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ABSTRAK 

Tesis ini mengkaji gerakan hijrah yang dalam waktu beberapa dekade ini 

menjadi pembicaraan di ruang publik, tesis ini akan fokus mengkaji Komunitas Hijrah 

Care dengan medium Gerakan Hapus Tato Gratis. Kemunculan Hijrah Care dan 

Gerakan Hapus Tato Gratis berangkat dari dakwah street culture dan fokus pada anak 

jalanan yang ingin berhijrah namun masih memiliki tato dalam tubuhnya, sehingga 

Hijrah Care berupaya untuk mewadahi jalan pertaubatan anak jalanan dengan 

mengadakan Program Hapus Tato Gratis. Tato sendiri dalam pandangan masyarakat 

arus utama di Indonesia cenderung terstigma negatif, ditambah lagi dengan perspektif 

penafsiran agama yang cenderung melarang tato. Berangkat dari hal tersebut kemudian 

lahir Hijrah Care dengan Program Hapus Tato Gratis. Penelitian ini menggunakan studi 

kualitatif dengan mengkaji data yang diperoleh melalui wawancara, observasi terhadap 

akun media sosial Hijrah Care dan informasi berita pada media online, serta data dari 

video di Youtube. 

Tesis ini menunjukkan bahwa Gerakan Hapus Tato Gratis hanya menjadi jalan 

dakwah Komunitas Hijrah Care dalam membangun wacana ideologis melalui kajian 

keagamaan yang harus diikuti oleh peserta hapus tato. Tesis ini juga melihat aspek 

representatif tato dari peserta hapus tato gratis, serta alasan mengapa mereka 

menghapus tato. Tesis ini mencoba memaparkan bagaimana perspektif peserta hapus 

tato gratis memaknai tato baik sebelum berhijrah maupaun setelah berhijrah. Sebelum 

mengikuti program hapus gratis, mereka terlebih dahulu mengikuti kajian agama di 

internet untuk mengetahui aspek hukum tato secara lebih mendalam, kemudian mereka 

mencari legitimasi dalil agama untuk menguatkan keyakinannya melakukan 

penghapusan tato. Setelah mengikuti beragam kajian agama di internet, perspektif 

mereka tentang tato berubah sangat fundamental, karena sebelum memutuskan untuk 

berhijrah, mereka cenderung melihat tato sebagai seni yang memiliki sisi keindahan, 

tato dianggap sebagai bentuk ekspresi maupun representasi mereka yang mentato 

tubuhnya, namun pasca berhijrah perspektif mereka tentang tato berubah sangat 

fundamental. Tato dalam pandangan mereka tidak lagi memiliki unsur seni, mereka 

melihat tato dengan pandangan skeptis, bahkan diantara mereka aktif menyabrakna 

wacana larangan mentato dari aspek hukum maupun dalil agama melalui media sosial. 

 

Kata kunci: Gerakan Hijrah, Hijrah Care, Tato, dakwah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

       Tesis ini akan memaparkan fenomena hijrah yang berkembang di Indonesia 

dengan ragam model gerakan hijrah dan branding dakwah kreatif yang menyasar 

anak muda muslim milenial. Namun pada tesis ini akan fokus memaparkan Gerakan 

Hijrah Hapus Tato Gratis dari Hijrah Care. Sebelum memaparkan lebih jauh tentang 

Hijrah Care, perlu diketahui bahwa fenomena keagamaan di ruang publik dalam 

konteks gerakan hijrah hadir dengan kemasan dan branding dakwah yang lebih 

modern dan kekinian, menggunakan seperangkat pendekatan yang lebih kreatif. 

Fenomena keagamaan pada ruang publik seperti gerakan hijrah tidak terlepas dari 

berakhirnya Era Orde Baru Presiden Soeharto.1 

Berakhirnya Era Orde Baru ditandai dengan fenomena keagamaan pada 

ruang publik yang mengalami perkembangan pesat. Kondisi ini ditandai dengan 

kemunculan berbagai organisasi Islam dan gerakan Islam dalam ruang publik. Peran 

agama tidak lagi hanya menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah yang ruang 

geraknya dikontrol dan dibatasi oleh pemerintahan pada masa orde baru. 

Keberadaan agama setelah orde baru tidak hanya menjadi lembaga formal yang 

 
1 Lihat Firly Annisa, “Hijrah Milenial: Antara Kesalehan Dan Populism,” MAARIF 13, 

no. 1 (2018): 38–54. 
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hanya bersifat legal, namun agama telah menjadi arena kultural persaingan identitas 

simbolis dan ideologis.2 

Setelah era order baru berakhir, kelompok keagamaan kemudian mulai 

muncul ke permukaan dan populer di ruang publik. Munculnya kelompok 

keagamaan telah menciptakan arena persaingan ideologis yang semakin kompleks 

dan berdampak pada keragaman paradigma ideologis. Kondisi  ini menunjukkan 

bahwa praktik keagamaan menjadi suatu sistem kultural, identitas simbolik, maupun 

identitas kolektif. Praktik keagamaan kemudian membentuk semacam jaringan yang 

berdampak pada sebagian besar masyarakat dari berbagai macam kalangan untuk 

saling berbagi dan melakukan kontak, baik dalam wilayah sosial (langsung) maupun 

virtual. Melalui fenomena ini pesan kebangkitan agama telah menjadi persistiwa 

atau realitas yang mempengaruhi berbagai macam sektor sosial dan politik.  

 Agama kemudian telah menjadi suatu wacana dan arena yang yang berisi 

berbagai macam kompleksitas, serta beragam opsi yang ditawarkan kepada 

masyarakat. Agama tidak lagi bersifat tertutup dan terbatas ruang geraknya, wacana 

keagamaan telah berkembang pesat dalam berbagai ruang lingkup, seperti masjid, 

sekolah, universitas, serta diberbagai macam media seperti televisi, majalah, surat 

kabar yang melibatkan berbagai macam eleman masyarakat.3  

 
2 Ibid. 
3 Noorhaidi Hasan, “The Making of Public Islam: Piety, Agency, and 

Commodification on the Landscape of the Indonesian Public Sphere,” Contemporary Islam 3, 

no. 3 (2009): 229–250. 
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Salah satu dampak dari perkembangan wacana keagamaan di ruang publik 

dalam konteks ini adalah Islam telah berdampak pada perkembangan bentuk 

kesalehan muslim, kesalehan tidak lagi hanya menjadi diskursus privat dari setiap 

individu yang beragama, namun kesalehan telah menjadi trensetter bagi kalangan 

umat beragama, khususnya kalangan muslim milenial perkotaan. Islam disajikan 

dengan metode yang canggih, menarik dan segar, dengan narasi yang ringan (instan 

atau cepat) sehingga mampu menjadi alternatif bagi masyarakat urban.4 

Bentuk wacana keislaman yang disajikan dengan cara yang lebih modern 

telah menandai kemunculan figur ustaz populer seperti Aa Gym, Ustaz Yusuf 

Mansur, Ustaz Arifin Ilham, Uje, kemudian dilanjutkan dengan figur ustaz populer 

di kalangan milenial, biasanya tampil dengan penampilan dan model dakwah yang 

lebih kekinian, figur tersebut diantaranya seperti Ustaz Hanan Attaqi, Salim A. 

