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ABSTRAK 

 

Tesis ini mengkaji bentuk sosialitas Islam di perkotaan melalui jendela 

majelis Sahabat Cinta. Para sarjana sudah banyak memberi perhatian pada majelis 

taklim sebagai transmisi ajaran Islam dan perhatian pada figur-figur yang aktif 

dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan di perkotaan. Meskipun demikian, 

sedikit yang melihat pengajian sebagai arena sosialitas Islam. Penulis 

menggunakan perspektif yang dikembangkan oleh Dayana Lengauer tentang 

sosialitas Islam yang terbentuk dalam suatu komunitas perkotaan berbentuk 

aktivitas online dan offline. Data dalam tesis ini, diperoleh melalui penelitian 

lapangan selama kurang lebih tiga bulan dengan melakukan observasi dan life 

story kepada para pengurus dan anggota majelis Sahabat Cinta. Tesis ini 

beragumen bahwa Muslimah yang aktif mengikuti pengajian, tidak hanya 

bertujuan untuk menambah ilmu agama, melainkan juga menemukan ruang 

sosialitas dan mengekspresikan eksistensi dirinya. 

 

KATA KUNCI:  Majelis Taklim, Sosialitas Islam, Muslimah Perkotaan,
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tesis ini mengkaji tentang pengajian yang dilakukan oleh kalangan Muslimah 

di perkotaan. Secara spesifik, studi ini berusaha mengkaji Majelis Sahabat Cinta yang 

dilihat sebagai komunitas Muslimah dalam menyampaikan dakwah. Tesis ini 

menunjukkan bahwa Majelis Sahabat Cinta telah berperan penting dalam 

menyampaikan dakwah khususnya kepada para Muslimah di perkotaan melalui 

kegiatan tilawah yang dikenal sebagai One Day One Juz, khataman, taklim, tahsin, 

bakti sosial dan santunan, dan shalawat, yang semuanya diatur dan dilaksanakan 

sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Penulis berargumen bahwa majelis 

Sahabat Cinta mencirikan adanya komodifikasi Islam antara gerakan mengaji al-

Qur‟an One Day One Juz dan bentuk pengajian bentuk lama yang dikemas dengan 

gaya perkotaan.  

Tesis ini berkontribusi pada kajian majelis taklim sebagai bentuk sosialitas 

Muslimah kelas menengah di Indonesia. Dalam diskusi akademik, dua 

kecenderungan yang menjadi bahasan umum terhadap dua hal tersebut yakni pertama, 

melihat bagaimana kontribusi bentuk sosialitas Muslimah perkotaan di dalam majelis 

taklim, dan kedua, bagaimana peran majelis taklim dalam membangun sosialitas. 
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Beberapa peneliti telah mengkaji bentuk publik Islam dan perkembangan 

praktik pengajian atau majelis taklim di Indonesia seperti Noorhaidi Hasan,
1
 Julian 

Millie,
2
 dan Greg Fealy.

3
  Keterbukaan Suharto terhadap Islam, mendorong Muslim 

kelas menengah untuk menunjukkan simbol dan penafsiran Islam ke ruang publik 

Indonesia secara lebih eksplisit. Muslim kelas menengah percaya bahwa Islam 

mampu memainkan peran penting di area publik, di bidang pendidikan, sosial, 

ekonomi, dan politik dengan mengadopsi teknologi tinggi dan menggunakan media 

baru, sebagai sarana berkomunikasi visi dan pesan kelas menengah Muslim. Mereka 

dididik menjadi Muslim yang baik melalui pendidikan yang sudah diprakrsai oleh 

Suharto sejak tahun 1970. Dalam suasana sosial-politik pada saat itu, muncul kaum 

intelektual Muslim seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid yang 

memiliki inisiatif untuk mengkontekstualisasikan ajaran Islam yang memiliki dampak 

langsung pada situasi sosial umat Islam Indonesia.
4
 

Paramadina merupakan pelopor lingkar studi Islam di Indonesia yang 

menawarkan serangkaian pembelajaran agama Islam kepada Muslim kosmopolitan, 

sehingga mereka dapat mengeksplorasi keimanannya. Paramadina menjadi sebuah 

organisasi non-pemerintah yang didirikan oleh intelektual Nurcholish Madjid dan 

intelektual Muslim lainnya bekerjasama dengan pengusaha Muslim. Paramadina 

                                                           
1
 Noorhaidi Hasan, “The Making of Public Islam: Piety, Agency, and Commodification on 

the Landscape of The Indonesian Public Sphere”, Contemporary Islam 3, Issue 3, (2009), 234.  
2
 Julian Millie, Hearing’s Allah Call: Preaching and performance in Indonesian Islam, (New 

York, Cornell University Press, 2017), 34.  
3
 Greg Fealy, “Mengkonsumsi Islam: Agama Yang Dijadikan Jualan dan Kesalehan”, dalam 

Greg Fealy & Sally White (ed), Ustadz Seleb, Bisnis Moral & Fatwa Online, (Jakarta: Komunitas 

Bambu, 2012), 26.   
4
 Noorhaidi Hasan, “The Making of Public Islam”, 229. 
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berorientasi bahwa Islam sebagai kekuatan budaya mampu memberikan alternatif dan 

solusi atas tantangan kontemporer, dengan menggunakan pendekatan nasionalistik-

Islam dan mempromosikan kebangkitan Islam di dalam konteks Indonesia.
5
 

Fenomena ini menggambarkan bahwa semakin populernya kesalehan di ruang publik, 

yang ditandai dan dibingkai oleh selera dan gaya kelas eksekutif Muslim. Hal itu 

memungkinkan Muslim kelas menengah ikut serta menjadi orang saleh dengan 

mempertahankan kekuatan dan wibawa mereka.  

