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Arab  Latin Arab  Latin 
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  t = ط b = ب

  z = ظ t = ت

 ‘ = ع ts = ث

      

 Gh = غ j = ج

 F = ف  h = ح

 Q = ق kh = خ

 K = ك d = د

 L = ل dz = ذ

 M = م r = ر

 N = ن z = ز

 H = ه s = س

 W = و sy = ش

 Y = ي s/s = ص

 

         Vokal      Vokal Panjang    Contoh  

      َ_    = a   ــَـا = â   ََأَنَصار =     anshâr 

      ََََِ‒ = i  ـِـى = î         َََحَواِرٌُّون   =     Hawariyyȗn 

      ُ‒    = u   َــُــو  = ū  َِف ُرو   ma’rūf     =  َمع 

   aw = ـــَــوَ     

     ًَ    ay = ــــَـ

 

Catatan:  

1. Kata alīf-lam alta’rīf baik syamsiyyah maupun qamariyyah diawali dengan al- 

dan disambung dengan kata yang mengikutinya. Contoh: Al-Qur’an, Al-

Hawariyyun, Al-Munawwir 

2. Huruf tā’ marbūtah (ة) ditulis dengan ḧ. Contoh : Dzurriyah (bukan dzurriya).     

3. Huruf tasydīd ditulis dua kali. Contoh : Hawariyyun, Ansharullah, Munawwir.  

4. Secara umum vokal huruf terakhir suatu kata tidak dituliskan pengecualian 

diberikan pada huruf terakhir kata-kata berikut ini, di mana vokalnya ditulis 

sebagaimana adanya:  

a. Kata kerja (fi’il). Contoh: dzahaba (bukan dzahab), qara’a (bukan qara’), 

yaqūlu (bukan yaqūl), yasma’ūna (bukan yasma’ūn).  

b. Kata milik. Contoh: baytuka (bukan baytuk), qauluhu (bukan qauluh).  
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c. Vokal terakhir kata-kata fawqa (bukan fawq), tahta (bukan taht), bayna 

(bukan bayn), amama (bukan amam), warā’a (bukan warā’), dan sejenisnya.   
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ABSTRAK 
Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang karakteristik anshârullah dalam Al-Qur’an 

dan implementasinya oleh organisasi Front Pembela Islam (FPI) di Kota Pekanbaru. Di dalam 

Al-Qur’an ada diterangkan  tentang kewajiban setiap individu muslim untuk membela dan 

menolong agama Allah. Para mufassir telah menerangkan bagaimana ciri-ciri dan karakteristik 

anshârullah tersebut. Adapun FPI adalah ormas yang didirikan untuk mengimplementasikan 

kewajiban membela agama Islam. Bagaimana karakteristik anshârullah menurut para mufassir 

dan bagaimana  penerapannya oleh organisasi Front Pembela Islam di Kota Pekanbaru menjadi 

permasalahan di dalam kajian ini. Penelitian ini mengkombinasikan antara studi pustaka (library 

research) dengan penelitian lapangan (field research). Studi pustaka digunakan untuk meneliti 

tentang karakteristik anshârullah dalam Al-Qur’an dengan mengkaji berbagai kitab tafsir dan 

buku-buku yang berkaitan dengan anshârullah.  Sementara penelitian lapangan digunakan untuk 

meneliti tentang proses pelaksanaan kegiatan organisasi FPI di Pekanbaru. Adapun temuannya 

dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 ayat yang membahas tentang anshârullah, dari penjelasan 

para mufassir tentang ayat-ayat itu maka disusun karakteristik dan ciri-ciri anshârullah, yaitu 

mereka yang  (1) selalu berusaha dekat kepada Allah, (2) berusaha menegakkan amar ma’rȗf 

nahi mungkar, (3) selalu tabah dan sabar terhadap gangguan dan cobaan, (4) selalu mempunyai 

motivasi yang kuat dalam berdakwah mengajak orang-orang kepada Allah,  serta (5) 

mengorbankan harta dan jiwanya untuk Allah SWT. Selanjutnya, dalam praktik atau 

impelementasi karakteristik Ansharullah oleh organisasi Front Pembela Islam kota Pekanbaru 