Fillah, Evie Evendy, Handy Bonny, dan masih banyak lagi. Selain figur ustaz, 

muncul juga figur artis hijrah yang kemudian menandai kuatnya wacana keagamaan 

pada ruang publik5. 6Sebelum kemunculan ustaz populer dan artis hijrah, menjelang 

berakhirnya Era Orde Baru, praktik keberagamaan di ruang publik ditandai dengan 

 
4 Ibid. 
5 “Dai Gaul, Gelombang Terkini Tren Muslim Milenial,” kumparan, accessed 

November 30, 2021, https://kumparan.com/millennial/dai-gaul-gelombang-terkini-tren-

muslim-milenial-21dM5TZIQN. 
6 Najib Kailani, “Forum Lingkar Pena and Muslim Youth in Contemporary Indonesia” 

Review of Indonesian and Malaysian Affair 46, no.1 (January 1, 2012): 33–53. 
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hadirnya figur pendakwah seperti Zainuddin MZ, di waktu yang sama muncul juga 

musik islami populer yang dibawakan oleh Rhoma Irama dan Kantata Takwa. 

Kehadiran figur tersebut diantaranya telah membentuk wacana gerakan 

keagamaan di ruang publik, salah satunya ditandai dengan fenomena yang disebut 

sebagai gerakan hijrah. 7Fenomena gerakan hijrah menjadi sangat populer beberapa 

tahun ini, hijrah selain dimaknai sebagai transformasi kesalehan seseorang, hijrah 

juga menjadi populerisme dan gaya hidup bagi sebagian dari mereka yang 

menginginkan transformasi dari yang kurang islami menjadi lebih islami.  

Perubahan seseorang yang berhijrah biasanya ditandai dengan cara 

berpakaian yang lebih islami, mengikuti tren fesyen yang berkembang pada 

kalangan komunitas hijrah serta beberapa tren mengikuti sunnah. Kondisi tersebut 

dapat digambarkan dari cara mereka merubah gaya berpakaian dengan pakaian 

gamis dan jilbab panjang, memelihara jenggot bagi laki-laki, beberapa bahkan 

meninggalkan pekerjaan mereka yang dianggap bersebrangan dengan ajaran agama, 

seperti menjauhi perbankan karena dianggap riba, serta meninggalkan berabagai 

kebiasaan yang dianggap tidak sejalan dengan nilai ajaran agama.8  

 
7 Yuyun Sunesti, Noorhaidi Hasan, and Muhammad Najib Azca, “Young Salafi-Niqabi 

and Hijrah: Agency and Identity Negotiation,” Indonesian Journal of Islam and Muslim 

Societies 8, no. 2 (2018): 173–198. 
8 Lihat Carla Jones, “Fashion and Faith in Urban Indonesia,” Fashion Theory 11, no. 

2–3 (June 2007): 211–231. 
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Hingga saat ini wacana gerakan hijrah di ruang publik semakin kuat dan 

progresif, berbagai macam model gerakan hijrah semakin kompleks. Salah satu inti 

dari gerakan hijrah ini adalah untuk menjembatani pertaubatan dari prilaku, 

tindakan, atau sikap yang dianggap tidak sejalan dengan nilai, norma, dan ajaran 

agama yang ditafsirkan. Secara pragmatis, gerakan hijrah dapat dipahami sebagai 

transformasi kesalehan, dari yang tidak saleh menjadi lebih saleh. Konteks 

kesalehan seseorang dapat ditinjau dari beberapa aspek, atau segmentasi yang 

populer di dalam realitas sosial. Realitas sosial ini dianggap perlu adanya perubahan 

yang sesuai dengan nilai dan norma dari penafsiran agama, seperti contoh gerakan 

hijrah “Indonesia Tanpa Pacaran” yang beberapa tahun lalu eksis gerakannya, selain 

itu ada Gerakan “Nikah Muda” dengan tujuan menghindari zina, hingga kemudian 

belakangan ini muncul gerakan hijrah yang cukup unik, yaitu Hijrah Care dengan 

fokus model gerakan hijrah menawarkan penghapusan tato gratis. Gerakan Hapus 

Tato Gratis dari Hijrah Care akan menjadi fokus bahasan pada tulisan ini. Dari 

Gerakan Hapus Tatao Gratis tersebut kemudian memunculkan pertanyaan, mengapa 

tato perlu dihapus, dan bagaimana stigma tato dibangun dalam masyarakat 

beragama arus utama.9 

 
9 Lihat “Profil Gerakan #IndonesiaTanpaPacaran – Indonesia Tanpa Pacaran,” January 

21, 2017, accessed November 29, 2021, http://indonesiatanpapacaran.com/2017/01/21/profil-

gerakan-indonesiatanpapacaran/; “Gerakan Nikah Muda (@gerakannikahmuda) • Foto Dan 

Video Instagram,” accessed November 29, 2021, 

https://www.instagram.com/gerakannikahmuda/?hl=id. 
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Berangkat dari pertanyaan tersebut kemudian melacak bagaimana 

pandangan tato dari beberapa perspektif. Dalam tulisan Rokib10 misalnya, ia 

menyebutkan bahwa tato dalam penfsiran mainstream agama dianggap sebagai 

simbol yang bertentangan dengan nilai keagamaan karena dianggap menggugurkan 

keabsahan seorang muslim dalam beragama. Kemudian dalam diskursus arus utama 

umat Islam tato dalam beberapa keadaan dipandang sebagai simbol yang dapat 

mencegah validitas beragama, seperti berdoa pada Tuhan, beribadah, dan tato 

dipandang sebagai suatu yang dapat menghapuskan wudhu, dalam konteks ini saat 

seseorang memiliki tato dianggap telah menggugurkan keabsahan dalam beribadah. 

Masyarakat arus utama di Indonesia memandang tato dengan stigma negatif 

keharaman dengan landasan berbagai argumentasi dan dalil keagamaan. 

Paradigma tersebut kemudian menjadikan arena segmentasi gerakan hijrah 

dengan pendekatan hapus tato gratis, karena tato dianggap sebagai citra yang kurang 

baik jika dilihat dalam perspektif penafsiran agama, dalam konteks ini adalah 

penafsiran mainstream masyarakat beragama arus utama. Esensi tato dianggap 

sebagai “citra yang tidak baik” maka kemudian pemaknaan terhadap tato menjadi 

sangat doktriner (fundamen), perspektif lain dari pemaknaan tato seperti suatu seni 

(keindahan), identitas sosial, serta penguasaan individu atas dirinya menjadi 

 
10 Mohammad Rokib and Syamsul Sodiq, “Muslims with Tattoos: The Punk Muslim 

Community in Indonesia,” Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies 55, no. 1 (2017): 47–70. 
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tenggelam oleh penafsiran mainstream agama yang lebih populer, ditambah dengan 

norma, dan nilai keagamaan yang sudah lebih lama mapan.  