Setelah Paramadina sukses dalam orientasinya, muncul Yayasan serupa 

seperti Tazkiya Sejati, ICNIS (Intensive Course and Networking for Islamic 

Sciences) dan IIMAN (Jaringan Media Islam Indonesia). ICNIS dan IIMAN, 

keduanya, tidak menampilkan kecenderungan pada tokoh-tokoh tertentu dalam 

urusan politik. Keduanya hanya menjadi fasilitator dalam serangkaian kegiatan dan 

ceramah keagamaan yang materinya disesuaikan dengan minat para anggotanya.
6
 

Kelas menengah Muslim perkotaan juga mengalami krisis spiritualitas. 

Urbanisasi dan globalisasi yang terjadi di Indonesia telah membuat masyarakat sibuk 

dalam tuntutan pekerjaan. Pemenuhan kebutuhan di perkotaan yang mahal membuat 

masyarakat dari pagi hingga malam dalam keadaan sibuk di luar rumah. Stres dan 

bosan yang dialami masyarakat, mendorong keinginan untuk mendapatkan 

ketenangan jiwa lewat kegiatan keagamaan. Dalam konteks ini, para pendakwah baru 

menyediakan jalan keluarnya dengan datang ke panggung dakwah serta menjadi aktor 

                                                           
5
 Ibid, hlm. 232.  

6
 Ibid, hlm. 233.  
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dan selebriti karena wajah mereka sering tampil di layar televisi Indonesia. 

Televangelisme Islam telah membuat agama dapat diterima oleh seluruh lapisan 

masyarakat dan karenanya Islam menjadi lebih populer.
7
 Tetapi memang tidak 

diragukan, bahwa kehadiran para pendakwah baru ini mampu mengolah materi Islam 

menjadi pesan-pesan yang dapat dikonsumsi oleh seluruh masyarakat. Di antara para 

pendakwah popular adalah Aa Gym, Uje, Arifin Ilham, Yusuf Mansur, mereka 

mampu mengomunikasikan pesan-pesan Islam dengan baik dari kelas bawah atau 

menengah ke atas dalam hirarki sosio-religius, dan dengan demikian menjadi 

kelompok religius baru.
8
 

Kelas menengah Muslim sangat tertarik dengan kehadiran pendakwah-

pendakwah baru ini karena mereka mampu menghadirkan pengalaman spiritual yang 

hebat. Mereka mampu menyampaikan cerita-cerita pertobatan dengan baik dan 

komunikatif sehingga hal itu menjadi salah satu unsur kuat dalam mempengaruhi 

jamaah yang hadir. Tidak hanya itu, nasehat-nasehat dan doa-doa juga didengung 

oleh pendakwah dengan lantunan yang indah. Sebagai contoh, kehadiran Aa Gym dan 

Arifin Ilham mampu membuat jamaah jatuh dalam penyesalan berujung tangis yang 

dicampur kelegaan. Suara dan nada yang merdu yang dilantunkan oleh pendakwah 

muda telah berhasil menghidupkan emosi-emosi saat berdoa.
9
 

                                                           
7
 Ibid, hlm. 233.  

8
 Ibid, hlm. 234.   

9
 Julia Day Howell, “Variasi-variasi Kesalehan Aktif”, dalam Greg Fealy & Sally White (ed), 

Ustadz Seleb, Bisnis Moral & Fatwa Online, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), 45. 
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Semakin meningkatnya kelas menengah Muslim untuk mengekspresikan 

kesalehan, menjadikan Muslim intelektual semakin inovatif dalam melakukan 

komodifikasi Islam. Banyak sekali sumber yang dapat dipilih oleh masyarakat 

Muslim dalam memperoleh kebutuhan spiritual. Namun karena dampak 

televangelisme Islam lebih cepat masuk ke kelas menengah Muslim, maka bisa 

saja mereka datang ke majelis-majelis taklim yang ada di masjid-masjid besar 

dekat tempat tinggalnya.  

