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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab -Latin 

Pedoman trasliterasi tulisan bahasa Arab ke dalam tulisan Latin pada 

skripsi ini, sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ Ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zat ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) ص
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 ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ Zet (dengan titik dibawah) ظ

 Ain „ Apostrof terbalik,, ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ʼ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

Huruf Hamzah (  yang berada di awal kata mengikuti vokalnya tanpa di ( ء

beri tanda apapun. Jika huruf Hamzah terletak di tengah atau akhir, maka harus 

diikuti dengan tanda (‟). 
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2. Vokal 

Vokal dalam bahasa Arab menyerupai vokal dalam bahasa Indonesia, 

yaitu terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal monoftong pada bahasa Arab memiliki lambang berupa tanda atau harakat, 

adapun trasliterasinya sebagai beriku: 

Tanda Nama Huruf Nama 

  َ ´ fatḥah A A 

  َ ¸ Kasrah I I 

  َ ˚ ḍammah U U 

 

Huruf vokal diftong bahasa Arab memiliki lambang yaitu gabungan 

antara harakat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, sebagai 

berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

َ     ي  fatḥah dan yā’ Ai A dan I 

َ     و  fatḥah dan wau Au A dan U 

 

3. Maddah 

Vokal maddah merupakan vokal panjang yang lambangnya berupa 

harakat dan huruf, adapun transliterasinya dalam bentuk huruf dan tanda, sebagai 

berikut: 
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Harakat dan 

Huruf 

Nama 

Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 ي , ´

fatḥah dan alif 

atau yā‟ 

Ā 

A dan garis di 

atas 

ي    kasrah dan yā‟ Ī I dan garis di atas 

َ   ˚و   ḍammah dan wau Ū 

U dan garis di 

atas 

 

 

4. Syaddah (Tasydid) 

Di dalam sistem penulisan Arab, Syaddah (Tasydid) di lambangkan dengan tanda 

Tasydid (   َ  ), pada transliterasi dalam bentuk perulangan huruf atau konsonan 

ganda dan diberi tanda Syaddah. 
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ABSTRAK 

 

NAMA : ADRIANA ADRAWID 

NIM  : 30600118043 

JUDUL : KONSTRUKSI IDEOLOGI GERAKAN DAKWAH 

POLITIK KOMUNITAS HIJRAH MAKASSAR 

 

Adanya ideologi sangat mempengaruhi pembentukan kelompok 

masyarakat dalam mengkaji arah gerakannya. Gerakan dakwah sebagai gerakan 

keagamaan, kini beberapa gerakan dakwah telah tersentuh oleh praktek-praktek 

politik. Gerakan dakwah politik yang terjadi, serta fenomena komunitas hijrah di 

Indonesia menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti. Sehinggah penelitian ini 

dilakukan bertujuan untuk mengetahui konstruksi ideologi Komunitas Hijrah 

Makassar dan gerakan dakwah politik Komunitas Hijrah Makassar.  

Penelitian ini menggunakan teori idologi dan teori gerakan dakwah 

sebagai dasar rujukan teori dalam melakukan penelitian dan menjawab rumusan 

masalah. Teori ideologi menurut Anthony Downs ideologi merupakan gambaran 

verbal masyarakat sejahtera dan merupakan upaya penting dalam konstruksi 

masyarakat. Teori ideologi penting untuk mengkaji pemikiran-pemikiran dalam 

Komunitas Hijrah Makassar. Sementra, teori gerakan dakwah politik merupakan 

gerakan yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran-ajaran syariat Islam dalam 

sistem pemerintahan dan kehidupan politik masyarakat.  

Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologi karena dalam penelitian ini berusaha menganalisis 

sebuah fenomena gerakan dakwah yang marak terjadi dimasyarakat. Sumber data 

penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan pengumpulan data melalui 

proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu: 1. Konstruksi ideologi Komunitas 

Hijrah Makassar didasarkan atas al-Qur‟an, As-Sunnah, ideologi Transnasional, 

dan Islamisme. Empat dasar tersebut merupakan hasil analisis peneliti dari 

perspektif informan terhadap isu-isu politik yang berkembang di Indonesia dan 

kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ideologi Islamis Nasionalis 

menjadi konstruksi ideologi Komunitas Hijrah Makassar , dengan menajalankan 

dan mempertahankan nilai-nilai Islam beriringan dengan menjaga persatuan dan 

memelihara toleransi di Indonesia. 2. Gerakan dakwah politik Komunitas Hijrah 

Makassar aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di kota Makassar dan 

memanfaatkan media sosial sebagai media alternatif untuk berdakwah.        
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berbagai ideologi besar yang ada di Indonesia telah memberikan 

warna bagi perjalan bangsa modern, ideologi-ideologi seperti Islam, 

Nasionalis, Sosialis, dan Liberalis telah menjadi alat politik bagi proses 

perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ideologi telah menjadi bagian yang 

terkonsolidasi bagi proses pembentukan nasion state terkhusunya bagi dua 

ideologi yang dominan yakni Islam dan Nasionalis kebangsaan. Sejak masa 

reformasi, masyarakat diberikan kebebasan dalam membentuk kelompok-

kelompok yang memiliki basis ideologi yang beragam. Dibukanya ruang 

untuk berkumpul dan menyampaikan gagasan mengakibatkan terbentuknya 

gerakan-gerakan kepentingan yang mengususng gagasan perubahan dan 

transformasi masyarakat. 

Memasuki era reformasi, kehidupan politik di Indonesia 

berkembang, keran-keran demokrasi dibuka untuk masyarakat agar mampu 

berpartisispasi dalam berbagai proses politik. Di era demokratis tersebut 

Islam mengambil peran yang besar. Lahirnya berbagai kelompok dan 

gerakan-gerakan keagamaan yang disertai dengan simbol-simbol agama 

dengan menggunakan Islam sebagai ideologi, dimana pada masa itu, mereka 

kembali memperjuangkan syariat Islam. Mereka yakin bahwa ajaran Islam 
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merpakan solusi bagi permasalahan sosial politik di dunia.
1
 Dengan 

diterapkannya syariat-syariat Islam sebagai landasan pembuatan kebijakan 

dianggap mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Menguatnya kembali gerakan Islam pasca reformasi akibat 

fanatisme terhadap Islam sebagai sebuah ideologi, hingga mimpi bahwa 

Islam menjadi sistem ketatanegaraan. Asumsi tersebut ditandai dengan aksi 

massa yang mengususng gerakan seperti 411 dan 212 di tahun 2016, 

sehingga menarik perhatian masyarakat terhadap gerakan-gerakan 

Islamisme. Gerakan-gerakan seperti Font Pembela Islam (FPI) dan Hizbut 

Tahrir Indonesia (HTI) semakin kuat dalam memperjuangkan nilai-nilai 

khilafah agar diterapkan dalam keseharian masyarakat.
2
 Gerakan tersebut 

merupakan gerakan fundamental yang dipengaruhi oleh sosial politik dalam 

dan luar negeri. Selain FPI dan HTI beberapa kelompok fundamental seperti 

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Laskar Jihad. Latar belakang 

gerakan fundamentalime Islam tersebut adalah bagian dari agenda politisasi 

Islam dimana Islam dijadikan sebagai ideologi politik alternatif.
3
  

Pada fase ini, terdapat banyak organisasi dan perkumpulan yang 

bergerak dalam bidang dakwah. Kelompok atau organisasi ini memiliki 

berbagai corak dan gaya, dan berbagai tingkatan baik internasional, nasional 

dan lokal. Salah satu organisasi dakwah yang berkembang di Indonesia 

yaitu Majelis Taklim. Pola pemahaman keagamaan Majelis Taklim di 

                                                           
1
 Syahrir Karim, “Islamisme dan Demokratisasi di Indonesia Pasca Reformasi: Analisis 

Sosio-Politik”, Jurnal Sulesna 7, No. 2, (2012): h. 152-153. 
2
 Rendy Adiwilaga, “Afiliasi Gerakan Islam Politik di Indonesia Pasca Reformasi”, Jurnal 

Islmu Sosial dan Ilmu Politik 3, no. 2 (2019): h.6 
3
Sudir Koadhi, “Dakwah dan Islam Fundamentalis”, Jurnal Tasamuh 16, no. 1 (2018): h.38 
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Sulawesi Selatan tidak lepas dari pengaruh corak keagamaan yang sudah 

mapan, baik yang polanya moderat  maupun fundamental. Majelis Taklim di 

Sulawesi Selatan memiliki peran signifikan dalam mentransformasikan 

nilai-nilai keagamaan di era globalisasi.
4
 

Pola pergerakan kelompok Islamis di Sulawesi Sealatan cenderung 

kepada Post-Islamisme, yaitu sebuah gerakan yang lebih modern. Dimana 

kebanyakan gerakan-gerakan lebih akomodif dengan pemerintah. 

Pergeseran Islamisme ke Post-Islamisme dipengaruhi oleh pengaruh sistem 

politik di Indonesia, munculnya kaum sekuler kritis dan geo-politik. 

Terbukanya ruang bagi keterlibatan politik masyarakat, membuka hubungan 

yang sistematis antara sistem politik dan politik Islam khususnya di wilayah 

Sulawesi Sealatan.
5
 

Gerakan Islam fundamental maupun moderat, sebenarnya memiliki 

dasar yang sama yaitu ideologi Islam. Namun, dua bentuk gerakan tersebut 

berbeda dalam menyikapi kondisi sosial politik masyarakat. Latar belakang 

gerakan dakwah yang bertransisi menjadi gerakan politik memiliki dampak 

yang besar bagi sikap politik masyarakat. Beragamnya corak kelompok 

Islamis memberi pilihan bagi masyarakat dalam menentukan aliran 

keagamaan mereka selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 

Gerakan dakwah kontemporer telah mencakup pembahasan 

mengenai berbagai aspek kehidupan baik pada aspek budaya, sosial dan 

                                                           
4
 Muhammad Saleh Tajuddin & Andi Tenri Yeyeng, Majelistaklim Dan Isu-Isu 

Keagamaan Kontemporer di Sulawesi Selatan. (Cet. I; Gowa: Pusaka Almaida, 2018), h. 48 
5
Syahrir Karim, “Memahami Fenomena Islamisme di Sulawesi Selatan”, Jurnal Sulesna 6, 

no. 2 (2011), h. 188 
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politik. Dakwah dan politik merupakan dua gerakan atau aktivitas dengan 

konteks dan perspektif yang berbeda. Politik yang identik dengan kehidupan 

duniawi, sedangkan dakwah merupakan representasi dari penyebaran agama 

dengan tujuan amal ibadah. Namun, dalam prosesnya keduanya memiliki 

keterkaitan dimana politik menjadi alat untuk berdakwah maupun 

sebaliknya, dakwah menjadi alat politik. 

Ditengah masyarakat yang memiliki perbedaan dalam sosial 

budaya maupun politik, maka dalam berdakwah di perlukan metode tertentu  

agar dalam proses penyampaiannya dapat diterima dengan baik oleh 

masyarakat. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw. : 

“Barangsiapa mengajak pada petunjuk, ia berhak memperoleh pahala seperti 

pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikitpun pahala 

mereka. Dan barangsiapa yang mengajak kepada kesesatan, ia mendapat 

dosanya seperti dosa yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikitpun dari 

dosa mereka”. (HR. Muslim, Malik, Abu Daud dan Tirmizi). 

 

Diantara manusia-manusia di muka bumi ini dimana hidup 

membentuk suatu kelompok-kelompok tak terkecuali kelompok-kelompok 

gerakan dakwah atau dapat diistilahkan dengan komunitas hijrah.  

Komunitas hijrah hadir dalam berbagai bentuk dan variasi sesuai 

dengan tujuan serta visi dan misinya dalam menyebarkan ajaran agama. Hal 

tersebut telah di jelaskan Allah swt. Dalam firmannya QS Ali „Imran/3:125. 

: 
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َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر  َك ُىُم  َ  َوْلَتُكْن مِّْنُكْم اُمٌَّة يَّْدُعْوَن ِاََل اْلَْْْيِ َويَْأُمُرْوَن بِاْلَمْعُرْوِف َويَ ن ْ َواُول ٰۤىِٕ

َ  اْلُمْفِلُحْون  

Terjemahnya: 

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari 

yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."
6
 

 

Istilah hijrah sendiri di artikan sebagai bentuk taubatnya seseorang atau 

berubahnya individu menjadi lebih baik dan memperdalam ilmu agama serta 

lebih mengimplementasikannya di kehidupan menjadi muslim yang lebih 

taat dan bertakwa. 

Fenomena gerakan hijrah yang saat ini turut mewarnai gerakan  

keagamaan di kalangan masyarakat Indonesia yang menarik untuk diteliti. 

Pasalnya, hijrah yang pada dasarnya dimaknai sebagai sebuah ritual yang 

sifatnya personal sudah mulai bergeser menjadi gerakan yang dilakukan 

secara komunal.
7
 Eksistensi komunitas hijrah di Indonesia telah menjadi 

tren baru baik dikalangan masyarakat biasa, public figure hingga tokoh 

politik, juga dengan berbagai kalangan usia. Komunitas hijrah sendiri 

menjadi sebuah tren baru dalam gerakan sosial dan sebagai wadah gerakan 

dakwah untuk menyebarkan ajaran agama, memperluas relasi dan menjadi 

alat dengan tujuan tertentu termasuk menjadi alat politik. 

                                                           
6
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , https://quran-id.com (diakses 12 

Januari 2022) 
7
 Agnia Addini, “Fenomena Gerakan Hijrah di Kalangan Pemuda Muslim Sebagai Mode 

Sosial”, Journal of Islamic Civilization 1, no. 2, (2019): h. 110 

https://quran-id.com/
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Masifnya gerakan hijrah sebagai fenomena gerakan baru sebagai 

salah satu gerakan Islam menjadi bentuk realitas sosial yang berdimnamika 

di masyarakat. Realitas sosial ini terjadi dimasyarakat secara global maupun 

nasional, menunjukkan bahwa banyak gerakan sosial mengatas namakan 

hijrah.
8
  Gerakan hijrah menjadi sebuah komunitas yang terbentuk atas dasar 

kesamaan niat dan tujuan untuk sebuah perubahan dalam beragama.  

Dalam komunitas hijrah yang dibentuk, kaum muda muslim selalu 

terhubung satu sama lain dalam kesadaran yang serupa terhadap apa yang 

disepakati dan mereka yakini akan makna hijrah dalam tercapainya 

kesadaran kolektif. Dalam pengamatan peneliti, gerakan hijrah yang mereka 

bangun setidaknya mampu mengalirkan kebermanfaatan secara sosial. 

Sebagai model gerakan baru, gerakan hijrah tentu didukung pula dengan 

pola dan strategi dalam mengemas ideologi gerakannya.
9
 Adanya ideologi 

dalam sebuah gerakan mampu menarik pengikut yang memiliki pemikiran 

yang serupa. Ideologi merupakan bentuk dari komitmen sebuah gerakan 

dalam mempertahankan kelompoknya dan melakukan perlawanan. 

Gerakan dakwah oleh beberapa komunitas biasanya di isi oleh 

pembahasan-pembahasan seputar politik selain konten-konten dakwahnya 

dengan pesan-pesan politik, komunitas hijrah juga melakukan kegiatan-

kegiatan yang bekerjasama dengan pemerintah daerah. Dan menarik untuk 

                                                           
8
 Zahra, dkk. “Gerakan Hijrah: Pencarian Identitas Untuk Muslim Milenial di Era Digital”, 

Indonesial Journal of Sosiologi, Education and Development 2, no. 1, (2020), h. 59 
9
 Sahran Saputra, dkk. “Pengemasan Ideologi dalam Gerakan Hijrah (Studi Kasus Gerakan 

Komunitas Sahabat Hijraku di Medan)”, Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya 4, no. 1 

(2020), h. 288-289 
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di teliti bagaimana praktek-praktek politik yang terjadi di sebuah komunitas 

hijrah, berdakwah dengan pesan-pesan politik yang tanpa diasadari bahwa 

itu merupakan sebuah gerakan dalam dua perspektif berbeda namun 

dibungkus dalam satu gerakan dan menciptakan sebuah ideologi. 

Berangkat dari fenomena gerakan politik, gerakan dakwah, dan 

komunitas hijrah yang sedang menjadi tren baru di masyarakat maka 

penulis menjadikan fenomena ini sebagai sebuah landasan untuk melakukan 

penelitian. Terdapat berbagai komunitas hijrah di Indonesia, salah satunya 

di wilayah Makassar. Makassar merupakan salah satu daerah dengan jumlah 

umat muslim terbanyak di Indonesia, sehinggah memungkinkan munculnya  

gerakan-gerakan sosial keagamaan yang beragam. Komunitas Hijrah 

Makassar adalah salah satu gerakan keagamaan di bidang dakwah yang 

memiliki massa dari kalangan pemuda dan tokoh-tokoh agama. 

Komunitas Hijrah Makassar sendiri merupakan kelompok 

masyarakat yang dibentuk atsa kesamaan tujuan yaitu hijrah secara kaffah 

atau Islam secara keseluruhan. Adapun ajaran dan pemikiran Komunitas 

Hijrah tak kepas dari pengaruh Wahda Islamiyah di kota Makassar. Hal 

tersebut dapat dilihat dari latar belakang ulama yang menjadi pendiri serta 

anggota dari komunitas tersebut yang berasal dari ulama-ulama Wahdah 

Islamiyah. Namun, aliran Wahdah Islamiyah bukan lah aliran keagamaan 

yang wajib dianut oleh seluruh anggota kelompok. Mereka membuka diri 

terhadap aliran Islamis moderat yang ada di Indonesia seperti Nahdatu 

Ulama dan Muhammadiyah. 
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Komunitas Hijrah Makassar merupakan perkumpulan pemuda-

pemuda di Kota Makassar dimana mereka ingin memperbaiki kualitas diri 

dengan memperdalam ilmu agama. Secara kolektif para pemuda ini 

membentuk sebuah gerakan keagamaan yang mampu memobilisasi massa 

hingga eksistensi komunitas hijrah bertahan hingga sekarang. Kajian-kjian 

rutin dan gerakan sosial lainnya nyatanya mampu menarik banyak 

masyarakat. 

Selain eksistensinya di Kota Makassar, komunitas hijrah juga 

memanfaatkan sosial media sebagai media dakwah diera digital dan media 

untuk mempromosikan kegiatan yang akan dilaksanakan juga membagikan 

kegiatan-kegiatan mereka. Melalui media sosial tersebutlah sehingga 

komunitas hijrah memiliki jumlah pengikut dan keanggotaan yang banyak. 

Dengan jumlah pengikut dimedia sosial maka sebagai sebuah gerakan, 

komunitas hijrah patut diperhitungkan keberadaannya.   

Dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan, komunitas hijrah 

melakukan kerja sama dengan pemerintah kota Makassar. Misalnya dalam 

kegiatan dakwah dan beberapa kegiatan sosial lainnya. Kedekatan 

komunitas hijrah Makassar dengan pemerintah tak terlepas dari peran ulama 

atau tokoh agama yang merupakan pendiri Komunitas Hijrah. Aktivitas 

dimedia sosial dan gerakannya di kota Makassar menjadi sesuatu yang 

menarik bagi elite politik untuk melakukan pendekatan dan menjalin 

hubungan dengan komunitas ini khususnya dengan tokoh-tokoh agamanya. 

Fenomena politik menjelang Pemilu dan Pilwalkot Makassar misalnya, 
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dimana beberapa elite politik memberikan donasi kepada komunitas hijrah, 

mendekatnya salah satu pasangan calon menjelang Pilwalkot Makassar 

2020, dan undangan beberapa partai politik Islam kepada tokoh agama 

komunitas hijrah. 

Berbagai gerakan yang dilakukan Komunitas Hijrah Makassar 

memberi pengaruh bagi menguatnya keagamaan masyarakat kota Makassar. 

Dengan kekuatan massa dan pengaruh yang kuat, memungkinkan 

Komunitas Hijrah Makassar ini menjadi sebuah kekuatan dan gerakan 

politik baru di kota Makassar. Oleh karena itu, penelitian ini menarik 

dilakukan dengan mengangkat judul penelitian “Konstruksi Ideologi 

Gerakan Dakwah Politik Komunitas Hijrah Makassar” sebagai bahan 

penelitian. 
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B. Fokus Penelitian 

Demi tercapainya penelitian yang lebih terarah dan tidak 

menimbulkan kekeliruan dalam menginterpretasikannya, maka penulis 

akan memberikan batasan judul dan penegasan sebagai berikut: 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini membahas mengenai konstruksi ideologi 

komunitas hijrah Makassar dan gerakan dakwah politik komunitas 

hijrah Makassar. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memudahkan pembaca memahami isi penelitian ini, 

maka penulis terlebih dahulu mendefinisikan satu persatu variable 

yang dianggap penting berdasarkan judul penelitian.  Adapun variable 

tersebut sebagai berikut: 

a. Ideologi, merupakan istilah yang berasal dari kata “idea” yakni 

pemikiran, daya khayal, konsep atau keyakinan dan “logos” 

yang berarti ilmu atau logika. Maka, ideologi dapat diartikan 

sebagai ilmu yang menyangkut keyakinan atau gagasan.
10

 

b. Gerakan, suatu usaha sejumlah individu yang secara kolektif 

bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam 

masyarakat. 

 

                                                           
10

 Syahrir Karim, Geliat Politik PKS dan HTI dari Islamisme Menuju Post-Islamisme 

(Makassar: Alauddin University Perss, 2014), h. 6 
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c. Dakwah, dalam Bahasa Arab berarti mengajak, menyeru, atau 

memanggil. Secara definitif berarti rangkaian kegiatan yang 

bertujuan untuk mengajak manusia ke jalan Allah swt.
11

 

e. Politik, menurut Plato dan Aristoteles adalah en dem onia yang 

berarti politik bertujuan untuk melindungi masyarakat dan 

mewujudkan kesejahtreraan.
12

 

Fokus penelitian dan deskripsi fokus akan dijabarkan dalam bentuk 

tabel sebagai berikut. 

No.  Fokus Penelitian Deskripsi Penelitian 

1. Konstruksi ideologi 

komunitas hijrah Makassar 

1. Pembina Komunitas Hijrah 

2. Anggota Komunitas Hijrah 

2. Gerakan dakwah politik 

komunitas hijrah Makassar 

1. Gerakan dakwah politik di 

kota Makassar 

2. Gerakan dakwah politik di 

media sosial 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Faisal Ismail, Studi Islam Kontemporer (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), h. 203 

12
  Cholisin & Niswan,  Dasar-dasar Ilmu Politik, (Yogyakarta: Ombak, 2012) h. 10 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka 

secara umum peneliti bertujuan meneliti tentang “Konstruksi Ideologi 

Gerakan Dakwah Politik Komunitas Hijrah Makassar”. Adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini : 

1. Bagaimana konstruksi ideologi pada Komunitas Hijrah Makassar ? 

2. Bagaimana gerakan dakwah politik Komunitas Hijrah Makassar ? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:  

a. Untuk mengetahui konstruksi ideologi Komunitas Hijrah Makassar 

b. Untuk mengetahui gerakan dakwah politik Komunitas Hijrah 

Makassar 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini:  

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap 

teori ideologi politik dan gerakan dakwah politik.  

b. Manfaat Praktis 

Dengan penelitian yang dilakukan dapat memberi pengetahuan 

yang bermanfaat bagi komunitas hijrah lainnya dalam proses 

konstruksi ideologi dan gerakan dakwah politik. 
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E. Kajian Penelitian  

Penelitian terdahulu merupakan wadah bagi peneliti untuk 

mengkaji hasil bacaanya dan menjadikannya sebagai acuan untuk 

melakukan penelitian baru yang berkaitan dengan pokok masalah yang 

akan diteliti. Hasil dari penelitian baru ini diharapkan mampu 

berkontribusi bagi kemajuan akdemik, menambah bahan bacaan serta 

teori-teori baru yang menambah wawasan pembaca. Untuk membedakan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu, peneliti telah melakukan 

beberapa identifikasi sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andri Nirwana mengenai Akulturasi 

Politik dalam Dunia Dakwah. Penelitian ini membahas mengenai 

perbedaan atau persinggungan antara dakwah dan politik. Dunia dakwah 

dan politik adalah dua dunia yang saling bersinggungan, meskipun 

memiliki banyak perbedaan. Aktivitas dakwah sering berbau politik, 

demikian pula sebaliknya, aktivitas politik sering menjadi media dakwah. 