Disatu sisi, selain dari konteks keagamaan, Rokib menyebutkan bahwa tato 

dalam pandangan Komunitas Punk Muslim dipandang sebagai suatu identitas 

kultural ataupun ciri khas, sedangkan spiritualitas maupun kesalehan merupakan 

ranah lain. Menurutnya spiritualitas merupakan wilayah intuitif yang sifatnya 

transendental serta tidak dipengaruhi oleh unsur simbolik.11 

Silke Wohrlab juga melihat hal yang sama, menurutnya tato tidak hanya 

dipandang sebagai aksesoris tubuh dari individu yang bertato. Tato sudah dianggap 

sebagai bagian dari subkultur dari kelompok tertentu. Hal ini karena individu yang 

bertato, telah melakukan perencanaan yang panjang atas dirinya, dan kemudian 

menahan rasa sakit dari bertato. Sehingga tato tidak lagi dimaknai sekedar sebagai 

bagian kecil aksesoris tubuh manusia, namun di dalamnya terdapat nilai lebih, dan 

tato dipandang sebagai aktualisasi penguasaan atas diri sendiri.12  

Namun ketika tato masuk pada penafsiran dan doktrin keagamaan 

pemaknaan terhadap tato menjadi tunggal, sama seperti Hijrah Care dalam melihat 

tato, tato dianggap sebagai suatu simbol negatif keharaman yang dapat mengganggu 

keabsahan seseorang dalam beribadah. Untuk itu tato dianggap sebagai simbol yang 

 
11 Ibid. 
12 Silke Wohlrab, Jutta Stahl, and Peter M. Kappeler, “Modifying the Body: 

Motivations for Getting Tattooed and Pierced,” Body image 4, no. 1 (2007): 87–95. 
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harus dihindari dan harus dihapus, sehingga kemudian Hijrah Care menciptakan 

model Gerakan Hijrah Hapus Tato Gratis. Metode ini merupakan jembatan atau 

jalan, dari bagaimana gerakan hijrah itu dapat masuk kepada proses pertaubatan 

seseorang, hal ini dapat dilihat dari berbagai postingan dari akun Instagram Hijrah 

Care, selain mengadakan gerakan hapus tato gratis, Hijrah Care juga menjadi wadah 

untuk seseorang yang ingin memperdalam ilmu agama ataupun bertaubat, untuk itu 

Hijrah Care juga mengadakan berbagai kajian keagamaan.13 

 Dalam pengamatan penulis, hapus tato tidak hanya sebuah cara medis yang 

diberikan kepada seseorang yang ingin bertaubat dengan menghilangkan atau 

menghapus tato yang dianggap sebagai penyebab gugurnya validitas beragama, 

namun metode hapus tato juga merupakan arena persaingan ideologis dari Hijrah 

Care. Narasi ideologis kemudian dibangun saat proses transformasi kesalehan atau 

pertaubatan seseorang yang telah mengikuti Program Hapus Tato Gratis.  

Hijrah Care menjadi suatu komunitas hijrah yang juga memproduksi wacana 

maupun narasi keagamaan sehingga kemudian dikonsumsi oleh agen atau seseorang 

yang membutuhkan bimbingan spiritual ketika proses tranformasi kesalehan atau 

pertaubatan. Hapus tato adalah jalan awal atau pintu masuk dari proses 

mengkonstruksi wacana atau narasi ideologis, karena saat proses penghapusan tato 

mereka diharuskan untuk melakukan pertaubatan dan menghafalkan beberapa ayat 

 
13 Lihat “Hijrah Care (@hijrah.care) • Foto dan video Instagram,” accessed December 

3, 2021, https://www.instagram.com/hijrah.care/. 
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surah Ar-Rahman dan mengikuti kegiatan kajian agama sebagai syarat wajib 

mengikuti Program Hijrah Care Hapus Tato Gratis.14 

Doktrin keagamaan maupun narasi keagamaan tentang larangan tato 

kemudian menjadi salah satu alasan seseorang menghapus tato dan berhijrah, dari 

doktrin keagamaan tersebut secara kultural membentuk standar moral masyarakat 

beragama arus utama yang kecenderungannya skeptis melihat tato. Kondisi tersebut 

di satu sisi telah memberi tekanan sosiokultural kepada mereka yang mentato, baik 

secara personal (psikis) seperti mentalitas dan rasa bersalah serta penyesalan, 

sedangkan dari eksternal lebih pada tekanan dari lingkungan sosial, stigma, 

strereotipe, maupun doktrin agama. 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini berfokus pada gerakan hijrah dengan domain penghapusan tato 

gratis. Tema tersebut dipilih karena penulis menganggap penting untuk melanjutkan 

diskusi terkait tato namun dalam perspektif gerakan hijrah. Selama ini gerakan 

hijrah identik dengan perubahan kesalehan seseorang dari perilaku yang sifatnya 

aplikatif dan dianggap bertentangan dengan penafsiran keagamaan dari beberapa 

kelompok agama seperti, gerakan hijrah untuk tidak pacaran, gerakan nikah muda 

karena dianggap untuk menghindari zina, dan beberapa gerakan hijrah lain yang 

 
14Baban Gandapurnama, “Kala Para Wanita Berhijab Hapus Tato Demi Hijrah,” 

detiknews, accessed November 4, 2021, https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-

4157907/kala-para-wanita-berhijab-hapus-tato-demi-hijrah; Hasil wawancara dengan Ustaz 

Rifki dan Deni 

https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4157907/kala-para-wanita-berhijab-hapus-tato-demi-hijrah
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4157907/kala-para-wanita-berhijab-hapus-tato-demi-hijrah
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sifatnya perilaku sosial. Namun pada gerakan Hijrah Care  ini justru lebih fokus 

kepada identitas simbolik dari tato. Penulis kemudian ingin menemukan dan 

mempetanyakan beberapa hal: 

1. Mengapa Hijrah Care memilih Program Hapus Tato Gratis sebagai medium 

gerakan hijrah ? 

2. Bagaimana perseta hapus tato gratis memaknai tato sebelum berhijrah dan 

setelah berhijrah ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk melanjutkan kajian atau penelitian tentang 

gerakan hijrah namun dalam penelitian ini lebih berfokus kepada Gerakan Hijrah 

Hapus Tato Gratis. Ada beberapa isu yang menjadi landasan atau problematisasi 

dalam penelitian ini, seperti keberagaman dan berbagai macam  pilihan gerakan 

hijrah yang semakin variatif menyasar anak muda, salah satu diantaranya adalah 

Hijrah Care dengan Program Hapus Tato Gratis. Selain itu penelitian ini juga akan 

mengamati perspektif tato dari peserta hapus tato gratis, perspektif dilihat dari dua 

sudut pandang, yaitu sebelum mereka berhijrah hingga kemudian memutuskan 

untuk berhijrah dan menghapus tato, penulis juga akan melihat bagaimana 

perspektif tersebut terbentuk dan hal-hal apa saja yang kemudian mempengaruhi 

seseorang memutuskan untuk berhijrah dan menghapus tato. 