Mona Abaza mengungkapkan bahwa majelis taklim merupakan pertemuan, 

duduk-duduk di mana proses pendidikan (taklim) berlangsung di dalamnya. Pada 

tahun 1990-an majelis taklim sama seperti mengikuti kuliah umum. Namun lambat 

laun, majelis taklim diselenggarakan di rumah dengan berkumpul di ruang tamu 

dan disediakan alas tikar dan bantal lantai. Pada saat itu, tidak hanya proses 

majelis taklim saja namun juga majelis ratib, majelis tahlil, dan majelis maulid 

Nabi. Fenomena majelis taklim sangat banyak ditemui di perkotaan seperti di kota 

metropolitan seperti Jakarta.
10

  

Julian Millie berpendapat bahwa para perempuan lebih tertarik dalam dakwah 

seperti itu karena tema yang dibicarakan masalah rumah tangga, kasus yang 

mereka alami, dan masalah pertemanan di sekitarnya. Melalui jalan dakwah 

(ceramah atau khutbah) hal ini terasa signifikan karena ilmu yang diberikan 

disertai dengan contoh konkrit dan mengandung pesan-pesan kehidupan. Dalam 

                                                           
10

 Mona Abaza, “Markets of Faith: Jakartan Da‟wa and Islamic Gentrification”, Archipel 67, 

(2004), 175.  
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hal ini, hadirnya majelis taklim menjadi wadah untuk mengisi kesalehan bagi kelas 

menengah Muslim. Dan tidak hanya itu, media-media dakwah baru yang 

beriringan muncul menawarkan alternatif-alternatif lain bagi kelas Muslim untuk 

menunjukkan bahwa mereka adalah manusia saleh yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan.
 11

 

 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini memfokuskan pada kelompok Majelis Sahabat Cinta 

Yogyakarta. Majelis ini dipilih karena dianggap telah mewakili kelompok-kelompok 

Muslimah di Yogyakarta dalam kontribusinya terhadap dakwah baru Islam ke 

masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Adapun pertayaan penelitian di dalam tesis ini yaitu: 

1. Mengapa bentuk-bentuk majelis Muslimah di perkotaan dapat tumbuh subur? 

2. Bagaimana manajemen pengaturan majelis Sahabat Cinta tersebut? 

3. Apa yang melatar belakangi para Muslimah majelis Sahabat Cinta tertarik 

mengikuti majelis-majelis taklim? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap wacana dan tumbuhnya majelis-

majelis taklim di perkotaan yang mampu menarik kelas menengah Muslimah yang 

sedang mengekspresikan kesalehannya. Penulis berpendapat bahwa majelis Sahabat 

                                                           
11

 Julian Millie, Hearing Allah’s Call, 42.  
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Cinta membawa citra pengajian baru yang sedang berkembang di kota-kota di 

Indonesia. Beberapa isu yang menjadi fokus dalam penulisan ini meliputi latar 

belakang munculnya pengajian-pengajian di masyarakat di Indonesia, motif 

terbentuknya majelis Sahabat Cinta sebagai wadah belajar agama Islam dan tempat 

berdakwah Islam, bagaimana managemen majelis tersebut, dan apa saja yang melatar 

belakangi para Muslimah perkotaan bergabung dalam majelis-majelis.  

Secara teoritis, tesis ini berkontribusi dalam diskusi di kalangan sarjana 

mengenai dakwah Islam, khususnya Majelis Sahabat Cinta. Pertama, kajian-kajian 

terdahulu hanya mengenai siapa saja aktor-aktor yang sukses dalam dakwah Islam. 

Kedua, kajian-kajian terdahulu mengenai manajemen dakwah sebuah organisasi. 

Kedua, kajian-kajian terdahulu hanya mengenai bagaimana majelis taklim dapat 

menambah wawasan tentang keislaman dan mengenai ibadah-ibadah saja. Tesis ini 

berkontribusi terhadap kajian mengenai majelis perkotaan yang memfokuskan pada 

struktur sosio-psikologi pengikutnya. Psikologi yang dialami oleh setiap Muslimah 

mampu mendorong dirinya untuk mengekspresikan eksistensi diri di dalam lingkaran 

sosialitas berbentuk pengajian atau majelis taklim.   

 

D. Kajian Pustaka 

Studi tentang majelis taklim sebagai produk dakwah Islam sejak pasca-Orde 

Baru mulai dilakukan oleh para sarjana seiring dengan meningkatnya ekspresi 

kesalehan yang ditunjukkan kalangan kelas menengah Muslim Indonesia. Studi-studi 

tersebut dapat hanya memberikan perhatian pada aspek peran aktor-aktor dakwah 
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yang memiliki otoritas. Studi mengenai dakwah Islam yang memperhatikan 

keterlibatan para pendakwah terkenal karya Eva F Nisa “Female Voices on Jakarta‟s 

Da‟wa Stage”.
12

 Eva F. Nisa mengkaji mengenai peran generasi pengkhotbah wanita 

yang berasal dari latar belakang keturunan perempuan dari Nabi (Shara‟if). Fokus 

pembahasan yang ditulis oleh Nisa adalah Sharifah Halimah Alaydrus yang mampu 

menarik perhatian masyarakat Jakarta melalui dakwah majelis taklim Muslimah. 

Bagaimana pun, dakwah Sharifah Halimah di semenanjung Arab tidak diragukan 

lagi, Sharaif Halimah menjadi pendakwah wanita yang mampu berdakwah di 

Indonesia. Tetapi Sharifah Halimah juga memenuhi jadwal-jadwal hingga luar negeri 

seperti Singapura. Hal itu merupakan kesempatan langka untuk Indonesia, 

pendakwah baru yang mampu secara aktif terlibat dalam komunitas Muslim yang 

lebih luas. 