Namun, bagi sebagian orang antara dakwah dan politik tidak setuju 

digabungkan karena keduanya memiliki tujuan yang berbeda.
13

 Melihat 

fenomena dakwah dan politik saat ini sering dikaitkan khususnya dalam  

proses politik praktis. Penulis artikel ini menyatakan dalam kesimpulannya 

bahwa dakwah dan politik itu bisa digabungkan, tetapi dalam 

pembahsanya mengenai dakwah murni dimana dakwah dan politik tidak 

bisa digabungkan.      

                                                           
13

 Andri Nirwana, “Akulturasi Politik dalam Dunia Dakwah”, Jurnal Subtantia 18, no. 2 

(2016), h. 207 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Syahrir Karim & Anggriani Alamsyah 

mengenai Analisis Framing: Konstruksi Pemberitaan Islam dan Politik 

pada Harian Amanah 2017. Dalam penelitian ini, khusus mencoba 

menganalisa pola konstruksi pemberitaan Agama dan Politik sejak tahun 

2017. Pertanyaan mendasar tentu lebih menekankan konstruksi 

pemberitaan Agama dan Politik. Analisis framing sendiri adalah analisis 

yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan 

membingkai berita.
14

 Pola kosntruksi pada penelitian tersebut mampu 

menjadi acuan bagi penelitian ini untuk konstruksi ideologi.  Namun, 

artikel ini seharusnya menggunakan teori media untuk menjelaskan 

bagaiaman sebuah pemberitaan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sahran Saputra, Pujiati dan Muba 

Simanihuruk tentang Pengemasan Ideologi dalam Gerakan Hijrah (Studi 

Kasus Gerakan Komunitas Sahabat Hijrahkuu di Medan). Penelitian 

tersebut menggunakan pendekatan kualitatif studi fenomenologi. Dalam 

penelitian ini peneliti berusaha masuk kedalam dunia konseptual dari 

subjek penelitian. Bagaimana kaum muda Islam memahami hijrah dan 

seperti apa pola-pola gerakan hijrah yang mereka bentuk adalah paradigma 

yang dipakai oleh peneliti, kemudian dari pemahaman subjek tentang 

fenomena perubahan ini, oleh peneliti disusun sebuah hasil penelitian 

dalam bentuk deskripsi.
15

 Pada penelitian tersebut gerakan hijrah yang 

                                                           
14

 Syahrir Karim & Anggriani Alamsyah, “Analisis Framing: Konstruksi Pemberitaan 

Islam dan Politik pada Harian Amanah 2017”, Jurnal Politik Profetik 6, no. 2 (2018), h. 207 
15

 Sahran Saputra, “Pengemasan Ideologi dalam Gerakan Hijrah (Studi Kasus Gerakan 

Komunitas Sahabat Hijraku di Medan), h. 291 
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dilakukan tidak berfokus pada satu gerakan saja melainan bebrapa aspek 

gerakan keagamaan dan sosial.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Khairil Asmad mengenai Dakwah dalam 

Dimensi Politik dimana hasil penelitian ini diimplementasikankan dalam 

sebuah skripsi dengan penelitian kualitatif  dengan metode pengumpulan 

data deskriptif. Pada penelitian tersebut mengkaji peran politik dalam 

berdakwah, ditengah kehadiran HTI yang masuk ke Sulawesi selatan. 

Banyak yang tidak menyadari bahwa politik menyangkut kekuasaan, cara 

menggunakan kekuasaan serta proses pengelolaan pemerintahan dan 

negara maka politik termasuk salah satu alat untuk dakwah.
16

 Pandangan 

penulis pada penelitia tersebut hanya berfokus pada peran politik namun 

terkadang untuk meraih kekuasaan dakwah juga memiliki peran.  

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ponco Wibowo menngenai Politik dan 

Dakwah dalan Pandangan Fungsional DPW FPI Bandar Lampung 

menggunakan jenis penelitian lapangan dimana hasil penelitiannya dalam 

bentuk skripsi. Dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa Politik dan 

dakwah merupakan satu kesatuan unsur yang tak dapat terpisahkan. 

Melalui politik atau kekuasaan, dakwah akan dengan mudah dilakukan 

karena bisa dikendalikan dengan kekuasaan dan begitu sebaliknya jika 

berdakwah tanpa menggunakan politik akan kesulitan.
17

 Keterkaitan antara 

                                                           
16

 Khairil asmad, “Dakwah dalam Dimensi Politik (Studi Manajemen Dakwah Hizbut 

Tahrir Indonesia (HTI) di Desa Gentungan Kec . Bajeng Barat Kab. Gowa)”, Skripsi, (Makassar: 

Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2017), h. 11 
17

 Ponco Wibowo, “Politik dan Dakwah dalam Pandangan Fungsional DPW FPI Kota 

Bandar Lampung”, Skripsi, (Lampung: Fak. Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan, 

2017), h. 3 
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dakwah dan politik dapat menjadi alat untuk meraih kekuasaan dan dengan 

kekuasaan pula, dakwah dengan mudah dilakukan. Dalam penulisan 

skripsi ini penulis tidak mencantumkan metode penelitian yang digunakan. 

Dari lima kajian penelitian yang telah dijelaskan, maka peneliti 

mencoba mengidentifikasi perbedaan-perbedaan antara penelitian tersebut 

dengan penelitian ini. Perbedaan pertama yaitu pada variable penelitian, 

dimana penelitian ini mengkaji mengenai konstruksi ideologi, gerakan dan 

keterkaitan dakwah politik, dan komunitas hijrah. Sementara beberapa 

artikel tersebut hanya mengkaji satu variable penelitian dari penelitian ini. 

Perbedaan lainnya yaitu pada teori yang digunakan dalam penelitian dan 

metode penelitian bahkan salah satu kajian penelitian dalam bentuk skripsi 

memiliki susunan bab yang berbeda dan tidak memiliki bab metodologi 

penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Landasan Teori 

1. Teori Ideologi 

Ideologi adalah buah pikir seseorang yang mengandung nilai-

nilai dan sikap yang diyakini mampu memberi pengaruh terhadap sistem 

kehidupan manusia dan memperbaiki tatanan masyarakat. Menurut 

Anthony Downs, Ideologi merupakan gambaran verbal masyarkat yang 

sejahtera, dan merupakan upaya penting dalam konstruksi masyarakat. 

Dengan adanya ideologi dapat membentuk berbagai gerakan-gerakan 

politik masyarakat, juga mampu mengubah sistem poolitik suatu negara. 

Namun, menurut Kalr Max ideologi tak lain hanyalah suatu sistem 

kepercayaan untuk melanggengkan dan mempertahankan kepentingan 

kelompok sosial tertentu. 

 Realitanya, ideologi yang ciptakan oleh penggagasnya tidak 

pernah bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Ideologi tak lain 

hanya sebuah angan-angan yang sering kali gagal jika dihadapkan 

dengan realita. Anggapan bahwa adanya ideologi dapat mengatasi 

permasalahan yang ada tapi realitanya berbeda. Ideologi-ideologi yang 

ada berujung konflik akibat perbedaan pemikiran di masyarakat. 

Beberapa ideologi politik yang berkembang di masyarakat dan di yakini 

sebagai paham sebuah kelompok maupun negara.
18

 

                                                           
18

 Michael G. Roskin dkk, Pengantar Ilmu Politik (Jakarta: Kencana, 2016), h. 33 
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Ideologi politik bukanlah ideologi tunggal tetapi pada 

perjalanannya telah melahirkan banyak ideologi yang menjadi dasar 

sebuah negara-negara didunia. Liberalisme oleh Adam Smith lahir dari 

keinginanan rakyat Amerika atas kebebasan hidup. Liberalisme 

kemudian melahirkan ideologi-ideologi seperti ideologi sosialisme oleh 

Marx, Komunisme oleh Lenin, Nasionalisme oleh Mazzini, Fasisime 

oleh Mussolini, dan Islamisme oleh kelompok Salafi. Ideologi-ideologi 

tersebut menawarkan berbagai ide dan doktirn mengenai bagaimana 

seharusnya masyarakat bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan politik. 

Islamisme sebagai salah satu ideologi politik telah memberikan 

dampak  bagi peradaban dunia. Islam bukan hanya sekedar agama 

dengan ritual tertentu, tetapi telah menjadi sebuah ideologi bagi suatu 

kelompok masyarakat yang menginginkan syaria-syariat Islam menjadi 

landasan negara. Ideologi Islam lahir dari para pemikir-permikir politik 

Islam. Ibnu Abi Rabi‟, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Al-Farabi, Al-

Ghazali, dan Al-Mawardi adalah pemikir-pemikir Islam dengan 

pandangan tentang konsep negara yang berbeda. 

Ideologi Islam atau Islamisme merupakan paham mengenai 

bentuk tatanan negara yaitu negara Islam. Dimana, para penganut 

Islamisme menginginkan praktik-praktik politik saat ini harus 

menyerupai praktik politik Rasulullah saw. di Madinah. Kelompok-

kelompok Islamisme bertujuan membangun komunitas yang ideologis, 

mendirikan negara Islam dan menerapkan syariat Islam. Para pemikir-
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pemikir Islam dan kelompok-kelompok Islamisme menolak ajaran-ajaran 

Barat  dan modernisasi yang dianggap merusak nilai-nilai keislaman. 

Bagi penganut ideologi Islam, Al-Quran dan Hadis merupakan validasi 

sebagai rujukan hidup manusia. 

Eksistensi Islamisme memberikan pengaruh bagi kelompok 

gerakan-gerakan Islamis. Hal tersebut didasarkan kepada anggapan 

bahwa agama Islam terkonsolidasi dengan masyarakat, hukum dan 

politik. Kemunduran peradaban Islam yang disebabkan oleh ideologi 

sekuler Barat sehingga kelompok gerakan Islamisme mendorong 

reformasi dan revolusi kembali ke religio-politik sesuai dengan ajaran 

Al-Quran dan praktik politik Rasulullah saw. Untuk memulihkannya, 

maka doktrin-doktrin Barat harus digantikan dengan hukum-hukum 

Islam. Tetapi, ilmu pengetahuan dan teknologi tetap diterima dan 

dijalankan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Oleh karena itu, 

kelompok gerakan-gerakan Islam berjuang menegakkan kembali Ideologi 

islam dan membentuk negara Islam.
19

 

Unsur ideologi dalam Islam dan politik menjadi inheren karena 

hubungannya yang erat dengan sistem kekuasaan. Gerakan-gerakan serta 

aktivitas Islam politik yang terjadi adalah bentuk fungsi dari ideologi 

sebagai penggerak dan landasan pemikiran atau gagasan. Sebagai sebuah 

agama didalam Islam terdapat nilai dan ajaran yang bersifat ilahiah dan 

sempurna. Islam sebagai realitas sosial menjadi sebuah peradaban dan 
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 Syarifuddin Jurdi, Gerakan Sosial Islam Indonesia: Pertautan Wahdah Islamiyah dan 

gerakan Transnasional. (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 228 
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kultur bagi kehidupan manusia. Keberadaan Islam bukan hanya doktrin 

yang bersifat universal dan kontekstual tetapi kini telah 

memanifestasikan diri kedalam pranata-pranata sosial berdasarkan 

dinamika ruang dan waktu.
20

 

al-Qur‟an merupakan firman Allah swt. yang di turunkan kepada 

umat manusia sebagai sumber hidayah ke jalan yang lurus. Kehadiran al-

Qur‟an ialah untuk mengatur, mengarahkan, dan membimbing ummat 

manusia agar berhasil dalam dunia dan akhirat. Permasalahan-

permasalahan dunia dan akhirat telah di atur dalam al-Qur‟an, termasuk 

dalam urusan politik. al-Qur‟an telah menjelaskan etika politik yang 

sehat. Berbeda dengan ungkapan kaum sentiment Islam yang mengatakan 

bahwa Islam hanyalah sekedar persoalan akhirat saja, dan urusan politik 

harus dipisahkan dengan agama.
21

 

As-Sunnah merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada 

Rasulullah saw mencakup berbuatan, perkataan, maupun taqrirnya. 

Sunnah adalah tradisi normatif yang mengedepankan transdentalisasi 

perilaku yang dilakukan secara terus menerus dan merupakan 

pengejawantahan dari perilaku Rasulullah saw. Dimana sunnah Nabi 

dimuat kedalam teks hadis yang diyakini sebagai penjabaran dan sumber 

pedoman setelah al-Qur‟an.
22
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Transnasional merupakan istilah yang ditujukan kepada 

organisasi Islam yang bergerak dilintas Negara. Dimana pergerakannya 

melewati batas teritorial setiap Negara, artinya kelembagaannya 

berbasis internasional. Transnasional juga merupakan perpindahan ide 

atau gagasan antar individu, kelompok bahkan antar Negara. Gerakan 

organisasi berorientasi pada dasar penyatuan umat muslim di seluruh 

dunia.
23

 

Pada penelitian ini, fungsi teori ideologi sangat penting untuk 

mengkaji pemikiran-pemikiran yang ada pada Komunitas Hijrah 

Makasassar. Setiap kelompok masyarakat yang terbentuk tentu 

memiliki ideologi sebagai landasan dan cita-cita yang diperjuangkan. 

Maka peneliti berusaha mengkaji ideologi yang dibangun oleh 

Komunitas Hijrah sebagai kelompok yang mampu memobilisasi 

massa dan memberi pengaruh serta dampak bagi masyarakat. Sebagai 

sebuah kelompok keagamaan, Komunitas Hijrah menjadikan 

Islamisme sebagai ideologi politiknya. 
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2. Teori Gerakan Dakwah Politik 

Politik dalam bahasa Arab di sebut dengan Siyasah yang 

berarti mengatur kehidupan manusia yang dilaksanakan oleh negara atau 

pemerintahan.  Politik dalam pandangan Islam ada sejak zaman nabi, 

Rasulullah saw. menjadi sebuah teladan dalam berpolitik melalui praktik 

politik beliau. Prinsip politik dalam Islam berlandaskan keadilan, 

kejujuran, musyawarah, toleransi, hak dan kewajiban, penegakan hukum 

serta amar ma‟ruf dan nahi mungkar. 

Gerakan dakwah kini telah mencakup pembahasan mengenai 

berbagai aspek kehidupan baik pada aspek budaya, sosial dan  politik. 

Politik dalam hal ini menjadi sebuah gerakan dengan tujuan meraih 

kekuasaan, mempengaruhi, memimpin dan menciptakan kesejahteraan 

dalam bernegara yang sesusai dengan ajaran agama. Sebagai suatu 

sistem, politik memiliki pengaruh besar terhadap gerakan-gerakan negara 

berfungsi mengontrol, mengatur dan menindak segala gerakan juga 

sebagai alat dari gerakan tertentu.  

Dakwah politik atau da‟wah siyasiyyah adalah gerakan dakwah 

yang dilakukan dengan kekuasaan. Aktifitas dakwah ini yakni 

mendakwahkan ajaran Islam menjadi ideologi Negara atau setiap 

kebijakan pemerintah diwarnai dengan nilai-nilai Islam sehinggah syariat 

islam mendasi kehidupan politik bangsa. Dakwah dan politik memiliki 

tiga paradigma hubungan yang terkait yaitu paradigma simbiotik, 

integralistik dan instrumentalistik.  Dalam hubungan paradigma 
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simbiotik dimana dakwah memerlukan politik untuk berkembang yang di 

istilahkan “berdakwah dengan politik”, sedangkan politik memerlukan 

dakwah untuk meraih simpati dan mencitrakan diri. Paradigma 

intergralistik adanya integrasi antara kegiatan dakwah dan politik. 

Kemudian paradigma intrumentalistik dimana politik sebagai alat atau 

instrumen dalam berdakwah.
24

 

Melalui pendekatan politik memberikan dampak yang besar 

bagi keberhasilan Islamisasi utamanya dakwah Islamiyah. Di masa 

kontemporer, perkembangan politik Islam dengan peran pemimpin 

melalui negara atau kekuatan struktural sebagai alat atau instrumen yang 

menjamin pelaksanaan dan penyebaran ajaran-ajaran Islam dalam 

kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pada dasarnya terdapat dua 

pendekatan dakwah melalui jalur politik yaitu: 

 

1. Islamisasi negara demi Islamisasi masyarakat. Pendekatan ini 

berdasarkan oleh pemikiran mengenai negara dalam mengatur kehidupan 

masyarakat Islam sesuai dengan Hukum Islam atau disebut dengan 

pendektan Islam struktural. 

2. Islamisasi masyarakat dalam negara nasional. Pada pendekatan ini 

diamana negara tidak terlalu banyak mengatur kehidupan masyarakat. 

Namun, untuk mempertahankan ajaran Islam maka diperlukan 
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pendekatan Islamisasi masyarakat melalui jalur pemberdayaan 

masyarakat secara kultural juga dikenal sebagai Islam Kultural. 

Antara dakwah dan politik memiliki hubungan simbiosis 

mutualisme, dimana keduanya saling menguntungkan. Terhadap eskalasi 

strategi dakwah perlu melihat situasi dan kondisi sesuai dengan letak 

strategi tersebut diterapkan di masyarakat. Pada proses inilah strategi 

pendekatan politik diperlukan untuk memaksimalkan kegiatan dakwah di 

masyarkat.
25

 

Keterkaitan antara dakwah dan politik dapat mempengaruhi 

perkembangan masyarakat Islam. Beberapa ulama berpandangan bahwa 

dakwah dan politik tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat 

Islam. Sedangkan, beberapa lainnya beranggapan bahwa politik dan 

dakwah merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat dicampur 

adukkan. Bagai dua sisi mata uang, dakwah dan politik selalu memiliki 

titik temu sebagai sarana menata kehidupan manusia dalam upaya 

meningkatkan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. 

Sejarah perkembangan Islam di Indonesia sendiri tak terlepas dari 

peran antara dakwah dan politik yang dilakukan oleh para ulama atau 

lebih dikenal dengan Walisongo dalam menyebarkan agama Islam. 

Sebagaimana Raden Rahmad (Kanjeng Sunan Ampel) yang secara 

politik memiliki kedektan khusus dengan Raja Brawijaya V, atas 
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kedekatan politik tersebut sehingga kerajaan Majapahit memberikan 

keleluasaan dalam berdakwah hingga Islam berhasil membentuk kerajaan 

Islam pertama di Indonesia di daerah Demak.
26

  

Gerakan dakwah politik merupakan gerakan yang bertujuan untuk 

menyebarkan ajaran-ajaran sesuai dengan syariat Islam dalam hubungan 

berbangasa dan bernegara juga dalam menjalankan pemerintahan yang 

baik. Pesan-pesan politik yang dibalut dengan ajaran agama dalam 

kegiatan dakwah saat ini telah menjadi sebuah alat baru dalam mencapai 

tujuan-tujuan tertentu. Misalnya, dengan adanya kekuasaan politik atau 

hubungan antara ulama dan elite politik maka akan memudahkan 

kegiatan dakwah itu sendiri. Juga melalui media dakwah, para elite 

politik dapat menunjukkan eksitensi mereka dengan cara politik identitas 

agama. 

Dalam penelitian ini, teori gerakan dakwah politik digunakan untuk 

menganalisis gerakan dakwah politik yang ada di Komunitas Hijrah 

Makassar. Maraknya fenomena politik yang dibungkus dalam sebuah 

gerakan dakwah mungkin saja ada pada gerakan-gerakan dakwah yang 

dilakukan oleh Komunitas Hijrah Makassar, dimana dengan pengaruh 

dan jumlah massa yang banyak memungkinkan praktek-praktek politik 

terjadi. 
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Komunitas Hijrah Makassar sebagai objek penelitian, dimana peneliti 

akan menganalisis atau mengakaji konstruksi ideologi dan gerakan dakwah 

politik. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori ideologi politik yang 

berfokus pada Islamisme dan teori gerakan dakwah politik yakni Tabligh Akbar 

dan kajian yang bertujuan untuk menciptakan pemimpin yang Islamis dan 

penerapan syariat isalm dalam pembuatan kebijakan. Melalui dua teori tersebut 

maka akan menunjukkan konstruksi Ideologi Gerakan Hijrah. 

 

Komunitas Hijrah Makassar 

Ideologi Politik 

Islamisme 

Gerakan Dakwah Politik 

Tabliq Akbar dan Kajian 

(Pemimpin yang Islamis 

dan Penerapan Syariat 

Islam dalam Pembuatan 

Kebijakan) 

Konstruksi Ideologi 

Gerakan Hijrah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metodologi 

penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang 

berusaha untuk memperoleh pemahaman lebih baik tentang kompleksitas 

yang ada dalam interaksi manusia. Sehingga, dalam penelitian kualitatif 

memiliki beberapa poin utama yaitu: proses, pemahaman, kompleksitas, 

interaksi dan manusia. Dimana tujuan utama dalam penelitian kualitatif 

adalah manusia sebab manusia merupakan sumber utama masalah dan juga 

pemecah masalah. Selain itu, beberapa objek penelitian seperti kejadian, 

sejarah, foto, artefak dan lain sebagainya yang menyakut manusia dan 

kegiatannya.
27

 

Penelitian kualitatif merupakan metodologi penelitian yang 

memiliki budaya tertentu dalam ilmu sosial yang secara mendasar 

berhubungan dengan pengamatan terhadap manusia. Anggapan bahwa 

penelitian kulitatif tidak memiliki perhitungan tidak selamanya benar 

karena, beberapa penelitian kulitatif seperti dalam mendeskripsikan 
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sebuah fenomena ataupun masalah yang diteliti membutuhkan 

perhitungan dan berkaitan dengan angka-angka.
28

   

Ciri-ciri penelitian kualitatif sebagai berikut: 

a. Bersifat deskriptif 

b. Analisis data bersifat deduktif 

c. Sumber data adalah situasi yang wajar atau natural setting 

d. Peneliti sebagai instrumen penelitian 

e. Mengutamakan data langsung 

Dalam penelitian kualitatif terdapat pendekatan fenomenologi , 

pendekata ini digunkan untuk mengungkap suatu fenomena yang terjadi 

atau fenomena yang menjadi pengalam hidup dalam kelompok 

masyarakat tertentu. Fenomenologi berusaha memahami esensi dari suatu 

fenomena dengan riset filosofis dan psikologis secara universal dimana 

peneliti mereduksi pengalaman pribadi dari suatu fenomena dalam 

sebuah kelompok masyrakat dan mencari kesamaan maknanya, 

pengalaman pribadi tersebut merupakan data yang dikumpulkan oleh 

peneliti. 

