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ABSTRAK 

Studi ini dilatarbelakangi oleh besarnya jumlah umat Islam yang ikut Aksi 

Bela Islam ketika terjadi penistaan Islam yang dituduhkan ke Gubernur Jakarta 

Basuki Purnama tahun 2016.  Bagaimana warga muslim dari berbagai pelosok 

nusantara bisa secara serentak melakukan unjuk rasa yang mereka namai Aksi 

Damai 212 dapat berlansung secara damai. Bagaimana kesadaran kolektif umat 

Islam dari berbagai pelosok daerah, termasuk dari umat Islam  Surabaya yang 

tergabung dalam Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Wilayah Surabaya  merasa 

perlu ikut serta unjuk rasa di Jakarta. 

Apakah keputusan ikut Aksi Damai 2016 merupakan bentuk kesadaran baru 

dalam beragama; atau merupakan ekspresi kesadaran kolektif  atas perlunya 

pemahaman agama sesuai dengan perubahan sosial dan politik ? Untuk menjawab 

masalah penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Fenomenologi 

Peter L Berger dan Luckman yang menyatakan bahwa perilaku manusia 

(termasuk perilaku beragama) tidak konstan, melainkan terus berubah sesuai 

dengan pengetahuan dan perkembangan dan perubahan masyarakat. Penelitian ini 

dilakukan di Kota Surabaya. Metode penelitian yang dipergunakan adalah 

kualitatif dengan perspektif fenomenologi. 

Hasil penelitian ini adalah statemen Ahok terhadap Ayat Al Maidah telah 

membangkitkan kesadaran eksternal umat Islam Indonesia terutama 

mengaktualisasikan dan merespon oleh anggota GUIB Wilayah Surabaya 

terhadap penistaan ayat  Al Maidah yang dinilai melecehkan Al Quran dan Umat 

Islam. Proses eksternalisasi dan Obyektivasi para Anggota tersebut berpartisipasi 

melalui Aksi damai 212 pada tahun 2016 di Jakarta sebagai bentuk pembelaan 

agama turut menginternalisasi para anggota yang bergabung di dalamnya. 
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ABSTRACT 

 

This study is happen by Muslims who joined the Islamic Defense 

demonstration 2016 during the blasphemy of Islam alleged by the Governor of 

Jakarta Basuki Tjahaja Purnama at Seribu Beach, Jakarta. Reaserch aims to 

Muslim citizens from various corners of the archipelago which can 

simultaneously conduct a peacefully demonstration. Also the collective 

consciousness of Muslims from various corners of the region, including the 

Muslims of Surabaya who are members of the United Islamic Movement (GUIB) 

Surabaya region feel the need to participate in a demonstration at Jakarta. is the 

expression of collective consciousness of Peace Act which a new form of 

religious awareness for understanding of religion in accordance with social and 

political change? this research uses Peter L. Berger and Luckman on 

Phenomenology Theory which states human behavior (including religious 

behavior) is not constant, but continuously changes according to knowledge and 

develop society. This research was conducted at Surabaya City and research 

method used is qualitative with phenomenology perspective. 

The result of this research is Ahok's statement on 51
st 

Al Maidah's verse has 

raised the awareness of Indonesian Muslims, including Muslims who are united in 

the united Islamic Ummah Movement (GUIB) of Surabaya, simultaneously 

actualizing their collective consciousness to join the demonstration at Jakarta. 

Externalization in the process of internalization of individuals also reinforced by 

widespread media coverage through social media, has raised its resolve to defend 

Islam in reality through the Damai Action 212 in Jakarta. 
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ABSTRAK 

Studi ini dilatarbelakangi oleh besarnya jumlah umat Islam yang ikut Aksi 

Bela Islam ketika terjadi penistaan Islam yang dituduhkan ke Gubernur Jakarta 

Basuki Purnama tahun 2016. Hal ini menjadi sebuah kubangan permasalahan 

ahok kepada Umat Islam karena terbukti telah menistakan ayat suci umat islam 

yaitu Al Maidah ayat 51. Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana warga 

muslim dari berbagai pelosok nusantara bisa secara serentak melakukan unjuk 

rasa yang mereka namai Aksi Damai 212 dapat berlansung secara damai. 