Pada aspek yang sama, Mona Abaza dalam tulisannya “Markets of Faith: 

Jakartan Da‟wa and Islamic Gentrification”.
13

 Mona Abaza membahas dampak dari 

adanya kegiatan majelis taklim yaitu menarik khalayak ramai untuk berdatangan 

mengikuti majelis. Majelis taklim yang didirikan oleh Habib Ali al-Habsyi di daerah 

Kwitang ternyata sangat diminati masyarakat Jakarta. Hal tersebut ternyata 

dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi berdatangan di luar masjid untuk 

menawarkan barang-barang yang mengandung unsur agama. 

                                                           
12

Eva F Nisa, “Female Voice on Jakarta‟s Da‟wa Stage”, Review of Indonesian and 

Malaysian Affairs 46, no. 1 (2012), 55-81. 
13

Mona Abaza, “Markets of Faith: Jakartan Da‟wa and Islamic Gentrifications”, Archipel 67, 

(2004), 173-202. 
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Selanjutnya tulisan Watson dalam “A Popular Indonesian Preacher: The 

Significance of AA Gymnastiar”
14

 masih membahas mengenai keterlibatan 

pendakwah baru yaitu Aa Gym yang sedang berada di puncak ketenaran. Aa Gym 

tidak hanya mampu memberikan nasihat kepada kepala negara dan menteri, namun 

pada saat yang sama dia dapat melakukan pendekatan Islam ke seluruh lapisan 

masyarakat secara nasional. Popularitas Aa Gym tidak diragukan lagi, karena wajah 

dia sangat akrab ditemukan di media-media cetak maupun di stasiun televisi 

Indonesia. 

Adapun James Hoesterey dalam tulisannya “Prophetic Cosmopolitanism: 

Islam, Pop Psychology, and Civic Virtue in Indonesia”.
15

 Hoesterey mengungkapkan 

bahwa pendakwah pop menjadi seorang konselor bagi jamaahnya dengan 

memberikan hikmah dengan teladan-teladan Nabi Muhammad SAW. 

Kosmopolitanisme profetik disampaikan saat seminar atau pengajian menjadi suatu 

alternatif untuk wacana global mengenai psikologi diri, dan sebagai seorang warga 

negara. 

Zamhari dan Howell juga membahas mengenai hal yang sama, dalam “Taking 

Sufism to the Streets: Majelis Zikir and Majelis Shalawat as New Venues for Popular 

Islamic Piety in Indonesia”.
16

 Praktik kesalehan di Indonesia yang dilakukan oleh 

                                                           
  

14
 C. W. Watson, “A Popular Indonesian Preacher: The Significance of AA Gymnastiar” 

Journal of The Royal Anthropological Institute 11, no. 4 (2005), 773-792. 
15

 James B. Hoesterey, “Prophetic Cosmopolitanism: Islam, Pop Psychology and Civic Virtue 

in Indonesia”, City and Society 24, no. 1, (2012), 38-61.  
16

 A Zamhari & Julia D Howell, “Taking Sufism to the Streets: Majelis Zikir and Majelis 

Shalawat as New Venues for Popular Islamic Piety in Indonesia” Review of Indonesian and Malaysian 

Affairs, 46 (2) (2012), 47-75. 
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masyarakat perkotaan dan desa dengan mengikuti majelis shalawat dan majelis zikir. 

Dua majelis ini menjadi popular di masyarakat karena memiliki konsep dan ritual 

yang khas. Majelis zikir dan shalawat di perkotaan umumnya dipegang kendali oleh 

pengkhotbah “Habaib” dan yang ada di desa umumnya dipimpin oleh kiai.  

Howell juga mengemukakan mengenai budaya popular Islam, dalam “Calling 

and Training: Role Innovation and Religious De-differentiation in Commercialised 

Indonesian Islam”.
17

 Dia berpendapat bahwa budaya populer Islam di Indonesia yang 

berkembang dan agama menjadi populer disebarkan melalui media massa. Para 

pendakwah yang melekat dengan sifat tradisional telah berhasil menunjukkan gaya 

baru global. Mereka mampu berkomunikasi dengan khalayak luas dengan ciri khas 

dan mengikuti perkembangan zaman. 

Selanjutnya Julian Millie dalam karyanya “Hearing Allah‟s Call: Preaching 

and Performance in Indonesian Islam”.
18

 Millie mengungkapkan jika seorang 

pendakwah harus memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Para 

pendakwah terkenal dari Jakarta memiliki strategi khutbah untuk memimpin khalayak 

banyak untuk menangis secara kolektif. Seorang pendakwah yang pandai memainkan 

gaya khutbah sehingga memikat umat Islam dengan mediasi Islam yang dipersiapkan 

untuk situasi yang beragam sesuai yang dihadapi. 

