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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Strategi Dakwah Ormas Islam FPI Dalam Menerapkan Amar Ma’ruf 

Nahi Mungkar di Palembang 

Strategi ialah sebuah perencanaan yang berisi gagasan atau ide, sedangkan 

dakwah ialah mengajak, menyeru ke jalan Allah. Jadi Strategi dakwah adalah 

perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

dakwah tertentu.1 Dalam hal ini, ormas Islam FPI merupakan sebuah organisasi yang 

terdiri dari anggota, visi dan misi dalam menjalankan sebuah kegiatan dimana kegiatan 

itu berisikan kemanusiaan, sosial, dan dakwah.  

FPI merupakan organisasi dakwah sama seperti lainnya seperti 

Muhammadiyah, Nahdalatul Ulama (NU), Majelis Ulama Indonesia. Dalam membuat 

sebuah organisasi tentu haruslah legal agar diakui oleh masyarakat keberadaan sebuah 

organisasi tersebut demi kelancaran kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. 

Tujuan berdirinya ormas FPI juga sebagai fasilitator dalam berdakwah di masyarakat, 

dan juga sebagai penggerak ajaran Islam yang berlandaskan Alqur’an dan Hadits2. 

Untuk memahami lebih dalam tujuan berdirinya ormas Islam FPI, maka Habib Mahdi 

Syahab menjelaskan tujuan berdirinya ormas Islam FPI adalah: 

                                                           
1 Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: PT. Citra Aditiya 

Bakti, 2003), hal. 301. 
2 Habib Mahdi Syahab, Ketua Umum FPI Palembang, Wawancara Pribadi, Palembang: 24 Juli 

2019. 
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“Kuntum khoiro ummatin ukhrijat lin-naa, ta’muruu nabil ma’ruufi wa tan-

hauna anil mungkar” perintah allah wajib dilaksanakan, agar negeri kita dalam 

lindungan dan penjagaan oleh Allah Swt. dan itu langsung dimulai setelah fpi 

didirikan.3 

Sesuai dengan firman Allah ayat Q.S. Ali-Imran ayat 110: 

ٍة أُۡخِرَجۡت ِللنَّاِس تَۡأُمُروَن بِٱۡلَمۡعرُ  ِِۗ َوتَۡنَهۡوَن َعِن ٱۡلُمنَكِر َوتُۡؤِمنُوَن بِٱ وفِ ُكنتُۡم َخۡيَر أُمَّ ّللَّ

ۡنُهُم ٱلۡ  ِب لََكاَن َخۡيٗرا لَُّهۚم م ِ ِسقُوَن  َولَۡو َءاَمَن أَۡهُل ٱۡلِكتََٰ  ُمۡؤِمنُوَن َوأَۡكثَُرُهُم ٱۡلفََٰ

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 

kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 

Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di 

antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 

yang fasik.4 

Melakukan kebajikan dan mencegah kemungkaran merupakan perintah Allah 

Swt yang wajib dilakukan oleh setiap Umat manusia, agar kita dapat perlindungan oleh 

Allah Swt serta tidak lepas dari penjagaan oleh Allah Swt. 

  Untuk memudahkan peneliti menjelaskan strategi komunikasi dakwah 

ormas Islam FPI di Palembang dalam menerapkan amar ma’ruf nahi mungkar, peneliti 

menggunakan dan mengembangkan salah satu teori strategi komunikasi yaitu teori 

menurut Onong Uchjana Effendi yang menyatakan bahwa  strategi komunikasi ialah 

perpaduan antara dari perencanaan komunikasi (communication planning) dan 

                                                           
3 Habib Mahdi Syahab, Ketua Umum FPI Palembang, Wawancara Pribadi, Palembang: 24 Juli 

2019. 
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentahshihan Mushaf Al-

Qur’an, 2016).      
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manajemen komunikasi (management communication) untuk mencapai sebuah tujuan 

tertentu. 

1. Komunikator (Da’i) 

Komunikator atau Da’i adalah orang yang memberikan pesan yang akan 

disampaikan kepada komunikan atau mad’u. Ormas Islam FPI dalam melaksanakan 

dakwah amar makruf nahi mungkar melibatkan para Habaib, Ustadz/Ustadzah, 

pengurus FPI, anggota FPI, dan simpatisan FPI. Dalam menyebarkan syi’ar dakwah 

biasanya para Habaib, Ustadz/Ustadzah mengundang masyarakat untuk mengikuti 

majelis ilmu yang diadakan di masjid. Para Habaib dan Ustadz/Ustadzah sangat 

dihormati di masyarakat terutama para Habaib, karena yang mensyi’arkan dakwah 

adalah keturunan Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. 

2. Komunikan (Mad’u) 

Komunikan atau Mad’u adalah lawan bicara atau sasaran yang akan 

menerima pesan komunikasi yang bersifat dakwah untuk mencapai sebuah tujuan 

tertentu. Dalam berdakwah, tentu haruslah menggunakan strategi yang matang serta 

mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni agar berjalan dengan baik.  Di 

Palembang saat ini telah mengalami perkembangan yang pesat, mulai dari 

pembangunan infrastruktur serta teknologi yang serba canggih. Dalam hal ini, tentu 

kota Palembang dipandang menjadi sebuah kota Metropolitan, yang artinya tingkat 

kemaksiatan akan terus berkembang demi memenuhi hasrat dan hawa nafsu. Dalam 
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hal ini sangat penting berdakwah dengan menggunakan strategi dakwah hizbah. 

Seperti yang dikatakan oleh Habib Mahdi Syahab bahwa : 

Sangat penting ditegakkan amar makruf nahi mungkar, karena salah satu pilar 

tiang agama mengajak amar makruf dan nahi mungkar, Karena kota Palembang 

sekarang dipandang metropolitan sehingga tingkat kemaksiatan seiring 

perkembang daerah/wilayah tersebut. kita harus tetap untuk menjaganya.5 

 

Hasil wawancara tersebut, dapat dipahami seorang komunikan atau sasaran 

target dakwah ormas Islam FPI di Palembang dalam menerapkan amar ma’ruf nahi 

mungkar adalah masyarakat Palembang yang mengikuti budaya barat yang berlebihan 

sehingga menimbulkan gaya hidup yang hedonis yang mengakibatkan kemaksiatan 

merajalela dan Kota Palembang saat ini dipandang Kota yang Metropolitan. 