Dalam wilayah akademik, penelitian ini berkontribusi dalam diskusi 

mengenai wacana gerakan hijrah yang lebih spesifik kepada identitas simbolik dari 
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tato. Dalam beberapa penelitian sebelumnya, wacana gerakan hijrah seringkali 

dikaji dari cara sebuah gerakan itu berupaya mengubah praktik sosial yang eksis dan 

dianggap tidak sejalan dengan penafsiran keagamaan dari gerakan hijrah tersebut. 

Selain itu kajian tentang gerakan hijrah sebelumnya lebih berfokus kepada 

bagaimana perkembangan gerakan hijrah serta eksistensinya. Dalam penelitian ini 

akan menjelaskan bagaimana tato menjadi jalan dakwah Komunitas Hijrah Care 

dalam merekonstruksi wacana dan narasi ideologis yang dibangun melalui beragam 

kajian yang diikuti peserta hapus tato, penelitian ini juga akan melihat sisi yang lebih 

personal dari peserta hapus tato gratis, seperti alasan memilih untuk berhijrah, alasan 

mennghapus tato, dan akan melihat bagaimana mereka memaknai tato sebelum dan 

sesudah berhijrah.  

D.  Kajian Pustaka 

Tinjauan pustaka pada tesis ini akan membagi dua perspektif untuk melihat 

gambaran gerakan hijrah dan tato dengan merujuk beberapa artikel untuk dijadikan 

landasan atau rujukan dalam melihat fenomena yang disebut sebagai gerakan hijrah 

dan tato. Untuk itu perlu melihat sudah sejauh mana kajian tentang hijrah yang telah 

ditulis oleh para sarajana, kemudian melihat kajian tentang tato dari beragam 

perspektif seperti seni, psikologis, identitas simbolis, serta komunikasi.  

Pada gerakan hijrah penulis akan melihat beberapa aspek, maupun ragam 

model dari gerakan hijrah sehingga dapat dipetakan beberapa kategorisasi dari 

gerakan hijrah, serta beberapa aspek yang melatar belakangi. Diantara ragam model 
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gerakan hijrah, terjadi proses negosiasi dari gerakan hijrah untuk dapat beradaptasi 

dengan anak muda muslim milenial. Namun di sisi lain gerakan hijrah juga masuk 

kepada wilayah komoditas serta mengikuti perkembangan anak-anak muda dengan 

menciptakan tren gerakan keagamaan dikalangan anak muda. 

Beberapa studi tentang hijrah memiliki beberapa kecenderungan, studi 

tentang hijrah menyoroti beberapa hal, diantaranya gerakan hijrah yang diidentikkan 

dengan proses pertaubatan kelompok anak muda muslim milenial, selain itu gerakan 

hijrah juga seringkali menginginkan perubahan dari realitas masyarakat mainstream 

yang perlunya ada perubahan karena tidak sesuai dengan kaffah. Namun gerakan 

hijrah juga seringkali bernegosiasi dengan realitas modern dengan mengikuti tren 

namun tetap dengan ciri khas islami, sehingga dapat tetap eksis dan populer 

dikalangan anak muda muslim milenial. Hijrah juga menjadi gaya hidup dikalangan 

pemuda muslim perkotaan maupun dikalangan selebritis. Dalam beberapa tulisan 

juga menyoroti hijrah dari perspektif negosiasi, bagaimana mereka yang berhijrah 

kemudian menegosiasikan dirinya dengan modernitas, mereka ingin tampil saleh 

dengan standar doktrin agama, namun di  sisi lain ingin modern dan mengikuti tren 

perkembangan zaman. 

Misalnya dalam studi tentang negosiasi kelompok hijrah yang ditulis Yuyun 

Sunesti, dkk dalam artikel yang berjudul “Young Salafi-niqabi and hijrah: agency 

and identity negotiation” Yuyun kemudian menyoroti Gerakan Hijrah Salafi. 

Argumen awal artikel ini memberi gambaran tentang negosiasi Gerakan Hijrah 
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Salafi, gerakan hijrah Salafi sering melakukan protes terhadap eksistensi milenial 

dalam praktik kesehariannya, namun di saat yang bersamaan gerakan hijrah Salafi 

ini melakukan negosiasi identitas milenial. Terjadi proses negosiasi dari gerakan 

hijrah ini, disatu sisi gerakan ini ingin terus berjalan dengan idelisme Salafi yang 

mereka sebut sebagai muslim kaffah, namun di sisi lain terjadi negosiasi antara 

mempertahankan idelisme lama atau melebur dengan realitas baru dengan 

mengikuti gaya dan tren dari generasi milenial.15 

Dalam konteks hijrah dan populisme serta esksistensi gerakan hijrah, Firly 

Annisa dalam tulisannya tentang “Hijrah Milenial: Antara Kesalehan dan 

Populisme” menjelaskan fokus pembahasan tentang gerakan Islam, menurutnya 

fenomena gerakan Islam belakangan ini menjadi populer khususnya di media baru 

seperti media sosial. Sebelumnya saat era orde baru gerakan publik Islam dikontrol 

oleh negara dengan menjadikan ruang keagamaan formal supaya lebih mudah untuk 

dikendalikan negara. Namun ketika era reformasi gerakan publik Islam mulai 

menyebar pada praktik organisasi masyarakat, kondisi ini ditandai dengan 

munculnya simbo keagamaan dan simbol kesalehan pada ruang publik. Ruang 

publik lebih banyak mengelola wacana kesalehan yang diunggah secara terus 

menerus di media sosial. Firly berargumen bahwa gerakan hijrah ini sebagai upaya 

mencapai popularitas dan keuntungan ekonomi. Dalam tulisan ini Firly lebih fokus 

 
15 Sunesti, Hasan, and Azca, “Young Salafi-Niqabi and Hijrah.” 
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kepada eksistensi gerakan hijrah dalam ruang publik dan menyoroti bagaimana 

simbol keagamaan atau simbol kesalehan kemudian populer di ruang publik.16 

Tidak hanya eksistensinya dalam ruang publik, dalam konteks lain hijrah 

juga menjadi tren dan gaya hidup oleh beberapa kalangan, diantaranya kalangan 

selebritis, Kirana N Lyansari dalam tulisannya yang berjudul “Hijrah Celebrity: 