                                                           
17

 Julia Day Howell, “Calling and Training: Role Innovation and Religious De-differentiation 

in Commercialised Indonesian Islam”, Journal of Contemporary Religion, vol. 28, no. 3 (2013), 401-

419. 
18

 Julian Millie, Hearing Allah’s Call: Preaching and Performance in Indonesian Islam, 

(New York: Cornell University Press, 2017).  
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Berbeda dengan studi-studi di atas, tesis ini berpendapat bahwa dakwah 

majelis taklim perkotaan tidak semata-mata hanya tempat belajar agama melainkan 

juga membentuk sebuah sosialitas Islam dan terapi bagi pengikutnya. Dengan 

demikian, penelitian ini melengkapi studi-studi sebelumnya yang mengkaji tentang 

peran aktor-aktor dakwah Islam yang memiliki otoritas.  

 

E. Landasan Teori 

Penulisan ini membahas tentang praktik dakwah di kelas menengah Muslim, 

khususnya di perkotaan. Noorhaidi Hasan dalam penelitiannya berpendapat bahwa 

semakin modern masyarakat maka agama akan hilang di ruang publik. Tetapi di 

Indonesia melalui teknologi dan komodifikasi agama menjadi semakin menguat, yang 

dimotori oleh para pendakwah baru dan majelis-majelis taklim.
19

 Pendakwah muda 

kreatif seperti Aa Gym, Arifin Ilham, Jeffry al-Buchori, dan Yusuf Mansur telah 

menjadi selebriti karena mereka sering muncul di media televisi. Semua pendakwah 

memiliki strategi dan ciri khas yang mampu memikat minat masyarakat Muslim 

untuk menyimak khutbah yang disampaikan.
20

 

Perilaku keagamaan di perkotaan mengalami perubahan sebagai akibat 

globalisasi dan modernisasi. Turner seperti yang dikutip dalam Fealy, menyatakan 

bahwa tergoncangnya kemantapan identitas keagamaan yang terjadi saat ini karena 

adanya transformasi sosial dan budaya. Akibat dari hal tersebut, banyak Muslim kelas 

                                                           
19

 Noorhaidi Hasan, “The Making of Public Islam”, 242. 
20

 Greg Fealy, Mengkonsumsi Islam, dalam Greg Fealy & Sally White (ed), Ustadz Seleb, 

Bisnis Moral & Fatwa Online, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), 27. 
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menengah merasa kehilangan arah dalam hal kesalehan. Fenomena tersebut membuat 

kaum Muslim bergerak mencari identitas baru dan makna bagi dirinya. Kelas 

menengah Muslim memiliki kebebasan dalam memilih variasi-variasi keagamaan 

yang cocok bagi dirinya.
21

 Banyak sekali sumber-sumber yang dapat dipilih oleh 

masyarakat Muslim dalam memperoleh kebutuhan spiritual. Namun karena dampak 

televangelisme
22

 Islam lebih cepat masuk ke kelas menengah Muslim, maka bisa saja 

mereka datang ke majelis-majelis taklim yang ada di masjid-masjid besar dekat 

tempat tinggalnya.  

Penulisan tesis ini menggunakan teori sosialitas Islam, kelompok-kelompok 

Muslim telah mengembangkan interaksinya secara online dan offline. Dayana 

Lengauer mengungkapkan media sosial menjadi situs sosialitas Islam digital yang 

membedakan kelompok-kelompok Muslim lainnya. Lengauer berargumen bahwa 

media sosial telah menjadi energi bagi suatu komunitas. Media sosial sekarang ini, 

telah mengubah formasi sosial yang awalnya homogen bisa menjadi heterogen. 

Praktik keagamaan dalam suatu komunitas jika menggunakan media sosial akan 

semakin memudahkan antar anggota saling berhubungan secara online dan offline.
23

 

Untuk memahami latar belakang seorang Muslimah mengikuti majelis taklim 

berkaitan dengan yang dijelaskan oleh Millie, bahwa khususnya para perempuan 

lebih tertarik dalam dakwah seperti itu karena tema yang dibicarakan masalah rumah 

                                                           
21

 Ibid, hlm. 28. 
22

 Noorhaidi Hasan, “The Making of Public Islam”, 234.  
23

 Dayana Lengauer, “Sharing Semangat Taqwa: Social Media and Digital Islamic Socialities 

in Bandung”, Indonesia and The Malay World, 201, Vol 46, No. 134, (2018), 6-7.  
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tangga, kasus yang mereka alami, dan masalah pertemanan di sekitarnya. Melalui 

jalan dakwah (ceramah atau khutbah) ini terasa signifikan karena ilmu yang diberikan 

disertai dengan contoh konkret dan mengandung pesan-pesan kehidupan.
24

 

Dengan kerangka analisis di atas, maka penulis berusaha melihat bagaimana 

majelis taklim didesain dengan menggunakan komodifikasi Islam yang baru serta 

bagaimana memenuhi kebutuhan spiritualitas Muslimah kelas menengah.  

