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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan isu politik di Indonesia mengalami peningkatan

sebagai bahan komunikasi pada kalangan masyarakat tanpa memandang

pendidikan, jenis kelamin, status sosial, jabatan, ataupun agama. Didukung

adanya perkembangan pada media massa, masyarakat mendapatkan

informasi tidak pada satu sumber saja seperti televisi, namun individu juga

lebih mudah mendapatkanya melalui internet.

Mengingat Indonesia adalah negara demokratis, masyarakat berhak

untuk berpendapat mengenai politik atau pemerintahan yang terjadi

meskipun kritikan tersebut harus bisa di pertanggungjawabkan sebab bangsa

Indonesia juga merupakan negara hukum.

Sedangkan jika dilihat dari mayoritas masyarakat adalah beragama

Islam, aktivitas komunikasi yang dilakukan antar individu, individu dengan

kelompok, kelompok dengan kelompok dalam penyampaian informasi dapat

diaplikasikan melalui proses dakwah baik secara verbal ataupun non verbal

dengan tujuan mempengaruhi dan mengajak komunikan sesuai dengan

ajaran Islam. Tidak terlalu berbeda dengan komunikasi yang dikenal selama

ini, komunikasi dakwah tetap memperhatikan komunikator, komunikan,

pesan, media dan efek.
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Perbedaan yang ada dalam komunikasi dakwah hanyalah pesan yang

disampaikan, yaitu ajaran Islam dan komunikator dijadikan sebagai aktor

komunikasi harus memiliki spesifikasi syarat dan kriteria tersendiri. Dalam

hal ini, komunikasi sifatnya lebih netral dan umum, sedangkan dalam

dakwah terkandung nilai kebenaran dan keteladanan Islam baik dalam pesan

yang disampaikan, tujuan dan efek yang diharapkan.

Komunikasi dakwah merupakan proses penyampaian pesan dengan

tujuan mengubah seseorang maupun masyarakat [pemikiran, perasaan,

perilaku] dari kondisi yang buruk ke kondisi yang lebih baik melalui

komunikasi secara baik dan efektif (Illaihi, 2010: 157). Berbagai media

digunakan dalam komunikasi dakwah yang dilakukan oleh pendakwah

seperti adanya video dakwah yang di unggah ke dalam youtube mengenai

khutbah jum'at habib Rizieq dalam aksi bela Islam 212.

Dalam video tersebut terdapat massa umat Islam menggelar aksi bela

Islam, Jumat 2 Desember 2016, di Monas, Jakarta. Imam Besar FPI (Front

Pembela Islam) habib Rizieq Shihab memberikan khutbah yang berapi-api,

beliau mengingatkan bahwa hukum Allah adalah hukum tertinggi.

Mengingat sebelum adanya aksi bela Islam ini, diduga adanya penistaan

agama dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah

dilaporkan oleh habib Rizieq kepada pihak yang berwajib, namun sementara

ini kasus tersebut masih dalam proses persidangan.
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Dilihat dari banyaknya penonton dari beberapa video yang telah

diunggah dengan kasus yang sama mulai awal Desember hingga Januari

sudah mencapai ribuan hingga ratusan ribu dapat diartikan bahwa adanya

ketertarikan masyarakat terhadap proses komunikasi dakwah dalam media

sosial padahal sebelumnya sudah ditayangkan pada salah satu stasiun

televisi. Hal ini sudah jelas seberapa besar keefektifan dalam melakukan

penyampain pesan agama (dakwah). Dengan kombinasi antara dakwah lisan

dan media ini dapat di katakan sebagai cara yang efektif.

Keefektifan dakwah tergantung pada penyampaian pesan agama

yang harus diperhatikan oleh komunikator atau da’i kepada mad’u yakni

prinsip-prinsip dakwah dan rambu-rambu etis dakwah. Prinsip-prinsip yang

telah disebutkan dalam materi komunikasi strategi dakwah oleh Masmuh,

antara lain mencari titik temu atau sisi kesamaan, menggembirakan sebelum

menakut-nakuti, memudahkan tidak mempersulit, memperhatikan

penahapan beban dan hukum, dan memperhatikan psikologis Mad’u.