Masalah penelitian ini pendekatan fenomenologi berfungsi 

untuk mengkaji gerakan dakwah dan politik oleh komunitas hijrah yang 

menjadi fenomena baru. Pendekatan fenomenologi berupaya membiarkan 

realitas mengungkapkan dirinya sendiri secara alami melalui “pertanyaan 

pancingan”, subjek penelitian dibiarkan menceritakan segala macam 
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dimensi pengalamannya berkaitan dengan sebuah fenomena/peristiwa.
29

 

Dalam kehidupan masyarakat terdapat beberapa individu yang 

menunjukkan perilaku tertentu, hal itu merupakan relasi antara 

pandangan atau pemikiran individu tersebut. Dimana relasi tersebut 

bersifat obyektif dan interpretatif.
30

 

 

2. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dan yang menjadi 

objek penelitian ini Yaitu Komunitas Hijrah “Project Dakwah”. Project 

dakwah merupakan sebuah gerakan keagamaan yang memiliki struktur 

kepengurusan yang jelas dan membawahi beberapa komunitas 

keagamaan lainnya seperti komunitas sahabat hijrah yang tersebar 

dibeberapa daerah di Sulawesi Selatan. Selain itu, project dakwah juga 

menjadi lembaga yang konsisten menyelenggarakan event-event dan 

program-program dakwah di Kota Makassar dengan melibatkan pemuda-

pemuda dalam kegiatannya.  

 

B. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan fenomenologi yaitu melalui 1) literatur-literatur dari penelitian 

sebelumnya, 2) informasi dari perspektif masyarakat yang akan menjadi 
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subjek penelitian 3) pengalaman pribadi, ketiga sumber data utama ini 

diharapkan mampu mengkaji dan memecahkan permasalahan dari 

penelitian ini. Sumber data perlu dikelompokkan terlebih dahulu sebelum 

dipakai dalam proses analisis, pengelompokkan disesuaikan dengan 

karakteristik  sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupkan sumber data yang memuat data 

utama yakni data yang diperoleh secara langsung dilapangan, misalnya 

narasumber atau informan dimana pada penelitian ini, informan 

merupakan ketua Komunitas Hijrah, tokoh-tokoh agama, serta beberapa 

anggota Komunitas Hijrah. Data primer adalah data utama yang digunakan 

untuk memecahkan masalah dalam penelitian untuk memperoleh data 

primer peneliti dapat melakukan: 

a. Transkip Wawancara  

b. Catatan lapangan 

c. Foto maupun rekaman lapangan 

 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang 

diambil tidak secara langsung dilapangan melaikan dari sumber yang 

sudah dibuat oleh orang lain, misalnya: buku, dokumen, foto, dan statistik. 

Dalam penelitian sumber data sekunder dapat digunakan sebagai 
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pelengkap dari sumber data primer dan dapat pula berfungsi sebagai 

sumber data utama apabila sumber data primer tidak ada dalam penelitian. 

 

C. Tehnik Pengumpulan Data 

1. Observasi   

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara 

sistematik kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan 

hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang 

dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti 

mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap 

selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu 

mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga 

peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus 

menerus terjadi.
31

 

Adapun dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan 

menghadiri kegiatan-kegiatan dakwah Project Dakwah yang diadakan 

di kota Makassar, untuk menganalisis bagaimana proses kegiatan, gaya 

berdakwah, dan pesan-pesan dakwah yang disampaikan. Selain itu, 

peneliti juga melakukan observasi di beberapa akun sosial media 

Project Dakwah baik pada akun Youtube dan Instagram. 
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2. Wawancara 

Teknik wawancara merupakan teknik penggalian data melalui 

percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak 

atau lebih. Pewawancara (interviewer) adalah orrang yang memberikan 

pertanyaan, sedangkan sedangkan orang yang diwawancarai 

(interviewer) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan 

jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Teknik wawancara dipilih 

peneliti untu memperoleh data yang lebih banyak, akurat, dan 

mendalam.
32

 

Teknik wawancara dalam metode pengumpulan data bergantung 

pada kemampuan peneliti melakukan wawancara terhdap informan 

atau narasumber, dimana wawancara diawali dengan mengemukakan 

topik inti yang menjadi bahan penelitian agar informan atau 

narasumber mampu memberikan informasi yang diinginkan peneliti. 

Dengan metode wawancara peneliti mampu memperoleh data 

yang banyak jika peneliti mengumpulkan banyak narasumber dan 

memberikan pertanyaan yang mendalam, namun dalam wawancara 

terkadang memicu kesalahpahaman atau kurangnya keterbukaan dari 

informan maka diperlukan pendekatan dan interksi yang baik. 

Terdapat tiga jenis wawancara dalam penelitian kualitatif yaitu:
33
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a. Wawancara Tidak Berstruktur, Pertanyaan pada wawancara ini 

memiliki satu kata kunci sesuai topik pembicaraan dan tidak 

menetapkan susunan pertanyaan sebelumnya. Wawancara ini 

bersifat fleksibel dan bebas memberikankan peranyaan kepada 

informan atau narasumber. 

b. Wawancara Semi Bestruktur, wawancara yang dilakukan 

dimulai dari sebuah isu yang dicakup dalam pedoman 

wawancara. Namun, setiap informan tidak mendapatkan 

pertanyaan yang sama. 

c. Wawancara Berstruktur, wawancara ini jarang digunakan pada 

penelitian kualitatif karna memiliki keterbatasan dalam 

memperoleh data karena para informan mendapatkan 

pertanyaan yang sama. 

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan 

mengumpulkan informasi dari dokumen berupa jurna, buku, berita, 

maupun catatan pribadi infroman dan lain sebgainya.
34

  Dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh data dengan cara . dimana peneliti 

menganalisis dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan dari objek 

penelitian.  
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4. Penelusuran Data Online 

Penelusuran data online merupakan metode pengumpulan data 

yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari internet maupun 

situs-situs online yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan 

membatu peneliti sebagai data tambahan yang melengkapi kurangnya 

data-data yang diperoleh dari sumber data sebelumnya.
35

 

 

D. Tehnik Pengolahan dan  Analisis Data 

1. Tehnik Pengolahan data 

Pada proses analisis data diawali dengan mengamati data-data yang 

telah dikumpulkan dari berbagai sumber baik dari proses wawancara, 

observasi, pengumpulan dokumen maupun data online. Setelah mangamati 

dan mengkaji data-data tersebut kemudian diadakan reduksi data dengan 

melakukan abstraksi yang merupakan rangkuman proses, data-data inti, 

dan informasi yang perlu dipertahankan sehingga terjaga keabsahannya 

dan menentukan pola dan temanya. Langkah selanjutnya ialah menyusun 

data yang diperoleh kemudian menguraikan dan mengkategorikan. Tahap 

akhir yaitu memeriksa kelengkapan data secara menyeluruh dan keaslian 

dari sumber data tersebut serta kemampuan data tersebut dalam 

memecahkan masalah penelitian dengan menjadikannya suatu teori 

subtansif. 
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2. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis Spradley yang 

merupakan metode analisis data kualitatif, dikemukakan oleh James 

Spradley pada tahun 1980. Ada empat tahap analisis data yang diselingi 

dengan pengumpulan data yaitu:
36

 

 

1. Analisis domain 

Analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan 

menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau obyek penelitian. 

2. Analisis taksonomi 

Analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan 

domain yang telah ditetapkan menjadi cover term oleh peneliti dapat 

diurai secara lebih rinci dan mendalam melaui analisis taksinomi. 

3. Analisis komponensial 

Pada analissi komponensial ini yang dicari untuk diorganisasikan 

dalam domain bukanlah keserupaan dalam doamin, tetapi justru yang 

memiliki perbedaan atau kontradiktif. 

4. Analisis tema kultural 

Discovering cultural thems, sesungguhnya merupakan upaya mencari 

“benang merah” yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian berfungsi membantu dalm proses pengumpulan 

data. Instrumen yang dapat digunkan antara lain: 

1. Penelitian itu sendiri; dalam penelitian kualitatif, penelitian haru 

dilakukan langsung kelapanagan dan tidak boleh di wakili. 

2. Pedoman Wawancara; di gunakan agar wawancara yang di lakukan 

dengan narasumber menjadi sistematis dan efisien. 

3. Pedoman Obserfasi; berfungsi agar obserfasi sesuai dengan tujuan. 

4. Buku Catatan; untuk mencatat hal-hal penting agar tidak terlewatkan 

5. Handphone; media yang digunakan untuk memperoleh data yang 

bersifat digital seperti rekaman, mengambil gambar dan lain 

sebagainya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Letak Georafis 

Makassar merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan yang 

berada di sebelah selatan pulau Sulawesi. Sebelumnya kota Makassar 

disebut dengan  Ujung Pandang. Secara geografis, terletak pada koordinal 

antara 119° 18‟ 27,97” sampai 119° 32´31,03” bujur timur dan 5° 30´18” - 

5° 14‟ 49” lintang selatan. Ketinggian kota ini bervariasi antara 0-25 meter 

dari permukaan laut, suhu udara antara 20°c - 32°c, memiliki garis pantai 

sepanjang 32 km dan areal seluas 175,77 kilometer persegi, serta terdiri 

dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan.  

Kota Makassar terletak pada persimpangan jalur lalu lintas dari 

arah selatan dan utara dalam pulau Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat 

ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah Utara ke wilatah 

Selatan Indonesia membuat kota Makassar menjadi wilayah strategis di 

pulau Sulaweis. Diapit oleh dua muara sungai yaitu sungai Tallo yang 

bermuara dibagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di 

selatan kota Makassar. Adapun luas wilayah kota Makassar yaitu kurang 

lebih 175,77 Km
2
 daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar, 

dengan jumlah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km
2
.
37
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Secara administratif, kota Makassar terbagi dalam 15 wilayah 

kecamatan dengan 153 kelurahan, dengan  batas-batas wilayah 

administrative sebagai beriku: 

 Sebelah Utara : Kabupaten Maros 

 Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa 

 Sebelah Timur : Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa 

 Sebelah Barat : Selat Makassar 

Wilayah administrasi kota Makassar yang terdiri dari 15 kecamatan 

yaitu:
38

 

 Kecamatan Mariso 

 Kecamatan Mamajang 

 Kecamatan Tamalate 

 Kecamatan Rappocini 

 Kecamatan Makassar 

 Kecamatan Ujung Pandang 

 Kecamatan Wajo 

 Kecamatan Bontoala 

 Kecamatan Ujung Tanah 

 Kecamatan Kep. Sangkarrang 

 Kecamatan Tallo 

 Kecamatan Biringkanya 
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 Kecamatan Tamalanrea 

2. Keadaan Penduduk 

Berdasarkan proyeksi Penduduk tahun 2020 penduduk kota 

Makassar sebanyak 1.484.912 jiwa, dimana persebaran penduduk di tiap 

kecematan dapat dilihat sebagai berikut:
39

 

 

TABEL 1 

Tabel Jumlah Penduduk Kota Makssar 

 

Kemcamatan Laki-Laki Perempuan Penduduk 

Mariso 30.087 30.155 60.242 

Mamajang 29.453 30.490 59.943 

Makassar 42.693 43.499 86.192 

Ujung Pandang 12.566 13.300 25.866 

Wajo 15.854 15.754 31.599 

Bontoala 28.751 29.064 57.815 

Tallo 76.873 75.414 152.287 

Ujung Tanah 19.092 18.915 38.007 

Panakukang 73.266 73.494 146.760 

Tamalate 94.718 94.117 188.835 

Biringkanya 105.929 105.566 211.495 
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Manggala 76.803 76.749 153.552 

Rappocini 75.322 77.947 153.269 

Tamalanrea 52.290 52.151 104.441 

Kep. Sengkarrang 7.272 7.337 14.609 

TOTAL 740.960 743.952 1.484.912 

Sumber: dukcapil.makassar.go.id 

 

Setiap tahunnya jumlah penduduk di kota Makassar mengalami 

peningkatan yang menyentuh angka 100.000 orang per tahun. Hal tersebut 

di akibatkan oleh tingkat urbanisasi yang tinggi, dimana penduduk 

pendatang didominasi oleh pelajar dan mahasiswa dari daerah diluar kota 

Makassar. Selain itu, Makassar sebagai kota perekonomian di wilayah 

Indonesia Timur menjadi kota tujuan bagi para migrasi penduduk daerah 

pedesaan yang mencari pekerjaan atau penghidupan di kota Makassar. 

Kota Makassar merupakan kota dengan masyarakat yang 

heterogen. Heterogenitas sosial dapat diidentifikasi oleh keberagaman 

etnis yaitu Bugis, Makassar, Mandar, Toraja dan beberapa etnis lokal 

lainnya. Selain keberagaman etnis, masyarakat kota Makassar sendiri 

hidup berdampingan dengan perbedaan agama. Meskipun begitu, Islam 

menjadi agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Makassar.
40

 

Sebagai kota dengan jumlah penduduk paling banyak di Sulawesi 

Selatan dan sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia seiring 
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dengan kemajuan masyarakatnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, 

sosial, budaya dan politik, dengan kondisi penduduk yang heterogen 

menjadikan Kota Makassar sebagai salah satu tempat terbentuknya 

berbagai kelompok-kelompok masyarakat. Gerakan keagamaan, buruh, 

mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya telah mewarnai proses 

perjalanan kota Makassar. Kemajuan pola pikir, dan perkembangan zaman  

menuntun masyarakat menciptakan perubahan-perubahan dalam 

kehidupan sosial. 

Kantor Project Dakwah sendiri terletak di Waduk Antang Kel. 

Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar. Kantor tersebut merupakan 

bandan zakat yaitu Baitulmaal Muamalat yang bermitra dengan Project 

Dakwah. Di samping kantor Baitulmal Muamalat terdapa kedai Project 

Dakwah yang juga menjadi tempat kegiatan-kegiatan dakwah dan kegiatan 

keagamaan lainnya diadakan. Sementara kajian rutin mingguan diadakan 

di masjid Nur Alam Nur di Kec. Panakukang, Kota Makassar dan kegiatan 

dakwah lainnya yang di adakan di smasjid-masjid di wilayah kota 

Makassar.
41
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B.  Profil Komunitas Hijrah Makassar  

1. Sejarah Komunitas Hijrah 

Komunitas hijrah merupakan salah satu gerakan keagamaan 

yang ada di Kota Makassar. Dimana komunitas ini sebagai wadah 

bagi para pemuda kota Makassar untuk memperdalam ilmu agama 

Islam dan lingkungan yang tepat dalam mempertahankan ketakwaan. 

Sebagai bentuk kesadarn diri, manusia merupakan makhluk yang 

diberi akal pikiran yang akan terus menginginkan perubahan dalam 

diri. Konteks hijrah manusia yang menginginkan perubahan spiritual 

dalam dirinya harus lebih mendekatkan diri kepada Allah swt. Hijrah 

secara Bahasa adalah perpindahan tempat sebagaimana rasulullah saw. 

dan para pengikutnya berhijrah dari Mekkah ke Madinah. Menurut 

Ibrohim mengklasifikasi pemaknaan hijrah dalam tiga jenis, yaitu: 

hijrah makaniyah (perpindahan teritorial), hijrah nafsyiah 

(perpindahan spiritual), dan hijrah amaliyah (perpindahan perilaku).
42

  

Kata hijrah yang identik dengan hak pribadi individu 

kemadian menjadi sebuah gerakan kolektif yang memobilisasi 

masyarakat untuk menambah ilmu agama dan memperbaiki diri. 

Menurut informan seseorang tidak mampu memilih jika tidak 

mengetahui pilihannya. Artinya, seseorang tidak dapat berhijrah jika 

tidak mengetahui makna hijrah. Peran dakwah menjadi metode untuk 

memberi pengetahuan tentang manfaat hijrah, keutamaan berhijrah, 
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dan hasil dakwah tersebut adalah keinginan orang-orang untuk 

berhijrah.
43

 Keutamaan untuk berhijrah di jalan Allah swt. terdapat 

dalam firman-Nya Seperti dalam QS An-Nisa‟/ 4: 100. 

 

رًا وََّسَعةً   ِجرًا ُمَها َ  بَ ْيِتو َ  ِمنْ  ِيَّْرُجْ  َوَمنْ  َ   َوَمْن ي َُّها ِجْر ِفْ َسِبْيِل اللّ ِو َيَِْد ِِف اْْلَ ْرِض ُمر َغًما َكِثي ْ

وِ  َعَلى َ  اَْجرُه َوَقعَ  فَ َقدْ  اْلَمْوتُ  يُْدرِْكوُ  ُثَّ  َ  َوَرُسْولِو اللّ وِ  ِاََل  ارَِّحْيمً  َغُفْورًا اللّ وُ  نَ  وََكا َ   اللّ   

 

Terjemahnya: 

"Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan 

mendapatkan di Bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki) 

yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud 

berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian 

menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka 

sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah 

Maha Pengampun, Maha Penyayang."
44

 

 

Dakwah adalah salah satu ikhtiar untuk mengajak orang-

orang berhijrah karena dalam dakwah terdapat pesan-pesan moral 

agama yang disampaikan membuat orang tertarik untuk berhijrah. 

Kata dakwah berasal dari Bahasa Arab yang berarti mengajak, 

menyeru, atau memanggil. Secara definitif dakwah adalah rangkaian 

kegiatan yang bertujuan mengajak manusia ke jalan Allah swt. agar 

manusia memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dakwah 

memiliki pengertian yang luas, tidak hanya berarti suatu usaha untuk 
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menyiarkan agam Islam, tetapi berarti juga sebagai suatu gerakan 

ishlah (perbaikan) dalam kehidapan manusia. 
45

 

Alasan dakwah dan hijrah menjadi sebuah gerakan adalah 

karena pendakwah atau ulama merupakan karyawan Allah saw. 

bertugas untuk menyampaikan firman-firman-Nya. Dakwah dan hijrah 

harus menjadi sebuah gerakan dengan gerakan tersebut yang pada 

akhirnya gelobang hijrah akan lebih kuat jika dilakukan bersama dan 

melibatkan banyak komponen maka akan mempercepat proses hijrah. 

Proses awal terbentuknya Komunitas Hijrah berawal dari 

kejadian atau bencana alam yang terjadi di kota Palu Sulawesi Tengah 

pada tahun 2018. Bencana alam tersebut membuat beberapa 

masyarakat sadar akan kekuasaan Allah swt. Banyaknya masyarakat 

yang mengambil hikma dari kejadian tersebut sehingga mereka ingin 

memperbaiki diri dan lebih memperdalam ilmu agama.  

Kemudian masyarakat cenderung menghadiri kajian-kajian 

yang ada di kota Makassar. Berawal dari media sosial yang massif 

menyebarkan potongan video-video dakwah sehingga menarik orang 

untuk berhijrah. Selain itu, dengan mendatangi kegiatan kajian-kajian 

langsung di kota Makassar. Sejarah pembentukan Project Dakwah 

bermula dari beberapa pemuda yang ingin membangun sebuah 

komunitas dakwah untuk pemuda kota Makassar atas keresahannya  

mengenai kondisi generasi muda bangsa yang sangat jauh darinilai-

                                                           
45

 Faisal Ismail, Studi Islam Kontemporer, h. 203-204 



 

45 
 

nilai agama dan moral. Apa lagi bencana atau musibah yang terjadi 

akibat banyaknya perbuatan maksiat, sehingga dikhawatirkan akan 

mengundang murka Allah swt. kepada ummatnya.
46

 

Pada tanggal 24 Februari 2019, Project Dakwah diresmikan 

di Masjid Baiturrahman Makassar dan dilanjutkan dengan Tabligh 

Akbar. Project Dakwah Indonesia adalah lembaga dakwah yang 

bergerak dalam pengelolaan event-event dan program-program 

dakwah yang menyasar pemuda-pemuda. Project dakwah memiliki 

tekad untuk menjadi motor penggerak dakwah terkhusus untuk 

perbaikan generasi bangsa dengan mengedepankan gaya dakwah yang 

lembut, kreatif, dan penuh hikmah.
47

 

Project Dakwah memiliki beberapa program kegiatan salah 

satunya Sul-Sel Berhijrah. Dengan adanya program tersebut maka 

dibentuklah komunitas yang merupakan bagian dari Project Dakwah 

yaitu Komunitas Sahabat Hihrah Makassar. Dibentuknya Komunitas 

Sahabat Hijrah Makassar adalah untuk mengajak pemuda-pemuda 

hijrah secara kaffah. Hijrah secara kaffah adalah hijrah secara 

menyeluruh yakni mengamalkan seluruh ajaran Islam tidak hanya 

menjalankan atau mengamalkan sebagaian ajaran agama dan 

meninggalkan sebagaiannya. Hijrah secara kaffah mengatur hubungan 
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manusia dengan Tuhan, dan hubungan sosial mencakup masyarakat, 

budaya, politik, teknologi dan sebagainya.
48

 

 

2. Program-program Komunitas Hijrah 

Adapun beberapa program dari Project Dakwah yaitu: 

a. Sulawesi-Selatan Berhijrah 

Program Sul-Sel Berhijrah ini  bertujuan mengajak para pemuda dan pemudi 

untuk berhijrah memperbaiki diri dalam Islam dan diselenggarakan 

dibeberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan, seperti:
49

 

 Makassar Berhijrah 

 Maros Berhijrah 

 Gowa Berhijrah 

 Luwu Berhijrah 

 Sinjai Berhijrah 

 Wajo Berhijrah 

 Sidrap Berhijrah 

 Bulukumba Berhijrah 

 

 

b.  Program Bulanan 
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 Tabligh Akbar 

 Goes to Campus 

 Goes to School 

 Kopdar 

 

c. Program Mingguan 

 Ngaji On The Street 

 Sharing Time 

 Hijrah Progres 

 

3. Pembina Komunitas Hijrah 

Komunitas Sahabat Hijrah Makassar dan Project dakwah yang 

menjadi objek penelitian dibentuk oleh tokoh-tokoh yang sama yaitu, 

Ustadz Akram Ibnu Umar, Ustadz Fakhrurrazi, dan Ustadz Muhammad 

Ikhwan Jalil. Berikut penjelasan singkat mengenai ketiga tokoh agama 

tersebut. 

a. Ustadz Akram Ibnu Umar 

Ustadz Akram Ibnu Umar atau Ustadz Akram nama sapaannya 

merupakan putra daru Ustadz Umar Soleh yakni salah satu kader awal 

dan ulama pendiri Wahdah Islamiyah yang dulunya bernama Yayasan 

Fathul Muin.
50

 Ayahnya yang merupakan ulama besar Wahdah Islamiyah 
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tentu mempengaruhi latar belakang pendidikan Ustadz Akram. Latar 

belakang pendidikannya dimana beliau bersekolah di Pesantren Al-Iman 

Wahdah Islamiyah di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan dan 

melanjutakan di SMA Islam Wahdah Islamiyah. 

Meskipun memiliki pendidikan di Wahdah Islamiyah tetapi Ustadz 

Akram belum menjadi kader resmi dari lembaga Wahdah Islamiyah. 

Ustadz Akram tengah menjalankan proses kaderisasi dan pembinaan 

sebelum akhirnya menjadi kader resmi.
51

 Menjadi seorang putra dari 

salah satu ulama besar Wahdah Islamiyah dan pendidikannya menjadi 

alasan mengapa Ustadz Akram ingin bergabung dengan kelembagaan 

Wahdah Islamiyah. 