Adapun respon masyarakat terhadap ormas Islam FPI adalah dampak positif. 

Seperti yang dikatakan Habib Mahdi Syahab Bahwa: 

Kita sebagaimana tahu bahwa dampak positif dan negatif FPI khususnya di 

Kota Palembang, Alhamdulillah FPI di Palembang direspon positif oleh 

masyarakat tidak ada yang merespon negatif, karena FPI aktif segala bidang, 

sosial dakwah masyarakat, disisi pemerintah tidak catatan buruk bagi ormas FPI 

kota Palembang maupun sumsel.  Masyarakat merespon FPI dengan sangat baik 

kegiatan amar makruf, tidak pernah ada gesekan bahkan berapa banyak laporan-

laporan kemaksiatan yang masuk dari FPI oleh masyarakat, dan masyarakat 

mendambakan FPI disetiap kejadian-kejadian tersebut.6 

 

                                                           
5 Habib Mahdi Syahab, Ketua Umum FPI Palembang, Wawancara Pribadi, Palembang: 24 Juli 

2019. 
6 Habib Mahdi Syahab, Ketua Umum FPI Palembang, Wawancara Pribadi, Palembang: 24 Juli 

2019. 
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3. Source (Sumber Dakwah)  

Dalam menggunakan strategi dakwah amar ma’ruf nahi mungkar harus 

melakukan prosedur-prosedur yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits serta 

berkordinasi dengan pemerintah dan aparat setempat. Adapun prosedur-prosedur 

dakwah amar ma’ruf nahi mungkar yang diletakkan organisasi adalah: 

1. Pengambilan keputusan berdasarkan Syari’at Islam 

Untuk mengambil suatu keputusan, apalagi yang berkaitan dengan gerakan 

fisik amar ma’ruf nahi mungkar, seperti melakukan tindakan tegas terhadap sarang 

maksiat, maka FPI harus mengkajinya terlebih dahulu dalam laboratorium Syari’at. 

Disini semua bahan keputusan digodok oleh para ahli Secara ilmiah dan professional 

di bawah naungan Al-Qur’an dan Hadits serta sumber-sumber Ijtihad lainnya. 

 

2. Pelaksanaan keputusan dengan menempuh prosedur hukum formal negara terlebih 

dahulu. 

Ini dalam rangka menghindari jebakan melawan hukum negara untuk 

memelihara kesinambungan perjuangan organisasi, khususnya menyangkut gerakan 

fisik dalam melawan kemungkaran. Prosedur hukum formal ini meliputi: 

a. Menghimpun fakta dan data sebagai bukti hukum adanya kemungkaran yang 

melanggar hukum agama dan hukum negara. 

b. Menghimpun dukungan konkrit masyarakat sekitar yang telah diganggu dan 

dirugikan oleh kemungkaran tersebut. 
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c. Membuat pelaporan dan tuntutan ke seluruh instansi negara yang berwenang 

baik eksekutif, legislatif mau pun yudikatif sesuai dengan tingkat wilayah 

permasalahan. 

3. Penggunaan dan pemanfaatan kekuatan umat saat prosedur menemui jalan buntu. 

Pada saat prosedur hukum formal negara menemui jalan buntu, dan 

penegakan amar ma’ruf nahi mungkar sudah tidak bisa tidak harus segera 

dilaksanakan, berbagai pertimbangan telah dilakukan dengan cermat sesuai syari’at, 

maka FPI akan mengambil tindakan tegas dengan melibatkan segenap komponen 

umat. 

 

Dari prosedur yang dilakukan, maka FPI membagi wilayah sasaran aksi amar 

ma’ruf nahi mungkar menjadi dua: 

1. Wilayah aksi amar ma’ruf 

Yaitu wilayah yang padat maksiat dan didukung oleh masyarakat setempat 

atau setidaknya masyarakat tersebut tidak merasa terganggu dengan kemaksiatan yang 

ada. Di wilayah ini FPI tidak boleh melakukan aksi keras melawan maksiat, karena 

hanya akan menciptakan benturan dengan masyarakat yang memang pada dasarnya 

belum memiliki kesadaran beragama yang baik. Untuk menghindarkan konflik 

horizontal antar masyarakat, maka FPI berkewajiban melakukan amar ma’ruf dengan 

menceramahkan dakwah di wilayah semacam ini untuk menyadarkan umat dari bahaya 

maksiat. 
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2. Wilayah aksi nahi mungkar 

Yaitu wilayah yang padat maksiat dan ditolak oleh masyarakat setempat atau 

setidaknya masyarakat tersebut sudah diresahkan dan diganggu oleh aktivitas 

kemaksiatan yang ada. Di wilayah ini FPI berkewajiban mendorong dan membantu 

masyarakat setempat secara optimal untuk menindak tegas segala kemaksiatan yang 

ada, karena tingkat kesadaran beragama masyarakat setempat relatif baik. Peranan FPI 

di sini sebagai pelayan umat dalam melakukan nahi mungkar.7 

 

4. Pesan Dakwah 

Pesan dakwah adalah isi materi atau pembahasan yang disampaikan oleh Da’i 

kepada Mad’u. dalam Hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi materi dakwah adalah 

ajaran Islam itu sendiri, karena ajaran Islam sangat begitu luas yang sangat dijadikan 

sebagai materi dakwah Islam. Ormas FPI membagikan materi dakwah yang 

disampaikan kepada masyarakat, diantaranya: tentang ahlak menurut Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص, 

Fiqh Imam Syafi’i karena mayoritas Indonesia adalah bermazhab Syafi’i dan terlebih 

lagi Indonesia dibawa oleh para Habaib dalam menyebarkan agama Islam bermazhab 

Syafi’i, Tauhid kepada Allah yang dipelajari adalah dari Hasan Al-Asy’ari. Adapun 

materi dakwah yang dilakukan dalam menerapkan Amar ma’ruf nahi mungkar adalah 

untuk meminimalisir kemaksiatan yang ada di Kota Palembang, dan mengajak pelaku 

kemaksiatan ke jalan yang benar agar Allah senantiasa mengampunkan dosa yang 

                                                           
7 Habib Mahdi Syahab, Ketua Umum FPI Palembang, Wawancara Pribadi, Palembang: 24 Juli 

2019. 
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dilakukan oleh pelaku. Dan memberikan dampak kepada pelaku yang ingin berbuat 

kemaksiatan agar tidak melakukan kemaksiatan lagi.8 

 

5. Metode Dakwah 

Dalam metode dakwah, ada berberapa metode yang digunakan. Nabi 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص berdakwah dengan bil hikmah, mauizatul hasanah serta mujadalah. 

Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص sering menggunakan metode dakwah pada fase pertama secara 

sembunyi-sembunyi dengan metode bil hikmah dan mauizatul hasanah. Di fase 

kedualah Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص berdakwah secara terang-terangan ketika Abu Thalib 

pamannya Rasul memberikan janji akan perlindungan Nabi, maka suatu hari beliau 

berdiri di atas bukit shafa, lalu menyerukan dakwah kepada kaum Quraisy untuk 

beriman dan kembali kejalan Allah dan sudah mulai banyak yang mengikuti ajarannya 

dan membela agama Allah9.  

Dalam sebuah proses komunikasi, tentu tidak lepas dari sumber yang akan 

menjadi awal dari sebuah interaksi dan menjadi kendali semua aktivitas lomunikasi. 

Adapun FPI mempunyai strategi yang digunakan dalam melakukan kegiatan tersebut. 

Dalam hal ini Habib Mahdi Syahab selaku ketua ormas Islam FPI Palembang 

menyatakan bahwa: 

                                                           
8 Habib Mahdi Syahab, Ketua Umum FPI Palembang, Wawancara Pribadi, Palembang: 24 Juli 

2019. 
9 Syaikh Shffiyurrahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyyah, (Jakarta Timur: PUSTAKA AL-

KAUTSAR,1997) hal. 79 
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Ormas Islam FPI tentu memiliki strategi dalam berdakwah, strategi dakwah 

terbagi menjadi tiga. Yang pertama dakwah mauizatul hasanah, yang kedua 

Hizbah, yang ketiga Jihad. Dakwah yang sering kita gunakan adalah dakwah 

mauziatul hasanah. Kita berdakwah harus lembut santun. Kemudian ada hizbah, 

dakwah yang dilakukan harus tegas/jelas/lugas tidak ada kompromi itulah 

disebut amar makruf nahi mungkar. Dan yang terakhhir adalah jihad. Secara 

umum jihad yang dipahami adalah berperang dijalan allah. Maka fpi memaknai 

Indonesia sampai saat ini adalah medannya medan dakwah dan hizbah yang 

berlaku saat ini. Bagaimana mengajak/menyeru berdakwah dengan lemah lembut 

dan juga amar makruf nahi mungkar, Indonesia bukan medan jihad. Tidak 

dibenarkan orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan dakwah 

mengatasnamakan jihad. Strategi dakwah ini kita terapkan kepada setiap lembaga 

yang kita berinteraksi.10  

 

Habib Mahdi Syahab menyatakan bahwa dalam strategi yang digunakan 

ormas Islam FPI adalah dakwah mauizatul hasanah dan hizbah. Mauizatul hasanah 

ialah ucapan yang berisi nasihat-nasihat yang baik dimana ia dapat bermanfaat bagi 

orang yang mendengarnya. Sedangkan hizbah ialah memerintahkan kebaikan dan 

mencegah kemungkaran atau dengan istilah amar ma’ruf nahi mungkar. Sedangkan 

jihad ialah berperang di jalan Allah Swt atau menyerahkan semua yang ada pada diri 

kita hanya untuk kepada Allah Swt. Dalam hal ini Habib Mahdi Syahab berpendapat 

bahwa medan juang di Indonesia tidak cocok digunakan strategi Jihad. Untuk itu, 

strategi yang sering digunakan ialah mauizatul hasanah dan hizbah.  

Adapun prosedur dalam berdakwah Secara hizbah yang dilakukan ormas 

Islam FPI. Pernah diterapkan oleh Rasul saat hendak pergi dari Madinah ke Mekkah, 

                                                           
10 Habib Mahdi Syahab, Ketua Umum FPI Palembang, Wawancara Pribadi, Palembang: 24 Juli 

2019. 
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pada saat itu terjadi perang badr dimana Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص menaklukkan kota 

Mekkah dari kemusyrikan kaum Quraisy. Pada saat itu juga, Rasul menerapkan nahi 

mungkar seperti menghancurkan berhala-berhala, mencegah perbuatan jahilliyah dan 

mengajak ke jalan yang benar. Sama seperti Nabi Ibrahim as. menerapkan pula amar 

ma’ruf nahi mungkar dengan mengajak masyarakat ke jalan yang benar dan 

menghancurkan patung-patung berhala. Dari penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa 

mencegah kemungkaran harus diterapkan. Karena perperangan antara haq dan bathil 

tidak akan berhenti sampai hari akhir tiba. Akan tetapi, ormas Islam FPI mengkaji dan 

meneliti lebih dalam untuk menerapkan amar ma’ruf nahi mungkar yang akan 

diterapkan di Indonesia khususnya kota Palembang. Dalam hal ini Habib Mahdi 

Syahab mengungkapkan prosedur berdakwah dalam menerapkan amar ma’ruf nahi 

mungkar bahwa:  

Prosedurnya yaitu kita melakukan koordinasi dengan aparat, misalnya ketika 

mendapat laporan ada tempat prostitusi atau ada tempat yang melakukan 

perbuatan-perbuatan maksiat, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah 

investigasi. Kita akan cek kelapangan, jikalau memang terbukti ada, karena kita 

ada pemantau maksiat (PMF), disitu kita melihat betul-betul memastikan bahwa 

laporan itu benar ada. Setalah itu kita melihat kondisi masyarakat, kita 

mempelajari terdahulu, apakah maksiat terjadi atas keinginan masyarakt 

setempat artinya sudah menjadi suatu tradisi disisi masyarakat atau juga maksiat 

terjadi disebabkan masyarakat disekitar itu rida kejadian maksiat, artinya mereka 

menerima, tidak menjadikan masalah, maka tentu fpi tidak akan turun dengan 

pola hizbah (amar makruf) tapi pola dakwah mauizatul hasanah. Dakwah itu 

sendiri untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya maksiat tadi, jika 

masyarakat menolak, langkah pertama yang akan dilakukan fpi adalah membuat 

surat peringatan kepada aparat setempat, mulai dari RT, RW, Lurah, Camat dan 

terus keatas. Dan pihak semua yang terkait, kaporles, kapolsek dan ranmilnya. 