Creating New Religiosities, Branding Economics of Lifestyle in the Age of Muslim 

Mass Consumption” memberi gambaran bagaimana gerakan hijrah secara spesifik 

masuk dalam ranah selebritis, menurutnya fenomena hijrah dikalangan selebriti 

cukup populer belakangan ini, gerakan hijrah selebriti yang paling terlihat ditandai 

dengan berubahnya cara atau gaya berpakaian yang lebih tertutup dengan ciri khas 

simbol pakaian Islami. Penulis artikel ini berargumen bahwa gerakan hijrah selebriti 

telah terjadi transformasi dari pola pikir psikologis (spiritual) akan tetapi disaat yang 

bersamaan meciptakan pembentukan baru ekonomi gaya hidup. Kirana dalam 

tulisannya ini lebih spesifik menganggkat wilayah simbolik dan gaya hidup sebagai 

representasi gerakan hijrah selebritis.17 

Dikarenakan beragamnya segmentasi terhadap gerakan hijrah, maka dalam 

menjelaskan dan membaca fenomena gerakan hijrah tentunya membutuhkan 

analisis yang kompleks, keragaman dari gerakan hijrah ini seperti menjadi suatu 

 
16 Annisa, “Hijrah Milenial.” 
17 Kirana Nur Lyansari, “Hijrah Celebrity Creating New Religiosities, Branding 

Economics of Lifestyle in the Age of Muslim Mass Consumption,” Analisis: Jurnal Studi 

Keislaman 18, no. 2 (2018): 211–232. 
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wilayah tersendiri dari wacana keislaman. Wilayah gerakan hijrah ini menjadi 

sangat beragam dengan berbagai ciri khas dari setiap kelompok, misalnya dari 

Hijrah Care, Hijrah Care menggunakan pendekatan hapus tato gratis dengan 

memberikan fasilitas untuk mereka yang menginginkan jalan pertaubatan, 

khususnya mereka yang masih dengan identitas yang kurang islami semisal tato. 

Dengan pendekatan ini Hijrah Care memberikan kesempatan orang untuk bertaubat 

dengan langkah awal penghapusan tato, karena tato dianggap bertentangan dengan 

penafsiran agama (Islam).  

Namun bagaimana sebenarnya persepsi tato, dan bagaimana jika tato 

dimaknai tidak hanya dari pemahaman mainstream agama, namun dari perspektif 

yang lebih plural dan beragam, untuk itu perlu melihat studi tentang tato. Ada 

beberapa kecenderungan studi tentang tato, pertama tato dilihat dan dikaji dari 

pemahaman mainstream agama, kedua tato dikaji dalam pemahaman kultural, 

psikologis, dan kajian tentang simbol serta identitas. Studi tentang tato dalam dalam 

konteks agama cenderung melihat tato dalam perspektif kontra keagamaan dan 

bentuk perlawanan kelompok minoritas, misal dalam penelitiannya Mohammad 

Rokib, dkk dalam tulisannya yang berjudul “Muslims With Tattoos: The Punk 

Muslim Comunity in Indonesia” menjelaskan tentang diskursus umum umat Islam 

dalam menilai tato, tato dalam pandangan kelompok mainstream masyarakat 

beragama arus utama cenderung dipandang sebagai simbol yang dapat  mencegah 

validitas beragama (keabsahan), seperti berdoa pada Tuhan, beribadah, dan tato 
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dipandang sebagai sesuatu yang dapat menghapuskan wudhu dalam konteks saat 

seseorang memiliki tato maka wudhu nya tidak sah. Masyarakat arus utama di 

Indonesia selalu memandang tato dengan sentimen negatif (haram) dengan landasan 

berbagai macam argumentasi dan dalil keagamaan, namun masyarakat punk muslim 

memandang berbeda, mereka memandang bahwa tato menjadi bagian dari identas 

mereka sendiri sebagai seorang punker. Sedangkan agama dalam pandangan mereka 

adalah peribadatan (ritual) yang sifatnya transendental (intuitif).18 

Namun di luar diskursus tato dalam konteks pemahaman keagamaan dalam 

hal ini Islam, Silke Wohrlab dalam tulisannya yang berjudul “Modifying the body: 

Motivations for getting tattoed and pierced” memiliki perspektif mengenai tato 

dalam kaca mata yang lebih kompleks dan personal. Menurutnya tato tidak lagi 

dimaknai hanya sekedar seni tubuh atau aksesoris tubuh, tetapi makna tato telah jauh 

berkembang salah satunya adalah tato sebagai tanda dari subkultur tertentu. Selain 

itu rasa sakit dan perencanaan yang panjang dari pembuatan tato mamaksa bahwa 

tato tidak hanya sekedar aksesoris tubuh akan tetapi tato memaksakan nilai yang 

lebih dari pada hanya sekedar aksesoris. Tato juga dapat dimaknai sebagai 

penguasaan atas tubuh dan sebagai bentuk perlawanan normatifitas serta 

penghapusan stigmatisasi negatif atas modifikasi tubuh.19 

 
18 Rokib and Sodiq, “Muslims with Tattoos.” 
19 Wohlrab, Stahl, and Kappeler, “Modifying the Body.” 
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Di satu sisi Molly Charterine memiliki paradigma yang berbeda mengenai 

tato, jika Wohrlab melihat dari sisi yang lebih personal, Charterine justru melihat 

dari sisi sosiokultural. Dalam tulisannya yang berjudul “Tattoos and the interaction 

process: managing a tattooed identity” ia melihat tato dari sudut pandang struktur 

atau kelas sosial. Tato sebelumnya identik dengan masyarakat sosial kelas bawah, 

namun saat ini tato diadaptasi oleh berbagai kelas sosial, status sosial, dan identitas 

sosial. Dalam tulisan ini dijelaskan bagaiaman seorang individu mengelola dan 

menegosiasikan identitas dirinya yang bertato dengan persepsi seseorang (visual). 

Individu bertato bergantung bagaimana persepsi orang lain terhadap dirinya. Tato 

menjadi identitas seorang individu yang menjelaskan dan menyampaikan informasi 

tentang dirinya, maka kemudian tato menjadi makna yang merepresentasikan 

dirinya dan identitas seseorang ditafsirkan melalui tato serta menjadi makna 

simbolis. Konteks bertato telah bergeser sebagai bentuk identitas sosial yang 

muncul dari proses interkasi.20 

Christian Wymann kemudian mengidentifikasi tato dalam tiga perspektif, 

pertama tato sebagai media komunikasi, kedua sebagai komodifikasi, dan ketiga 

sebagai seni, Dalam tulisannya “Tattoo: a multifaceted medium of communication” 

tato dilihat dari sudut pandang seni dan ekonomi. Seni dan ekonomi memainkan 

peran penting terhadap eksistensi tato. Ekonomi memiliki peran transasksionalis dan 

 
20 Molly Catherine Sween, Tattoos and the Interaction Process: Managing a Tattooed 

Identity (Iowa State University, 2008). 
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seni memainkan peran keindahan. Akan tetapi di sisi lain tato menjadi medium 

untuk berkomunikasi (media). Dalam artian tato tidak hanya dipandang sebagai alat 

komodifikasi, namun tato mampu melahirkan berbagai macam persepsi seperti 

hukuman ataupun kosmetik (keindahan). Posisi tato selain sebagai komodifikasi, 

namun tato juga dipandang sebagai media untuk berkomunikasi melalui unsur 

simbolik dari tato.21 

 

E. Kerangka Teori 

Dengan lahirnya era digital sebagai paradigma informasionalisme kemudian 

telah memberi ruang kepada kelompok keagamaan untuk merepresentesikan narasi 

agama maupun doktrin agama dengan cara yang lebih modern dan kekinian. 