Sedangkan rambu-rambu etis dakwah meliputi tidak memisahkan

antara ucapan dan perbuatan (konsisten) dasarnya pada QS. Al-Saff:2-3:

“Hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan hal-hal yang

kalian tidak melakukannya? Amat besar murka di sisi Allah, bahwa kalian

mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan”; tidak melakukan toleransi

agama dasarnya pada QS.  Al-Kafirun: 1-6: “Hai orang-orang yang kafir,

aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan

penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi
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penyebab apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi

penyebab Tuhan yang akan sembah. Untukmulah agamamu, dan

untukkulah, agamaku”; tidak menghina sesembahan non muslim; tidak

melakukan diskriminasi sosial; tidak memungut imbalan; tidak berteman

dengan pelaku maksiat dan tidak menyampaikan hal-hal yang tidak

diketahui.

Fenomena yang sering terjadi pada saat ini adanya dakwah yang

membahas isu politik dikarenakan aktivitas dalam sebuah kekuasaan lebih

cenderung kepada urusan duniawi namun kurang memperhatikan syariat-

syariat Islam hingga menimbulkan konflik baru. Seperti pada dakwah habib

Rizieq yang membahas isu politik dimana ia menyebutkan bahwa penistaan

agama harus ditindak lanjuti dengan penegakan hukum yang adil dan

peraturan konstitusi harus disesuaikan dengan ayat Al Qur’an dan syariat

Islam padahal di Indonesia telah kita ketahui memiliki beberapa suku,

budaya, dan agama yang berbeda-beda yang harus kita hargai hak-hak

mereka. Hal tersebut memunculkan pemaknaan yang berbeda pada kalangan

masyarakat mengenai dakwah habib Rizieq yang membahas isu politik

tergantung dari pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman setiap individu

hingga mempengaruhi sikap, perilaku dan psikologis mereka dalam

memaknai dakwah tersebut. Pada tingkat makro, ada beberapa faktor yang

bisa memicu konflik menurut Koop, Pruitt dan Rubin yakni pertama

tereskalasinya aspirasi suatu pihak, kedua meningkatnya persepsi satu pihak

atas aspirasi pihak lain dan ketiga tidak dapat ditemukannya alternatif yang
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bersifat intergatif (M. Fikri, 2015: 6). Padahal dalam Islam mengajarkan

kepada kita untuk bersatu dan kompak seperti yang tercantum dalam Qur’an

surat Ali Imran ayat 103 mengatakan misalnya: “Hendaklah kamu

berpegang kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai.”

(Mulyana, 2014:91).

Bukan hanya permasalahan diatas video aksi bela Islam 212 juga

menimbulkan adanya kontroversi dimana ada beberapa pihak yang kurang

setuju dengan adanya sholat jumat di jalan raya sebagai tindakan aksi bela

Islam salah satu contoh seperti dalam pemberitaan BBC Indonesia

menjelaskan bahwa “Di media sosial, ulama Nahdlatul Ulama Mustofa Bisri

atau Gus Mus disorot karena kicauannya yang menyebut bahwa salat Jumat

di jalan adalah 'bid'ah besar' -bidah adalah perbuatan menambah-nambah

dalam ibadah” meskipun pada saat itu ia sudah meminta maaf kepada

publik. Ada pula masyarakat yang awalnya kurang memperhatikan adanya

penistaan agama adalah hal besar namun setelah mendengarkan isi dakwah

video tersebut ia sadar dan membenarkannya. Begitu juga sebaliknya

setelah mendengarkan, membaca ataupun melihat isi dakwah maupun berita

mengenai aksi bela Islam 212 menganggap bahwa itu kurang baik sebab

dikhawatirkan adanya unsur-unsur politik dalamnya sehingga pihak-pihak

tertentu dapat terprovokasi untuk menimbulkan masalah baru.