Jika proses ini sudah dijalani, dan pemerintah tidak berusaha mengambil 

tindakan terhadap tempat-tempat kemaksiatan tersebut, maka FPI akan 

mengembalikan kembali mandat yang diberikan kepada masyarakat, dan tidak 

bertanggung jawab jikalau ada hal-hal yang inisiatif masyarakat diambil sendiri. 
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Karena FPI bersifat sebagai fasilitator dan advokasi terhadap masyarakat yang 

ada di sekitarnya.11 

 

Adapun ketentuan-ketentuan prosedur ormas Islam FPI dalam menerapkan 

amar ma’ruf nahi mungkar di Palembang, dijelaskan secara detil dalam buku “Dialog 

FPI Amar Ma’ruf Nahi Mungkar” yang menyangkut prosedur-prosedur dalam 

meminimalisir maksiat, yaitu: 

a. Prosedur menutup tempat maksiat illegal (tanpa izin pemerintah): 

1. Kirimkan surat protes dan peringatan keras ke pemilik/penguasa tempat 

maksiat tersebut, dengan tembusan ke Lurah/Camat, Binmas/Kapolsek, 

Babinsa/Danramil, dan Ulama setempat sebagai pemberitahuan, serta ke 

Mabes LPI sebagai laporan. 

2. Bila tidak ditanggapi dalam waktu sekurang-kurangnya satu minggu dan 

selambat-lambatnya satu bulan, maka libatkan masyarakat setempat untuk 

mengambil inisiatif lain dalam upaya menutup tempat maksiat tersebut, yang 

dalam pelaksanaanya wajib koordinasi dengan Mabes LPI dan aparat 

pemerintah/keamanan yang berwenang. 

b. Prosedur menutup tempat maksiat legal (resmi dengan izin pemerintah): 

                                                           
11 Habib Mahdi Syahab, Ketua Umum FPI Palembang, Wawancara Pribadi, Palembang: 24 Juli 

2019. 
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1. Kirimkan surat protes dan tuntutan pertama ke Lurah, dengan tembusan ke 

pemilik/penguasa tempat maksiat tersebut, Binmas, Babinsa dan Ulama 

kelurahan setempat, serta ke Mabes LPI sebagai laporan dan pemberitahuan. 

2. Bila setelah satu minggu/satu bulan tidak ditanggapi, maka kirimkan surat 

protes dan tuntutan kedua ke Camat, dengan tembusan ke pemilik/penguasa 

tempat maksiat tersebut, Kapolsek, Danramil, dan Ulama kecamatan setempat 

serta Mabes LPI sebagai laporan dan pemberitahuan (dilampirkan surat 

pertama). 

3. Bila setelah satu minggu/satu bulan tidak ditanggapi, maka kirimkan surat 

protes dan tuntutan ketiga ke Walikota/Bupati, dengan tembusan ke 

pemilik/penguasa tempat maksiat tersebut, DPRD tingkat II, Kapolres, 

Dandim, dan Ulama Kotamadya/Kabupaten setempat, serta Mabes LPI 

sebagai laporan dan pemberitahuan (dilampirkan surat pertama dan kedua). 

4. Bila setelah satu minggu/ satu bulan tidak ditanggapi, maka kirimkan surat 

protes dan tuntutan terakhir (ultimatum) ke Gubernur, dengan tembusan ke 

pemilik/penguasa tempat maksiat tersebut, DPRD tingkat I, Kapolwil, 

Kapolda, Danrem, Pangdam dan Ulama Propinsi setempat, serta Mabes LPI 

sebagai laporan dan pemberitahuan (dilampirkan surat pertama, kedua dan 

ketiga). 

5. Bila setelah satu minggu/satu bulan tidak ditanggapi, maka libatkan 

masyarakat setempat untuk mengambil inisiatif lain dalam upaya menutup 
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tempat maksiat tersebut, yang dalam pelaksanaanya wajib koordinasi dengan 

Mabes LPI dan aparat pemerintah/keamanan yang berwenang. 

c. Prosedur Administratif 

1. Setiap surat yang dikirim harus ada tanda terima dan dibuat arsipnya untuk 

disimpan dengan baik. 

2. Setiap surat yang dikirim harus dikirimkan dengan fotocopy pernyataan 

masyarakat setempat tentang ketidaksetujuan mereka dengan keberadaan 

tempat maskiat tersebut, dan dilengkapi dengan tanda tangan mereka 

sebanyak-banyaknya. Ada pun aslinya disimpan sebagai arsip. 

3. Setiap surat yang dikirim harus dilampirkan dengan bukti adanya kemaksiatan 

di tempat maksiat tersebut, seperti foto/film tentang transaksi maksiat yang 

terjadi di dalamnya, atau barang bukti lainnya. 

4. Setiap surat yang dikirim dianjurkan untuk ditembuskan pula ke pers, baik 

media massa cetak mau pun elektronik untuk kepentingan publikasi dalam 

pembentukan opini. 

