gymnastiar, Majlis Zikir Az-Zikra pimpinan oleh Muhm dan beberapa Pesantren 

berbasis Nahdhatul Ulama. 

  Berbeda dengan pandangan kelompok kepentingan luar yang berbeda sikap dengan 

Aksi Bela Islam 411. Sebut saja dengan Barisan Ansor NU melalui ketua Umum GP Ansor 

Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan instruksi larangan kepada anggotanya untuk tidak 

mengikuti Aksi tersebut dan meminta agar GP Ansor menjadi kelompok terdepan untuk 

menjaga NKRI dengan menjadi pengaman Aksi tersebut saja.13 

  Dalam tulisan Ahmad Najib Burhani menjelaskan Aksi Bela Islam 411 dilakukan pada 

4 November 2016 merupakan peristiwa yang penting untuk melihat perkembangan dan 

perubahan keagamaan di Indonesia. Salah satunya berkaitan dengan fragmentasi atau 

terpecahpecahnya otoritas keagamaan. Perkembangan fragmentasi otoritas keagamaan seperti 

instruksi atau anjuran dari Said Aqil Siradj, Ketua PBNU (Pengurus Besar Nahdhatul Ulama) 

dan Haedar Nashir, selaku Ketua PP Muhammadiyah, kepada warganya untuk tidak turun aksi 

seperti fell on deaf ears, tak dihiraukan oleh anggota atau pengikutnya. Menghiraukan anjuran 

ketuanya, banyak warga NU dan Muhammadiyah yang memilih bergabung dengan GNPF-

MUI melakukan Aksi Bela Islam yang terpusat di Tugu Monas (Monumen Nasional) Jakarta.14 

  Warna GNPF-MUI atau non-NU dan Muhammadiyah seperti semakin besar dan terus 

berkembang. Mereka lebih mendapatkan dukungan dan mengikuti instruksinya sebagai warna 

baru di Indonesia. Warna lama NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi moderat telah 

digerogoti warna baru tersebut yang selam ini dominan di Indonesia. Tentu saja kehadiran 

Rizieq Syihab belum bisa dikatakan menggeser atau menandingi peran dari dua organisasi 

Islam Moderat di Indonesia. Kehadirannya hanya pada batas memberikan alternatif dan 

tantangan otoritas persoalan agama.15 

  Selain itu, ada organisasi yang mengatasnamakan bagian dari Aksi yang tidak 

menggunakan nama Islam diantaranya, Aksi Bersama Rakyat (Akbar), Aliansi Jakarta Utara 

                                                             
13 Parwito. 2016. Pimpinan Pusat GP Ansor Minta kader tak ikut demo 4 November 

https://www.merdeka.com/peristiwa/pimpinan-pusat-gp-ansor-minta-kader-tak-ikut-demo-4-november.html 

(Diakses pada Selasa, 1 November 2016 13:55) 
14 Ibid,Ahmad Najib Burhani 
15 Ibid, Ahmad Sholikin 

https://www.merdeka.com/peristiwa/pimpinan-pusat-gp-ansor-minta-kader-tak-ikut-demo-4-november.html
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(AMJU), Laskar Muara Baru, Jaringan Merah Putih (JMP), Laskar Luar Batang, Forum Betawi 

Rempug dan sebagainya. Berbeda dengan organisasi islam dan mengatasnamakan bagian dari 

Aksi yang tidak menggunakan nama Islam, Beberapa organisasi dan individu lain sering 

muncul menuntut kasus penggusuran Kalijodo, Rumah Sakit Sumber Waras seperti Licus 

Sungkharisma dan Ratna Sarumpet yang terlihat dalam press konferensi pra-aksi. 

   Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki hubungan dekat 

dengan organisasi-organisasi regional seperti Gerakan Ulama Indonesia Bersatu (GUIB) di 

Jawa Timur. GUIB Jatim merupakan gerakan otonom dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Jawa Timur yang terdiri dari 70 organisasi Islam mampu menghimpun massa terorganisir 

regional salah-satunya di Indonesia. Keanggotaan setiap daerah hanya bersifat individu 

maupun kelompok, namun Jatim melalui GUIB mampu menghimpun berbagai organisasi 

Islam untuk mengikuti Aksi Bela Islam 41116 

  Terdapat perbedaan antara gerakan sosial yang berdimensi politik dengan gerakan 

sosial yang tidak berdimensi politk. Gerakan sosial yang memiliki dimensi politik lebih 

cenderung menyasar aktor politik yang membuat sebuah kebijakan dan administrasi 

pemerintah dengan mendorong melalui media komunikasi, meyakinkan pengamat dan 

mempengaruhi tingkat opini publik. Berbagai gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia termasuk dalam gerkaan sosial 

politik karena gerakan tersebut mendorong proses hukum Ahok atau penista agama dengan adil 

dan transparan. Selain itu, agar aspirasi masyarakat islam di Indonesia, Gerakan tersebut 

melakukan gerakan sosial dengan menarik perhatian nasional maupun dunia melalui media 

massa baik massa cetak maupun online, hal tersebut merupakan kemerdekaan menyampaikan 

pendapat dimuka umum atas UU no. 9 tahun 1998. 

