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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

I.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, yang 

mana berdampak pada Islam sebagai agama dominan memainkan peran penting 

dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, terdapat 1.599.700.000 umat Islam di dunia 

(Pew Research Center, 2015). Di Indonesia, jumlah umat Islam mencapai 

207.176.162 juta jiwa (BPS Indonesia, 2010). Jumlah tersebut merupakan 87% dari 

populasi di Indonesia, sehingga berdampak pada Islam yang menjadi modal dan 

identitas politik Indonesia (Makruf, 2011). 

Dominasi Islam dalam pusaran politik di Indonesia dapat dilihat dari adanya 

ketidaksetaraan akses dalam politik. Realitas tersebut tergambar dengan  

kepemimpinan non-muslim yang selalu menjadi perdebatan di masyarakat. Hal ini 

dapat dibuktikan melalui sebuah survei Respons Publik Muda Islam tentang 

Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia oleh Hasse J, yang dilakukan pada 100 

mahasiswa di sebuah perguruan tinggi Yogyakarta. 
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Gambar 1.1 Respons Publik Muda Islam tentang Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia 

Sumber: Hasse, 2018 

 

Seperti yang ditunjukan pada Gambar 1.1, terdapat pebedaan pandangan 

politik di antara umat Islam itu sendiri, dimana 44% informan tidak setuju terhadap 

pemimpin non-muslim, 37% menyatakan setuju, dan 19% ragu-ragu akan 

kepemimpinan non-muslim di Indonesia. Jumlah informan tidak setuju terhadap 

pemimpin non-muslim yang mencapai 44%, menggambarkan bahwa masih banyak 

masyarakat muslim yang akan memilih pemimpin sesuai dengan kepercayaannya 

masing-masing. 

Perbedaan pandangan dalam politik Islam di Indonesia berdampak pada 

terjadinya perpecahan antar komunitas Islam. Fenomena tersebut melatarbelakangi 

lahirnya organisasi-organisasi besar bercorak Islam di Indonesia, diantaranya 

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah mewakili komunitas Islam 

modernis dan Nahdlatul Ulama yang dinilai sebagai organisasi Islam yang memiliki 

sikap lebih toleran (Indonesia Investments, 2019). Sedangkan pada beberapa 

komunitas Islam lainnya memiliki corak fundamentalis. Fundamentalisme tersebut 

dapat dibagi menjadi dua, tradisional dan modern. Fundamentalisme tradisional 



 

3 

 

ialah kelompok-kelompok yang menekankan pendekatan yang bersumber dari 

ajaran Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa1nya, sedangkan 

fundamentalisme modern dapat diwakili oleh partai politik Islam, misalnya Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) (Ariwidodo, 2017). Namun demikian, Islam radikal 

bukanlah representasi Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan 

negara multikultural yang ditandai oleh keragaman etnis, adat, bahasa dan afiliasi 

kepentingan agama (Aslam, 2009). 

Ciri keragaman dan budaya toleransi yang kental secara berangsur melebur 

kedalam nilai-nilai beragama yang dianut bangsa Indonesia. Joko Widodo, Presiden 

Republik Indonesia saat ini menyatakan bahwa Islam di Indonesia merupakan Islam 

moderat (Al Jazeera, 2017). Islam Nusantara (moderat) dapat dipandang sebagai 

bentuk moderat dari Islam yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia (Inayati 

dan Setiawan, 2018). Gerakan Islam moderat idealnya menjamin kemurnian 

ideologi nasional dan kesatuan konstitusi, karakteristiknya bertumpu pada nilai-

nilai kebudayaan dan agama, dimana nilai-nilai tersebut yang akan dikembangkan 

untuk mendukung pembangunan negara (Wahid, 1985).  

Namun, apa yang sering disebut dengan Islam moderat, kini mulai 

tergantikan dengan Islam konservatif. Kehadiran wajah Islam yang penuh amarah 

tersebut, ditandai dengan adanya tindak kekerasan terhadap kelompok yang 

dianggap berbeda (Muhammad dan Pribadi, 2013). Hal ini diperkuat dengan adanya 

potensi radikalisme dari 7.7% atau setara dengan 15.952.569 masyarakat muslim 

Indonesia yang bersedia melakukan tindak radikal (Wahid Foundation, 2017). 