ditemukan bahwa FPI (1) berusaha untuk mengajak anggota organisasinya dan masyarakat 

umum untuk lebih mendekati Allah dengan cara menuntut ilmu agama melalui kegiatan majelis 

ilmu dan tabligh akbar, (2) menjalankan program kemanusiaan dengan membantu masyarakat 

yang tertimpa bencana dan musibah, serta menginfakkan tenaga dan harta untuk membantu 

sesama muslim dalam rangka berdakwah di jalan Allah, (3) menjadikan tujuan organisasinya 

sebagai jalan beramar ma’rȗf nahi mungkar agar menjadi garda terdepan dalam menolong 

agama Allah. Dapat dikatakan bahwa organisasi FPI berusaha memenuhi karakteristik 

Ansharullah di atas.  
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 الملخص
فرقة  نتيجة بحث حول خصائص أنصار اهلل في القرآن وتنفيذىا من قبل منظمة وى االبحثىذ

المدافعين اإلسالمية في مدينة بيكانبارو.  في القرآن ىناك تفسير لواجب كل مسلم للدفاع عن دين اهلل 
ىي منظمة جماىيرية  المدافعين اإلسالميةللهاما فرقة كيف خصائص أنصار ا  لمفسرونومساعدتو.وأوضح ا

ين وكيف يتم تطبيقها من فسىر أسست لتنفيذ االلتزام بالدفاع عن اإلسالم.  ما ىي سمة أنصار اهلل حسب المت
تجمع ىذه الدراسة .  مشكلة في ىذه الدراسة صارتالمدافعين اإلسالمية في مدينة بيكانبار   قبل منظمة فرقة

ص خصائص أنصار اهلل في القرآن من بين بحث المكتبة والبحث الميداني.  يتم استخدام دراسة األدب لفح
خالل فحص مختلف التعليقات والكتب المتعلقة أنصار اهلل.  بينما يستخدم البحث الميداني لفحص عملية 

المدافعين اإلسالمية في بيكانبارو.  أما بالنسبة للنتائج ، فيمكن االستنتاج أن فرقة تنفيذ األنشطة التنظيمية 
 وىمخصائص أنصار اهلل ، يتم جمع فين لآليات ، فسىر ر اهلل ، من شرح المآيات تناقش أنصا ثمانيىناك 

أن  )۳،المنكر نهي معروف مرفرض االتنفيذ  ون عسي) ۲يحاولون دائًما االقتراب من اهلل ، ) ۱أولئك الذين 
دائًما ما يكون لديك دافع قوي في الوعظ  )٤تكون دائًما صامًدا وصبورًا مع االضطرابات والمحاكمات ،

ذلك ، في الممارسة  فبعد  والتضحية بثروتو وروحو من أجل اهلل سبحانو وتعالى.)۵لجلب الناس إلى اهلل ، 
فرقة ) ۱المدافعين اإلسالمية في بيكانبارو ، وجد أنفرقة  العملية أو تنفيذ خصائص أنصار اهلل من قبل منظمة

سعى إلى دعوة أعضاء المنظمة وعامة الناس لالقتراب من اهلل عن كثب من خالل طلب  المدافعين اإلسالمية
( تنفيذ  برامج إنسانية من خالل مساعدة ۲، ) االكبر نية من خالل أنشطة مجلس العلوم وتبليغالمعرفة الدي

سياق الوعظ في ين في المتضررين من الكوارث والمحن ،  استثمار الطاقة والثروة لمساعدة إخوانهم المسلم
لتصبح الخط األمامي في المنكر  نهي معروف تنفيذ فرض االمرجعل ىدف المنظمة كمسار ل (۳)سبيل اهلل ،

 منمساعدة الدين  اهلل  يمكن القول أن منظمة الجبهة الشعبية اإليرانية تحاول تحقيق خصائص أنصار اهلل 
 .بلق
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ABSTRACT  

This thesis is the result of research on the characteristics of anshârullah in the Qur'an and 

its implementation by the Islamic Defenders Front organization in the city of Pekanbaru.  In the 

Qur’an there is an interpretation of the obligation for every Muslim to defend and assist God's 

religion.  The expert interpreters of Alquran explained how the characteristics of the term 

anshârullah. FPI organization is a mass organization founded to implement the commitment to 

defend Islam.  How is the characteristics of anshârullah according to the expert interpreters of 

Alquran and how is it applied by the Islamic Defenders Front organization in the city of 

Pekanbaru are the research problems in this study. This study combines library research and field 

research.  The study of literature is used to examine the characteristics of anshârullah in the 

Qur'an by examining various explained book and books related to anshârullah.  While field 

research is used to examine the process of carrying out FPI regulatory activities in Pekanbaru.  