Bagaimana kesadaran kolektif umat Islam dari berbagai pelosok daerah, termasuk 

dari umat Islam  Surabaya yang tergabung dalam Gerakan Umat Islam Bersatu 

(GUIB) Wilayah Surabaya  merasa perlu ikut serta unjuk rasa di Jakarta. 

Apakah keputusan ikut Aksi Damai  merupakan bentuk kesadaran baru 

dalam beragama atau merupakan ekspresi kesadaran kolektif  atas perlunya 

pemahaman agama sesuai dengan perubahan sosial dan politik ? Untuk menjawab 

masalah penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Fenomenologi 

Peter L Berger dan Luckman yang menyatakan bahwa perilaku manusia 

(termasuk perilaku beragama) tidak konstan, melainkan terus berubah sesuai 

dengan pengetahuan dan perkembangan dan perubahan masyarakat. Proses 

konstruksi sosial pada masyarakat diawali dari Eksternalisasi, yaitu suatu 

pencurahan kedirian manusia secara terus menerus kedalam dunia sebagai suatu 

realitas sosial, baik dalam aktifitas fisis maupun mentalnya. proses dimana 

manusia mengaktualisasikan pengalaman yang telah didapat melalui proses 

internalisasi dengan realitas sosial yang terjadi. Manusia sebagai makhluk sosial 

senantiasa kecenderungan untuk hidup bersama dalam suatu bentuk pergaulan 

hidup yang disebut masyarakat. Kedirian manusia dalam bergaul maupun 

berinteraksi baik online maupun offline tidak dapat terjadi jika diam di dalam 

dirinya, dalam suatu lingkup tertutup, seseorang harus bergerak keluar untuk 

mengekspresikan diri dengan dunia disekelilingnya karena dunia sebenarnya 

sudah ada sebelum dia lahir, maka manusia harus membentuk dunianya sendiri. Ia 

harus selalu membentuk hubungan dengan dunianya. 

 Suatu realitas sosial yang terjadi didalam masyarakat merupakan hasil dari 

pengetahuan yang didapatkan manusia baik pada saat sosialisasi primer maupun 

sekunder yang lalu masuk dalam proses obyektivasi, disandangnya produk produk 

aktifitas itu ( baik fisis maupun mental), dalam bentuk kefaktaan (faktisitas) yang 

eksternal terhadap manusia sebagai bagian proses membangun dunianya sendiri.  

Kehidupan sehari hari menampilkan diri sebagai suatu kenyataan yang ditafsirkan 

dan diterjemahkan oleh individu dan mempunyai makna subyektif bagi mereka 

sebagai satu dunia yang koheren. Pengetahuan dalam kehidupan sehari hari secara 

mendasar merupakan internalisasi dari proses dan makna subyektif dengan 

menggunakan logika intersubyektif itu dibentuk kemudian memunculkan sebuah 

bentuk kefaktaan (tindakan) demi mengobyetivasikan makna yang telah diserap.  

Sehingga obyektivasi tersebut berupa bentuk insteraksi sosial atas proses 

eksternalisasi. Realitas dapat dilihat sebagai suatu pemaknaan melalui legitimasi 

atas pengetahuan yang diobjektifkan secara sosial dan harus diketahui dari mana 

seseorang mendapatkan Stock Of Knowledge kemudian diserap kembali realitas 

oleh manusia dan mentranformasikannya kembali ke dalam struktur dunia yang 
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subyektif dari struktur dunia yang bersifat obyektif. Dalam definisi singkat, 

Internalisasi adalah penyerapan ke dalam dunia yang ter-Obyektivasi sedemikian 

rupa sehingga struktur dunia itu menentukan struktur subyektif itu sendiri. 

Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

fenomenologi. Kekhasan dari pendekatan Fenomenologi diketahui melalui 

kesungguhan dalam pengamatan, empati, dengan memusatkan perhatian observasi 

pada praktek dilapangan dari fenomena yang terjadi, kemudian menggali lebih 

dalalm informasi para pelaku dengan senantiasa memperhatikan kaedah struktural 

yang ada. Yang lebih penting lagi, penelitian dengan menggunakan metodologi ini 

lebih banyak mempertanyakan “bagaimana” atau “mengapa” dari pada “apa” 

karena proses konstruksi sosial individu lebih penting dari pada mengetahui latar 

belakang terjadinya fenomena. 