                                                 
1 Fatwa: Keputusan agama atau pendapat terkait masalah hukum Islam. 
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Gambar 1.2 Radikalisme Islam di Indonesia 

Sumber: Indonesia Investments, 2018 

Seperti yang telah ditunjukkan pada Gambar 1.2, meski terjadi kenaikan jumlah 

insiden kekerasan oleh kelompok muslim radikal yang pesat sejak 2011 hingga 

2017, terjadi penurunan jumlah insiden dari 2017 dengan 7 kasus menjadi 4 kasus 

pada 2018. Perkembangan positif tersebut tidak dapat dijadikan tolak ukur semata, 

karena komunitas-komunitas Islam konservatif umumnya rela menggunakan 

kekerasan ekstrem untuk mewujudkan tujuan mereka. 

Agenda konservatisme Islam Indonesia yang bangkit telah memengaruhi 

dinamika sosial pada masyarakat hingga bermunculan dalam berbagai media, 

khususnya media sosial. Hal ini berkenaan dengan para pemuka agama Islam yang 

berpendapat bahwa dakwah2 tidak lagi cukup dilakukan dengan pertemuan-

pertemuan langsung, namun dakwah harus juga masuk ke dalam dunia maya 

(Nahdlatul Ulama, 2018). Komunitas muslim yang sudah berada di ranah media 

sosial memanfaatkan media untuk saling berbagi informasi dan menyampaikan 

pesan-pesan keagamaan (Hidayatullah, 2016). Media memberikan peluang besar 

bagi individu untuk membentuk konsumsi media berdasarkan pendapat dan 

prasangka mereka (Davies, 2016). Efektifnya media sosial sebagai media 

                                                 
2 Dakwah: khotbah terbuka atau proselitisasi. 
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penyampaian pesan keagamaan tersebut, berdampak pada banyaknya akun-akun 

dakwah yang bermunculan pada berbagai media sosial, salah satunya Instagram. 

 

Gambar 1.3 Akun-akun Islami pada Media Sosial Instagram 

Sumber: Instagram.com 

Seperti ditunjukan pada Gambar 1.3, akun-akun dakwah yang bermunculan di 

media sosial berhasil menarik perhatian masyarakat, yang mana ketertarikan 

tersebut ditunjukkan melalui tingginya jumlah pengikut pada akun-akun tersebut. 

 Salah satu gerakan pada media sosial yang memiliki pengikut terbanyak 

ialah akun Indonesia Tanpa Pacaran (ITP), didukung oleh 518.430 pengikut pada 

media sosial Facebook, 1.000.000 pengikut pada media sosial Instagram, dan kini 

anggota ITP telah mencapai 20 ribu anggota yang tersebar di 80 daerah di Indonesia 

(Tirto Id, 2018). La Ode Munafar sebagai penggagas dari gerakan yang dirintis 

sejak tahun 2015 ini menyatakan bahwa ITP merupakan sebuah gerakan perjuangan 

bersama yang bertujuan untuk menghapus pacaran dari Indonesia dan menentang 

keras praktek perzinahan, karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam 

(Indonesia Tanpa Pacaran, 2019). Anggota gerakan ITP dipandu oleh sebuah buku 
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seharga Rp. 85.000,00 karya La Ode Munafar yang berjudul Indonesia Tanpa 

Pacaran. Buku tersebut memuat 6 pokok gagasan, yaitu menganggap pacaran 

sebagai musuh bersama, daya rusak pacaran bagi generasi muda, berjuang dakwah 

menuju ITP, konsep masyarakat ITP, sistem bergaul dalam Islam, dan langkah 

mengekspresikan cinta (Munafar, 2018).  