As for the results, it can be concluded that there are 8 verses discussing anshârullah, from the 

experts scholars explaining on the verses, the properties and characteristics of anshârullah were 

combined, i.e. those who (1) are always trying to get close to God, (2) trying to impose amar 

ma’rȗf nahi mungkar,  (  3) who are always steadfast and patient with turmoil and trials, (4) who 

always have a strong motivation in preaching to bring people to God, and (5) sacrificing his 

wealth and soul for the sake of God Almighty. Moreover, in practice or the implementation of 

anshârullah characteristics by the Islamic Defenders Front organization in Pekanbaru, it was 

found that the FPI (1) sought to invite members of the organization and the society to approach 

God closely by seeking religious knowledge through the activities of the Science Council and  

tabligh akbar, (2) implementing humanitarian programs by helping those affected by disasters 

and tribulations, and investing energy and wealth to help their Muslim brothers in the context of 

preaching for the sake of God, (3) making the goal of the organization as a path to do amar 

ma’rȗf nahi mungkar  as the front line in helping the religion of God  It can be said that the 

organization of Islamic Defenders Front is trying to achieve the characteristics of anshârullah 

above. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada masa awal Islam, Nabi Muhammad Saw  bersama dengan 

keluarga dan para sahabatnya mengorbankan diri mereka untuk menegakkan 

agama Allah. Keyakinan Nabi Muhammad dan para pengikutnya yang kuat 

kepada Allah membuat mereka tegar dan kuat dalam menjalankan syari’at 

dalam kehidupan, mendakwahkan Islam dan juga ikut berjihad melawan 

orang-orang yang menghalang-halangi dakwah Islam. 

Nabi Muhammad Saw, di dalam sebuah haditsnya yang diriwayatkan 

oleh Ibnu Mas’ud: ”Tiada seorang Nabi pun yang diutus oleh Allah 

sebelumku, melainkan ia memiliki para Hawariyin (pembela setia terhadap 

kebenaran yang dibawanya)”. Seorang Muslim berkewajiban untuk 

menyampaikan kalimat Allah dengan seluruh kemampuannya kepada seluruh 

umat manusia.
1
 Setelah 14 abad Nabi Muhammad dan para sahabatnya 

memperjuangkan Islam, sekarang tugas umat Islam untuk melanjutkan 

perjuangan Nabi Muhammad dalam menerapkan syari’at, mendakwahkan 

Islam dan juga berjuang melawan orang-orang yang ingin merusak Islam. 

Allah menyeru di dalam al-Qur’an agar hambanya menjadi anshârullah yaitu 

penolong-penolong Allah. 

Para penolong agama ini dicantumkan oleh Allah di dalam al-Qur’an 

dengan sebutan anshârullah, yang memiliki arti penolong-penolong Allah. 

Kata anshâr sendiri merupakan salah satu kata yang sangat menarik untuk 

dibahas secara mendalam dalam al-Qur’an, anshâr adalah bentuk jamak dari 

kata nashâra atau menolong, di dalam Kamus  Al-Munawwir kata nashâra 

artinya menolong.
2
 Kata anshâr juga diserap di dalam bahasa Indonesia 

terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pembantu, penolong, 

penyokong.
3
 Dari hasil penulusuran penulis terhadap kitab Mu’jam Mufahras 

                                                             
1 Yusuf Al-Qardhawi, Menuju Pemahaman Islam yang Kaffah, (Jakarta: Insan 

Cemerlang, 2003), hlm. 297 
2
 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: 