 Penelitian ini dilakukan pada individu yang memiliki pengetahuan dan 

pengalaman individual yang lengkap tentang Aksi damai 212 dan bersedia 

memberikan informasi yang berkaitan dengan rumusan penelitian sehingga 

subyek penelitian atau pelaku yang ikut berpartisipasi pada Aksi Damai 212 di 

Jakarta adalah sumber informasi secara substansial dan penting untuk penelitian. 

Sektor wilayah yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor Majelis Ulama 

Indonesia Wilayah Jawa Timur, FISIP Universitas Airlangga, Dukuh Kupang 

Barat dan Jalan Demak, Surabaya. Melihat faktor demografis serta jumlah peserta 

yang tidak bisa terjangkau, maka para Anggota gerakan dengan sendirinya 

mengelompokkan ke wilayah mana mereka tergabung yang paling dekat dengan 

rumahnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mereka yang tergabung 

dalam GUIB Wilayah Jawa Timur merupakan perwakilan Anggota GUIB 

Wilayah Surabaya dari jamaah Hidayatullah, Dewan Dakwah Islam Indonesia 

(DDII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah sebagian dari mereka 

mengikuti bahkan berpartisipasi dalam seluruh rangkaian Aksi Damai 212 sejak 

pernyataaan Ahok di Kepulauan Seribu sampai Aksi Bela Islam V di Pengadilan 

Jakarta. Mereka juga mengikuti beberapa aksi solidaritas di Surabaya, serta 

penandatangan petisi di beberapa kota di Indonesia. 

Hasil penelitian ini adalah statemen Ahok terhadap Ayat Al Maidah telah 

membangkitkan kesadaran eksternal umat Islam, khususnya Gerakan Umat Islam 

Bersatu Wilayah Surabaya dalam rangka mengaktualisasikan dan merespon 

penistaan ayat  Al Maidah yang dinilai melecehkan Al Quran dan Umat Islam. 

Proses eksternalisasi, yaitu pencurahan kedirian Gerakan umat Islam Bersatu 

(GUIB) Wilayah Surabaya yang dimana selalu hidup dalam kolektivitas dan akan 

kehilangan kolektivitasnya jika terisolir dari manusia lainnya. Aktivitas manusia 

dalam membangun dunia pada hakikatnya merupakan aktivitas kolektif. 

Kolektivitas itulah yang melakukan pembangunan dunia dimana merupakan 

realitas sosial. Manusia menciptakan alat, bahasa, manganut nilai-nilai, dan 

membentuk lembaga-lembaga. Kemudian proses itulah membentuk tindakan 

peserta yang disebut Obyektivasi. Para Anggota tersebut berpartisipasi melalui 

Aksi damai 212 pada tahun 2016 di Jakarta sebagai bentuk pembelaan agama 

turut menginternalisasi para anggota yang bergabung di dalamnya. Aksi tersebut 

berisi tentang rangkaian acara pembelaan umat islam atas kasus penistaan agama 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KONSTRUKSI SOSIAL ANGGOTA... QOMARUZZAMAN AZAM ZAMI



yang dilakukan Ahok, seperti longmarch sampai aksi damai. Hal ini dilakukan 

karena umat islam berusaha untuk menjelaskan bahwa aksi bela Islam tersebut 

tidak harus dilakukan dengan merusak dan menhancurkan beberapa fasilitas 

umum, tetapi aksi yang damai dan lancar sehingga peserta aksi dapat 

menyuarakan asipirasinya dengan lantang dan aman. Informan mengkonstruksi 

Aksi Damai 212 di Jakarta adalah menunjukan bahwa ada Nilai dan Iman dengan 

merujuk pada Surat Al Maidah : 57,An Nisa 138 – 139, dan Ash Shof 4 dimana 

terdapat Kalimat ”berjihad” sebenarnya bukan bermakna perang namun juga 

berarti mengadili orang yang telah menistakan Al Quran yang merupakan kalimat 

Nya. Kewajiban Umat Islam apabila Agamadan Kitab Sucinya dijadikan Ejekan 

dan Permainan oleh Kaum kafir yaitu membela ayat Allah SWTdengan sepenuh 

hati. 
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