Kesadarn dan keinginannya untuk berhijrah sehingga membuat 

sebuah komunitas bagi kalangan pemuda yaitu Project Dakwah dan 

menjadikannya sebagai wadah untuk memperdalam ilmu agama. Ustadz 

Akram kini menjabat sebagai direktur Project Dakwah dengan merekrut 

pemuda-pemuda menjadi bagian dalam kepengurusannya. Ide membuat 

gerakan dakwah dan menarik simpati para pemuda Makssar hingga 

Project Dakwah menjadi sebuah gerakan keagamaan besar di Kota 

Makassar. 

 

b. Ustadz Muhammad Fakhrurrazi Anshar, B,Sh., MA.  
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Ustadz Fakhrurrazi merupakan tokoh agama di Komunitas Sahabat 

Hijrah Makassar dan Project Dakwah yang selalu di branding dalam 

setiap kegiatan dakwah. Eksistensinya di media sosial dan kedekatannya 

dengan tokoh-tokoh politik, agama dan publik figur menjadi daya tarik 

bagi masyarakat untuk mengikuti kajian-kajiannya dan bergabung dalam 

komunitas hijrah. 

Beliau menempuh pendidikan program sarjana dan magister di 

Universitas Internasional Afrika, Sudan. Sekaligus menjadi Ketua Dewan 

Pimpinan Luar Negeri Wahdah Islamiyah yang ada di Sudan. 

Pernyataannya dalam wawancara mengenai keterlibatannya dalam 

Wahdah Islamiyah adalah karena Ustadz Fakhrurrazi merupakan 

menantu dari Dewan Syuro Wahdah Islamiyah yakni Ustadz Muhammad 

Ikhawan Jalil dan beliau berada dalam lingkungan Wahdah Islamiyah.
52

 

Ustadz Fakhrurrazi merupakan salah satu pendiri Project Dakwah 

dan Komunitas Sahabat Hijrah, yang mana pada awalnya merupakan 

Sahabat Hidayah dan Al-Amin Community kemudian dibentuklah 

Project Dakwah yang dimana Ustadz Fakhrurrazi sebagai pembina. 

Selain menjadi pembina Project Dakwah Ustadz Fakhrurrazi juga 

menjadi direktur Markaz Hijrah Indonesia mendirikan STQ MHI 

(Sekolah Tahfizul Quran Markaz Hijrah Indonesia) di Makassar, beliau 

selaku direktur dan pengajar.  
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Dengan membentuk dan mendirikan beberapa gerakan-gerakan 

keagamaan memperlihatkan konsistensi Ustadz Fakhrurrazi dalam dunia 

dakwah dan kepeduliaanya terhadap agama Islam di Indoneisa. Beliau 

telah memberikan wadah bagi umat muslim unntuk memperdalam ilmu 

agama dan menjaga hubungan ummat muslim.  

 

4. Visi dan Misi Komunitas Hijrah 

a. Visi 

Menjadi penggerak dakwah sekaligus fasilitator dakwah yang 

professional, transparan dan menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat. 

b. Misi  

 Memberikan pelayanan dakwah yang penuh kelembutan 

sehingga citra dakwah menjadi lebih diterima masyarakat. 

 Meningkatkan nilai penggerak dakwah. 

 Menjadi mitra pemerintah dalam perbaikan generasi bangsa. 

 Mengelola Sumber Daya Manusia yang unggul dan berakhlak 

mulia. 

 membuat pelatihan-pelatihan kerjasama dengan mitra-mitra 

dakwah. 
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5. Struktur Kepengurusan Komunitas Hijrah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Direktur Project Dakwah Indonesia, 2020 

 Keterangan: 

1. Direktur    : Muh. Akram Ibnu Umar 

2. Wakil Direktur  : Alim Mufassir 

3. Sekretaris   : Muhannad Asyhari Rais 

4. Bendahara  : Dedi Mulya Arif, S.Ak 

5. Desain Grafis  : Akbar Nasir 

6. Admin dan Database : Ami Alfiyanti Yususf 

7. Sarana dan Prasarana : Muhammad Saleh 

8. Sosial dan Komunikasi : Hisyam Ihsan, S.Kom
53
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Project dakwah memiliki dua puluh orang anggota inti yang bertugas 

sebagai penyelenggara program-program dakwah. Dimana project dakwah 

merupakan lembaga yang menaungi segala aktivitas dakwah di Kota 

Makassar. Para anggota project dakwah ini memiliki latar belakang yang 

berbeda sebagaian besar merupakan mahasiswa, beberapa merupakan 

pegawai yang bekerja di Bank Muamalat yang mana juga merupakan mitra 

dari project dakwah, beberapa sebagai pengajar di Taman Pendidikan al-

Qur‟an yang dibuat oleh project dakwah dan beberapa bekerja di kedai yang 

merupakan salah satu usaha dari project dakwah. Jadi project dakwah bukan 

hanya sebuah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan dakwah tetapi 

merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibeberapa bidang. 

Dua puluh orang anggota project dakwah merupakan para pemuda-

pemuda Makassar yang memiliki keinginan untuk membuat sebuah kelompok 

atau komunitas yang menjadi tempat untuk belajar dan memperdalam ilmu 

agama, agar memiliki lingkungan atau pergaulan yang tepat untuk istiqomah 

dalam berhijrah, berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan dakwah sehingga 

memberi manfaat bagi masyarakat khususnya di Kota Makassar. Selain itu, 

ketertarikan para pemuda untuk bergabung dalam anggota project dakwah 

juga karena tersedianya ruang bagi mereka untuk mengembangkan potensi 

diri dengan disediakannya berbagai pekerjaan di cabang usaha yang dibangun 

oleh project dakwah juga sebagai sumber penghasilan.  
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C. Konstruksi Ideologi Komunitas Hijrah Makassar 

Setiap pembentukan sebuah kelompok masyarakat tentunya 

didasari oleh sebuah ideologi. Ideologi menjadi landasan penentu arah 

gerakan kelompok tersebut. Berbagai ideologi telah berkembang di 

Indonesia. Islam sebagai salah satu ideologi besar yang memberikan 

pengaruh terhadap kehidupan sosial, budaya, dan politik mayarakat. 

Eksistensi Islam sebagai ideologi di Indonesia tak terlepas dari besarnya 

jumlah penduduk yang penganut agama Islam.  

Komunitas Hijrah Makassar adalah perkumpulan pemuda-pemuda 

Makassar yang menyatukan pemikiran dan tujuan mereka untuk 

memperdalam ilmu agama, meningkatkan keimanan dan menegakkan 

syariat-syariat Islam.  Keinginan untuk berhijrah secara kaffah yang berarti 

menjadi lebih baik secara menyeluruh sesuai ajaran Islam. Keislaman yang 

begitu kuat sejalan dengan pemikiran mereka terhadap konsep kehidupan 

yang berpedoman terhadap ajaran-ajaran al-Qur‟an dan Hadist. 

Dasar pemikiran Komunitas Hijrah sendiri tak terlepas dari aliran 

Wahdah Islamiyah yang secara langsung diterapkan oleh ulama-ulamanya. 

Sebagai organisasi massa (ormas) besar yang ada di Indonesia, Wahdah 

Islamiyah berkembang sejalan dengan nilai, ideologi dan politik. Dimana 

dasar pemahaman dan amaliyahnya bersumber dari al-Qur‟an dan sunnah 

(Manhaj Ahlussunnah Wal Jama’ah). Eksistensi Wahdah Islamiyah 

khususnya di Sulawesi Selatan sebagai wadah terhadap gerakan-gerakan 

dakwah kemudian berkembang dalam bidang pendidikan, sosial, informasi, 
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kesehatan dan lingkungan hidup. Komunitas Sahabat Hijrah Makassar dan 

Project Dakwah merupakan bagian dari perkembangan Wahdah Islamiyah 

dibidang dakwah.  

Salah satu ulama yaitu Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil segabai 

murabbi yang mengajarkan empat pegangan penting dalam hidup kepada 

anggota Komunitas Hijrah yaitu:
54

 

1. Akidah. 

Akidah merupakan keimanan yang teguh seseorang terhadap Allah swt. 

dengan melaksanakan kewajiban, bertauhid, dan taat kepada-Nya. Serta 

beriman kepada Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab-Nya, ketetapannya dan 

bersumberi dari al-Qur‟an dan Hadis. 

2. Ibadah. 

Ibadah adalah segala perkara yang dicintai oleh Allah swt., yang berupa 

perkataan atau perbuatan yang tampak (dzahir) atau pun yng tidak 

tampak (batin). Ibadah jasmaniah, rohania, dan amaliyah merupakan 

jenis ibadah dalam Islam. 

3. Akhlak.  

Akhlak yaitu segala perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad saw. 

yang harus diteladani oleh seorang muslim. Akhlak yang bersumber 

dari al-Qur‟an dan Hadis adalah akhlak yang Islami yang menjadi 

indikator seorang muslim yang baik atau buruk. 

4. Mu’amalah 
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Mu‟almah merupakan segala kegiatan yang mengatur tata cara hidup 

sesama ummat manusia dalam kehidupan sehari-hari atau hubungan 

antar manusia agar saling membantu demi terciptanya masyarakat yang 

harmonis. Diantaranya seperti jual beli, utang piutang dan lain 

sebagainya. 

Syariat-syariat Islam yang dipegang teguh oleh anggota atau 

pengikut Komunitas Sahabat Hijrah Makassar dan menjadi pedoman serta 

landasan dalam melakukan berbagai aktivitas dalam segala sisi kehidupan. 

Islam yang melekat, mempengaruhi pandangannya dalam melihat proses 

politik di Indonesia. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mencoba menganalisis 

bagaimana project dakwah sebagai sebuah gerakan dan komunitas hijrah 

dalam konstruksi ideologi. Terdapat beberapa komponen yang mendasari 

pandangan, argument, dan cara mereka melihat sebuah fenomena politik dan 

menunjukkan bagaimana kontruksi ideologi mereka. Ideologi oleh 

komunitas hijrah Makassar di pengaruh oleh beberapa konstituen. Peneliti 

kemudian menemutukan empat konstituen yang mendasari konstruksi 

ideologi komunitas hijrah sebagai berikut: 

a. Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an merupakan firman Allah swt. yang di turunkan 

kepada umat manusia sebagai sumber hidayah ke jalan yang lurus. 

Kehadiran al-Qur‟an ialah untuk mengatur, mengarahkan, dan 

membimbing ummat manusia agar berhasil dalam dunia dan akhirat. 
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Permasalahan-permasalahan dunia dan akhirat telah di atur dalam al-

Qur‟an, termasuk dalam urusan politik. al-Qur‟an telah menjelaskan 

etika politik yang sehat. Berbeda dengan ungkapan kaum sentiment 

Islam yang mengatakan bahwa Islam hanyalah sekedar persoalan 

akhirat saja, dan urusan politik harus dipisahkan dengan agama.
55

 

Project dakwah sebagai sebuah kelompok dan gerakan Islam 

tentu saja menjadikan firman-firman Allah swt. sebagai rujukan utama 

dalam menjalankan setiap kegiatannya. Sebagai lembaga dakwah di 

kota Makassar dimana sudah menjadi keharusan untuk menyiarkan 

ayat-ayat al-Qur‟an bagi ummat muslim karena menurutnya pendakwah 

merupakan karyawan Allah swt. di muka bumi. Setiap gerakan yang 

berlandaskan oleh al-Qur‟an semata-mata hanya untuk memperoleh 

ridho Allah swt. Tak terkecuali sikap politik mereka, bahwa politik dan 

agama adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. 

Dalam penelitian ini, jelas bagaimana ketua dan pembina 

sekaligus tokoh agama project dakwah dalam memberikan 

tanggapannya mengenai isu-isu politik dimana mereka selalu 

mengaitkan sebuah masalah, isu, atau fenomena politik dengan ayat-

ayat al-Qur‟an. Bagaimana perspektif mereka terhadap proses politik 

disesuaikan dengan perspektif al-Qur‟an. Hal ini membuktikan 

konsistensi mereka sebagai kelompok gerakan Islam yang memandang 

segala hal tak terlepas dari firman Allah swt. 
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b. As-Sunnah 

As-Sunnah merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada 

Rasulullah saw. mencakup berbuatan, perkataan, maupun taqrirnya. 

Pada dasarnya sunnah berarti tingkah laku Rasulullah saw. yang 

menjadi teladan dan kepatuhan terhadap teladan tersebut telah diikat 

kuat oleh adanya keyakinan religius terhadap aspek-aspek di luar 

pemahaman rasio. Sunnah adalah tradisi normatif yang mengedepankan 

transdentalisasi perilaku yang dilakukan secara terus menerus dan 

merupakan pengejawantahan dari perilaku Rasulullah saw. Dimana 

sunnah Nabi dimuat kedalam teks hadis yang diyakini sebagai 

penjabaran dan sumber pedoman setelah al-Qur‟an.
56

 

Rentetan Sunnah Nabi saw.. dalam hadis-hadis menjadi rujukan 

bagi umat muslim dalam menjalankan kehidupan sebagaimana 

Rasulullah saw. pada masanya. Pada proses pembinaan komunitas 

hijrah Makassar, dimana mereka sangat menanamkan makna dari 

Manhaj Ahlusunnah Wal Jama’ah yaitu peneladanan terhadap Nabi 

saw. Kegiatan tarbiyah yang dilaksanakan setiap minggu oleh 

komunitas hijrah Makassar dimana Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil 

selaku murobbi yang menananmkan prinsip Ahlusunnah Wal Jama’ah 

kepada para anggota komunitas hijrah.  

Keteladanan terhadap Rasulullah saw. tak hanya sebatas dalam 

menjalankan kehidupan sehari-hari. Hal tersebutpun tercermin melalui 
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tanggapan-tanggapan mereka dalam wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti dan informan. Misalnya, bagaimana informan menanggapi 

sistem khilafah bahwa informan setuju atas dasar keteladanan dengan 

sistem pemerintahan yang dilakukan dimasa Rasulullah saw. dan Islam 

sebagai dasar Negara. Meskipun pernyataan kedua informan tidak 

memaksakan penerapannya di Indonesia. 

c. Ideologi Transnasional 

Transnasional merupakan istilah yang ditujukan kepada 

organisasi Islam yang bergerak dilintas Negara. Dimana pergerakannya 

melewati batas teritorial setiap Negara, artinya kelembagaannya 

berbasis internasional. Transnasional juga merupakan perpindahan ide 

atau gagasan antar individu, kelompok bahkan antar Negara. Gerakan 

organisasi berorientasi pada dasar penyatuan umat muslim di seluruh 

dunia.
57

 

Wahdah Islamiyah yang kini mengembangkan diri menjadi 

sebuah lembaga besar tidak hanya di Sulawesi Selatan ataupun 

Indonesia tetapi telah memperluas jaringannya dengan adanya Dewan 

Pimpinan Luar Negeri Wahdah Islamiyah di Sudan, Afrika dimana 

ketua DPLN WI yakni Ustadz Muhammad Fakhrurrazi Anshar. 

Wahdah Islamiyah memilih ideologi Salafisme sebagai model 

keislamannya sehingga sering diasosiasikan sebagai gerakan Islam 

radikal. Namun, dalam perjalanannya praktek dan penadangan Wahdah 

                                                           
57

 Aksa, “Gerakan Islam Transnasional: Sebuah Nomenklatur, Sejarah dan Pengaruhnya 

di Indonesia”, Yupa: Historical Studies Journal 1, no. 1 (2017): h. 3. 



 

59 
 

Islamiyah berbeda dengan kelompok Islam lainnya. Meski mengaku 

sebagai kelompok salafi tetapi Wahdah Islamiyah menyebutnya sebagai 

salafi modern. Dengan memilih konsep Islam wasathiyah (pertengahan) 

menunjukkan sisi moderasi pemikiran Wahdah.
58

 Kesediaan Wahdah 

Islamiyah untuk bekerjasama dengan pemerintah, seperti para 

pemimpin Wahdah Islamiyah yang melihat diri mereka sebagai bagian 

yang tak terpisahkan dari tatanan sosial bangsa dengan secara eksplisit 

mengungkapkan keinginan bekerja dengan lembaga sosial dan politik 

dan menjadi “aset nasional” seperti NU dan Muahammadiyah. Wahdah 

Islamiyah telah memberikan subtansi pada garis pemikiran melalui 

promosi Islam wasathiyah atau islam moderat.  Washatiayah berasal 

dari refrensi Al-quran untuk ummatan wasathan atau orang-orang 

moderat.
59

 

Keterkaitan Komunitas Hijrah Makassar dengan Wahdah 

Islamiyah sebagai sebuah gerakan transnasional adalah dari kegiatan 

tarbiyah. Tarbiyah menurut Wahdah Islamiyah  adalah aktifitas 

pembinaan yang dikhusukan terhadap individu-individu dalam berbagai 

aspek kehidupan baik intelektualitas, kemampuan skill dan 

kualitasnnya. Secara spesifik tarbiyah mengarahkan pesertanya untuk 

menginginkan interaksi lebih jauh terhadap Islam. Dalam proses 

pembinaan ini terdapat tiga aspek yaitu: Pertama, pengenalan dasar-
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dasar Islam melalui marshalah yakni pola dasar untuk mengenal Islam 

secara komprehensif; Kedua, pengenalan ajaran Islam melalui ghasul 

fikr yaitu membandingkan ajaran Islam sebagai ajaran yang terbaik 

dengan kelemahan ideologi Barat; Ketiga, memperkenalkan pola 

kepemimpinan Nabi Muahammad saw.
60

 

Pembinaan tarbiyah pada komunitas hirah sendiri di istilahkan 

sebagai loqo’ atau halaqoh dan Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil 

menjadi pembina halaqoh. Menurut salah satu informan yang 

merupakan anggota Project Dakwah sekaligus seorang Mahasiswa dan 

kini tengah menjalani kaderisasi Wahdah Islamiyah, Ustadz Ikhwan 

Jalil selaku Dewan Suro Wahdah Islamiyah dalam memberikan 

pembinaan tidak mengatas namakan lembaganya tetapi ajaran-ajaran 

yang diberikan merupakan pemikiran-pemikaran dari Wahdah 

Islamiyah.
61

 

d. Islamisme 

Islam tidak hanya sebagai ritual keagamaan saja tapi telah 

menampakkan diri sebagai sebuah ideologi. Meskipun dalam 

perkembangannya ideologi Islam masih menuai kontroversi, tetapi 

faktanya beberapa umat muslim terdapat pemikiran-pemikiran dan 

gerakan yang menjadikan Islam sebagai ideologi. Perkembangan Islam 

sebagai ideologi politik direpresentasikan melalui partai politik Islam 

                                                           
60

 Muhammad Saleh Tajuddin, “Pemikiran dan Gerakan Politik Wahdah Islamiyah (WI) 

di Sulawesi Selatan”, Jurnal Al-Fikr 17, no. 1 (2013): h. 219. 
61

 Andi Aqmil Jamil Basri (20 Tahun), Anggota Project Dakwah, Wawancara, Makassar 

28 Januari 2022. 



 

61 
 

dan kultural Islam non-politik dimana indikatornya dapat dilihat dari 

simbol Islam, doktrin Islam, lembaga Islam, dan aktor Islam.
62

 

Pencarian ideologi oleh kelompok Islamisme berupaya 

mengartikulasikan Islam yang mampu menjawab kelemahan politik, 

ekonomi, dan budaya. Mereka menganggap bahwa Islam sebagai sistem 

ketuhanan yang sempuna dalam mengatasi semua masalah kehidupan.
63

  

Islamisme yang digunakan oleh kelompok atau gerakan Islamis 

memiliki karakter khusus. Pertama, mempercayai bahwa Islam harus 

diterapkan secara tekstual sesuai perintah al-Qur‟an dan Hadis karena 

Islam merupakan solusi bagi krisis yang terjadi dikalangan umat Islam 

karena merupakan agama yang sempurna. Kedua, cenderung bersikap 

reaktif dengan sesuatu dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari 

Islam. Beberapa kelompok Islamis tidak bersikap resisten terhadap 

status quo, justru mereka berusaha mengembalikan kelompok Islamis 

yang menyimpang ke versi Islam yang murni dengan pendekatan 

persuasif dan damai.
64

 

Sejalan dengan Islamisme yang berkembang, komunitas hijrah 

Makassar yakni project dakwah sebagai sebuah kelompok dan gerakan 

keagamaan meski tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa mereka 

merupakan kelompok berideologi Islam namun dalam pernyataan-
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pernyataan dapat diidentifikasi bahwa pandangan politik mereka selalu 

berlandaskan ajaran Islam. 

Project dakwah sangat mengharapkan bahwah Islam menjadi 

sebuah dasar Negara. Hal tersebut ditunjukkan dalam pernyataannya 

mengenai kerinduannya terhadap sistem khilafa sebagai bentuk 

keteladanan terhadap Nabi Muhammad saw., himbauan dalam memilih 

pemimpin dari kaum muslim dan penegakan syariat Islam yang 

dianggap lebih baik. Ajaran al-Qur‟an dan keteladanan Rasulullah 

dianggap sebagai sebuah jawaban dari permasalahan-permasalah politik 

Indonesia saat ini. Namun, cita-cita tersebut tidak mesti di 

implementasikan di Indonesia. Sebagai sebuah lembaga dakwah mereka 

masih sangat menghargai ideologi Pancasila dan konstitusi yang 

berlaku serta kondisi masyarakat yang pluralis.
65

  

Berdasarkan hasil penelitian, analisis terkait ideologi politik atau 

pemikiran melalui pandangnya terhadap beberapa isu-isu politik yang 

terjadi di Indonesia khususnya di kota Makassar.  Dengan keterangan-

keterangan yang di sampaikan oleh narasumber dapat menjadi tolak ukur 

dalam melihat ideologi yang mereka bangun, dimana ideologi tersebut tak 

hanya menjadi angan dan cita-cita tapi pemikiran-pemikiran atau ideologi 

tersebut akan mampu menjadi pengaruh bagi proses politik dan gerakan-

gerakan sosial politik di masayrakat. 
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1. Keagamaan 

a. Islam Sebagai Ideologi atau Dasar Negara 

Beberapa isu keagamaan yang berkembang di Indonesia, 

peneliti berusaha melihat pandangan informan mengenai beberapa hal. 

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, 

maka peneliti mencoba mengkaji pandangan informan terhadap wacana 

Islam sebagai ideologi ataupun dasar Negara. Ideologi Islam adalah 

sesuatu yang harus menjadi kerinduan sebagai seorang muslim, 

sebagaimana Rasulullah saw. dalam memimpin sebuah Negara.  

Negara Islam sendiri dinilai ada dalam doktrin, praktik, dan 

realitasnya, sebagaimana Rasulullah saw. yang mendirikan Negara 

Madinah kemudian pemerintahannya dilanjutkan oleh para Khulafa al-

Rasyidin (Abu Bakar ash-Shiddinq, Umar bin Khattab, Utsman bin 

Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sejak masa Rasulullah saw hingga kini 

eksistensi Negara Islam benar adanya. Seperti Arab Saudi, Mauritania, 

Pakistan, dan Iran bahkan bangsa Iran dengan bangga menyatakan the 

Islamic Republic of Iran.
66

 

Ideologi Islam memandang pembentukan dan pengelolaan 

Negara merupakan urusan dunia dan hak manusia dalam mengatur, 

mengelola, merancang dan mengembangkan sesuai keadaan sosial, 

budaya, struktur masyarakat, dan dinamuka politik disetiap wilayah 

tetapi tidak lepas dari nilai-nilai agama. Semenntara, al-Qur‟an hanya 
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memberi petunjuk mengenai bagaimana memilih dan menjadi pemimpi, 

menjalankan pemerintahan, pelaksanaan musyawarah atau demokrasi, 

adil, jujur, amanah, dan bertanggung jawab.
67

 

 Menurut informan Negara Islam maupun ideologi Islam 

bukanlah sesuatu yang harus dipaksakan untuk diterapkan di Indoensia. 