 ITP menjaring para pengikut yang telah terdaftar dengan menggunakan 

WhatsApp, sebuah aplikasi pesan instan. Gerakan ini memungut biaya 

keanggotaannya dengan tarif yang telah ditentukan. Setelah membayar biaya 

keanggotaan, anggota akan diundang untuk bergabung dalam grup Whatsapp yang 

terpisah antara laki-laki dan perempuan (IDN Times, 2018). ITP menerapkan 

peraturan bagi anggotanya dalam berkomunikasi, diantaranya dilarang berbicara 

dalam grup pada waktu-waktu tertentu, hanya boleh membahas tema yang 

berkenaan dengan ITP, tidak mempromosikan produk atau sebuah acara tertentu 

(kecuali sudah bekerjasama dengan ITP), dan menyebar artikel ceramah yang 

digunakan sebagai pesan berantai pada hari Selasa dan Jumat (Magdalene, 2018). 

ITP mewajibkan anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam setiap programnya 

dan menyediakan berbagai pembahasan di dalam grup, seperti pembahasan terkait 

niqab, berteman dengan non-muslim dan lawan jenis, hingga ketentuan 

berboncengan dengan pengemudi ojek online. (CNN Indonesia, 2019). 

 Setelah sukses mengkoordinasi anggotanya, ITP melakukan aksi nyata di 

tengah masyarakat. ITP terjun langsung melakukan beberapa aksi demonstrasi yang 

salah satunya bertujuan mendorong Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan 

fatwa haram pacaran (BBC Indonesia, 2016). Demikian halnya ITP melakukan 
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dakwah melalui penyebaran stiker dan memberikan himbauan secara langsung saat 

menemukan remaja yang sedang berdua-duaan untuk segera menikah. Hal ini 

dinilai meresahkan publik karena sweeping dilakukan secara sepihak dan terekam 

dalam hasil survei Universitas Indonesia pada tahun 2018 (Suara, 2019). 

 Melihat dari fenomena tersebut, penulis hendak meneliti strategi 

komunikasi yang digunakan oleh Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran terhadap para 

anggotanya hingga dapat memiliki massa dalam jumlah besar dan terus 

berkembang setiap tahunnya. Namun, yang menjadi fokus bagi peneliti ialah 

strategi komunikasi Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran yang digunakan sebagai 

upaya menegakan ajaran agama Islam dalam menentang perzinahan. 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

 Kebangkitan koservatisme Islam diikuti dengan lahirnya organisasi 

masyarakat atau gerakan-gerakan yang menyerukan ajaran agama Islam. Dalam 

mengembangkan gerakan tersebut dan meningkatkan jumlah anggotanya, 

organisasi masyarakat selalu mencari berbagai cara, agar segala hal yang telah 

dicita-citakan dapat tercapai, dan kian menggerakan umat beragama untuk 

bertindak diluar otoritas mereka (Niam, 2014). Pencarian anggota, penyeruan 

ajaran-ajaran agama Islam, dan penyampaian tujuan gerakan tersebut 

dikomunikasikan melalui media sosial. Media sosial memang efektif untuk 

dijadikan sebuah alat untuk menyebarkan suatu isu, mengatur, dan menggiring 

opini masyarakat (Luwarso, 2008).  
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Sebuah gerakan Islami bernama Indonesia Tanpa Pacaran (ITP) berhasil 

berkembang pesat di tengah masyarakat Indonesia. Bermula dari menyebarkan 

konten-konten yang cenderung radikal secara masif di media sosial, gerakan ini 

memiliki jangkauan yang luas hingga mampu menarik jutaan pengikut. 

Keberhasilan ITP dalam mengumpulkan massa melalui media sosial mendorong 

gerakan ini untuk melakukan aksi nyata (kampanye) di tengah masyarakat. Aksi 

nyata tersebut bertujuan untuk melakukan sebuah perubahan besar, yakni 

menghapus pacaran dari Indonesia dikarenakan pacaran tidak sesuai dengan ajaran 

agama Islam. 

ITP menilai terdapat beberapa aktivitas di masyarakat yang menyalahi 

peraturan pergaulan dalam Islam sehingga gerakan ini memberi solusi dengan 

menerapkan aturan-aturan dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Aturan-aturan 

komunikasi dan interaksi yang diterapkan sejak awal melalui media sosial oleh 

gerakan ini pada anggotanya, membuktikan adanya pembatasan dinamika sosial 

yang dilakukan gerakan ITP. 