5. Selama proses pengiriman surat berlangsung dianjurkan untuk melakukan 

penggalangan opini anti maksiat lewat tabligh, diskusi, siaran pers, pamphlet, 

spanduk, stiker dan bentuk publikasi lainnya yang disebarluaskan ke 

masyarakat setempat. Jika perlu gelar aksi demo damai ke tempat maksiat 

tersebut dan instansi terkait. 

d. Prosedur internal menutup tempat maksiat: 

1. Ada kesepakatan antara Rais, Amir dan Qaid kelaskaran FPI setempat. 
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2. Ada restu DPC/DPW FPI setempat. 

3. Ada koordinasi dengan Mabes LPI. 

e. Larangan dalam prosedur standar: 

1. Dilarang memeras, merampas, menjarah, merusak, membakar, menganiaya 

dan membunuh. 

2. Dilarang menganggu orang atau pihak mana pun yang tidak bersalah. 

3. Dilarang melakukan penipuan, penghinaan dan pelecehan, serta segala bentuk 

kemaksiatan. 

4. Dilarang melawan aparat Secara fisik. 

5. Dilarang menggunakan senjata tajam/api, bahan bakar/peledak. 

f. Prosedur membela diri: 

1. Melumpuhkan lawan dengan cara yang paling ringan resikonya. 

2. Setelah dilumpuhkan wajib menyerahkannya ke aparat yang berwenang. 

3. Bila terpaksa sekali maka dengan cara yang paling tegas dan keras, itu pun 

hanya dalam konteks bela paksa (NOODWEER) atau bela diri 

(OVERMACHT). 

g. Sanksi pelanggaran prosedur: 

Barangsiapa dari aktivis Laskar FPI yang dengan sengaja melanggar prosedur 

tersebut di atas maka: 

1. Mabes LPI tidak bertanggung jawab secara hukum atas segala sepak 

terjangnya. 
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2. Si pelanggar akan dikenakan sanksi organisasi yang bentuk dan jenisnya 

disesuaikan dengan kadar kesalahannya. 

3. Bagi pelanggar pidana maka Mabes LPI akan menyerahkannya kepada yang 

berwenang.  

h. Prosedur menangani resiko aksi 

1. Bila dalam aksi laskar FPI yang sesuai dengan prosedur mengakibatkan 

adnaya aktivis laskar FPI yang berurusan dengan aparat penegak hukum, 

maka Mabes LPI berkewajiban melakukan upaya pembelaan hukum secara 

professional, baik dalam hal litigasi mau pun advokasi. 

2. Bila aktivis laskar FPI tersebut terpaksa harus ditahan/dipenjara sebagai 

bagian dari resiko perjuangan, maka segenap aktivis laskar FPI berkewajiban 

untuk senantiasa memperhatikan kondisinya, serta berkewajiban membantu 

keluarga yang menjadi tanggunganya selama yang bersangkutan 

melaksanakan hukuman. Teknis pelaksanaan dari semua itu harus diatur oleh 

Mabes LPI. 

3. Bila terjadi korban jiwa dari barisan Laskar FPI, maka segenap aktivis Laskar 

FPI berkewajiban untuk ikut serta dalam mengurus jenazahnya (memandikan, 

mengkafankan, menshalatkan dan menguburkan). Serta membantu secara 

moril maupun materil bagi keluarga korban, dan ikut serta mengirimkan do’a 

bagi si korban. Mabes LPI wajib mencari tahu pelaku pembunuhan terhadap 

anggotanya, untuk kemudian mengejar, menangkap dan menyerahkannya 

kepada hukum, atau bila terpaksa menindaknya dengan tegas dan keras 
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setimpal dengan perbuatannya dalam konteks bela paksa (NOODWEER) atau 

bela diri (OVERMACHT). 

4. Bila dalam aksi tersebut menimbulkan kerugian di pihak ketiga, yang tidak 

bersalah dan tidak ada kaitan dengan kemaksiatan yang ada, sebagai akses 

dan tanpa disengaja, maka Mabes LPI berkewajiban meminta maaf serta 

mengganti rugi kepada pihak yang bersangkutan, dan oknum FPI yang 

berbuat harus bertanggung jawab. 

i. Prosedur memenuhi permintaan umat dalam tempat maksiat: 

Dari prosedur yang sudah dijelaskan, maka disini prosedur yang harus 

ditempuh umat dalam meminta bantuan FPI untuk menutup tempat maksiat: 

1. Surat permohonan Umat yang ditulis secara resmi ditujukan ke FPI. 

2. Tanda tangan warga sekitar tempat maksiat yang dikeluhkan sebanyak-

banyaknya. 

3. Pelaksanaan investigasi oleh FPI ke lokasi yang dikeluhkan umat untuk 

tabayyun sekaligus menghimpun bukti. 

4. FPI mengikuti posedur standar gerakan anti maksiat bagi organisasi 

sebagaimana telah dipaparkan di atas12. 

Dari penjelasan tersebut, FPI juga memiliki sanksi yang tegas bagi anggota 

FPI yang melanggar aturan tersebut. Hal ini diungkapkan Habib Mahdi Syahab bahwa: 

                                                           
12 Al-Habib Muhammad Rizieq Shihab, Dialog FPI Amar Ma’ruf Nahi Mungkar,  (Jakarta: 

Pustaka Ibnu Sidah, 2005), hlm. 242-256 
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Berusaha untuk taati peraturan baik porsedur agama maupun hukum, dan kita 

tidak mau melanggar aturan FPI, hukum Agama dan Negara. Dan itu adalah 

syarat menjadi anggota FPI. Dan kita memiliki prosedur standar. Ketika 

penerapan kegiatan amar ma’ruf nahi mungkar ada yang melanggar, maka kami 

akan memberikan sanksi surat peringatan dan sesuai prosedur standar FPI dan 

kami akan mengeluarkannya dengan FPI.13 

 

Prosedur standar gerakan amar ma’ruf nahi mungkar FPI yang menggiring 

dan membatasi ruang aksi dalam koridor hukum agama dan hukum negara, adalah 

prosedur yang paling ideal bagi aktivis FPI dimana pun mereka berada. Soal 

banyaknya aktivis FPI yang ditangkap dan menjadi terpidana dalam hukum positif 

Negara Republik Indonesia, bukanlah karena kesalahan pada prosedur standar maupun 

juklaknya, akan tetapi, pada banyak kasus, karena factor manusianya yang justru 

melanggar dan menyimpang dari prosedur standar maupun juklaknya. Habib Mahdi 

juga menjelaskan bahwa faktor pendukung dan penghambat dalam berdakwah ormas 

Islam FPI yaitu: 

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat 

1. Faktor Pendukung 

Habib Mahdi menjeskan bahwa salah satu faktor pendukung dalam 

pergerakan ormas Islam FPI adalah pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat. 