Pancasila telah menjadi ideologi yang harus masyarakat hargai dengan 

latar belakang perbedaan suku, agama dan ras. Melalui sistem 

demokrasi masyarakat Indoenesia sepakat menjadikan Pancasila 

sebagai ideologi Negara.
68

 

Partisipan komunitas hijrah Makassar dalam wawancara 

menyatakan bahwa Pancasila telah menjadi bagian atau sebagaian dari 

hukum Islam dimana ke lima sila tersebut memiliki nilai Islami.
69

 

Makna dalam setiap sila merupakan manifestasi nilai-nilai keislaman. 

Sehingga tidak menjadi masalah bagi umat muslim Indonesia untuk taat 

terhadap ideologi tersebut. Meskipun Indonesia merupakan Negara 

yang didominasi oleh umat muslim tetapi dengan pertimbangn politik 

dan kondisi masyarakat maka Pancasila sebagai dasar Negara telah 

merefleksikan kompromi politik dan menjadi solusi bagi bangsa 

Indonesia yang pluralistis. 
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b. Sistem Khilafah 

Sistem khilafah merupakan Negara yang dipimpin oleh seorang 

khalifah yang menerapkan hukum syariat. Khilafa merupakan kekuatan 

politik praktis yang berfungsi menerapkan dan memberlakukan syariat-

syariat Islam dan mengembangkan dakwah Islam ke seluruh dunia 

sebagai sebuah risalah dengan jalan dakwah. Dengan fungsi tersebut 

maka Negara khilafah menjadi hal yang sangat vital, sebab tanpa 

Negara eksistensi Islam sebagai ideologi akan pudar yang ada hanyalah 

Islam sebagai ritual kegamaan.
70

 

Sistem khilafah yang belakangan ini menjadi seuatu yang 

diperdebatkan. Dimana beberapa oknum, kelompok atau gerakan-

gerakan keagamaan di Indoneisa menyebarkan isu khilafah yang ingin 

diterapkan mengganti sistem pemerintahan saat ini. Menanggapi hal ini, 

informan menyatakan bahwa sistem khilafah mungkin bisa diterapkan 

dinegara-negara lain tetapi bukan di Indoensia. Indonesia menganut 

sistem demokrasi dimana pemimpin dipilih oleh masyarakat secara 

langsung dengan proses Pemilu berbeda dengan sistem Khilafah yang 

ditunujuk langsung oleh khalifah sebelumnya.
71

 Menanggapi hal ini 

informan sebagai anggota project dakwah berpendapat tidak setuju jika 

sistem khilfah diterapkan saat ini karena berpotensi adanya kepentingan 
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politik kekuasaan dan apabila dipaksakan di Indonesia akan 

menimbulkan perang daudara dan disinterasi.
72

 

Sebagai umat muslim adalah sesuatu yang wajar apabila 

mengharapkan sistem khilafah, tapi jika sistem khilafah belum bisa 

diterapkan di Indonesia bukan berarti sistem khilafah adalah 

menyimpang. Hanya saja sitem tersebut tidak sesuai dengan latar 

belakang dan kondisi penduduk Indonesia yang beragam. 

 

c. Kelompok-kelompok Islam sebagai Alat Politik 

Dalam kasus kelompok-kelompok Islam yang digunakan 

sebagai alat politik oleh elit politik menjelang pemilu. Dua pandangan 

berbeda oleh dua informan dimana menurut Ustadz Akram Ibnu Umar 

menilai bahwa kelompok-kelompok atau lembaga dakwah sebaiknya 

tidak telibat dalam proses politik praktis bahkan memperlihatkan 

dukungannya. 

Dalam hal ini Project Dakwah secara kelembagaan atau sebuah 

kelompok masyarakat harus menjadi kelompok yang netral dalam 

proses politik. Keterlibatan Project Dakwah dikhawatirkan akan 

berdampak pada kegiatan-kegiatan dakwah kedepannya. Menurutnya 

lembaga atau kelompok dakwah sebaiknya menjadi wadah pendidikan 

politik yang sesuai dengan ajaran Allah swt. dan meneladani Rasulullah 

saw. peran lembaga dakwah dalam menjelaskan politik dalam Islam 
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agar praktek-praktek politik seperti money politik, tindak kecurangan, 

dan keutamaan mengenai pertanggung jawaban kita terhadap pilihan 

politik.
73

  

Salah satu fenomena politik yang disinggung oleh informan 

yaitu Pilkada Jakarta Antara Basuki Tjahaja Purnama dengan lawan 

politiknya Anies Baswedan diaman pilihan politik kala itu antara 

muslim dan non muslim. Permasalahan perbedaan agama dan 

keutamaan memilih pemimpin Islam merupakan sesuatu yang harus 

disampaikan oleh lembaga dakwah atau ulama-ulama. Sebagaimana 

firman Allah swt. dalam QS Ali Imran/3: 28. 

ِفرِْيَن اَْولَِياَٰۤء ِمْن ُدْوِن اْلُمْؤِمِنْيَ َْل يَ تَِّخِذ اْلمُ  ِلَك فَ َلْيَس ِمَن  َ  ْؤِمنُ ْوَن اْلك  َوَمْن ي َّْفَعْل ذ 

ىًة  َ  اللّ ِو ِفْ َشْيٍء ِاْلَّ  ُهْم تُ ق  ُو نَ ْفَسو َ  اَْن تَ ت َُّقْوا ِمن ْ رُُكُم اللّ  وِ  َوِاََل  َ   َ  َوُُيَذِّ رُ  اللّ  اْلَمِصي ْ  

Terjemahnnya:  

"Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai 

pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat 

demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, 

kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti 

dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-

Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali”. 
74

 

 

Pendapat Ustadz Fakhrurrazi justru berbeda, beliau melihat dari 

sudut pandang bahwa tidak ada masalah ketika kelompok-kelompok 
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Islam menjadi alat politik atau terlibat dalam politik praktis. 

Menurutnya, politik merupakan bagian dari Islam dimana dalam Islam 

telah diatur mengenai kepemimpinan dan untuk menjadi seorang 

pemimpin Negara maka akan melalui porses politik.
75

 Pendapat yang 

sama diungkapkan salah satu informan merupakan partisipan komunitas 

hijrah memiliki pandangan bahwa tidak mempersoalkan mengenai 

kelompok Islam sebagai alat politik selama niatnya untuk kemaslahatan 

umat, dengan menduduki jabatan politik agar hukum-hukum Islam 

dapat di implementasikan dalam pembuatan kebijakan.
76

  

Indonesia bukanlah Negara kerajaan yang pemimpinnya diberi 

kedaulatan langsung tanpa melalui proses demokrasi. Pemilihan 

presiden di Indonesia harus melalui Pemilu, dimana pada proses ini 

dibutuhkan partai politik. PAN PKB, PPP, PKS dan NU partai dengan 

ideologi Islam dan lembaga Islam terbesar di Indoensia ini diharapkan 

mampu merepresentasikan umat Islam dalam politik Indonesia. Usaha 

mereka disebut sebagai jihad di medan politik karena Islam dan politik 

tidak dapat dipisahkan. Sebagai warga Negara yang muslim hidup 

dalam sistem demokrasi Indonesia sudah menjadi kewajiban untuk 

mengikuti Pemilu dan memilih pemimpin yang seiman. 
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d. Kekerasan Atas Nama Agama 

Pada beberapa kasus atau fenomena yang terjadi dalam 

masyarakat, agama seringkali menjadi alasan beberapa oknum 

melakukan kekerasan. Walaupun dalam agama Islam dan agama 

manapun kekerasan adalah sebuah larangan. Pada fenomena ini 

masyarakat harus membedakan antara agama Islam dan orang Islam. 

Sebagaiaman pendapat ustadz Akram yang menyatakan bahwa orang 

Islam terbagi menjadi dua yaitu orang yang memilki kesadaran agama 

atau ilmu agama yang tinggi dan orang yang ilmu agamanya rendah. 

Menurutnya kekerasan atas nama agama Islam adalah tindakan dari 

beberapa oknum masyarakat yang mengaku muslim dan tindakan 

kekerasan tersebut bukanlah didasarkan atas perintah agama Islam.
77

  

Informan memberi beberapa contoh kasus misalnya, wanita 

muslim yang bersekolah di India yang mana Islam adalah minoritas. 

Wanita tersebut  dilempari batu karena memakai hijab. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa ummat muslim pun terkadang menjadi korban 

kekerasan agama lain. Pada kasus lain yaitu gerakan 212, dimana 

kelompok-kelompok Islam bergabung di Jakarta, gerakan tersebut 

berjalan dengan damai tanpa adanya kekerasan terhadap agama lain 

ataupun pemberontakan. Sehingga membuktikan bahwa tidak ada 

kekerasan dalam Islam. 
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Informan lainnya yaitu anggota project dakwah memandang 

kekerasan atas nama agama secara universal, menurutnya tindakan 

kekerasan kepada sesame manusia dengan atas nama Tuhan atau agama 

tertentu sejatinya adalah bentuk pelecehan terhadap tuhan dan agama 

tersebut. Hal ini terjadi disebabkan oleh egoism beragama yang 

melahirkan klaim kebenaran (truth claim) pemaknaan nash secara 

tekstual dan syariatisasi Negara.
78

 Pernyataan kedua informan 

menunjukkan pandangan yang sama yakni menetang kekerasan atas 

nama agama baik itu Islam sebagai pelaku kekerasan ataupun Islam 

sebagai korban kekerasan dan tidak ada agama yang mendukung 

kekerasan terhadap sesama. 

 

e. Toleransi Beragama di Indonesia 

Indonesia merupakan negara dengan pluralitas agama menjadi 

suatu keniscayaan yang harus disyukuri dan dijaga. Keberagaman yang 

dirawat dengan pengetahuan dan toleransi, maka akan menjadi 

kekayaan yang luar biasa dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dalam 

sebuah wawancara Wakil Presiden K.H. Ma‟ruf Amin di Jakarta dalam 

peresmian rumah ibadah menyatakan bahwa toleransi adalah kunci 

yang membimbing masyarakat pada moderasi beragama sehingga 

terhindar dari fanatisme yang dapat mengarah pada fundamentalisme, 
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radikalisme, dan ekstrimisme.
79

 Sebagaimana pernyataan informan 

yang tidak mempermasalahkan atau menjaga jarak dengan orang yang 

berbeda baik itu perbedaan agama maupun budaya. Menurutnya, 

perbedaan bukanlah alasan untuk memutus silaturahmi dengan 

sesama.
80

 

Sebagai Negara yang memiliki budaya, agama, dan ras yang 

beragam, maka masyarakat Indonesia telah terbiasa hidup 

berdampingan dengan perbedaan-perbedaan. Tingkat toleransi 

masyarakat yang tinggi meminimalisir konflik-konflik yang terjadi. 

Namun, beberapa oknum atau kelompok yang menjadi provokator dan 

pemecah belah bangsa menggiring isu-isu khususnya isu agama. Islam 

sendiri telah mengajarkan mengenai toleransi yang terdapat dalam QS 

Al-Kafirun/109:6.  

ْم َوِلَ ِدْينِ لَ ُكْم ِديْ ُنكُ   

Terjemahnya: 

"Untukmu agamamu dan untukku agamaku"
81
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Contoh kasus yang menjadi masalah toleransi yang masih terjadi 

hingga kini adalah kasus terorisme. Kasus terorisme yang terjadi di 

gereja Katedral Makassar menuai perhatian dari berbagai kalangan dan 

seluruh masyarakat. Ustadz Fakhrurrazi sebagai salah satu ulama besar 

di kota Makassar membuat sebuah video dalam sosial medianya 

mengenai kasus terorisme tersebut. Dalam video tersebut dijelaskan 

bahwa dalam ajaran agama Islam tidak pernah ada perintah atau ajaran 

mengenai bom bunuh diri. Pemikiran-pemikiran seperti itu adalah 

bentuk ketidak pahaman oknum yang mengaku sebagai seorang muslim 

terhadap ajaran agama Islam.
82

  

Terorisme yang sering mengkambing hitamkan Islam sebagai 

pelaku teroris tak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia merupakan 

anggapan yang salah. Istilah teroris yang melekat dengan Islam adalah 

pengaruh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Islam merupakan 

agama mayoritas warga Indonesia sehingga kasus-kasus terorisme 

selalu dilekatkan dengan Islam. Isu yang marak di perbincangkan ini 

dan disangkut pautkan dengan agama tertentu dapat memicu 

disintegritas bangsa dan perspektif golongan tertentu terhadap Islam 

akibat oknum-oknum yang menjadikan agama Islam sebagai alasan 

untuk melakukan aksi bom bunuh diri dan terorisme. 
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2. Pemerintahan 

Komunitas Sahabat Hijrah dan Project Dakwah sebagai sebuah 

kelompok keagamaan dan gerakan yang massif, peran dan pengaruh 

pemerintah akan menjadi sesuatu yang penting. Menurut informan 

dalam melihat kinerja pemerintah bahwa selama pemerintahan masih 

memberi ruang bagi gerakan-gerakan dakwah dan gerakan keagamaan 

lain maka menganggap kinerja pemerintah sudah cukup baik.
83

 

Dukungan pemerintah terhadap kegiatan dakwah dengan cara 

memfasilitasi dan mengizinkan kebebasan melaksanakan ibadah, 

menyiarkan dakwah, dan memberi wadah bagi pemuda-pemuda untuk 

memperbaiki diri merupakan bentuk perhatian pemerintah khususnya 

pemerintah kota Makassar. Selain itu, Project Dakwah dan pemerintah 

kota Makassar bahkan sering bekerja sama dalam mengadakan kegiatan 

keagamaan dan meningkatkan partisipasi masyaarakat. 

Menurut informan mengenai pandangannya terhadap 

pemerintahan saat ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kota 

Makassar dalam menerapkan kebijakan kurang memperhatikan aspirasi 

masyarakat.
84

 Informan lainnya dalam hal menanggapi pemerintahan 

saat ini dimana menurutnya pemerintah harus tegas dalam hal 

menegakkan keadilan sesuai dengan apa yang diperintahkan Islam.
85
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3. Isu-isu Keagamaan Menjelang Pemilu 

Merupakan sebuah budaya politik di Indonesia dimana 

menjelang Pemilu isu-isu keagamaan menjadi strategi baru bagi pelaku 

politik untuk meraih kekuasaan baik digunakan untuk memecah 

integrasi masyarakat, mendapatkan simpati dan suara, atau menjadi 

politik identitas. Permasalahn-permasalahan agama yang terus diulang 

dari tahun ke tahun menjelang pelaksanaan Pemilu sehingga politik 

agama tidak pernah ada habisnya. 

Menurut informan isu agama yang selalu dimunculkan 

menjelang Pemilu adalah tindakan yang tidak pantas. Konteks politik 

tidak perlu melibatkan agama, baik keagamaan seseorang secara pribadi 

dan menjadikan agama sebagai topeng atau alat politik. Cara umum 

yang digunakan politisi menjelang Pemilu seperti yang diungkapkan 

informan misalnya, beberapa oknum mengenakan hijab menjelang 

masa kampanye, tanpa disadari bahwa ini merupakan strategi mereka 

untuk menarik suara umat muslim yang menjadi mayoritas di Indonesia 

atau dengan kata lain politisi tersebut menggunakan politik identitas 

mereka dalam meraih jumlah suara.
86

  

Hal serupa diungkapkan informan yang merupkan anggota 

project dakwah isu-isu agama menjelang Pemilu akan memicu 

perpecahan antar agama sehinggah menimbulkan stigma negatif  

terhadap agama tertentu. Hal tersebut juga dianggap mempermaikan 
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agama dengan menghalalkan segala cara demi sebuah kekuasaan dan 

ini menjadi dasar bagi sebagian orang yang ingin memisahkan antara 

persoalan agama dan politik.
87

 

Kecenderungan masyarakat Indonesia yang dengan mudahnya 

dimainkan dengan isu-isu keagamaan merupakan akibat dari rendahnya 

pendidikan dan kesadaran politik. Persoalan agama yang muncul bukan 

hanya karena ulah pelaku politik tapi juga sikap politik masyarakat 

yang rapuh sehingga isu-isu keagamaanpun masih menjadi alat politik 

praktis para politisi. 

Keresahan-keresahan yang di ungkapkan informan juga menjadi 

keresahan masyarakat lainnya. Kondisi politik yang buruk di Indonesia 

menjadikan sebagaian besar masyarakat memandang politik sebagai 

sesuatu yang negatif. Penanaman nilai-nilai agama dan bagaimana 

politik dalam Islam menjadi sesuatau yang penting yang harus diajarkan 

kepada masyarakat juga para elite politik. 

 

4. Gerakan 212 

Gerakan 212 menjadi sebuah gerakan besar diera reformasi. 

Gerakan yang dilatar belakangi kasus penistaan agama oleh salah satu 

pejabat daerah berkamuflase menjadi gerakan politik. Gerakan 212 

yang disebut sebagai gerakan keagamaan nyatanya memberi dampak 

dan pengaruh dalam proses politik khususnya pada Pilkada Jakarta. 
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Gerakan tersebut kemudian eksis hingga Pemilu 2019 dimana politik 

identitas keagamaan sangat kental. 

Gerakan 212 ini tentunya menarik perhatian para ulama dan 

tokoh agama di seluruh Indoensia. Ustadz Fakhrurrazi yang menjadi 

informan pada penelitian ini juga menjadi bagian dari gerakan tersebut, 

alasannya terlibat adalah karena seseorang telah menistakan agama 

Islam. Gerakan 212 merupakan bentuk ketegasan umat Islam di 

Indonesia dalam melindungi dan menjaga nama agama.
88

 

Bahkan dalam kasus penistaan agama yang terjadi pada awal 

tahun 2022 dimana pernyataan mentri agama, Yaqut Qholul Qoumas 

tentang aturan suara adzan dan dibandingankan dengan suara 

gonggongan anjing yang menuai pro kontra dimasyarakat. Berita yang 

ramai diperbincangkan dan dinilai sebagai bentuk penistaan agama 

sehingga gerakan 212 menuntut pemecatan mentri agama. 

Aksi unjuk rasa yang dilakukan alumni 212 di depan kantor 

kementrian agama, Jakarta Pusat sebagai bentuk protes terhadap 

pernyataan Mentri Agama. Terdapat tiga hal yang menjadi tuntutan 

yaitu  

pertama meminta Gus Yaqut mundur dari Mentri Agama, kedua 

meminta pihak berwajib melakukan proses hukum, dan ketiga 

mempidanakan penista agama.
89
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Hal yang menjadi perhatian adalah ketika gerakan kegamaan ini 

yang bertujuan untuk menuntut hukuman bagi pelaku penistaan agama 

namun dalam perjalanannya, gerakan 212 justru menjadi alat politik. 

Kehadiran elite-elite politik yang menjadi lawan politik tersangka 

penistaan agama patut di pertanyakan jika benar bahwa gerakan 212 

murni gerakan keagamaan. Masyarakat kini sulit membedakan gerakan-

gerakan yang berjuang untuk masyarakat dan gerakan-gerakan yang 

ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. 

 

5. Peraturan Wali Kota Makassar No. 17 Tahun 2019 

Peraturan Walikota Makassar No. 17 Tahun 2019 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan 

Penjualan Minuman Beralkohol, dimana pada pasal-pasal tertenu seperti 

pada pasal 5 tentang perizinan penjualan, pasal 6 tentang peredaran dan 

penjualan, pasal 8 tentang waktu penjualan. Aturan ini menuai pro kontra 

masyarakat kota Makassar dimana gerakan-gerakan Islam telah menuntut 

dicabutnya aturan ini dengan alasan perizinan tersebut sama saja dengan 

melegalkan sesuatu yang haram. Informan yang merupakan partisipan 

komunitas hijrah Makassar dalam menanggapi hal ini melihat dari 
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pespektif al-Qur‟an, sesuai firman Allah swt. Pada Q.S Al-Maidah/5:90 

yang dengan jelas melarang hal tersebut.
90

 

Menegani peraturan ini, informan telah melakukan pembicaraan 

langsung dengan walikota Makassar. Melalui pembicaraan tersebut 

walikota Makassar berjanji akan mengubah Jalan Nusantara dimana jalan 

ini merupakan Tempat Hiburan Malam (THM). Namun, wacana tersebut 

belum terealisasi hingga kini. Menurut informan hal tersebut mungkin 

diakibatkan pengaruh dari oknum-oknum yang bermain dengan 

pemerintah kota Makassar.
91

 

Permasalahan ini menjadi sesuatu yang kompleks ketika kaidah 

Islam dibenturkan dengan kondisi masyarakat yang plural. Kota 

Makassar bukanlah kota yang diberi otonomi khusus seperti di Aceh 

dalam membuat kebijakan sehingga untuk menuntup atau memberi 

batasan yang ketat bagi pelaku penjualan minuman berkalkohol dan 

tempat hiburan malam. Di sisi lain, ketakutan umat muslim khususnya di 

kota Makassar akan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan norma 

agama tersebut berdampak buruk pada kehidupan masyarakat kota 

Makassar.  
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6. Hukum Syariat Islam 

Syariat atau syara’a berarti jalan menuju sumber air atau sumber 

terpenting dalam kehidupan yang didalamnya terdapat niali-nilai agama 

yang secara fungsional bisa digunakan untuk mengarahkan kehidupan 

manusia. Syariat Islam merupakan hukum yang berasal dari Al-Quran 

dan Hadits. Kelompok masyarakat maupun Partai Politik yang 

menjadikan Islam sebagai ideologi politik dapat mengimplementasikan 

penerapan syariat Islam tidak secara eksplisit dengan mengarahkan 

orientasinya pada tujuan hukum Islam seperti menegakkan keadilan, 

HAM dan membawa kemashlahatan umat. Syariat Islam harus mampu 

memperlihatkan fleksibelitasnya dengan menyesuaikan kondisi sosial 

politik bangsa yang selalu berubah.
92

 

Salah satu Negara yang menegakkan syariat Islam yaitu Arab 

Saudi menerapkan hukum potong tangan terhadap pelaku pencurian 

termasuk tindak pidana korupsi. Sementara menururt informan dalam 

kasus hukum terhadap koruptor di Indonesia tidak ada efek jera, 

hukuman penjara di sukamiskin malah menjadi kantor baru bagi 

koruptor-koruptor. Hukum Kisas atau qisas dalam Islam yang berarti 

hukuman yang setimpal atau sama dengan tindakan kejahatn yang 

diperbuat oleh pelaku, hukuman ini bertujuan untuk mencegah tindakan 

kejahatan. Dengan adanya hukuman ini maka masyarakat akan saling 

menjaga sehingga mencegah tindakan kriminal yang sering terjadi. 
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Hukaman kisas ini juga menjadi pengingat bagi manusia untuk saling 

menghargai keberadaan sesama.
93

 

Syariat-syariat Islam tersebut bukanlah menjadi hukum yang 

harus dipaksakan untuk diimplementasikan di Indonesia budaya dan 

masyarakat masih akan sulit untuk menerima. Informan dalam hal ini 

berpendapat bahwa syariat Islam tidak dapat dijadikan sebagai hukum 

di Indonesia secara keseluruhan, mengingat masyarakat Indoensia yang 

majemuk. Jika memaksakan penerapannya maka akan memicu protes 

dari agama lain di Indonesia. Kecuali, jika syariat Islam hanya menjadi 

rujukan dalam pembuatan kebijakan
94

 

Tidak diterapkannya syariat Islam di Indonesia tidak menjadikan 

syariat Islam sebagai hukum yang menyimpang.  Kebanyakan dari 

masyarakat bahkan dari umat Islam pun merasa anti terhadap syariat-

syariat Islam. Berbagai alasan atau alibi yang menganggap bahwa 

Indonesia bukanlah Negara berideologi Islam sehingga syariat-syariat 

Islam yang sebenarnya efektif dalam memberi efek jera terhadap tindak 

pidana dianggap tidak layak diterapkan di Indonesia.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi ideologi 

komunitas hijrah yakni Islamis Nasionalis. Ideologi Islamis 

mengesensikan diri kedalam visinya untuk dunia dengan ciri sebagai 

berikut: 
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a. Secara politis: konsep Din Wa-Dawlah menyerukan penafsiran Islam 

sebagai agama politik yang mengatur tatanan Negara. 

b. Secara hukum: konsep syariah, meproyeksikan sebuah makna al-

Qur‟an kedalam hukum Islam yang mengatur tentang moralitas dan 

konsep tradisional hukum Islam (perceraian, warisan, dan sebagainya) 

artinya syariatisasi politik Islam. 

c. Secara budaya: asumsi bahwa semua muslim merupakan satu kesatuan 

ummat mencerminkan komunitas imajiner yang saling menghargai 

budaya. Budaya yang diciptakan menopang ideologi Islamis-

Nasionalisme.  

d. Secara militer: konsep jihad baru merupakan jihadiyya (jihadisme) 

yang melegitimasi perang tanpa aturan. 