Pembatasan dinamika sosial tersebut terbukti mampu mendorong seseorang 

untuk melakukan perilaku tertentu. Melalui laman Facebooknya, ITP 

menyampaikan bahwa mereka sukses mendorong anggotanya tersadar dan 

mengambil tindakan untuk memutuskan pacar mereka (Tirto Id, 2018). Fenomena 

tersebut menunjukkan bahwa melalui media yang dimiliki, ITP dapat 

mempengaruhi atau meyakinkan seseorang untuk berpikir dan berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai Islam yang disebarkannya. Maka dari itu, yang ingin diteliti 
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dalam penelitian ini adalah proses yang dilakukan ITP dalam mengubah perilaku 

para anggotanya, baik melalui media sosial maupun pertemuan langsung. 

  

I.3 Rumusan Masalah 

Melalui fenomena yang telah digambarkan sebelumnya, peneliti 

menentukan bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

strategi komunikasi gerakan Indonesia Tanpa Pacaran yang digunakan sebagai 

upaya menegakan ajaran agama Islam dalam menentang perzinahan?” 

 

I.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian mengenai strategi komunikasi gerakan Indonesia Tanpa Pacaran 

sebagai upaya menegakan agama Islam dalam menentang perzinahan, bertujuan 

untuk: 

1) Untuk mendeskripsikan strategi komunikasi yang dilakukan gerakan Indonesia 

Tanpa Pacaran. 

2) Untuk menganalisa penerapan strategi komunikasi gerakan Indonesia Tanpa 

Pacaran. 

 

I.5 Kegunaan Penelitian 

1) Secara Akademis 

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat menambah pengetahuan dan dapat 

menjadi referensi akademisi yang ingin melakukan penelitian dengan topik serupa, 
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terutama dalam strategi komunikasi sebuah organisasi dalam membawa perubahan 

perilaku di masyarakat atau bagi anggotanya.  

2) Secara Praktis   

Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk berkontribusi dalam memberikan 

evaluasi dalam penerapan strategi komunikasi bagi organisasi-organisasi serupa 

dan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait 

penelitian ini. 

 

I.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan terdiri dari 6 bab guna memberikan gambaran yang jelas 

terkait topik yang dikaji, yang mana bab-bab tersebut ialah:  

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam penelitian ini, bab satu akan membahas mengenai latar belakang 

mengapa peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian terkait fenomena ini. 

Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian ini. 

BAB II OBJEK PENELITIAN DAN ATAU SUBJEK PENELITIAN 

Dalam bab dua akan membahas dan menjelaskan secara rinci tentang objek 

penelitian yang diteliti. Berdasarkan judul penelitian ini, objek penelitian yang akan 

dibahas ialah strategi komunikasi Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran, baik melalui 

media sosial, maupun pertemuan langsung. Sedangkan, pada bagian subjek 

penelitian akan dibahas hal-hal terkait objek penelitian yang kiranya akan 

bermanfaat dalam penelitian ini. 
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BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tiga berisi konsep-konsep dan teori yang mendukung penelitian ini, 

yang mana akan berfungsi sebagai landasan dan dapat dijadikan sebagai acuan 

untuk menjawab rumusan masalah yang tertera pada bab satu. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Bab empat akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian ini yaitu 

penelitian etnografi kualitatif. Selanjutnya, dalam bab ini, peneliti akan 

menjelaskan mengenai metode yang digunakan untuk mengumpulkan, 

menganalisis dan memproses data serta menjelaskan unit analisis, informan dan 

informan kunci dari penelitian ini dan kendala yang dimiliki. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab lima akan membahas mengenai temuan penelitian yang didapat 

berdasarkan pengamatan dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, 

serta membahas temuan tersebut berdasarkan konsep-konsep yang tertera dalam 

tinjauan pustaka. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari peneliti 

untuk meningkatkan kualitas yang diteliti. 