Hadirnya internet kemudian dilanjutkan dengan lahirnya media baru telah 

memperluas produksi wacana keagamaan di ruang publik, sehingga disatu sisi telah 

berdampak pada spirit keagamaan yang semakin kuat dan meluas, serta 

meningkatkan kesadaran beragama.22 

Meningkatnya kesadaran beragama dalam ruang publik bagi masyarakat 

muslim di Indonesia, telah berdampak pada terjadinya proses Islamisasi ruang 

publik dalam berbagai sektor. Tidak hanya masjid yang menjadi identitas kolektif 

 
21 Christian Wymann, “Tattoo: A Multifaceted Medium of Communication,” 

MedieKultur. Journal of media and communication research 26, no. 49 (2010): 41–54.  
22 Lihat Manuel Castells, “Informationalism, Networks, and the Network Society: A 

Theoretical Blueprint,” The network society: A cross-cultural perspective (2004): 3–45; Heidi 

Campbell, Religion and the Internet (Centre for the study of communication and culture, 2006). 
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umat Islam dan menjadi sarana peribadatan maupun penyampaian pesan 

keagamaan, namun keislaman itu telah hadir pada tempat yang lebih modern, 

sehingga mampu menjangkau umat Islam secara lebih luas, untuk mengekspresikan 

kesalehannya. Gerakan dakwah telah hadir secara lebih modern, canggih, dan kreatif 

dengan munculnya agen dakwah kreatif baru, yang menawarkan berbagai macam 

inovasi dakwah dikalangan masyarakat muslim perkotaan.23 

Setiap individu dapat memilih berbagai macam pilihan representasi 

keagamaan yang lebih beragam, baik tradisional maupun sekuler, diproduksi, 

dikemas, dan menjadi komodifikasi oleh agen keagamaan. Pilihannya bebas, 

kemudian pada gilirannya memberikan individu kesempatan untuk 

mengekspresikan keberagamaanya, sehingga menjadikan keberagamaannya 

bermakna subjektif dan mengubahnya menjadi simbol yang kuat untuk eksis di 

ruang publik.24 

Merujuk pada Eickelman dan Anderson berkembang pesatnya media baru, 

telah melahirkan kesetaraan (keagamaan) dalam hal produksi wacana dalam ruang 

publik. Kesetaraan itu telah memunculkan agen keagamaan baru dan membawa 

wacana keagamaan baru. Kondisi tersebut pada akhirnya telah mengakibatkan 

 
23 Hasan, “The Making of Public Islam.” 
24 Ibid. 
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terjadinya pergeseran otoritas. Wacana keagamaan tidak hanya dikuasai oleh 

otoritas tradisional saja, namun telah berkembang dan melahirkan otoritas baru.25 

Dengan munculnya agen keagamaan baru serta terjadinya pergeseran 

otoritas, kemudian telah melahirkan model dakwah kekinian dan kreatif, seperti 

yang dilakukan oleh gerakan hijrah yang  telah menjadikan islamisasi ruang publik 

semakin kuat, kelompok hijrah ini kemudian menjadi agen dakwah dengan gaya 

khas anak muda mencari segmentasi untuk menjembatani proses pertaubatan 

dengan wacana berhijrah (pertaubatan). Islamisasi ruang publik telah berdampak 

pada sebagian besar ruang publik telah diatur oleh norma moral keagamaan 

sehingga tindakan atau simbol yang dianggap tidak sesuai dengan norma moral 

agama akan dianggap sebagai ancaman bagi tatanan moral publik.26 

Untuk itu eksistensi gerakan hijrah di ruang publik kemudian menyoroti 

praktik hijrah atau pertaubatan atau konversi (selanjutnya akan lebih menggunakan 

istilah konversi). Konversi atau pertaubatan telah berada pada satu titik di mana 

ketika seorang telah bertaubat maka mereka mencoba untuk mewujudkan praktik 

keislaman atau membentuk pribadi yang lebih saleh, selain itu pertaubatan juga 

 
25 Lihat Jon W. Anderson, “New Media, New Publics: Reconfiguring the Public Sphere 

of Islam,” Social Research: An International Quarterly 70, no. 3 (2003): 887–906; Dale F. 

Eickelman and Jon W. Anderson, New Media in the Muslim World: The Emerging Public 

Sphere (Indiana University Press, 2003). 
26 Lihat Hasan, “The Making of Public Islam.”; Karin Van Nieuwkerk, “Introduction 

Moving In and Out of Islam1,” in Moving in and Out of Islam (University of Texas Press, 

2021), 1–26. 
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menjadi jalan awal seseorang untuk mencari dan mendapatkan sumber pengetahuan 

agama hingga kemudian menyebarkannya (berdakwah).27 

 Praktik konversi ini kemudian disoroti dari dua aspek, aspek pertama dilihat 

secara lebih personal (psikologis) dan aspek kedua secara sosiokultural. Secara 

personal atau lebih psikologis, Keri dan Sleiman28, Monika Wohrlab29 menyebutkan 

bahwa istilah konversi sendiri mengacu pada perubahan fundamental mengenai 

perspektif atau paradigma hidup seseorang dimasa lalunya, konversi disebut sebagai 

mode konfliktif yang dihasilkan dari pengalaman krisis dan bentuk artikulasi atau 

internalisasi dari pengalaman kontras di masa lalunya, konversi juga dapat disebut 

sebagai bentuk penolakan terhadap komitmen sebelumnya (masa lalu). 

Pada konteks sosiokultural, Nieuwkerk30, Barylo melihat bahwa konversi 

sebagai akibat dari diskrimminasi dari lingkungan sosialnya sehingga memberikan 

tekanan kultural untuk bertaubat. Diskriminasi berupa pengucilan ataupun stigma 

dalam masyarakat. Nieuwkerk, Barylo juga melihat konversi sebagai bentuk 

penyempurnaan gaya hidup, penyempurnaan gaya hidup ini tidak terlepas dari peran 

otoritas agama yang dianggap sebagai teladan orang saleh. 