Karena sebelum memulai berdakwah baik amar ma’ruf atau nahi mungkar, kami selalu 

berkoordinasi dengan pemerintah dan aparat hukum. Sebelum kami terjun ke lapangan, 

                                                           
13 Habib Mahdi Syahab, Ketua Umum FPI Palembang, Wawancara Pribadi, Palembang: 24 Juli 

2019. 
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kami adakan investigasi, apakah memang benar-benar betul bahwa disana terjadi 

tempat kemaksiatan. Dan kami juga harus menerima dulu dari laporan masyarakat, 

kemudian memberikan surat peringatan secara berkala. Ketika dilihat sudah tiga kali 

belum ada respon dari pemilik tempat maksiat, maka kami akan terjun ke lapangan 

guna menanyakan secara langsung dan menindaki si pelaku tempat maksiat. Untuk 

dakwahnya sangat diterima masyarakat, karena mayoritas kota Palembang ini adalah 

kebanyakkan para Habaib serta tokoh-tokoh penting yang mendukung pergerakan 

ormas Islam FPI ini14. 

2. Faktor Penghambat 

Dari hasil wawancara, Habib Mahdi menjelaskan bahwa faktor 

penghambatnya ialah pemilik tempat maksiat yang tidak terima atas tindakan dalam 

menerapkan nahi mungkar. Dan masyarakat yang mendukung pemilik tempat maksiat 

pun ikut-ikutan menghambat kegiatan dakwah nahi mungkar. Kasus seperti ini jarang 

terjadi khususnya di kota Palembang, untuk masalah ini kami hanya sebagai fasilitator 

atau media masyarakat yang resah atas kemaksiatan yang terjadi di wilayah tersebut. 

Apabila masyarakat sudah terbiasa dan tidak mempermasalahkan kemaksiatan yang 

terjadi, maka kita akan upayakan para penceramah baik kalangan Habaib, Ustad, serta 

                                                           
14 Habib Mahdi Syahab, Ketua Umum FPI Palembang, Wawancara Pribadi, Palembang: 24 Juli 

2019. 
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tokoh masyarakat yang berpegang teguh Al-Qur’an dan As-Sunnah untuk memberikan 

nasihat serta pelajaran yang baik.15 

Untuk sebagai bahan pelengkap, Peneliti melihat dari sudut pandang 

masyarakat bagaimana tanggapan mereka mengenai ormas Islam FPI tersebut. Penelti 

menggunakan metode wawancara, sample yang digunakan dari sepuluh masyarakat 

terdapat dua jawaban yang berbeda. Pertama, respon positif. Kedua, respon negatif.   

Pertama, Bapak Tarmizi asal mata merah, yang mewakili respon positif menyatakan: 

Menurut tanggapan saya, Ormas Islam FPI bagus sekali, terus berdiri, karena 

Indonesia itu butuh lembaga-lembaga seperti ini. Agar dapat mencegah Nahi 

Mungkar dan melakukan Amar Ma’ruf. Dan saya mendukung sekali pergerakan 

ormas FPI, kalau bisa berkelanjutan baik dari penegakkan hukumnya dan 

kegiatan-kegiatan dakwahnya.16 

 

Kedua, Bapak Muhammad Aimin asal Jakarta, yang memberikan respon negatif 

terhadap ormas Islam FPI. 

Menurut saya, Ormas Islam FPI itu setahu saya bagus untuk kaidah Islam. 

Hanya saja untuk di terapkan NKRI tidak sejalan. Selama tidak memecah belah 

persatuan saya tetap mendukung, bukan untuk di Palembang saja, tetapi seluruh 

Indonesia kalau bisa ditingkatkan kembali. Kalau di bubarkan malah jadi ormas 

Islam terpuruk, karena tidak ada lagi yang memberikan nilai-nilai kaidah Islam.17 

 

                                                           
15 Habib Mahdi Syahab, Ketua Umum FPI Palembang, Wawancara Pribadi, Palembang: 24 Juli 

2019. 
16 Tarmizi, Masyarakat Palembang, Wawancara Pribadi, Palembang: 3 Agustus 2019. 
17 Muhammad Aimin, Masyarakat Palembang, Wawancara Pribadi, Palembang: 3 Agustus 2019. 
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Dari hasil kedua wawancara tersebut, peneliti menjelaskan bawah dari masyarakt 

respon positif terhadap pergerakan ormas Islam FPI adalah dalam menegakkan 

keadilan, khususnya nahi mungkar. Sedangkan masyarakat respon negatif karena 

kurang sepaham dengan ormas FPI. Karena dinilai tidak sejalan NKRI. 

Peneliti menyimpulkan, bahwa respon positif terhadap ormas Islam FPI 

adalah karena ormas Islam yang satu-satunya lembaga yang selalu aktif dalam bidang 

kemanusiaan, sosial, dakwah, serta konsisten dalam menegakkan amar ma’ruf nahi 

mungkar. Ormas tersebut juga banyak para pengurus yang berkecimpung adalah para 

Ulama, Habaib, serta tokoh masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat sangat mengetahui 

keberadaan para tokoh-tokoh tersebut. Seperti Habib Rizieq Shihab, Habib Mahdi, 

Ustad Bachtiar Nasir, Habib Umar Abdul Aziz Syahab, Habib Bahar bin Smith dan 

masih banyak lagi. 