Dasar yang digunakan kaum Islamis dalam membangun ideologi 

Islam politik tidak dengan memaksakan syariat Islam, namun sebuah 

pemahan kembali atau rekonstruksi syariat Islam yang disesuaikan dengan 

konteks dan kondisi politik dimana kelompok Islamis tersebut berada 

sehingga visi dan tujuan setiap kelompok Islamis di berbagai Negara 

berbeda.
95

 

Mobilisasi kelompok Islamis didefinisiskan Islamis yang damai 

dan berkekerasan bahkan beberapa pakar memakai istilah Islamis bagi 

kelompok Islam radikal. Mobilisasi kelompok Islamis damai menunjukkan 

sebuah dinamika yang mencakup tidakan yang membuat partai politik, 
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kontestasi dalam Pemilu, membangun aliansi ataupun kemitraan antar 

Negara dan masyarakat. Tidakan tersebut dapat berupa kerja sama dengan 

instansi pemerintah untuk mengususlkan dan mendapatkan kebijakan yang 

berakar pada nilai-nilai Islam. Membentuk hubungan-hubungan di tingkat 

Negara dan lokal di kalangan partai-partai Islamis dan organisasi-

organisasi Islamis untuk mengejar tujuan-tujuan sistematis. 

Kaum Islamis merupakan praktisi-praktisi Islamisme dimana 

beberapa bertujuan untuk mendirikan Negara Islam berdasarkan syariat, 

dan beberapa kelompok sekedar menginginkan peran Islam dalam 

masyarakat muslim. Artinya mereka hanya menginginkan Negara yang 

mencerminkan nilai-nilai Islam dan syariat Islam melalui proses legislatif. 

Selain itu, konsep dakwah dengan adanya organisas-organisasi dakwah 

sebagai upaya untuk menjadikan muslim lebih bertakwa, baik dengan cara 

politis Islamis maupun yang apolitis.
96

 

Reprensentasi Islamis ada pada project dakwah yang merupakan 

sebuah lembaga dakwah yang tengah berusaha menyiarkan ajaran Islam 

melalui media dakwah dan syariat-syariat Islam melalui proses legitimasi. 

Sebagaimana hasil penelitian dalam wawancara dengan kedua informan 

yang menyatakan bahwa mereka tidak ingin memaksakan Islam sebagai 

dasar Negara maupun berdirinya Negara Islam di Indonesia, bahwa dengan 

kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah yang masih sangat 

mengutamakan nilai-nilai keislaman dan memperhatikan ummat muslim 
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sebagai mayoritas penduduk Indonesia. Sebagai sebuah gerakan 

keagamaan konstruksi ideologi Islamis Nasionalis yakni dengan tidak 

meninggalkan jati diri mereka sebagai seorang muslim yang taat dan sikap 

mereka dalam memelihara persatuan bangsa. 

Nasionalisme merupakan bentuk kesetiaan yang timbul akibat 

adanya kesadaran akan identitas kolektif yang berbeda dengan lainnya. 

Kestiaan itu terjadi karena persamaan keturunan, kebudayaanm dan 

Bahasa. Namun itu bukan unsur subtansial sebab yang ada dalam 

nasionalisme adalah kemauan untuk bersatu. Akar-akar nasionalisme dapat 

ditemukan didalam ayat-ayat al-Qur‟an dan dalam kehidupan Rasulullah 

saw., hal tersebut membuat kalangan Islamis Nasionalis berani 

memperjuangkan berdirinyan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa 

mendasarkan diri formalisasi syariat Islam.
97

 

Watak nasionalis seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar 

Dewantara adalah rasa kebangsaan berawal dari rasa percaya diri, rasa 

kekeklurgaan kemudian menjadi rasa hidup bersama dengan mewujudkan 

dan mempersatukan kepentingan bangsa dengan kepentingan diri. Tidak 

ada batasan ras, adat, maupun agama dalam bangsa Indonesia dengan 

berlandaskan Pancasila sebagai ideologi nasional yang menjiwai persatuan 

bangsa yang majemuk. 

Kelompok Islamis Indonesia sangat menghormati pluralitas 

(kemajemukan) dan kultur masyarakat dengan mengedepankan toleransi 
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beragama. Paham-paham radikal yang dulu berkembang dikalangan 

Islamis Indonesia mengalami pegeseran bahwa Negara Islam bukanlah alat 

tunggal untuk mewujudkan cita-cita ajaran Islam di muka bumi. Sejak era 

Orde Baru hingga era Reforormasi gagasan tentang Negara Islam 

mengami pergeseran pemikiran yang membuat kelompok Islam 

mereformulasikan keberadaan dan ideologinya.
98

 

Dengan pergeseran pemikiran oleh tokoh-tokoh Islam hingga kini 

doktrin-doktrin dan upaya mendirikan Negara Islam di Indonesia oleh 

kelompok atau gerakan Islam dapat diminimalisir keberadaannya. Adanya 

lembaga dakwah seperti project dakwah ini yang tidak terafiliasi oleh 

paham-paham radikal yang berusaha mendirikan Negara Islam di 

Indonesia. Project dakwah justru berusaha membangun sebuah pemikiran 

akan Negara dengan beragam pebedaan ini dapat hidup berdampingan dan 

mengajarkan kepada umat muslim Indonesia bahwa Islam merupakan 

agama yang menjunjung tinggi toleransi beragama. 
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D. Gerakan Dakwah Politik Komunitas Hijrah Makassar  

Aktivitas dakwah dapat menggerakkan semangat beragama 

masyarakat muslim dimana agama Islam akan semakin hidup ditengah-

tengah umat Islam ketika agama dipahami dengan baik oleh masyarakat. 

pemahaman terhadap agama Islam sebagai kebenaran yang datangnya dari 

Allah swt. antaralain melalui gerakan-gerakan dakwah. Dalam gerakan 

dakwah terdapat media dakwah yang merupakan sesuatu berupa alat, 

perantara atau sarana yang digunakan sebagai penunjang dalam 

keberlangsungan proses dakwah. Media dakwah merupakan instrument 

yang menghubungkan antara pendakwah (da’i) dan jamaah (mad’u).
99

 

Di era modern metode atau gaya dakwah telah berkembang tidak 

hanya sekedar dakwah konvensional tetapi kini telah memanfaatkan media 

sosial untuk memperluas gerakan dakwah. Seperti halnya gerakan dakwah 

yang dilakukan oleh project dakwah. Aktivitas dakwah konvensional atau 

dakwah secara langsung dari masjid ke masjid, majelis ke majelis, maupun 

kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya di kota Makassar masih konsisten 

dilakukan. Selain itu, mereka juga menggunaka media sosial yakni 

youtube dan instagram dengan jumlah pengikut sekitar dua puluh ribu 

akun untuk memudahkan proses dakwah. Berikut analisis terhadap 

gerakan dakwah politik oleh project dakwah dan impresi politiknya. 
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1. Gerakan Dakwah Politik di Kota Makassar 

Sebagai sebuah gerakan dakwah, Komunitas Hijrah Makassar 

dan Project dakwah memiliki karakteristik tersendiri dalam 

berdakwah. Dakwah secara langsung dari masjid ke masjid dari 

majelis ke majelis hingga menyelenggarakan event-event dakwah. 

Kegiatan-kegiatan dakwah yang diadakan oleh Project Dakwah 

biasanya melibatkan pejabat-pejabat pemerintahan. Misalnya 

mengadakan event keagamaan yang bekerja sama dengan pemerintah 

kota Makassar atau mengundang pemerintah kota Makassar sebagai 

simpatisan dalam sebuah acara yang diselenggarakan. 

Melalui kegiatan-kegiatan dakwahnya sehingga project 

dakwah mampu memobilisasi lebih banyak massa. Sejak terbetuk pada 

awal tahun 2019, jumlah simpatisan bertambah khususnya dari 

kalangan mahasiswa kota Makassar. Ada beberapa faktor yang 

menjadi alasan untuk bergabung dalam komunitas hijrah Makassar 

seperti yang diungkapkan beberapa informan yaitu keinginan untuk 

berada dilingkungan yang memiliki tujuan hijrah yang sama, 

menimbah ilmu dari ulama, dan memperluas relasi dengan adanya 

kegiatan-keatan keagamaan. Informan lainnya yang menjadi peserta 

kajian mingguan di masjid Nur Alam Nur Makassar, menyatakan 

alasannya tertarik mengikuti kajian yang dibawakan oleh Ustadz 

Fakhrurrazi karena karekter atau gaya beliau dalam berdakwah yang 
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diniali mudah dipahami, tidak kaku dan pribadinya yang dekat dengan 

jamaah.
100

 

Sejak awal terbentuknya, project dakwah telah bertujuan 

untuk merangkul pemuda-pemuda kota Makassar untuk bergerak 

dalam kegiatan dakwah. Oleh karena itu, pada setiap kegiatan dakwah 

banyak simpatisan yang berasal dari kalangan mahasiswa yang ada di 

kota Makassar. Dimana anggota-anggota inti selaku penyelenggara 

kegiatan project dakwah juga dari kalangan pemuda dan sebagian 

adalah mahasiswa. Hal ini menandakan bahwa gerakan project dakwah 

atau komunitas hijrah Makassar ini telah berhasil mencapai visi dan 

misisnya. Gerakan dakwah mereka di kota Makassar telah memberi 

pengaruh positif bagi sebagaian pemuda dalam meningkatkan spiritual 

mereka dalam beragama. Keberadaan project dakwah ini telah menjadi 

lembaga atau organisasi baru sebagai pilihan alternatir bagi mahasiswa 

di kota Makassar. 

Terdapat beberapa program Project dakwah seperti program 

mingguan yang bertempat di masjid Nur Alam Nur Makassar 

kegiatannya yaitu berupa kajian kitab Jami‟ul Ulum Wal Hikmah, 

kajian ini juga disiarkan langsung pada akun youtube Project Dakwah. 

Kemudian program hijrah progres di kediaman Ustadz Muhammad 

Ikhwan Jalil, kegiatan yang disebut dengan halaqoh atau laqo‟. 

Menurut beberapa informan yang mengikuti kegiatan tersebut bahwa 
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mereka diajarkan mengenai empat hal mendasar yaitu akidah, ibadah, 

akhlak dan mu‟amalah. Pada program bulanan dimana kegiatan tabligh 

akbar telah beberapa kali diselenggarakan baik di masjid-masjid di 

kota Makassar maupun pada kegiatan goes to school yang telah 

terselenggara di dua sekolah yaitu SMAN 12 Makassar dan Pondok 

Pesantren Darul Aman Gombara Makassar. 

Cara yang digunakan project dakwah selaku penyelenggara 

even-event dakwah adalah dengan mengundang public figure atau 

ulama-ulama muda dan populer di Indonesia untuk hadir dan 

berdakwah di kota Makassar. Kehadiran tokoh-tokoh ternama akan 

menarik simpatisan utamanya para pemuda untuk berpartisipasi dan 

berhijrah. Sebagai sebuah lembaga dakwah yang terbentu di tahun 

2019, project dakwah telah berhasil membangun relasi baik dengan 

public figure, ulama-ulama atau tokoh agama, dan elite-elite politik 

khususnya kedekatan lembaga dengan pemerintah kota Makassar. 

Salah satu program project dakwah yaitu event Safari 

Dakwah pada tanggal 28 Januari 2022 menghadirkan Ustadz Taqy 

Malik sebagai ulama muda yang mempu menarik simpati pemuda agar 

terlibat dalam kegiatan ini, event ini bekerjasama dengan wali kota 

Makassar dan kepala daerah kabupaten Gowa dan kabupaten Maros 

dimana safari dakwah dilakukan di tiga daerah di Sulawesi Selatan. 

Pada tanggal 23 Maret 2022, project dakwah mengadakan 

kegiatan Hijrah Fest untuk menyambut bulan suci Ramadhan dengan 
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menghadirkan Ustadzah Oki Setiana Dewi. Ada beberapa rangkaian 

kegiatan dakwah yang diselenggarakan dibeberapa tempat salah 

satunya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kegiatan ini 

menjadi salah satu program kegiatan goes to campus Project Dakwah. 

Dibeberapa kesempatan kegiatan dakwah yang dilakukan 

project dakwah bekerja sama dengan pemerintah kota Makassar dan 

daerah lain di sekitarnya untuk melakukan dakwah. Kegiatan dakwah 

juga biasanya mendapat fasilitas langsung dari pemerintah kota 

Makassar. Hal tersebut menunjukkan bahwa project dakwah 

memanfaatkan metode dakwah struktural. Dakwah struktural 

merupakan sebuah gerakan dakwah yang menggunakan kekuasaan 

yakni memanfaatkan struktur sosial, politik maupun ekonomi. Negara 

dianggap sebagai intrumen dakwah yang paling strategis dan penting 

dalam kegiatan dakwah. Politik sebagai wadah untuk mencapai tujuan 

dakwah, berbeda dengan anggapan bahwa dakwah dijadikan alat untuk 

mencapai kekuasaan politik.
101

 

Gerakan dakwah politik project dakwah dan komunitas hijrah 

di Makassar tidak begitu menampakkan lembaga dakwah ini dalam 

proses politik praktis. Meskipun demikian, pembahasan-pembahasan 

seputar isu politik yang terjadi di Indonesia sering dikritik dalam 

beberapa kegiatan dakwah. Seperti pernyataan salah satu informan 

yang juga sebagai anggota project dakwah bahwa dibeberapa momen 
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baik itu kajian ataupun ceramah Ustadz Fakhrurrazi sering 

menyinggung tentang tindakan dzalim yang dilakukan pemerintah, 

tentang masalah keadilan, dan pernyataan kementrian agama tentang 

aturan suara adzan.
102

   

Ustadz fakhrurrazi sebagai tokoh yang dibranding oleh 

project dakwah karena eksistensinya dan kedekatannya dengan para 

elite-elite politik bahkan beliau juga sering memberi kritiknya terhadap 

kebijakan-kebijakan pemerintah kota Makassar. Salah satunya adalah 

pernyataan beliau dalam wawancara mengenai aturan pemerintah kota 

tentang penjualan minuman beralkohol dan tempat hiburan malam 

disalah satu jalan di kota Makassar. Ustadz Fakhrurrazi meminta 

kepeda Wali Kota Makassar agar segera mengatasi bahkan menutup 

tempat tersebut hingga wacana Wali Kota Makassar menjadikan jalan 

tersebut menjadi tempat wisata kuliner.
103

 Dapat diidentifikasi dengan 

jelas bahwa pendekatan dakwah struktural berperan penting baik 

dalam memudahkan kegiatan dakwah maupun dalam menyebar 

doktrin-doktrin Islam kedalam proses politik, dalam hal ini yakni 

pengaruhnya dalam pembuatan kebijakan. 

 Hubungannya dengan elite politik ini memudahkan gerakan-

gerakan dakwahnya dan memobilisasi lebih banyak massa untuk 

bergabung sehingga project dakwah rentan menjadi alat politik. 

Sebuah lembaga dakwah yang patut diperhitungkan karena gerakan 
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kolektifnya dalam keagamaan di kota Makassar mampu memberi 

pengaruh yang besar. Meski secara tegas menyatakan tidak ingin 

terlibat dalam politik praktis namun sulit tuk dihindarkan. 

Seperti ungkapan anggota project dakwah dimana pada 

Pemilu 2019 beberapa elite-elite politik memberikan donasi kepada 

project dakwah dan melibatkan diri dalam kegiatan yang diadakan. 

Beberapa tokoh politik yang menjadi simpatisan dari project dakwah 

menjelang Pemilu seperti anggota DPRD Sulawesi Selatan, Tamsil 

Linrung yang merupakan Fraksi PKS. Sosok Iqbal Jalil tokoh politik 

dari fraksi PKS dan salah satu ulama di kota Makassar, dimana beliau 

juga mendapat dukungan dari beberapa ormas Islam di Makassar.
104

 

Hal ini menunjukkan bahwa sebuah gerakan sosial murni mampu 

berkamuflase menjadi sebuah gerakan politik ketika secara tidak 

langsung kelompok atau gerakan tersebut ditunggangi oleh 

kepentingan elit-elite politik. 

Poject dakwah sebagai sebuah lembaga sosial menjadi 

representasi masyarakat muslim di kota Makassar dengan karakter 

religius sehingga memiliki konsekuensi secara politis. Dimana kini 

agama merupakan bagian dari sosialisasi maupun mendorong 

partisipasi sosial politik masyarakat. Perkembangan kelompok-

kelompok Islam di Indonesia dan banyaknya jumlah massa diikuti 

dengan menguatnya ikatan individu didalamnya ikut membentuk 
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perspektif dan orientasi pilihan politik.
105

 Keberadaan project dakwah 

di kota Makassar yang coba dimanfaatkan oleh beberapa oknum 

politik untuk meraih dukungan atau jumlah suara dikalangan umat 

muslim di kota Makassar. Ormas Islam setidaknya telah memberikan 

pengaruh dalam keterpilihan dan elektabilitas beberapa tokoh politik 

yang berhasil menggunakan politik identitas agama sebagai alat untuk 

mencapai kekuasaan. 

Gerakan dakwah politik dimana kelompok-kelompok 

keagamaan yang bersinggungan dengan praktek-praktek politik secara 

umum telah terjadi di Indonesia dan menjadi sebuah fenomena politik. 

Baik dengan adanya dakwah-dakwah yang dibalut dengan pesan-pesan 

politik sebagai bentuk pendidikan politik Islam terhadap masyarakat 

muslim maupun gerakan dakwah yang murni sebagai gerakan 

keagamaan dimana dalam situasi menjelang Pemilu mampu menjadi 

alat politik bagi oknum-oknum politisi yang mencoba meraih simpati 

masyarakat muslim dengan menjalin hubungan dengan kelompok-

kelompok Islam. 
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2. Gerakan Dakwah Politik di Sosial Media 

Di era digital seperti sekarang berbagai kemudahan di 

tawarkan, hampir seluruh masyarakat menggunakan gadget dan media 

sosial dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat keaktifan masyarakat di 

media sosial berdampak pada gerakan-gerakan kelompok masyarakat 

yang kini bisa dengan mudah dilakukan di sosial media. Tak terkecuali 

gerakan dakwah, maraknya akun-akun baik akun pribadi maupun akun 

kelompok tertentu yang menjadikan sosial media sebagai wadah untuk 

menyiarkan dakwah dengan cakupan yang lebih luas lagi.  

Project Dakwah menggunakan platform media sosial dalam 

metode dakwahnya, dengan membuat akun Youtube dan akun 

Instagram dengan nama @projectdakwah. Jumlah pengguna youtube 

yang besar menunjukkan pontensi penggunaannya dalam berdakwa. 

Para ulama dapat menyebarkan syiar dakwah dengan mudah dan video 

tersebut dapat diakses oleh ummat kapan saja dan dimana saja.
106

 

Dengan memanfaatkan media sosial mampu meningkatkan 

elektabilitas Project Dakwah sebagai gerakan dakwah yang ada di kota 

Makassar juga menambah jumlah massa Komunitas Hijrah . 

Analisis mengenai dakwah politik oleh komunitas hijrah 

Makassar sebenarnya gerakan ini tidak menonjolkan ceramah-ceramah 

bernuansa politik dalam setiap dakwahnya. Tetapi dalam beberapa 

video yang ditemukan oleh peneliti dimana ulama-ulama komunitas 
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hijrah Makassar ini menyinggung isu-isu politik yang sedang ramai 

diperbincangkan dengan menyampaikan pandangan dan tangapannya 

melalui media dakwah. 

Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil dalam penggalan 

ceramahnya yang ada di kanal youtube sekitar tahun 2019, video 

tersebut berjudul "Cara Memilih Pemimpin Ustadz Muhammad 

Ikhwan Jalil". Video ini telah di tonton sebanyak tiga puluh satu kali 

dimana pada video tersebut Ustadz Muammad Ikhwan Jalil 

menyatakan bahwa sebagai umat Islam harus cerdas dalam memilih 

pemimpin. Keutamaan untuk memilih pemimpin yang seiman artinya 

pemimpin yang dari kalangan umat Islam atau pemimpin yang tidak 

menyandarkan dirinya kepada umat lain selain umat Islam.  

Pernyataan dalam sebuah ceramah tersebut merupakan 

pemberitahuan terhadap ummat muslim Indonesia tentang memilih 

pemimpin ditengah isu-isu politik identitas keagamaan menjelang 

Pemilu 2019. Peran Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil sebagai ulama 

menjadi pengingat bagi umat muslim mengenai pemimpin muslim. 

Pesan-pesan politik yang dibungkus kedalam dakwah tak pernah lepas 

dari ajaran agama Islam. 

Video lain pada kanal youtube @projectdakwah berjudul 

"Adakah Cinta di Negeriku Ini" dengan jumlah penonton 147 kali 

selama 6 bulan. Pada video tersebut Ustadz Ikhwan Jalil yang sedang 

membawakan khutbah Jumat menyatakan keimanan dan ketakwaan 
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setiap muslim dalam sebuah Negara akan menjamin sebuah 

kesejahteraan Negara tersebut. Maka seharusnya masyarakat berupaya 

dan bekerja keras untuk membuat setiap jengkal ummatnya bertasbih 

kepada Allah swt. Bentuk kecintaan kita terhadap Negara adalah 

dengan konsisten menjaga keimanan dan keadilan demi terciptanya 

kesejahteraan negeri. 

Keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh maysarakat 

akan menjadikan Negara yang diberkahi Allah swt. dan menghindari 

segala bentuk kemurkaan-Nya. Dalam upaya meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan umat muslim di Indonesia maka peran lembaga, 

organisasi maupun kelompok Islam seperti project dakwah sangat 

bereperan penting. Keberadaannya telah banyak memberi dampak bagi 

masyarakat khususnya pemuda kota Makassar dalam mempelajari ilmu 

agama juga dakwah dan menyelamatkan ummat muslim dari krisis 

moral yang tengah dihadapi bangsa. Selain itu, keberadaan project 

dakwah telah membantu pemerintah daerah dalam kegiatan-kegiatan 

keagamaan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap agama. 

 

 

 

Pada kanal youtube @projectdakwah salah satu video dengan 

judul Sejarah Islam Nusantara Seri 1 oleh Usatadz Muhammad Ikhwan 
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Jalil yang diunggah pada awal tahun 2022 dan telah ditonton sebanyak 

356 kali dalam waktu dua bulan. Dalam video tersebut di menjelaskan 

mengenai sejarah Islam di Nusantara, dimana wilayah-wilayah 

Nusantara yakni Indonesia termasuk, Malaysia dan Brunei 

Darussalam. Beberapaa kerajaan-kerajaan Islam besar di Indonesia dan 

menjadi awal menyebarnya agama Islam di Indonesia khususnya 

kerajaan Gowa. Kehadiran Islam merupakan perekat utama kesatuan 

Nusantara. Menurut sejarah kerajaan Gowa merupakan center point of 

Indonesia sehinggah wilayah Sulawesi patut dipertimbangkan oleh 

pemerintah sebagai Ibu Kota Negara baru. 

Kasus yang baru terjadi di awal tahun 2022 mengenai 

pernyataan mentri agama tentang pembuatan kebijakan suara adzan, 

dimana penrnyataan tersebut dianggap menistakan agama Islam. 

Sebagai sebuah gerakan project dakwah dengan Ustadz Fakhrurrazi 

membuat sebuah video yang dibagikan di kanal youtube 

@projectdakwah dan telah ditonton sebanyak 952 kali berjudul 

"Mentri Agama Yaqut Cholil Qoumas membandingkan suara adzan 

dengan suara gonggongan anjing". 

Ustadz Fakhrurrazi merespon kasus tersebut dengan 

pernyataan yang diawali dengan mengutip sebuah hadist yang artinya: 

"Para muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada 

hari kiamat" (HR. Muslim).  

 

Adzan merupakan panggilan Allah swt. kepada hambah-hamba-Nya 

untuk beribadah lalu kemudian suara adzan dianggap mengganggu dan 
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dikiaskan seperti suara anjing. Video tersebut dibuat sebagai bentuk 

protes dan ungkapan kekecewaan dari seorang ulama terhadap mentri 

agama yang dianggap tidak seharusnya melontarkan pernyataan yang 

menistakan agama. Bentuk kekecewaan ummat Islam akan pernyataan 

yang dianggap menistakan agama karena membandingkan sesuatu 

yang sakral dalam agama dan suara hewan bukanlah sesuatu yang 

tidak patut dibandingkan bahkan suara azan tidak dapat dibandingkan 

oleh apapun. Kasus ini juga disinggung dalam firman Allah swt. QS 

Al-Ma‟idah/5:58. 

يَ ْعِقُلْونَ  ّلَّ  قَ ْوم   ن َُّهمْ  بِاَ  ٰذِلكَ  ۗ   َو ِاَذا نَا َديْ ُتْم ِاَلى الصَّٰلوِة اتََّخُذْوَها ُهُزًوا وََّلِعًبا  

Terjemahnya: 

"Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (melaksanakan) 

sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang 

demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak 

mengerti."
107

 

 

Bentuk kritik maupun pandangan kedua tokoh agama 

komunitas hijrah Makassar terhadap persoalan-persoalan bangsa yang 

mereka sampaikan dalam dakwahnya menjadi bukti perhatian terhadap 

kondisi sosial politik Indonesia. Penanaman nilai-nilai Islam dari 

setiap tanggapan yang disampaikan menunjukkan keinginan akan 

syariat-syariat Islam tetap terjaga dalam proses politik dan bernegara. 

Dalam unggahan-unggahan video, dimana jumlah penonton mencapai 
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ratusan akun dan terlihat bahwa project dakwah konsisten dalam 

membuat konten-konten dakwah dengan kajian-kajian yang sesuai 

dengan fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini. Kritik dan ajaran 

nilai moral Islam dalam dakwah politiknya dijadikan sebagai sebuah 

bentuk pendidikan politik bagi umat muslim khususnya di Indonesia, 

bahwa Islam telah mengajarkan dasar politik yang baik. 

Gerakan dakwah politik tidak hanya ditunjukkan melalui 

penggalan ceramahnya di kanal Youtube. Melalui akun Instagram 

@fakhru_ans_official Ustadz Fahrurrazi Anshar menunjukkan 

pilihannya pada Pemilihan Umum 2019. Terdapat pesan singkat yakni 

pernyataan dukungan terhadap pasangan calon Prabowo Subianto dan 

Sandiaga Uno sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019. 

Pasangan calon nomor urut dua tersebut dianggap sebagai 

pemimpin terbaik untuk Indonesia. Selain itu, terdapat juga pesan 

mengenai golput yang dinilai bukanlah solusi. Dimana ulama-ulama 

terdahulu telah mengajarkan pentingnya memilih pemimpin karena 

akan mempengaruhi kehidupan beragama manusia. Ajakan untuk 

tidak golput kepada para pengikutnya ini, sebagai usaha untuk meraih 

suara. Pesan singkat dalam postingan tersebut juga menyatakan usaha 

gerakan mereka pada Pemilihan Gubernur Jakarta. Terpilihnya Anies 

Baswedan dianggap telah memberi dampak yang baik seperti 

ditutupnya tempat prositusi, saham minuman keras dilepas, didalam 
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kantor gubernur didengar suara adzan, izin untuk kajian keislaman 

dipermudah dan hal-hal positif lainnya.  

Pilihan politik yang secara terang-terangan ditunjukkan di 

akun isntagram pribadi Ustadz Fakhrurrazi Anshar, secara tidak 

langsung mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 02 yaitu 

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pemilihan Umum 2019. 

Hal tersebut dilatar belakangi oleh kedekan Prabowo kala itu dengan 

ulama-ulama di Indonesia dan organisasi massa Islam. Dengan 

kemasyhurannya dibidang dakwah, secara tidak langsung Ustadz 

Fakhrurrazi Anshar telah memberi pengaruh masyarakat terkhusus 

pengikutnya untuk memilih pilihan yang sama. 

Secara struktur dan organisasi di Komuitas Sahabat Hijrah 

Makassar dan Project Dakwah, politik praktis bukanlah hal yang 

dianjurkan. Namun dalam prosesnya praktek-praktek politik tidak 

dapat di hindarkan. Seringkali Komunitas ini menjadi alat politik oleh 

beberapa oknum elite politik dalam meraih simpati maupun jumlah 

suara di kota Makassar.  

Misalnya saja, dukungan yang jelas ditujukan kepada salah 

satu pasangan calon pada Pemilihan Umum 2019. Selain itu, pada 

Pemilihan Walikota  Makassar 2020, dimana ulama atau tokoh agama 

di Komunitas Sahabat Hijrah Makassar dibawah pengaruh Wahdah 

Islamiyah  dalam menentukan sikap politiknya dengan memilih 

pasangan calon nomor urut 2 yaitu Munafri Arifuddin dan wakilnya 
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Abdul Rahman Bando. Bentuk dukungan ini juga di upload oleh 

ustadz Fakhrurrazi dalam akun Instagram miliknya. 

Menurut salah satu informan merupakan anggota project 

dakwah dalam wawancara menyatakan bahwa dalam Pemilihan 

Walikota Makassar 2020 ia memilih paslon nomor urut 2 dengan 

alasan bahwa ulama dan anggota inti project dakwah lainnya memilih 

yang sama. Meskipun ulama ketua dan pembina tidak menyatakan dan 

menghimbau secara jelas, namun hal tersebut didasar dari obrolan-

obrolan. Menurutnya, pilihan tersebut didasarkan oleh kedekatan atau 

hubungan antara ulama dari Wahdah Islamiyah dan Pasangan Calon 

tersebut.
108

 Seperti yang telah dijelaskan sebulumnya bahwa pengaruh 

Wahdah Islamiyah sangat besar terhadap Komunitas Hijrah Makassar 

termasuk dalam hal pilihan atau sikap poliknya. 

Keberadaan dan pengaruh ulama maupun gerakan-gerakan 

Islam dalam proses politik Indonesia telah menjadi fenomena politik 

yang tidak dapat dihindari. Dengan penduduk Indonesia yang 

mayoritas beragama Islam maka strategi politik agama akan terus 

dilakukan oleh elite-elite politik dalam meraih simpati masyarakat. 

Kedekatan dan hubungan yang dijalin oleh para aktor politik dengan 

ulama dan kelompok Islam yang tunjukkan di media sosial 

memperlihatkan bahwa tidak ada gerakan yang tidak terlibat dalam 

proses politik. Penggunaan media sosial baik dalam aktivitas dakwah 
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ataupun politik akan membentuk perspektif publik dalam menilai 

gerakan-gerakan dakwah politik dan menyadari keberadaan gerakan 

dakwah politik dimana beberapa masyarakat masih menganggap 

bahwa agama dan politik sesuatu yang harus dipisahkan. 

Gerakan-gerakan dakwah kontemporer seperti yang dilakukan oleh 

komunitas hijrah Makassar menjadi sesuatu yang menarik. Konsistensi 

mereka dalam aktivitas keagamaan dan keaktivan mereka di kota Makassar 

menarik banyak simpatisan sehingga komunitas hijrah Makassar kini telah 

memiliki cabang-cabang di luar kota Makassar dan jumlah pengikut sekitar 

dua puluh ribu lebih di sosial media dan akan terus bertambah. Banyaknya 

jumlah massa tersebut menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah lembaga 

dakwah yang memberikan banyak pengaruh dan dampak baik dalam 

kesadarn beragama masyarakat khususnya di kota Makassar. Selain itu, 

akibat pengaruh yang ditimbulkan dan kekuatan massa komunitas hijrah 

Makassar dinilai mampu berafiliasi menjadi sebuah gerakan dakwah politik 

baru yang diperhitungkan di kota Makassar. 

Kelompok atau gerakan Islam seperti komunitas hijrah Makassar 

dinilai memiliki daya tawar yang cukup kuat dalam proses politik utamanya 

dalam kontestasi politik sebagai produk demokrasi elektoral. Gerakan-

gerakan Islam kini telah menjadi sebuah kekuatan yang diperebutkan oleh 

berbagai pihak yang bergelut dalam politik praktis kontemporer di 

Indonesia. Kelompok-kelompok Islam moderat di Indonesia yang 

mengedepankan keterbukaan pikiran, sikap toleransi, dan tanpa 
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meninggalkan nilai-nilai agama. Sudah seharuanya gerakan atau kelompok 

Islam Indonesia seperti komunitas hijrah Makassar tidak lagi mencari 

refrensi di Negara-negara yang dianggap sumber Islam karena Indonesia 

telah memiliki dasar yang kuat yakni bersandinganya nasionalisme dan 

Islam secara seirama, tanpa harus satu ideologi menjatuhkan ideologi 

lainnya.
109

  

Keberadaan gerakan dakwah politik harus disadari oleh masyarakat 

sebagai bentuk keterkaitan antara politik dan agama dimana hadirnya 

gerakan tersebut membawa dampak positif bagi perspektif masyarakat 

bahwa dalam politik terdapat nilai-nilai keislaman dan menjadi dasar bagi 

masyarakat maupun elite politik dalam melakukan praktek-praktek 

poliknya. Melalui aktivitas dakwahlah para ulama-ulama menyampaikan 

perspektif Islam terhadap politik. Secara tidak langsung dakwah pun 

menjadi media dalam pendidikan politik bagi umat muslim. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, berikut akan dikemukakan beberapa 

kesimpulan: 

1. Sebagai sebuah gerakan keagamaan, komunitas hijrah Makassar 

memiliki empat konstituen dalam konstruksi ideologi mereka yakni 

al-Qur‟an sebagai landasan dan rujukan utama mereka dalam 

menanggapi sebuah fenomena politik. As-Sunna sebagai bentuk 

keteladanan mereka terhadap Rasulullah saw. Ideologi 

Transnasional dalam artian pengaruh lembaga Wahdah Islamiyah 

dalam penentuan sikap politik. Islamisme ideologi politik Islam 

rupanya telah memberi pengaruh dalam menunjukkan pandangan-

pandangan politik. Peneliti menyimpulkan konstuksi ideologi 

komunitas hijrah yaitu Islamis Nasionalis dimana mereka 

menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman bernegara namun 

masih sangat menghargai kesatuan dan kecintaan terhadap bangasa 

Indoensia. 

2. Terdapat dua macam metode dakwah yang dilakukan oleh komunitas 

hijrah Makassar dalam gerakan dakwahnya. Pertama, gerakan 

dakwah secara langsung yang dilakukan di kota Makassar seperti 
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kajian rutin mingguan hingga event-event dengan bekerja sama 

dengan pemerintah kota Makassar. Kedua, gerakan dakwah melalui 

media sosial dimana pada akun @projectdakwah mereka konsisten 

menyebar dakwah-dakwah dan meningkatkan elektabilitas sebagai 

sebuah lembaga dakwah. 

 

B. Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan 

oleh peneliti, maka terdapat beberapa hal yang menjadi saran yaitu: 

1. Sebuah gerakan haruslah memiliki ideologi sebagai sebuah landasan 

yang menyangkut tujuan dan cita-cita dari kelompok gerakan tersebut. 

Ideologi akan menjadi jati diri bagi sebuah kelompok dan penentu 

arah dalam melakukan gerakan-gerakan. Konstruksi ideologi haruslah 

didasarkan pada kesepakatan bersama karena merupakan sebuah 

sistem kepercayaan dalam kelompok atau gerakan tersebut. 

2. Kelompok gerakan seperti Komunitas Hijrah merupakan sesuatu yang 

seharusnya segera dipahami masyarakat. sebagai sebuah gerakan 

dakwah politik ini akan menjadi sebuah gerakan positif apabila dalam 

penyampaiannya mengandung nilai-nilai sesuai dengan syariat 

beragama. Kegiatan dakwah dan kegiatan keagamaan lainnya haruslah 

bersifat akomodatif yakni menyesuaikan dengan kondisi sosial, 

budaya dan politik mayarakat Indonesia khususnya di kota Makassar. 
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Transikip Hasil Wawancara 

Ketua Komunitas Sahabat Hijrah dan Project Dakwah 

(Ustadz Akram Ibnu Umar) 

Bagian profil komunitas hijrah 

1. Bagaimana awal pembentukan komunitas hijrah 

Didirikan pada tanggal 24 Februari 2019 

Jawaban: Alasannya karena belum ada satu gerakan dakwah yang secara 

khusus mengelola event atau kegiatan dakwah oleh komunitas-komunitas 

dakwah dan secara kusus memfokuskan dirinya dalam menyebarkan 

agama Islam dikalangan pemuda-pemuda untuk mengajak hijrah, 

memperbaiki diri mereka dan memfasilitasi setiap kegiatan-kegiatan 

dakwah yang memiliki segmentasi anak-anak muda. 

2. Apa makna hijrah menurut anda 

Jawaban: Dakwah  adalah bagaimana kita menyeru atau mengajak orang 

lain kepada kebaikan yang sesuai dengan Al-Qur‟an dan As-Sunnah. 

Sedangkan Hijrah adalah keinginan seseorang untuk memperbaiki diri 

untuk menjadi seseorang yang jauh lebih baik lagi. 

3. Apakah makna hijrah tersebut sesuai dengan konsep hijrah menurut 

sejarah Rasulullah saw. 

Jawaban: Hijrah masa Rasulullah lebih ke haqiqihnya yaitu orang-orang 

yang berpindah dari Mekkah ke Madinah atau berpindah temat ke 

lingkungan yang lebih baik baginya beribadah. Walaupun, dalam hadis-
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hadis setelah setelah dikatakan bahwa hijrah yaitu berpindah secara 

pribadi yaitu dengan sikap, sifat, akhlak, prilaku, bukan secara zat atau 

seseorang yang berpindah tempat memperbaiki diri. 

4. Mengapa hijrah menjadi sebuah gerakan komunitas 

Jawaban: Karena seseorang tidak bisa memilih jika tidak mengetahui 

pilihannya. Tidak mungkin seseorang ingin berhijrah jika ia tidak tahhu 

makna hijrah itu sendiri. Dakwah menjadi metode untuk memberi 

pengetahuan tentang manfaat hijrah. Keutamaan hijrah dan hasil dari 

dakwah adalah keinginan orang berhijrah. Dakwah adalah salah satu 

ikhtiar kita untuk mengajak orang lain berhijrah karena dalam dakwah kita 

menyampaikan hal-hal yang membuat orang tertarik untuk berhijrah. 

Hijrrah menjadi sebuah gerakan karena karena pendakwah adalah 

karyawan Allah swr. Allah swt. Berfiraman dalam QS Al‟Imran ayat 110. 

Dan harus menjadi sebuah gerakan karena dengan gerakan itu akhirnya 

gelombang hijrah akan lebih kuat jika dilakukan bersama dan melibatkan 

banyak komponen maka akan mempercepat proses hijrah di masyarakat. 

5. Apa alasan anda bergabung dengan Wahdah Islamiyah 

Jawaban: Latar belakang pendidikan di sekolah Wahdah Islamiyah. 

Namun, belum bergabung dalam instansi Wahdah Islamiyah. Kini dalam 

proses pengakderan dan pembinaan. 

6. Apakah komunitas hijrah juga menjadi bagian dari Wahdah Islamiyah (apa 

peran atau pengaruh Wahdah Islamiyah dalam gerakan-gerakan komunitas 

hijrah) 
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Jawaban: Secara structural tidak tergabung tapi secara pembinaan, Project 

Dakwah dan Komunitas Sahabat Hijrah Makassar dibina oleh Ust. 

Muhammad Ikhwan Jalil. 

7. Apa saja program komunitas hijrah untuk masyarakat 

Jawaban: ada beberapa program seperti Sul-Sel berhijrah, tujuannya 

untuk mengajak anak muda memperbaiki dirinya. Kegiatannya diadakan 

setiat bulan dan tiap semester. Dan beberapa kegiatn lainnya. 

8. Apa dampak signifikan gerakan komunitas hijrah dikota Makassar 

khususnya bagi para pemuda-pemuda 

Jawaban: Jangkauan makin luas, makin banyak orang yang bergerak 

dalam bidang dakwah, bahkan kegiatan-kegiatan volunteer biasanya 

relawan kurang lebih 300 orang, menunjukkan bahwa banyak orang yang 

akhirnya tersentuh jadi bagian dalam dakwah. Secara individu perubahan-

perubahan mereka yang mulai memperbaiki sholat. Ibadah-ibadah lainnya, 

menjaga hubungan denagn manusia atau dalam kehidupan sosial. 

1. Bagaimana pandangan anda terhadap: 

a. Kelompok-kelompok Islam yang digunakan sebagai alat politik oleh 

elite politik misalnya menjelang Pemilu 

Jawaban: seharusnya lembaga-lembaga dakwah menghindari politik 

praktis atau terlibat atau mempelihatkan dukungan karena bias berefek 

negatif ke lembaganya. Contoh, secara pribadi membawa Project 

Dakwah ke arah politik ternyata yang dipilih tidak terpilih. Maka akan 

berefek pada lawan politik yang tidak dipilih dalam membantu 
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lembaga Project Dakwah. Sebaliknya secara fungsi lembaga itu 

menyarakankan pentingnya politik tapi tidak perlu secara frontal 

mengatakan dukungan. Hanya perlu menjelasakan politik dalam Islam 

dan bagaiaman politik memegang komponen-komponen penting dalam 

perubahan generasi muda. Jika elite politik baik maka masyarakat juga 

akan menjadi baik karena mereka adalah pemangku kebijakan. 

Sehingga kita memilih yang sesuai yang lebih condong kepada 

kebaikan dalam konteks pilihan politik adalah seorang muslim. 

b. Apakah anda setuju dengan kekerasan atas nama agama 

Jawaban: agama tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk 

melakukan sebuah kekerasan. Kita harus bias membedakan antara 

agama Islam dan orang Islam. Orang Islam terbagi-bagi ada yang 

memiliki kesadaran tinggu ada yang memang kesadaran agamanya 

rendah. Kekerasan justru terjadi kepada orang Islam bukan agama 

Islam.  Sebagai orang Islam tidak ada yang membenarkan kekerasan, 

tapi karena orang atau oknum yang agamanya rendah maka terjadi 

kekerasan dan bukan hanya agama Islam saja. Semua agama tidak 

mengajarkan kekerasan tapi penganut-penganutnyalah yang 

melakukan kekerasan terhadap orang lain maka pribadinya yang harus 

disalahkan. Jika agama Islam mengajarkan kekerasan, dari dulu tidak 

akan aman non muslim dinegara kita. 

Kasus 212 begitu banyak orang yang berkumpul dijalan, jika kita 

mengingingkan kekerasan tidak mungkin Jakarta masih utuh hingga 
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saat ini. Jika seseorang berani melakukan kekerasan maka saya berani 

mengatakan dia bukan orang Islam karena Islam tidak pernah 

mengajarkan kekerasan. 

Indonesia dominan Islam otomatis setiap kasus terorisme larinya ke 

Islam. Istilah terosris melekat dengan Islam kerjaan orang-orang yang 

tidak suka dengan Islam. Sayangnya, kita menerima itu padahal kita 

adalah ummat muslim. Istilah yang melekat dengan Islam yang 

sebenarnya tidak membawa nilai-nilai keIslaman. 

c. Apakah Islam mampu dijadikan sebagai dasar Negara atau menjadi 

sistem Negara 

Jawaban: kesalahpahaman yang menyatakan Negara harus dipimpin 

oleh Ulama, Ustadz, harus berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. 

Jadi, perspektif Islam ketika melihat Rasulullah saw. dating dan hidup 

dalam sebuah Negara jahiliyah, Rasulullah saw. dalam dakwahnya 

tidak pernah ada kalimat-kalimat bentuk Negara Islam karena 

Rasulullah tidak langsung memahamkan bentuk Negara tapi 

menyentuh pribadi atau individu terlebih dahulu. 

Pancasila menjadi dasar Negara karena kita semua sepakat dan 

menghargai perbedaan. Seandainya 80% ummat muslim di Indonesia 

sepakat menjadikan Islam sebagai dasar Negara maka secara 

demokratis akan sah. Demokrasi adalah ketika kita melaksanakan 

sesuatu sesuai dengan kekuasaan kita secara bernegara. Namun jika 

secara individu memilih menjalankan hidup sesuai Al-Quran tidak ada 
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larangan. Sebuah kerinduan dan harapan jika Indonesia berbasis Al-

Quran sesuai janji Allah swt, jika seandainya seluruh penduduk ini taat 

kepadaku maka aku akan berikan keberkahan  dari langit dan dan dari 

bumi. 

Secara ideologi apakah Pancasila berhasil membawa Negara Indonesia 

menuju kemakmuran. Harus ada koreksi namun yang berhak adalah 

elite politik, masyarakat hanya mengikuti hasil dari demokrasi. 