 
27 Lihat Van Nieuwkerk, “Introduction Moving In and Out of Islam1.” 
28 Szabolcs Kéri and Christina Sleiman, “Religious Conversion to Christianity in 

Muslim Refugees in Europe,” Archiv für Religionspsychologie / Archive for the Psychology of 

Religion 39, no. 3 (2017): 283–294. 
29 Monika Wohlrab-Sahr, “Conversion to Islam: Between Syncretism and Symbolic 

Battle,” Social Compass 46, no. 3 (1999): 351–362. 
30 Van Nieuwkerk, “Introduction Moving In and Out of Islam1.”; William Barylo, 

“People Do Not Convert but Change Critical Analysis of Concepts of Spiritual Transitions,” 

in Moving In and Out of Islam (University of Texas Press, 2021), 27–43. 
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Lebih jauh Barlyo31 berargumen bahwa konversi merupakan perjalanan 

panjang, bukan sesuatu yang instan. Menurutnya pertaubatan bukan suatu makna 

yang berarti “mengganti” tetapi lebih kepada menambah perspektif, karena 

seseorang yang bertaubat tidak semuanya dari masa lalu ditinggalkan, identitas 

masa lalu tidak semuanya ditolak secara mutlak, melainkan ada konstruksi baru 

bahkan negosiasi. 

Berdasarkan gambaran di atas konversi merupakan perjalanan yang sangat 

kompleks dan perjalanan panjang seseorang dari proses dialektika dengan dirinya 

dan lingkungan sosialnya, ada beragam motif seseorang kemudian melakukan 

konversi (pertaubatan), Keri dan Sleiman32 kemudian membagi motif konversi 

dalam beberapa tipologi, yang pertama karena motif intelektual, motif ini 

didominasi oleh internalisasi terhadap dorongan ajaran agama, teks suci, doktrin, 

tradisi, serta partisipasi dalam ritual kelompok. Kedua konversi karena motif 

emosional, motif emosional terjadi karena adanya sensasi emosional dan 

kekagaguman terhadap ajaran agama atau pesan dan wacana yang berkaitan dengan 

ajaran agama tertentu. Tipologi ketiga, konversi terjadi karena adanya motif tekanan 

yang sangat tinggi, baik dari internal maupun eksternal, dari internal lebih 

berhubungan dengan mentalitas atau rasa bersalah serta penyesalan, sedangkan dari 

 
31 Barylo, “People Do Not Convert but Change Critical Analysis of Concepts of 

Spiritual Transitions.” 
32 Kéri and Sleiman, “Religious Conversion to Christianity in Muslim Refugees in 

Europe.” 
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eksternal lebih kepada tekanan dari lingkungan sosial, stigma, stereotipe, maupun 

doktrin agama. Tipologi keempat, motif konversi seringkali didorong oleh 

kebutuhan untuk adaptasi budaya dan keinginan untuk menjadi sosok baru dalam 

realitas sosial. Motif tersebut yang seringkali mendorong seseorang melakukan 

konversi atau pertaubatan, dorongan atau motif psikologis maupun sosio kultural 

telah menjadikan studi tentang konversi menjadi semakin kompleks karena telah 

melibatkan berbagai aspek yang melatarbelakangi, dimulai dari yang paling 

personal (psikilogis) hingga yang berhubungan dengan relasi sosio kultural. 

Konversi kemudian juga menemukan dinamikanya, dalam konteks ini 

bagaimana proses pertaubatan (konversi) kemudian menjadi sorotan oleh 

masyarakat. Terjadi sensitifitas dalam praktik beragama, dalam hal ini terjadi 

adaptasi terhadap praktik keagamaan atau terjadi perubahan kebiasaan dari cara 

berpakaian, bertutur kata, berinteraksi, dan lain sebagainya, namun yang menjadi 

sorotan adalah bagaimana masyarakat kemudian menstigma seseorang yang 

bertaubat sebagai sosok suci yang secara kultural tidak diperkenankan melanggar 

norma agama (melakukan kesalahan), dalam konteks ini adanya beban adaptasi 

terhadap lingkungan dan norma baru.33 

 

 

 
33 Lihat Van Nieuwkerk, “Introduction Moving In and Out of Islam1.” 
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F. Metodologi 

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian etnografi, 

penulis telah melakukan wawancara melalui daring dengan kelompok gerakan 

Hijrah Care, wawancara dilakukan dengan empat orang, dua diantaranya 

wawancara dengan pendiri Hijrah Care dan staf yang bertugas di Hijrah Care, serta 

dua diantaranya lagi dengan peserta hapus tato gratis. Selain itu penulis juga akan 

mengumpukan data melaui observasi terhadap akun Instagram Hijrah Care dan 

melalui video Youtube, dengan tujuan untuk memperkuat data analisis. Penulis juga 

akan berupaya melakukan wawancara secara daring  dengan beberapa orang yang 

telah mengikuti kegiatan hapus tato gratis. Data kemudian dihimpun dan 

diklasifikasi dalam beberapa kategori. Pertama, data yang diperoleh dari pendiri dan 

pengurus Komunitas Hijrah Care. Kedua, data yang diperoleh dari peserta yang 

mengikuti Program Hapus Tato Gratis. Dan ketiga, data yang diperoleh melalui 

internet dalam konteks ini akun media sosial Hijrah Care, seperti Youtube dan 

Instagram, serta dari berbagai video yang berkaitan dengan Hijrah Care. 

Selain wawancara, penulis juga akan melakukan observasi mendalam 

dengan berupaya untuk mengamati kegiatan hapus tato gratis melalui media sosial 

Hijrah Care, dan beberapa kegiatan keagamaan yang diadakan oleh Hijrah Care. 

Penulis juga akan melihat secara spesifik simbol yang melekat dengan kelompok 

gerakan Hijrah Care. 
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Untuk validasi data, penulis akan melakukan wawancara dengan berbagai 

elemen di Hijrah Care, baik yang struktural maupun kultural, tujuannya untuk 

menemukan sinkronasi antara data yang satu dengan data yang lain, selain itu data 

divalidasi dengan menghubungkan antara wawancara melalui daring dan observasi 

di akun Instagram dan Youtube Hijrah Care maupun dari sumber di internet lainnya. 

Semakin banyak elemen yang terlibat dalam pengumpulan data akan menjadikan 

data lebih kaya dan dapat divalidasi. 

Sedangkan analisis data penulis lakukan dengan mengumpulkan data secara 

keseluruhan terlebih dahulu, kemudian membandingkan dari semua narasumber 

untuk menemukan fokus dari data yang dicari. Keseluruhan data kemudian 

dikelompokan menjadi beberapa domain untuk menjawab pertanyaan dalam 

penelitian ini. Setelah data diolah secara komprehensif, kemudian dinalisis 

menggunakan teori yang sesuai dengan tema yang diangkat dalan tulisan ini. 

G. Sistematika Pembahasan 

Tesis ini terdiri dari lima bab, dalam bab pertama berisi beberapa sub bab 

diantaranya, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan 

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan. 