 

F. Metode Penulisan 

Tesis ini berawal dari inisiatif diri sendiri saat menjadi volunteer Sahabat 

Cinta. Penulis saat itu belum pernah memiliki pengalaman mengikuti kajian atau 

bertemu Muslimah perkotaan yang bermajelis. Dalam observasi penulis fenomena 

pengajian di kota Yogyakarta tampak berbeda dengan gaya pengajian di beberapa 

tempat termasuk di tempat penulis. Ada beberapa pertanyaan yang muncul saat itu, 

tentang faktor-faktor mengapa ibu-ibu muda Muslimah di kota rajin mendatangi 

majelis taklim, dan apa yang membuat Majelis Sahabat Cinta ini menjadi ramai 

dikunjungi jamaah-jamaah saat acara Tablig Akbar. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 

mendorong penulis untuk mengenal lebih jauh mengenai perkembangan Islam publik 

yang terjadi di Indonesia pasca Suharto, terutama dalam perkembangan dakwah, 

pendakwah-pendakwah muda baru kala itu dan mulai banyak munculnya majelis 

taklim di kota-kota metropolitan.  

                                                           
24

 Julian Millie, Hearing Allah’s Call, 54. 
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Dari beragam kemunculan para pendakwah-pendakwah yang memiliki 

otoritas yang dapat memobilisasi masyarakat Muslim untuk mengikuti pengajian dan 

majelis-majelis di sekitar masjid-masjid besar di kota. Millie mengungkapkan jika 

seorang pendakwah harus memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Para 

pendakwah terkenal dari Jakarta memiliki strategi khutbah untuk memimpin khalayak 

banyak untuk menangis secara kolektif. Seorang pendakwah yang pandai memainkan 

gaya khutbah sehingga memikat umat Islam dengan mediasi Islam yang dipersiapkan 

untuk situasi yang beragam sesuai yang dihadapi.
25

  

Lalu bagaimana manfaat atau dampak yang dapat dirasakan oleh kelas 

menengah Muslim dalam mengikuti majelis taklim. Penulisan Hoesterey 

mengungkapkan bahwa pendakwah pop menjadi seorang konseling bagi jamaahnya 

dengan memberikan hikmah dengan teladan-teladan Nabi Muhammad SAW. 

Kosmopolitan kenabian disampaikan saat seminar atau pengajian menjadi suatu 

alternatif untuk wacana global mengenai psikologi diri, dan sebagai seorang warga 

negara.
26

 

Pertanyaan-pertanyaan yang muncul mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian, mengapa para perempuan perkotaan aktif mengikuti pengajian atau 

majelis taklim. Pertanyaan awal tersebut mengantarkan pada pertanyaan-pertanyaan 

berikutnya, seperti siapa saja yang terlibat dalam pembentukan majelis Muslimah di 

perkotaan karena untuk dapat bertahan dalam bidang dakwah juga tidaklah mudah, 

                                                           
25

 Ibid, hlm. 34. 
26

James B. Hoesterey, “Prophetic Cosmopolitanism: Islam, Pop Psychology and Civic Virtue 

in Indonesia”, 43.  
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terlebih lagi anggota yang mengikuti hampir semuanya adalah seorang ibu rumah 

tangga yang tentunya harus mengutamakan urusan keluarga. Lalu apa yang yang 

melatar belakangi ibu-ibu perkotaan untuk rajin megikuti majelis taklim? Dan apakah 

motif keikut sertaan mereka hanya untuk menunaikan pembelajaran agama Islam 

sajakah? 

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui wawancara dengan 9 orang, yakni 

5 orang dari anggota majelis Sahabat Cinta dan 4 orang lainnya adalah pengurus 

majelis Sahabat Cinta. Para anggota majelis usianya berkisar antara tiga puluh lima 

sampai lima puluh tahun. Kebanyakan dari mereka yang berprofesi sebagai ibu rumah 

tangga, yang berlatar belakang sosial kategori menengah ke atas. Adapun 

pengurusnya, yaitu 1 ketua koordinator, dan 3 pengurus inti yang diberikan 

kepercayaan untuk mengatur majelis dari tahun awal terbentuknya majelis. Usia 

mereka sekitar tiga puluh satu hingga empat puluh tiga tahun. Penulis menggunakan 

pendekatan life story yang dipopulerkan oleh Oscar Lewis.
27

 Pendekatan ini 

dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data secara lebih mendalam dan supaya 

penulis mampu memahami atmosfer dari sasaran penulisan. 