Untuk masyarakat yang memberikan respon negatif adalah karena dinilai 

tidak sejalan NKRI. Maksudnya adalah tidak toleransi dalam antar umat beragama, 

serta dinilai anarkis dalam menerapkan nahi mungkar. Dari kedua respon masyarakat 

tersebut, Peneliti memberikan penjelasan bahwa, FPI selalu dipandang anarkis karena 

ketidaktahuan atau minimnya informasi mengenai prosedur-prosedur yang dijalankan 

oleh ormas FPI. Bahwa jelas, yang telah dijelaskan prosedur-prosedur FPI dalam 

menerapkan amar ma’ruf nahi mungkar adalah berkordinasi dengan pemerintah serta 

aparat hukum. Kemudian, FPI sebagai Fasilitator atau mediasi masyarakat yang 

mengeluhkan kemaksiatan yang terjadi diwilayah masyarakat tersebut. Seandainya 
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kemaksiatan itu juga terjadi dan masyarakat menghiraukannya maka langkah awal 

yang dijalankan FPI adalah berdakwah dengan mauizatul hasanah atau dengan 

berceramah lemah lembut. Memberikan nasihat bahwa dampak kemaksiatan terjadi 

Allah akan menurunkan azab kepada Hamba-Nya yang berbuat maksiat.  

Dalam menerapkan nahi mungkar, langkah ormas FPI adalah memberikan 

surat peringatan kepada pemilik tempat maksiat ataupun tempat kemaksiatan yang 

terjadi. Dan itupun secara berkala dan berkordinasi dengan pemerintah dan aparat 

hukum. Adapun pelaksanaan nahi mungkar dinilai anarkis, itu bukan salah prosedur-

prosedur yang ditetapkan. Akan tetapi itu adalah oknum-oknum yang tidak 

bertanggung jawab dalam menebarkan Hoax, atau pemilik tempat maksiat tidak 

menerima apa yang dilakukan ormas Islam FPI sehingga menjatuhkan ormas tersebut 

agar kemaksiatan tersebut bisa dilanjutkan atau tidak ditindaki.  

D. Komunikasi Dakwah Ormas Islam FPI Di Palembang 

Komunikasi dakwah adalah sebuah pesan atau penyampaian informasi yang 

berisikan mengajak atau menyeru kepada seseorang baik secara individu atau 

kelompok ke jalan yang benar atau kembali kepada Allah Swt yang bersumber Al-

Qur’an dan As-Sunnah ataupun Ijtima Ulama baik secara langusng (lisan) atau pun 

tidak langsung dengan menggunakan media. Perbedaan umum yang sering didapati 

antara komunikasi dengan dakwah. Perbedaanya sangat berbeda dari segi isi pesan 

tersebut. Dalam kajian mendalam, komunikasi dengan dakwah memiliki kesamaan 

pada letak unsur-unsur komunikasi. Baik dari komunikator, media, pesan, komunikan, 
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efek, umpan balik.  Hanya saja komunikasi bersifat umum, sedangkan dakwah 

memiliki bersifat khusus. komunikasi dan dakwah sangatlah berbeda, yang menjadi 

perbedaan adalah muatan pokoknya. komunikasi bersifat umum dan netral, sedangkan 

dakwah terkandung ajaran kebenaran dan nilai-nilai islam yang bersifat khusus. dalam 

penyampaian dakwah proses komunikasi dapat menghasilkan efek yang berbeda. 

Konsep komunikasi dakwah dapat dilihat secara luas dan terbatas. dalam arti 

luas, komunikasi dakwah yaitu sebuah proses penyampaian pesan atau informasi yang 

mengandung unsur nilai-nilai Islam yang terdiri dari komunikator (da'i), pesan dan 

komunikator (mad'u) yang diharapkan dapat menghasilkan feedback atau timbal balik 

dan dapat diterima dengan baik. komunikasi dakwah merupakan segala upaya dan cara, 

serta metode dalam menyampaikan dakwah yang ditujukan kepada umat atau 

masyarakat luas. adapun komunikasi dakwah yang dilakukan ormas Islam FPI 

Palembang ada bermacam-macam, diantaranya:18 

1. komunikasi Ilahiyah 

Komunikasi Ilahiyah adalah suatu komunikasi antara mahluk ciptaan-Nya 

dengan Allah. Para Habaib, Ulama, sertaUstadz-Ustadzah berfungsi sebagai 

penceramah sekaligus pembimbing kepada umat atau masyarakat dan terkhusus 

anggota FPI untuk komunikasi Ilahiyah. adapun bentuk-bentuk implementasi dari 

komunikasi Ilahiyah ialah: 

                                                           
18 Habib Mahdi Syahab, Ketua Umum FPI Palembang, Wawancara Pribadi, Palembang: 24 Juli 

2019. 
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a. Shalat berjamaah 

Masyarakat atau anggota FPI biasanya melaksanakan shalat secara berjamaah 

setiap waktu yang di imami oleh para Habaib maupun Ustadz. shalat berjamaah 

biasanya dilakukan di masjid Muttaqien di Pasar Kuto. tujuan shalat berjamaah tidak 

lain hanya untuk mendirikan syariat Islam dan mengajak masyarakat untuk 

memakmurkan masjid di sekitar rumah. 

b. Tahlilan 

Tahlilan merupakan salah satu bentuk komunikasi manusia kepada Allah agar 

meminta pertolongan dan memohon ampun segala dosa baik untuk almarhum para 

Syaikh, Habaib, Ustadz, seluruh umat muslim serta kerabat keluarga yang dicintai. 

tahlilan biasanya dilakukan pada malam jum'at ba'da maghrib di Masjid Muttaqien 

Pasar Kuto. 

c. Zikir 

Zikir merupakan salah satu bentuk komunikasi manusia kepada Allah, dengan 

cara menghadirkan-Nya dalam hati, menyebut-Nya dengan lisan dan sesuai tuntunan 

sunnah Nabi. zikir biasanya dilakukan setelah shalat fardhu berjamaah setiap waktu. 

d. Majelis Taklim 

Majelis Taklim merupakan salah satu bentuk komunikasi manusia dengan 

Allah. dengan mengadakan Halaqah setiap hari di Markas FPI di Kandang Kawat, dan 
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untuk setiap malam Sabtu di Masjid Muttaqien. adapun kajian-kajian yang dipelajari 

ialah kitab kuning seperti bidayatul hidayah, hidayatul salikin dan ihya ullumuddin. 