  Ada pula pembahasan organisasi yang mengikuti Aksi Bela Islam 411 memang 

memiliki orientasi politik atau gerakan sosial berdimensi politik yang memiliki karakteristik 

dekat dengan partai politik yang menjadi tim sukses salah satu kandidat di Pilkada DKI Jakarta 

2017. Seperti, JMP adalah organisasi masyarakat yang dibentuk saat pemilihan presiden 2014 

yang lalu untuk mendukung partai Geridra . Adapun GPI yang memiliki kedekatan dengan 

                                                             
16 Hermawan, Sony. 2016. Jelang 4 November, Massa Ormas di Jatim Siap Bertolak ke Jakarta. 

https://news.okezone.com/read/2016/11/02/519/1530649/jelang-4-november-massa-ormas-di-jatim-siap-

bertolak-ke-jakarta (Diakses pada Rabu 2 November 2016 10:22) 

https://news.okezone.com/read/2016/11/02/519/1530649/jelang-4-november-massa-ormas-di-jatim-siap-bertolak-ke-jakarta
https://news.okezone.com/read/2016/11/02/519/1530649/jelang-4-november-massa-ormas-di-jatim-siap-bertolak-ke-jakarta
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Partai Bulan Bintang dan pemuda Muhammadiyah memang memiliki kedekatan Partai Amanat 

Nasional.  

 

Dibalik Penyelenggaraan Aksi Bela Islam 411 

   Boni Hargens, Pengamat politik dan Intelijen yang dilansir berita netralnews.com17  

menilai aksi bela islam II memiliki unsur gerakan politis. Boni menuding mantan Presiden RI, 

Susilo Bambang Yudhoyono merupakan aktor politik yang disebut-sebut berada dibalik aksi 

unjuk rasa yang berujung dengan kerusuhan. Ada indikasi aksi tersebut bermuatan politik, 

lantaran digelar saat situasi politik di Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Aksi Bela Islam 

merupakan multi-layered movement. Pertarungan antara Susilo Bambang Yudhoyono, 

Presiden Joko Widodo yang didukung oleh Megawati dan calon presiden Prabowo Subianto. 

Dalam empat kepentingan tersebut memiliki motif dan motornya masing-masing.  

  Pandangan tentang Aksi Bela Islam 411 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko 

Widodo pada tanggal 4 November 2016 menyebutkan aksi tersebut ini telah ditunggangi aktor 

politik. Penegasan kata ditunggangi aktor politik tersebut ditegaskan jokowi saat menggelar 

sesaat setelah rapat terbatas di Istana negara.18 Kedatangan dan kesempatan orasi dari Fahri 

Hamzah sebagai politisi Partai Keadilan Sejahtera dan Fadly Zon sebagai politisi Partai 

Gerindra, menandakan adanya aktor-aktor politik yang ikut berperan dalam Aksi Bela Islam 

411 pada tanggal 4 November 2016. 

  Namun pandangan presiden tersebut disayangkan oleh Kiyai Said Aqil Siradj selaku 

Ketua umum PBNU. Said Aqil menyarankan bagi pemerintah harusnya segera menindak 

pihak-pihak yang diyakini berniat untuk merusak niat suci dari gerakan aksi tersebut sehingga 

tidak tepat untuk menstigma bahwa aksi 4 november ditunggangi kelompok-kelompok 

tertentu.19 Adapun berbagai organisasi islam seperti MUI maupun politisi Fahri Hamzah turut 

menyesalkan pandangan tersebut. 