Menurut Mulkhan, aksi-aksi kemanusiaan atas nama agama,

acapkali terperangkap dalam aksi sepihak, hanya bagi golongan yang

sepaham, lalu menyempit pada wilayah emosi dan fanatisme golongan dan
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seagama, bagi golongannya sendiri (Fikri, 2015: 9). Hal itu tergantung dari

pemaknaan masyarakat khususnya pada ibu-ibu rumah tangga sebagai

muslimat ataupun Aisyiyah yang menjadi subjek dari penelitian ini sebab

menurut Cozby (David; Jonathan; Anne, 1992: 256) pada umumnya wanita

lebih banyak mengungkapkan dirinya dari pada pria mengenai segala hal

meskipun memiliki karateristik; konteks sosial dan kultural; pengalaman;

dan kondisi psikologis dari khalayak yang berbeda terhadap media

mengenai isi dakwah yang di sampaikan habib Rizieq sedangkan saat ini

Indonesia dalam suasana kampanye calon gubernur dimana salah satu dari

calon adalah non Muslim.

Isu politik yang disampaikan oleh habib Rizieq dalam dakwahnya

yang menimbulkan konflik baru menyebabkan adanya tekanan psikologis

sehingga mengganggu seseorang seperti timbulnya rasa kegelisahan,

ketidaknyamanan, serta ketakutan yang muncul dalam benak orang-orang

terlebih di negara berkembang yang sistem pemerintahannya belum kuat,

maka konflik sektarian, kelompok, aliran maupun kekerasan komunal

cenderung lebih gampang tersulut (Fikri, 2015: 15).

Memang dalam berdakwah mempunyai tujuan untuk mengingatkan

komunikan menjadi lebih baik dari sebelumnya seperti mengkritik

kebijakan penguasa, mengkritik demokrasi, kapitalisme, nasionalis-me,

sosialisme ataupun perkataan yang telah menyinggung atau penghinaan

dalam umat bergama. Namun bukan berarti akan menghalalkan segala cara

melainkan wajib berpegang teguh dengan syariah Islam untuk
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mengembalikan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT dengan jalan

menegakkan kembali negara Khilafah.

Menurut Deddy Mulyana (2014: 94) setiap tindakan bisa bernilai

politis namun dakwah seseorang atau suatu lembaga dakwah tidak perlu

langsung mempromosikan syariat Islam dalam suatu negara karena syariat

Islam akan terbentuk dengan sendirinya. Problem terbesar masyarakat

(Muslim) di Indonesia adalah disaat mereka mengaku Muslim namun tidak

memahami segala macam mengenai Islam hingga ia hanya terhasut oleh

perkataan dan tingkah laku manusia baik ataupun buruk yang disebabkan

hal itu diterima begitu saja tanpa disaring terlebih dahulu.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana

pemaknaan isu politik tentang isi dakwah dalam video khutbah jum'at habib

Rizieq dalam aksi bela Islam 212, maka peneliti tertarik untuk

membahasnya dalam skripsi yang berjudul “Pemaknaan Isu Politik Tentang

Isi Dakwah Video Khutbah Jum'at Habib Rizieq Dalam Aksi Bela Islam 212

Pada Ibu Rumah Tangga Muslimat Dan Aisyiyah Kota Pasuruan”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah bagaimana perbedaan pemaknaan isu politik tentang isi

dakwah video khutbah jum'at habib Rizieq dalam aksi bela Islam 212 pada

ibu rumah tangga muslimat dan aisyiyah kota Pasuruan.

1.3 Tujuan Penelitian
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Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan

penelitian ini adalah untuk menngetahui dan mengeksplorasi perbedaan

pemaknaan isu politik tentang isi dakwah video khutbah jum'at habib Rizieq

dalam aksi bela Islam 212 pada ibu rumah tangga anggota muslimat dan

aisyiyah kota Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Melalui penelitian ini, selaku peneliti berharap agar hasil dari

penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu rujukan atau referensi

dalam memahami dan menelaah terkait kajian-kajian ilmu

komunikasi dalam hal analisis resepsi kepada khalayak secara lebih

mendalam sehingga dapat memberika konstribusi positif di Ilmu

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana pemahaman dan

pengembangan teori ilmu komunikasi yang telah dipelajari

penulis selama masa kuliah yang kemudian dapat diaplikasikan

dalam mengkaji fenomena riil dengan cara terjun langsung di

lingkungan sosial penulis.

2) Bagi Masyarakat
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Memberikan manfaat serta pemikiran dan konstribusi kepada

masyarakat yang diharapkan melalui penelitian ini membuka cara

pandang masyarakat terhadap dakwah mengenai isu politik.