tujuannya agar masyarakat dan anggota FPI dapat membekali diri untuk perjalanan 

akhirat dan membersihkan rohani, serta melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi 

larangan-Nya. 

e. Haul  

Haul merupakan salah satu bentuk komunikasi manusia dengan Allah. haul 

adalah peringatan yang diadakan satu tahun sekali untuk mengenang jasa para tokoh, 

ulama, habaib yang bertepatan pada hari wafatnya di Palembang.  

f. Ziarah Kubro 

Ziarah Kubro merupakan salah satu bentuk komunikasi manusia kepada 

Allah. Ziarah Kubro adalah mengunjungi makam para ulama, Habaib serta tokoh 

masyarakat yang berjasa baik secara zahir dan batin. ziarah kubro biasanya dilakukan 

pada akhir bulan sebelum menjelang puasa Ramadhan. 

g. Tabligh Akbar 

Tabligh Akbar merupakan salah satu bentuk komunikasi manusia kepada 

Allah. Tabligh Akbar merupakan sebuah penyampaian pesan dakwah yang dilakukan 

para Ulama, Habaib, ustad serta para tokoh yang skalanya besar atau masyarakat luas. 
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tabligh akbar biasanya dilakukan di hari-hari tertentu serta mendatangkan para Ulama, 

habaib, ustad dan tokoh yang berbeda-beda19. 

2. komunikasi antar manusia 

Komuniksi antar manusia merupakan sebuah komunikasi yang terjadi antara 

individu dengan individu lainnya dan juga antara individu dengan kelompok. 

komunikasi antar manusia ini dapat dilakukan biasanya ketika hendak shalat 

berjamaah, setelah shalat, ketika majlis taklim, haul, ziarah kubro serta tabligh akbar. 

komunikasi ini bisa terjadi antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan 

Habaib, Ulama, ustad, serta sesama para Ulama, Habaib dan ustadz. 

Adapun jenis komunikasi yang digunakan ormas FPI ialah komunikasi verbal 

dan non-verbal. 

a. Komunikasi verbal 

Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk baik lisan maupun 

tulisan. pertama, komunikasi Ilahiyah, yaitu komunikasi antara manusia dengan Allah. 

komunikasi ini terjadi ketika shalat berjamaah di masjid, berzikir, majlis taklim, 

tahlilan, haul, ziarah kubro dan tabligh akbar. kedua, komunikasi antarmanusia, yaitu 

komunikasi antara individu dengan individu lainnya dan juga antara individu dengan 

kelompok. komunikasi ini terjadi ketika hendak mengambil wudhu serta Shalat 

                                                           
19 Habib Mahdi Syahab, Ketua Umum FPI Palembang, Wawancara Pribadi, Palembang: 24 Juli 

2019. 
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berjamaah, Tahlilan, mencatat dan bertanya di Majlis Taklim, Haul, Ziarah Kubro serta 

Tabligh Akbar. 

b. Komunikasi non-verbal 

Komunikasi non-verbal merupakan sebuah komunikasi yang tidak secara 

langsung seperti menggunakan gestur tubuh, kontak mata, sentuhan dan vokal suara. 

Komunikasi ini biasanya memberikan contoh teladan yang baik bagi masyarakat atau 

anggota. contoh teladan yang baik yang dicontohkan oleh para Habaib ialah: 

1.) Ketika hendak majlis taklim, para habaib menyebut baginda Nabi dan 

masyarakat atau anggota hendak menaikkan vokal suara ketika shalawat. 

2.) Menjaga kebersihan diri dan lingkungan  

3.) Mencium tangan Ulama/Habaib atau membungkukkan badan sebagai adab 

dengan guru. 

4.) Berbicara kepada Ulama/Habaib dengan merendahkan suaranya 

5.) Tidak menyakiti sesama masyarakat atau anggota baik secara fisik atau lisan 

6.) Menjaga adab yang lebih tua 

7.) Meminta maaf bila ada kesalahan. 

8.) Menebarkan salam dan memberikan senyuman kepada sesama 

masyarakat/anggota dan terkhusus para Ulama atau Habaib 



115 
 

 
 

9.) Penuh perhatian kepada sesama masyarakat atau anggota dan terkhusus para 

Ulama/Habaib.20 

Komunikasi yang diterapkan ormas Islam FPI sangat baik, mulai dari Imam 

Daerah sampai Anggota. Hal ini disampaikan salah satu anggota FPI yang 

diwawancarai mewakili dari semua anggota FPI yang ada, Ustad Isa menyatakan 

bahwa: 

Saya sendiri menjadi anggota FPI sudah cukup lama dan tertarik 

mengikutinya karena konsistensinya dalam menerapkan amar ma’ruf nahi  

mungkar. Perasaan kami menjadi anggota FPI bahagia, tenang, dan damai. 

Karena FPI bukan hanya berfokus pada dakwah, akan tetapi berfokus di bidang 

sosial seperti penanganan korban bencana alam dan bersosialisasi dengan 

masyarakat sekitar. Setelah mengikuti FPI ini, alhamdulillah, iman kami 

bertambah, yang dulunya tidak rajin ke masjid, sekarang kami shalat berjama’ah 

di masjid, lalu mengikuti majelis taklim sebagai motivasi sekaligus bekal untuk 

akhirat kelak nanti. Dan FPI ini sampai hari ini, khususnya di kota Palembang 

sudah berkoordinasi dengan baik dengan pemerintah, bahkan selalu di support 

baik dari pemerintah, aparat sipil, hingga jajaran militer. Dan harapan kami 

adalah FPI selalu menjadi eksis, dan terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI, 

serta menegakkan amar ma’ruf serta mencegah kemungkaran.21 

 

                                                           
20 Habib Mahdi Syahab, Ketua Umum FPI Palembang, Wawancara Pribadi, Palembang: 24 Juli 

2019. 

 
21 Ustad Isa, Anggota FPI Palembang, Wawancara Pribadi, Palembang: 3 Agustus 2019. 