Selain wawancara, penulis juga melakukan observasi langsung dan 

dokumentasi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh majelis 

Sahabat Cinta (MSC), terutama kegiatan taklim dan tablig. Penulis melakukan 

observasi dengan mengunjungi basecamp MSC yang beralamatkan di Perum Bhumi 

                                                           
27

Oscar Lewis, terj. Rochmulyati Hamzah, Kisah Lima Keluarga: Telaah-telaah Kasus Orang 

Meksiko dalam Kebudayaan Kemiskinan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016). 
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Cakrawala B13 Sleman Yogyakarta. Adapun beberapa kegiatan yang penulis ikuti, 

yaitu: Tablig Akbar dan Shalawat bersama Ustadzah Halimah Alaydrus di Hotel 

Grand Serela Yogyakarta pada bulan April 2018; kajian khusus remaja dan 

mahasiswi dengan Ustadzah Halimah di Pesantren Darush Shalihat pada April 2018; 

kajian taklim fiqih bersama Ustadz Andi A Mustakim pada April 2018; kajian al-

Qur‟an tematik bersama Ustadz Solihudin pada April 2018; Syiar dan Syair bersama 

Mohamed Tarek dan Kang Rasyid pada April 2018 di hotel Tjokro Yogyakarta; 

kajian khusus remaja Muslimah dan mahasiswi bersama Kang Rasyid pada bulan 

April 2018; kajian aqidah bersama Ustadz Syatori pada April 2018; kajian tafsir 

dengan Ustadz Agung pada bulan Mei 2018; Garage Sale di Basecamp Majelis 

Sahabat Cinta untuk donasi Bakti Sosial SC; dan kajian aqidah bersama Ustadz 

Syatori pada bulan Mei 2018.  

Data lain dalam penulisan ini diambil dari dokumen maupun arsip yang 

dimiliki majelis, dan media sosial seperti facebook dan instagram terkait dengan 

majelis Sahabat Cinta. data sekunder lain yaitu diambil dari buku dan artikel jurnal 

yang membahas mengenai majelis taklim dan dakwah di Indonesia pasca Orde Baru. 

Seluruh data tersebut penulis kelompokkan berdasarkan tema, kemudian dianalisis, 

lalu menuliskan hasilnya pada setiap bab dalam tesis ini. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar mendapatkan sebuah pemahaman menyeluruh terhadap penulisan ini, 

maka perlu adanya sistematika pembahasan dengan susuan sebagai berikut: 
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Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bahasan, yaitu 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, kajian 

pustaka, kerangka teori, metode penulisan, dan sistematika pembahasan.  

Bab kedua menguraikan tentang konteks historis Islam pasca Orde Baru, dan 

perkembangan dakwah yang terjadi di Inodesia. Pembahasan ini memfokuskan pada 

faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena kebangkitan Islam di ruang publik 

pada masa pasca-Orde Baru dengan meliputi tiga hal: pertama, konteks historis Islam 

publik yang berasal dari kebangkitan Islam, ketidakpuasan umat Muslim terhadap 

kegagalan pemerintah, visi kembali kepada syariah Islam merupakan semangat kelas 

menengah Muslim di Indonesia; kedua modernisasi dan Islamisasi maka kelas 

menengah Muslim perlu untuk menampilkan kesalehan pribadi di ruang publik, 

karena itu kaum intelektual Muslim telah menterjemahkan konteks Islam sesuai 

dengan Indonesia. Kehadiran media dakwah baru, seperti majalah, buku pengetahuan, 

dan televisi mampu memperlancar proses Islamisasi; ketiga fenomena televangelisme 

Islam di Indonesia telah membuat agama dapat diterima khalayak luas dan membuat 

agama semakin dikenal masyarakat. Para pendakwah muda kreatif menjadi aktor 

utama yang mampu mempengaruhi minat masyarakat Muslim. Para pendakwah muda 

mampu menyampaikan pesan-pesan Islam sehingga dapat dikonsumsi oleh seluruh 

lapisan masyarakat. Kemajuan media digital dan modernisasi yang terjadi di 

Indonesia mempermudah masyarakat Muslim. Melalui ruang online maupun offline 

masyarakat Muslim dapat mengekspresikan keagamaan dengan lebih mudah. Dengan 

metode online, masyarakat Muslim mampu menambah atau belajar pengetahuan 
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agama semakin luas dan mendalam. Maka melalui media online, ahli teknologi, 

cendekiawan, aktivis dan pengusaha Muslim mampu mengembangkan dakwah model 

baru agama dengan memanfaatkan media digital. 

Bab ketiga membahas tentang majelis Sahabat Cinta. bab ini dibagi menjadi 

tiga bagian; pertama, bagaimana historis dapat terbentuknya majelis Sahabat Cinta di 

Yogyakarta; kedua, kegiatan-kegiatan keagamaan apa saja yang dibentuk oleh 

majelis; dan ketiga, cara memanajemen kestabilan majelis di perkotaan supaya tetap 

dapat berkontribusi di bidang dakwah di perkotaan khususnya di Yogyakarta.  

Bab keempat membahas mengenai latar belakang yang mendorong kelas 

menengah Muslim mengikuti majelis-majelis. Yang akan terbagi menjadi tiga bagian; 

pertama, eksistensi diri yang diceritakan oleh beberapa responden kepada penulis; 

kedua, mengenai terapi Islam yang merasuk ke dalam hati masing-masing anggota, 

dengan bermajelis ternyata mampu mengobati kegundahan diri sendiri; dan ketiga, 

bermajelis mampu menciptakan ikatan sosialitas antar anggota majelis atara majelis 

satu dengan yang lain.  

Adapun bab kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan memuat jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penulisan. 