Pada bab pertama ini saya menyampaikan argumentasi, fokus penelitian, dan 

kontribusi penelitian. 
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Bab kedua dalam tesis ini akan menguraikan tentang gambaran umum 

fenomena hijrah namun lebih fokus kepada segmentasi gerakan hijrah yang 

menyasar segmen anak-anak muda muslim milenial. Pada bab dua juga diuraikan 

tentang praktik gerakan hijrah dan memberi gambaran bagaimana gerakan hijrah 

mengemas program dengan lebih modern, menyesuaikan gaya anak-anak muda, dan 

penggunaan seperangkat atribut dan simbol yang lebih kekinian, serta penggunaan 

model dakwah kreatif dengan memanfaatkan seperangkat teknologi modern 

(teknologi digital). Selain itu pada bab dua ini akan diuraikan juga perspektif tato 

dalam berbagai sudut pandang seperti seni, psikologi, sosiokulturan, dan perspektif 

mainstream arus utama masyarakat beragama. 

Bab tiga dalam tesis ini akan menguraikan gambaran tentang Hijrah Care, 

menguraikan tentang awal mula berdirinya Hijrah Care, dan menjelaskan tentang 

pandangan Hijrah Care tentang tato. Di bab tiga menjelaskan bahwa Hijrah Care 

berdiri dari latar belakang dakwah street culture yang berawal dari anak jalanan, 

dalam bab ini juga dijelaskan jalan dakwah Hijrah Care melalui Gerakan Hapus Tato 

Gratis. Selain itu pada bab ini akan diuraikan mengenai program gerakan Hijrah 

Care dengan beragam segmentasi dan gaya khas gerakan hijrah lain, yaitu dengan 

cara yang lebih kekinian dan modern, menyesuaikan gaya khas anak-anak muda. 

Bab ini juga akan menjabarkan tentang pandangan dan perspektif Hijrah Care 

tentang tato, serta menjelaskan upaya Hijrah  Care mempertahankan legitimasi 

pelarangan atau hukum tato. 
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Bab empat akan berfokus pada aspek yang lebih personal dari peserta hapus 

tato, bab ini akan melihat alasan mengapa tato harus dihapus, dan melihat 

bagaimana perspektif peserta hapus tato gratis memaknai tato sebelum berhijrah dan 

setelah berhijrah. Bab ini akan menyinggung lebih jauh tentang alasan seseorang 

memilih untuk menghapus tato, dan melihat bagaimana peran agama, psikologis, 

dan sosiokultural berpengaruh dalam keinginan untuk menghapus tato. 

Bab lima berisi kesimpulan, di sini penulis akan memberikan kesimpulan 

dari serangkaian bab yang telah ditulis, serta pada bab ini akan menjawab rumusan 

masalah yang telah diajukan pada bab satu.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis dan diskusi dari setiap bab dalam tesis tesis ini, kemudian 

penulis ingin menyimpulkan beberapa poin besar yang menjadi fokus kajian dalam 

tulisan ini. Tesis ini menunjukkan tentang model gerakan hijrah, seperti kita ketahui 

ada beragama genre gerakan hijrah di Indonesia yang menyasar anak muda dengan 

model dakwah kreatif dan modern, menyesuaikan dengan gaya khas anak muda. 

Namun dalam tesis ini lebih spesifik mengkaji Gerakan Hijrah Hapus Tato Gratis dari 

Hijrah Care. Gerakan Hijrah Care kemudian menjembatani proses pertaubatan melalui 

pendekatan hapus tato gratis, hapus tato gratis tidak hanya menjadi cara medis proses 

penghapusan tato, namun hapus tato gratis menjadi jalan dakwah Komunitas Hijrah 

Care. Kondisi ini dapat digambarkan melalui beberapa syarat mengikuti Program 

Hapus Tato Gratis yang mewajibkan pesertanya untuk menghafal Surah Ar-Rahman 

sebagai barter penghapusan tato, selain itu peserta juga diharuskan untuk mengikuti 

serangkaian kegiatan Hijrah Care yang berupa kajian-kajian keagamaan. 

Tujuan dari didirikannya Hijrah Care dengan Program Hapus Tato Gratis salah 

satunya sebagai alat penetrasi dakwah, Ustaz Rifki sendiri sebagai Pendiri Hijrah Care 

yang menyebutkan hal tersebut. Jadi dapat digaris bawahi bahwa esensi dari Program 

Hapus Tato adalah motif dakwah atau konstruksi wacana ideologis yang dibangun 

melalui peserta hapus tato dan publik secara umum. Sesuai dengan nama programnya 
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yaitu Program Hapus Tato Gratis, persepsi Hijrah Care tentang tato dibangun dengan 

narasi skeptis pengharaman tato, bagaimana tato kemudian dianggap sebagai bentuk 

kemerosotan peradaban dan dianggap sebagai menyalahi “fitrah manusia”, narasi ini 

terus dibangun di ruang publik. 

Dari sisi yang lebih personal dari peserta hapus tato, mereka juga sepakat bahwa 

salah satu yang mendorong mereka untuk menghapus tato salah satunya adalah hasil 

dari mendengarkan kajian-kajian agama di internet, mereka melakukan proses 

dialektika dalam dirinya, selain itu ada tekanan dari lingkungan sosial masyarakat 

beragama arus utama, dorongan dan tekanan dari lingkungan sosial ini berupa stigma 

negatif dan pengharaman terhadap tato. Penghapus tato kemudian menjadi jalan awal 

mereka bertaubat (berhijrah) dan kemudian mendalami ajaran agama dengan mengikuti 

kajian di Hijrah Care dan berbagai macam kajian di internet. 

Terjadi perubahan persepsi dan pemaknaan yang fundamental terhadap tato, 

sebelum berhijrah tato dipandang sebagai seni dan sebagai bentuk representasi mereka 

dan kelompoknya, namun pasca berhijrah persepsi dan pemaknaan mereka tentang tato 

berubah sengat fundamental, tato tidak lagi dimaknai sebagai seni, namun sudah 

dipandang dengan sentimen negatif bahkan dalam beberapa keadaan justru menjadi 

dibenci. Tesis ini juga melihat bagaimana perubahan yang terjadi pasca hapus tato dan 

berhijrah, Ferry Aprianto yang mengalami perubahan sangat signifikan, ia 

mempraktikkan segala macam yang dianggap sebagai sunnah, namun lebih pada 

simbolis, seperti memakai celana cingkrang, memannjangkan jenggot, mengenakan 

gamis, dan lain sebagainya, bahkan ia juga mempraktikan penggunaan tata Bahasa 
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Arab mainstream seperti ana, antum, akhi, ikhwan dan akhwat, karena mengikuti 

teladan ustaz yang dianggap saleh. 

Terakhir, hasil dari rangakain data yang telah diuraikan menunjukkan bahwa 

terjadi perubahan perspektif atau cara pandang terhadap masa lalu, maupun 

perspektifnya mengenai simbol dan identitas tertentu dari peserta hapus tato, perspektif 

dan doktrin agama memberikan pemaknaan dan persepsi baru mengenai tato maupun 

seni. Doktrin agama dan stigma sosial masyarakat beragam arus utama kemudian 

memberi tekanan, sehingga ekspresi (tato) yang sebelumnya dianggap sebagai seni 

berubah menjadi sikap dan pandangan skeptis.  
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