Sebagai seorang muslim kita tidak boleh antipati dengan kerinduan 

kita untuk menjadikan Islam sebagai landasan Negara. 

d. Apakah anda setuju dengan sistem khilafah Islamiyah dan alasannya 

Jawaban: sistem khilafah yaitu pemerintahan terpusat. Seluruh Negara 

muslim dipimpin oleh satu pemimpin. Di zaman Rasulullah saw. kita 

dipimpin oleh satu pemimin dan hanya taat kepada Rasulullah saw. 

sebagai khalifah dengan sistem kekhalifaan. Seluruh wilayah kaum 

muslim hanya taat kepada satu pemimpin sampai khilafah berhenti 

pada zaman khalifah Utsmaniyah dan akhirnya setiap Negara memiliki 

pemimpin masing-masing. Walupun setiap Negara ada pemimpinnya 

tapi dalam sistem khilafah ada pemimpin tertinggi dari seluruh kaum 

muslim. Suatu saat nanti kita akan dipimpin oleh khilafah Imam Mahdi 

yang akan hadir menaungi seluruh kehidupan manusia atau kaum 

muslim. Jika salah satu ummat dizolimi, maka seluruh muslim di dunia 

akan membantu. Secara pribadi sangat mengharapkan sistem 

pemerintahan khilafah. 
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2. Bagaimna pandangan anda terhadap: 

a. Kinerja pemerintah saat ini 

Jawaban: Pemerintah masih mendukung kegiatan dakwah dengan 

memfasilitasi dan mengizinkan. Artinya, kinerja pemerintah yang 

berefek terhadap gerakan dakwah selama kita masih diberi kebebasan 

melaksanakan ibadah, kebebasan menyiarkan dakwah, dan 

memprbaiki anak-anak muda masih menganggap kinerjanya sangat 

baik. 

b. Isu-isu keagamaan menjelang Pemilu 

Jawaban: jualan agama dari para politisi, misalnya menjelang Pemilu 

tiba-tiba menggunakan hijab karena mereka paham bahwa Negara ini 

Negara dominan Islam jika tidak menjual agama tidak mungkin 

terpilih. Itu termasuk strategi politik mereka. Walaupun menurut 

syariat Islam jualan agama tidak benar atau tidak boleh. Visi misi yaitu 

memperbaiki agama boleh misalnya, jika terpilih akan membangun 

pesantren berarti masih memahami kemayoritasan Indonesia. 

Seorang dosen yang memiliki wawasan luas harga suaranya sama 

dengan tukang becak yang tidak berpendidikan dan jumlah orang yang 

tidak berpendidikan lebih banyak sehingga dapat dipengaruhi dan 

dibeli suaranya. Kita menghadapi konsekuensi produk politik yang 

tidak adil karena suara kita sama misalnya saja Ustadz dan penjahat 
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padahal dari pola pikir atau pendidikan berbeda. Ini menyebabkan 

praktek money politik masih sering terjadi di Indonesia. 

 

c. Toleransi ummat beragama di Indonesia 

Jawaban: toleransi beragama sangat bagus namun beberapa orang 

ingin mengadudomba. Di kota Makassar tidak ada masalah toleransi 

d. Perlakuan pemerintah kota Makassar mengenai pembangunan rumah 

ibadah yaitu Antara gereja dan masjid, melihat maraknya 

pembangunan gereja saat ini dimana jumlahnya sekita 148 gereja dan 

akan meningkat tiap tahunnya 

Jawaban: tidak ada masalah gereja dibangun dimana-mana, bahkan 

gereja Katedral Makassar yang meledak kita ummat Islam sangat 

respek. 

3. Apakah anda terlibat dalam gerakan 212 dan apa alasannya 

Jawaban: tidak ikut dalam gerakan 212. Tapi mendukung gerakan 212 

karena ketika agama dilecehkan kita melawan dengan gerakan yang 

damai. Andai dari awal Pak Ahok di hunkum mungkin tidak akan terjadi 

gerakan 212 tersebut. Tetapi karena Negara diam dan memaklumi 

akhirnya masyarakat Islam tergerak. Namun masyarakat yang tidak 

memiliki ghirah akan menganggap gerakan 212 meresahkan. 

4. Menegnai peraturan daerah kota Makassar yaitu pada Perawali No. 17 

Tahun 2019, dimana beberapa pasal mengatur tentang 
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a. Adanya surat Izin atau dengan kata lain dilegalkannya penjualan 

minuman beralkohol 

b. Mengenai larangan penjualan yang dikhususkan hanya pada bulan 

Ramadhan 

c. Larangan menjual didekat rumah Ibadah (masjid) 

Jawaban:  beberapa aksi oleh teman-teman Sahabat Hijrah telah 

melakukan demonstrasi terhadap aturan ini. Aturan tersebut sepertinya 

sudah di cabut. 

 

Tokoh Agama/ Ulama Komunitas Sahabat Hijrah Makassar Project Dakwah 

(Ustadz Muhammad Fakhrurrazi Anshar, B.Sh., MA.) 

1. Apa makna hijrah menurut anda 

Jawaban: hijrah itu ayat Al-Quran bisa dicek pada Q.S Al-Baqaroh ayat 218, 

Al-Imran ayat 195, An-Nisa ayat 89, 97 & 100, Al-Anfal ayat 72, 74 & 75, 

At-Tauba ayat 20, An-Nahl ayat 41 & 110, Al-Haj 58. 

2. Apa alasan anda bergabung dengan Wahdah Islamiyah 

Jawaban: dari dulu bergabung dengan Wahdah Islamiyah sebulum membuat 

Komunitas Hijrah, alasan paling kuat adalah karena mertua yaitu Ustadz 

Muhammad Ikhwan Jalil adalah Dewan Syuro di Wahdah Islamiyah. 

3. Pendapat anda mengenai kelompok-kelompok Islam yang digunakan sebagai 

alat politik 
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Jawaban: tidak apa-apa, tidak ada masalah. Karena politik juga bagian dari 

keislaman. Islam mengatur kepemimpinan dan satu-satunya jalan untuk bisa 

mendapatkan kepemimpinan di Indonesia hanya lewat politik. Kita tidak bisa 

mengganti presiden jika langsung mendaulat orang menjadi presiden, tetapi 

harus lewat partai politik. Mungkin seperti teman-teman PKS, PAN, PKB, 

dan NU. Silahkan saja itu adalah usaha mereka untuk berjihad di medan 

politik karena Islam dan politik tidak bisa dipisahkan. Sebagai seorang 

muslim harus ikut Pemilu karena kita yang menentukan pemimpin kita. 

 

4. Apakah anda setuju dengan kekerasan atas nama agama 

Jawaban: Kekerasan atas nama agama adalah sesuatu yang diharamkan 

5. Pendapat anda menganai Islam sebagai dasar Negara 

Jawaban: Saudi merupakan contoh sistem Negara Islam. Indonesia tidak 

bisa, kita hidup di Negara demokrasi mengikuti sistem Negara kita, ada 

undang-undang dan Pancasila juga sebenarnya bagian dari islam. Pancasila 

pertama adalah Ketuhanan Yang MahaEsa , Esa itu satu. 

6. Apakah anda setuju dengan sistem Khilafa Islamiyah 

Jawaban: Khilafah diberbagai Negara yang cocok silahkan saja, tapi di 

Indonesia tidak cocok. Di Saudi misalnya kerajaan atau khilafah. Khilafah itu 

ditunjuk langsung oleh khilafah sebelumnya. Rasulullah saw. dulu sistem 

khilafah, Khalifah Abubakar As-Sidik, Umar Bin-Khattab Khalifah ke 2, 

Usman Bin-Affan khalifah ke 3, Ali Bin Abi Thalib  khalifa ke 4. Ada Negara 

yang cocok dengan sistem khilafah ada juga yang tidak. Jadi dibuat simple 
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saja jangan selalu dibentrokkan kaidah Islam dengan kaidah Negara kita 

seakan-akan kita memakai system demokrasi dan sistem khilafah jadi salah. 

Kita tidak mau menegakkan khilafah disini, kita ikuti aturan yang ada. 

Pancasila sudah hasil yang terbaik yang di rumuskan oleh negarawan kita 

termasuk ulama-ulama kita, tapi jangan mengingkari bahwa khilafah itu tidak 

boleh. 

 

7. Bagaiaman pandangan anada terhadap kinerja pemerintah saat ini 

Tidak dijawab, alasan tidak ingin berbicara mengenai seseorang dengan 

kinerjanya. 

8. Bagaimana pandangan anda mengenai isu-isu keagamaan menjelang Pemilu 

Jawaban: ini yang saya benci, selalu ada permasalah 15 tahun lalu 20 tahun 

lalu di ulang terus dan tidak berujung, permasalahan yang kolot masih terus 

diulang. Maka sebenarnya dalam masalah isu-isu keagamaan yang selalu di 

munculkan menjelang Pemilu itu adalah hal yang tidak fair karena dalam 

politik tidak usah menghatam keagamaan seseorang dan tidak usah sinis pada 

orang yang punya basis politik agama. Jangan jadikan agama sebagai topeng 

dalam berpolitik. 

9. Bagaimana anda melihat toleransi beragama di Indonesia 

Jawaban: toleransi beragama sudah bagus tetapi seperti boom di Makassar itu 

oknum. Saat kejadian saya langsung membuat video bahwa tidak pernah ada 

dalam ajaran Islam boom bunuh diri jika ada pemikiran yang mengajak pada 

hal tersebut maka itu adalah kebodohan dalam memahami agama. Dalam 
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agama Islam tidak pernah ada boom bunuh diri atau mengganggu agama lain, 

dan sebaliknya agama lain juga jangan mengganggu agama kita. 

Hal-hal yang sudah normal sudah berjalan baik dari dulu jangan diganggu. 

Seperti suara adzan tidak usah diganggu karena dari dulu tidak pernah ada 

masalah dan saudara kita muslim yang ada di Bali yang mana mereka adalah 

minoritas juga tidak ada masalah. Jangan ajari ummat Islam toleransi karena 

kita ini adalah agama yang paling toleransi. Sebagaimana dalam QS. Al-

Kafirun yang artinya “Untukmu Agamamu dan Untukku Agamaku”. 

10. Apakah anda terlibat dalam gerakan 212 

Jawaban: ikut gerakan 212. Gerakan ini muncul karena pak Ahok 

menistakan agama sekarang menjadi komisaris Pertamina setelah keluar dari 

penjara karena dekat dengan pak Jokowi, kasian sekali mantan napi menjadi 

komisaris. Sekarang ada isu pak Ahok dijadikan gubernur Ibu Kota Baru 

tidak ada masalah. Ketika seseorang menistakan agama maka 212 adalah 

gerakan orang-orang yang tidak terima agamanya dinistakan. Sekarang viral 

orang-orang meminta mentri agama Yaqut Cholil dipecat. Ramai di TV 

demonstrasi di depan kantor kementrian agama. Ini bagian dari demokrasi 

karena Negara kita adalah Negara demokrasi, jadi semua yang berkaitan 

dengan hak bersuara harus ada tempatnya. 

11. Bagaiaman pendapat anda mengenai Peraturan  Walikota Makassar No. 17 

tahun 2019 dimana beberapa pasal megatur tetang 

a. Adanya surat Izin atau dengan kata lain dilegalkannya penjualan 

minuman beralkohol 
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b. Mengenai larangan penjualan yang dikhususkan hanya pada bulan 

Ramadhan 

c. Larangan menjual didekat rumah Ibadah (masjid) 

Jawaban: saya sudah bicara dengan pak Dany Pamanto, beliau janji jalan 

Nusantara mau di ubah menjadi tempat wisata kuliner tapi karena Negara kita 

ini selalu ada orang-orang yang menitipkan uangnya. Paling tidak jika ada 

orang-orang yang menjual minuman keras di tempat umum, kita akan demo. 

Seperti kejadian penjual minuman keras dan babi di Mall Phinisi Point ketika 

saya dan Ustadz Das‟at Latief memimpin ulama bertemu dengan pak Wiliato 

Tanta. 

12. Apakah Anda setuju dengan penerapan syariat Islam 

Jawaban: Syariat Islam itu syariat Allah swt., tidak mungkin salah maka 

semua yang menegakkan syariat Islam pasti benar. Saudi mislanya 

menerapkan aturan potong tangan ketika mencuri, itu hal yang tidak boleh 

disalahakan karena aturan Allah swt. Yang menjadi masalah adalah selalu 

dibentrokkan seakan-akan jika Indonesia menegakkan syariat Islam, syariat 

Islam yang salah. Padahal bukan syariat Islam yang salah tapi belum cocok 

diterapkan atau belum waktunya bagi Indonesia menerapkan syariat Islam. 

Koruptor yang dipenjara di sukamiskin malah menjadi kantor dipenjara dan 

masih bisa bermain handphone lalu apa gunanya penjara. Coba jika hukum 

potong tangan tidak akan ada yang berani korupsi. Hukum Qisas yaitu 

pembalsan, nyawa dibalas nyawa,  sehingga kita saling menjaga agar tidak 
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ada yang di zalimi . Tapi syariat ini tidak boleh di paksakan di Indonesia. Jika 

hukum di Indonesia adalah penjara tidak apa-apa. Tidak mungkin ada syariat 

yang lebih baik dari syariat Islam, tapi kita belum mampu menegakkan dan 

budaya kita masih sulit untuk kita paksakan bisa diterapkan di Indonesia.  

 

 

 

Anggota Project Dakwah 

a. Andi Aqmil Jamil Basri (Mahasiswa UIN Alauddin Makassar) 

1. Kapan anda bergabung dengan project dakwah dan alasannya 

Jawaban: sejak tahun 2019 setelah lulus SMA. Alasannya karena ingin 

lingkungan untuk berhijrah dan tertarik dengan kegiatan dakwah. 

2. Kegiatan apa saja yang telah diikuti selama bergabung 

Jawaban: sudah banyak, seperti Hijrah Fest dan Tabligh Akbar. Saya 

juga merupakan salah satu anggota penyelenggara kegiatan dakwah. 

Ada kegiatan mingguan juga yakni halaqoh atau laqo‟ yang dibina oleh 

ustadz Ikhwan Jalil setiap minggu. Yang diajarkan seperti akhlak, 

ibadah, akidah dan muamalah. 

3. Apakah anda menjadi kader Wahdah atau organisasi agama lainnya 

Jawaban: Belum, tetapi ada keinginan untuk menjadi kader Wahdah  

4. Bagaimana pendapat tentang pemerintah saat ini  

Jawaban: perlu dipertimbangkan karena tidak semua masyarakat 

Indonesia beragama Islam, jika dipaksakan akan berakibat terjadi 
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perang saudara dan banyak wilayah Indonesia memisahkan diri. jika 

dipaksakan justru akan menimbulkan banyak kerugian. Jika 

diperhatikan nilai-nilai dalam Pancasila sebagian diambil dari Al-

Qur‟an. 

5. Bagaimana pandangan tentang sistem Khilafah 

Jawaban: jika sistem khilafah digunakan sekarang oleh golongangan 

tertentu, saya tidak setuju karena masih ada muatan kepentingan politik 

kekuasaan dan membawa banyak kemudharatan di Indonesia. Namun, 

jika sistem khilafah yang di bawa oleh Imam Mahdi saya sangat setuju 

karena memang merupakan perintah Allah swt. 

6. Bagaimana pendapat tentang kekerasan atas nama agama 

Jawaban: tindakan kekerasan dan brutalisme kepada kemanusiaan atas 

nama Tuhan dan agama sejatinya adalah bentuk pelecehan atas Tuhan 

dan agama itu. Faktornya adalah egoism beragama yang melahirkan 

klaim kebenaran, pemaknaan nash dan syariatisasi Negara. 

7. Apakah ada tokoh politik yang dekat dengan Project Dakwah 

Jawaban: ada beberapa setau saya, seperti pak Tamsil Linrung yang 

sempat bergabung dalam beberapa kegiatan pada saat Pemilu 2019. 

Ikbal Jalil sempat sosialisasi lewat event Project Dakwah tentang 

pencalonan diri sebagai Wali Kota Makassar.  

 

b. Dian Widianti (Mahasiswi UIN Alauddin Makassar) 
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1. Sejak kapan anda bergabung dengan komunitas hijrah Makassar dan apa 

alasannya 

Jawaban: Sekitar pertengahan tahun 2021. Karena ada keinginan untuk 

berhijrah memperbaiki diri dan menambah ilmu agama dengan 

mengahadiri kegiatan dakwah. 

2. Bagaimana  pesan-pesan dakwah yang disampaikan  

Jawaban: ceramah-ceramahnya berkaian dengan kehidupan sehari-hari 

tentang perintah Al-Qur‟an dan Hadis Nabi. Yang paling berkesan saat 

dakwah Ustadzah Oki di Fakultas Ekonomi. 

3. Apakah anda menjadi kader atau mengikuti organisasi Islam di Indonesia 

Jawaban: tidak, saya netral dan mengikuti pemerintah saja. 

4. Bagaimana pendapat anda tentang kelompok Islam sebagai alat politik 

Jawaban: bagi saya tidak ada masalah selama niatnya untuk ummat, 

menduduki jabatan politik mungkin untuk memajukan aturan-aturan 

agama Islam. 

5. Bagaimana tanggapan anda tentang diterapkannya syariat Islam 

Jawaban: menurut saya hukum Islam tidak bisa menjadi hukum tetap di 

Indonesia secara keseluruhan karena masyarakat yang majemuk. Jika 

hukum Islam diterapakan maka agama lain pasti akan protes. 

6. Bagaimana anda melihat toleransi di Indonesia 

Jawaban: jika di lihat dari lingkungan sekitar tidak ada konflik antar 

agama atau suku, hamper seluruh masyarakat menjunjung tinggi toleransi. 
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Tetapi jika di cari tahu sebenarnya banyak kasus-kasus intoleran yang 

tidak terekspos. 

 

c. Muhammad Zaid (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar) 

1. Kapan anda bergabung dengan komunitas hijrah Makassar dan apa 

alasannya 

Jawaban: sejak awal tahun 2020 sebum Covid-19, karena dengan masuk 

komunitas hijrah Makassar akan membantu kita untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan yang positif dan mengisi waktu dengan kebaikan. 

2. Kegiatan-kegiatan apa saja yang pernah anda ikuti selama bergabung 

Jawaban: ada beberapa event salah satunya event Masyhur di kalangan 

anak hijrah dulu namanya Hijrah Fest. 

3. Apakah anda bergabung dengan organisasi Islam di Indonesia 

Jawaban: tidak ada. 

4.  Bagaimana pesan-pesan dakwah yang disampaikan 

Jawaban: seperti dakwah pada umumnya mengajak pada Tauhid 

menyampaikan apa yang ada dalam Al-Qur‟an dan Hadist. 

5. Bagaimana pandangan anda tentang pemerintah saat ini 

Jawaban: pemerintah saat ini masih banyak kekurangannya khususnya 

pada pembuatan kebijakan. Banyak aturan-aturan yang tidak 

menguntungkan masyarakat malah sebaliknya akibatnya beberapa tahun 

ini telah terjadi demonstrasi mahasiswa. 

6. Bagaimana anda melihat toleransi beragama di Indonesia 
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Jawaban: secara pribadi saya tidak mempermasalahkan pebedaan agama 

atau budaya orang lain karena perbedaan bukan berarti harus menjauh. Itu 

bentuk kita menjaga silaturahmi sebagaimana perintah Allah swt. 

7. Bagaimana pendapat anda tentang Isu-isu agama menjelang Pemilu 

Jawaban: akan memunculkan perpecahan dalam beragama dan stigma 

negatif dengan agama lain. Seperti mempermaikan agama jika 

menghalalkan segala cara demi sebuah kekuasaan sehingga bagi sebagian 

orang yang ingin memisahkan antara  agama dan politik. 

 

d. Akbar Nasir (Mahasiswa LP3I Makassar) 

1. Kapan anda bergabung dengan Project Dakwah dan alasannya 

Jawaban: ikut kajian sejak tahun 2019, tapi bergabung dan menjadi desain 

grafis baru ditahun 2020. 

2. Apakah anda bergabung dengan organisasi Islam di Indonesia 

Jawaban: sementara mengikuti proses Wahdah Islamiyah tapi belum resmi 

jadi kadernya. 

3. Apakah ada tokoh politik yang dekat denga Project Dakwah 

Jawaban: sempat ada beberapa yang biasa ikut dalam kegiatan seperti pak 

Walikota Makassar yang bekerjasama dalam beberapa kegiatan. 

4. Islam sebagai ideologi atau dasar Negara 

Jawaban: tidak perlu memaksakan Islam menjadi dasar Negara, karena 

dalam Pancasila sebenarnya juga sebagai bagian dari Islam itu sendiri jika 

kita lebih memahami Pancasila. 



 

128 
 

5. Peraturan Walikota Makassar No. 17 Tahun 2019 

Jawaban: tentang kasus itu, kita bisa liat dalam Pada Q.S Al-Maidah/5:90 

disitu telah dijelaskan. 

6. Pemerintah 

Jawaban: menanggapi pemerintah sekarang, sepertinya kurang dari segi 

penegakan keadilan. Banyak sekali kasus-kasus hukum yang tidak 

setimpal seperti masyarakat miskin sulit mendapatkan keadilan sementara 

yang memiliki jabatan dan harta akan mudah mendapatkan keringanan 

hukuman bahkan dibebaskan. jika pemerintah Makassar sudah cukup baik 

karena mereka sering mendukung dan bekerjasama dengan kegiatan-

kegiatan di Project Dakwah ini. 

 

e. Heril (Masyarakat / Jamaah) 

1. Kapan anda mengikuti kaian di masjid Nur Alam Nur dan alasannya 

Jawaban: semenjak dibuka setelah Covid-19 sekitar November 2021 dan  

kebetulan dekat rumah jadi saya ingin mengikuti kajian untuk mengisi 

waktu. 

2. Bagaimana pendapat anda mengenai pembawaan ceramah atau kajian 

Ustadz Muhammad Fakhrurrazi Anshar 

Jawaban: mudah ditangkap penyampaiannya dan dekat dengan Jemaah. 

3. Apakah ada pesan-pesan politik dalam dakwahnya 
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Jawaban: Ustadz biasa menyindir tentang ketidak adilan, dan kasus aturan 

suara adzan juga dimana beliau sangat sakit hati kenapa harus 

menyamakan suara adzan dengan gonggongan anjing. 

4. Bagaimana anda menanggapi kasus mentri agama tersebut 

Jawaban: saya pribadi juga sepakat dengan Ustadz sangat tidak layak 

seorang mentri agama mengomentari dan menyamakan suara adzan 

dengan suara gonggongan anjing sangat tidak layak. 
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Wawancara Ketua Komunitas Sahabat Hijrah Makassar & Project Dakwah 

Ustadz Akram Umar 
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Wawancara Pembina Komunitas Sahabat Hijrah dan Project Dakwah 

Ustadz Muhammad Fakhrurrazi Anshar, B.Sh., MA. 

 

 

 

 

 



 

132 
 

 

Wawancara dengan Anggota Komunitas Sahabat Hijrah 

dan Project Dakwah 

 

 

Wawancara dengan Peserta Komunitas Hijrah Makassar 
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Wawancara dengan Anggota Komunitas Sahabat Hijrah 

dan Project Dakwah 

 

 

Wawancara dengan Peserta Kajian Komunitas Sahabat Hijrah 

dan Project Dakwah 
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Program Tabligh Akbar di Hotel Four Point Makassar 

 

 

Kajian Rutin Komunitas Hijrah di Masjid Nur Alam Nur Makassar 

 

 

 