Adapun saan merupakan pengkoreksian terhadap penulisan yang sifatnya 

membangun demi lebih baiknya penulisan yang dilakukan selanjutnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Tesis ini menelaah dan menganalisa berkembangnya dakwah Islam di 

Indonesia pasca Orde Baru yang diinisiasi oleh bentuk Majelis Sahabat Cinta. 

dari keseluruhan pembahasan yang telah dilakukan, tesis ini menghasilkan 

kesimpulan sebagai berikut: 

Berkembangnya dakwah Islam di Indonesia dilatarbelakangi oleh 

beberapa hal. Pertama, krisis spiritualitas yang dirasakan oleh kelas 

menengah Muslim karena dampak urbanisasi dan globalisasi. Kedua, dampak 

televangelisme Islam dan populernya pendakwah-pendakwah baru muda 

mampu mengisi kekosongan yang dialami oleh kelas menengah Muslim di 

perkotaan dengan pesan-pesan Islam yang dapat di konsumsi oleh seluruh 

khalayak, sehingga di tahap ini telah muncul sejumlah majelis-majelis yang 

didirikan oleh kalangan yang memiliki otoritas. Ketiga, media massa, 

teknologi canggih, dan media baru juga mampu memperluas proses Islamisme 

menjadi lebih menarik dan mudah untuk didapatkan oleh masyarakat Muslim. 

Masyarakat kelas menengah ke atas Muslim juga dapat memilihi bentuk 

variasi kesalehan pribadi yang cocok untuknya. Majelis taklim eksekutif telah 

banyak muncul di kalangan elit Muslim. Dengan media baru yang ada telah 
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memobilisasi agen-agen kreatif Muslim untuk membentuk kelompok-

kelompok baru untuk jalan dakwah. 

Majelis Sahabat Cinta adalah majelis Muslimah yang dibentuk karena 

kebutuhan untuk mencari ridho Allah SWT. Majelis Sahabat Cinta bermulai 

dari sebuah kelompok gerakan mengaji bersama secara online, yaitu One Day 

One Juz. Para Muslimah perkotaan yang kritis, mulai merasa bahwa membaca 

al-Qur‟an yang benar adalah yang sesuai dengan aturan bacaan. Para 

Muslimah merasa ingin mendapat pelajaran benar tentang bacaan al-Qur‟an. 

Sejalan dengan hal tersebut, majelis Sahabat Cinta serempak menginginkan 

tambahan ilmu-ilmu agama Islam yang lainnya. Menjadi sebuah nama Majelis 

Sahabat Cinta, tidak lepas dari keinginan seluruh anggotanya, maka itu 

dibuatlah agenda-agenda yang terdiri dari bertilawah al-Qur‟an (One Day One 

Juz), belajar tahsin, khataman, taklim, shalawat, bakti sosial SC. 

Dari poin di atas, tesis ini memberi kesimpulan bahwa Majelis Sahabat 

Cinta merupakan bentuk komodifikasi Islam yang menggunakan konsep 

mengaji secara online, dengan menambah kegiatan di lingkup offline yaitu 

tahsin, taklim, shalawat, tabligh, dan bakti sosial. Manajemen yang bagus 

telah diterapkan oleh para pengurus majelis ini. Majelis Sahabat Cinta mampu 

menghimpun kebutuhan dan kegiatan-kegiatan majelis secara akuntable. 

Majelis Sahabat Cinta juga melakukan sharing Islam tidak hanya lewat 

pengajian namun melalui media sosial juga.  
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Dan berikut ini merupakan poin tambahan dari hasil penulisan yang 

telah dilakukan, mengenai latar belakang mengapa Muslimah perkotaan 

membutuhkan recharge iman. Dari hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; pertama, jika 

bermajelis tidak serta merta karena kebutuhan akan belajar ilmu agama saja, 

namun juga proses terapi yang sedang dialami oleh para kelas menengah 

Muslimah di perkotaan; kedua, kelas menengah Muslim yang rajin mengikuti 

kajian-kajian di berbagai majelis notabennya seorang ibu rumah tangga. 

Tingkat stress dan rasa bosan yang dialami oleh para Muslimah, mendorong 

dirinya untuk mengikuti pengajian-pengajian. Kegiatan-kegiatan di pengajian 

menjadi aktifitas sosialitas Islam baru bagi para ibu rumah tangga.     

 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penulisan di atas, sekiranya banyak koreksi yang 

perlu diperhatikan oleh penulis. Penulis mengharapkan kritikan yang 

membangun untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dari hasil penulisan 

ini. Namun, penulis juga memberikan saran untuk penulisan berikutnya yang 

lebih baik dan mendalam. Struktur sosialitas yang dibangun oleh masyarakat 

tertentu sangatlah luas, masih perlu sekali untuk dilihat faktor-faktor yang 

mempengaruhi sosialitas kelompok Muslimah perkotaan. Maka 



107 

 

pertanyaannya adalah, sejauh mana faktor-faktor sosialitas mampu 

mempengaruhi suatu kelompok atau komunitas tertentu? Karena banyaknya 

majelis Muslimah di kota Yogyakarta yang menarik untuk dikaji dalam 

perspektif sosiologi maupun psikologi.  
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