                                                             
17 Hargens,Boni. “Boni Sebut Aksi 411 Merupakan Aksi Politik Berjubah Agama”. 

http://www.netralnews.com/news/nasional/read/35822/boni.sebut.aksi.411.merupakan.aksi.politik.berjubah.aga

ma (diakses pada Sabtu, 12 November 2016 | 04:43 WIB) 
18 Iqbal, Muhammad. 2016. Jokowi : Saya Sesalkan Demo Jadi Rusuh Karena Ditunggangi Aktor Politik. 

https://news.detik.com/berita/d-3338088/jokowi-saya-sesalkan-demo-jadi-rusuh-karena-ditunggangi-aktor-

politik (diakses pada 05 November 2016 00:17) 
19 Sa’diyah, Halimatus. 2016. NU sayangkan Sikap Jokowi yang sebut Aksi 4/11 Ditunggangi. 

https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/11/07/og9qs9361-nu-sayangkan-sikap-jokowi-yang-

sebut-aksi-411-ditunggangi  (diakses pada 7 November 2016 18:04) 

http://www.netralnews.com/news/nasional/read/35822/boni.sebut.aksi.411.merupakan.aksi.politik.berjubah.agama
http://www.netralnews.com/news/nasional/read/35822/boni.sebut.aksi.411.merupakan.aksi.politik.berjubah.agama
https://news.detik.com/berita/d-3338088/jokowi-saya-sesalkan-demo-jadi-rusuh-karena-ditunggangi-aktor-politik
https://news.detik.com/berita/d-3338088/jokowi-saya-sesalkan-demo-jadi-rusuh-karena-ditunggangi-aktor-politik
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/11/07/og9qs9361-nu-sayangkan-sikap-jokowi-yang-sebut-aksi-411-ditunggangi
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/11/07/og9qs9361-nu-sayangkan-sikap-jokowi-yang-sebut-aksi-411-ditunggangi
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  Terakhir, Aksi Bela Islam 411 yang menuai banyak pro-kontra menghasilkan berbagai 

keberhasilan dalam aspek simbol komunikasi dan aspek perubahan keadaan di Masyarakat. 

Dari aspek simbol komunikasi, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

dan Aksi Bela Islam 411 mampu mengambil posisi tawar dihadapan pemerintah sehingga 

langkah-langkah politiknya menjadi diperhitungkan tanda kepada pemerintah agar 

memperhatikan aspirasi umat Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. 

  Aspek perubahan keadaan di masyarakat yang dicapai, Gerakan Nasional Pengawal 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aksi Bela Islam 411 mampu menyadarkan pemikiran 

masyarakat Indonesia tentang toleransi keberagaman, semakin jelas pro-kontra Aksi Bela 

Islam 411, dan sebagainya. Gerakan Nasioanl Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga mendorong 

kesadaran dimensi politik masyarakat Indonesia yang terlibat dalam aksi maupun masyarakat 

yang mengikuti informasi aksi tersebut. Hal ini merupakan kampanye media massa berbasis 

cetak dan online yang lebih kritis dalam pemahaman kebijakan nasional. Selain itu, gerakan 

tersebut juga mendorong pemerintah agar lebih meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat 

Islam dalam pembuatan kebijakan dan menjalankan amanat konstitusi Indonesia melalui 

mempercepat proses hukum bagi penistaan agama.20 

 

Kesimpulan 

  Setelah melihat pembahasan diatas maka dapat disimpulkan secara mudah bahwa Aksi 

Bela Islam 411 dengan berbagai faktor rasa kekecewaan masyarakat Indonesia salah satunya 

terhadap proses pengadilan hukum bagi Ahok juga tersusupi kepentingan-kepentingan 

kelompok. Jelas bahwa aksi tersebut termuat kepentingan tertentu sebagai penentu 

keberhasilan narasi-narasi besar bagi beberapa organisasi berbasis keagamaan, 

kemasyarakatan, muatan politik praktis dan sebagainya.  

  Dalam penelitan ini menyimpulkan bahwa : (1) Kemunculan Aksi Bela Islam 411 

merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat Indonesia. (2) Berbagai kelompok kepentingan 

yang memiliki kesamaan pandangan, rasa kepedulian atas pembelaan agama mampu 

bertransformasi menjadi satu didalam Aksi Bela Islam 411 dengan koordinator Gerakan 

Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (3) Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah 

sebagai organisasi besar islam di Indonesia berkarakter moderat menyikapi hal penistaan 

                                                             
20 Ibid. Abdurrohim Nur 
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agama sebagai moderator antara peserta aksi dan negara. Namun, beberapa masyarakat 

pengikut dua organisasi tersebut tidak menghiraukan himbauan pimpinan pusat untuk tidak 

mengikuti aksi tersebut. (4) Warna baru yakni Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia sebagai kelompok kepentingan mampu menjadi sayap dan wajah baru Islam 

di Indonesia selain Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. (4) pihak diluar kelompok 

kepentingan seperti Boni Hargens, Pimpinan GP Ansor maupun Presiden RI dan pihak lainnya 

menjadi pihak berseberangan aksi fenomenal tersebut. (5) Gerakan Nasional Pengawal Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia dan Aksi Bela Islam 411 mampu mencapai keberhasilan dari aspek 

komunikasi dan aspek perubahan di Indonesia. 
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