Pustaka Progresif, 1984), hlm.  1424 
3
 KUBI, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Pn. BP, hlm. 76 
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li Alfadz Al-Qur’an kata nashâra terdapat di dalam al-Qur’an dan diulang 

sebanyak 158 kali dalam berbagai bentuk kata, kata nashâra yang diikuti 

dengan lafadz jalalah juga terdapat sebanyak 23 kata.
4
 Ketika kata anshâr 

dimudhafkan kepada lafadzh jalalah yaitu Allah maka tentu itu tidak 

bermakna hakiki. Sebab, kita tahu bahwa Allah tidak membutuhkan 

pertolongan siapapun. Sebaliknya, Dialah yang Maha Penolong terhadap 

hamba yang dikehendaki-Nya. 

Allah berfirman di dalam surah As-Shaff ayat 14: 
َٰء ام ُنوْاَُٰكونُوَٰأ ي  َٰي  َٰ َِٰعيس ىَٰٱبُنَٰم رَي  َٰلِلح و ارِي ََْٰٰاَٰأ نص ار َٰه اَٰٱلَِّذين  َٰم نَٰأ نص ارِيََٰٰٱللَِّهَٰك م اَٰق ال  َٰن 

َٰٱللََّٰ َٰٱحل و ارِي ون َٰن َِٰإَل  َّافِة مَٰم نَٰب ِيََٰٰ  َٰف َِٰهَُٰنَٰأ نص اُرَٰٱللََِّٰهَٰق ال  َّافِة مِإسَٰام ن طَٰ  َٰر  ِءيل َٰو ك ة ر تَٰ
َٰء ام ُنواَٰع َٰف أ يَّد َٰع ُدو ِهمَٰف أ صن اَٰٱلَِّذين  َٰب ُحواَٰظ  ِهرِين َٰل ى 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong (agama) 

Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-

pengikutnya yang setia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-

penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?" Pengikut-pengikut 

yang setia itu berkata: "Kamilah penolong-penolong agama Allah", 

lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan lain kafir; 

maka Kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman 

terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang 

yang menang.
5
 

 

Sayyid Qutb di dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur’an mengomentari ayat ini 

dengan mengatakan bahwa Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman 

agar tetap semangat, di dalam ayat ini Allah mengangkat orang-orang yang 

beriman dan berjuang di jalan Allah yang membela-Nya dengan 

menempatkannya berada di barisan penolong-penolong Allah, ini adalah 

kenikmatan yang sangat besar. Sayyid Qutb menjelaskan bahwa ayat ini 

berbicara tentang sikap, Hawariyyȗn  yang menjadi penolong-penolong Allah 

disitu bersemangat dalam membela kebenaran yaitu agama Allah, maka 

seyogyanya pengikut Nabi Muhammad harus lebih bersemangat menyambut 

                                                             
4
 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Mu’jam Al-Mufahraz li Alfadzil Al-Qur’an Al-Karim, 

(Mesir: Darul Kutub, 1945), hlm. 702-704 
5 Al-Qur’an dan terjemahan Departemen Agama RI. Semarang: CV Toha Putra, hlm. 552 
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panggilan ini, karena sesungguhnya kemenangan pasti akan berpihak kepada 

para penolong agama Allah dan orang-orang yang beriman.
6
 

Buya Hamka menjelaskan di dalam kitab Tafsir Al-Azhar mengenai 

ayat ini yaitu Allah ingin membangkitkan semangat orang-orang mukmin 

supaya lebih mendekati Allah.
7
 Buya Hamka menjelaskan bahwa Allah 

menutup surah As-Shaff dengan membangkitkan semangat kaum mukmin, di 

mulai dari menyucikan diri dari perkataan yang tidak jujur dan harus 

membersihkan batinnya, lalu beban berat perjuangan dakwah yang di lalui 

Nabi-Nabi terdahulu, namun perjuangan itu tidak akan berhenti, Allah 

menyeru mereka dengan panggilan anshârullah dan menjanjikan kemenangan 

bagi agama ini.
8
 

Quraish Shihab di dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan tentang ayat 

ini, yaitu anshârullah di sini di tujukan kepada umat Nabi Muhammad agar 

berjihad melawan musuh dengan cara apapun dan juga agar tabah menghadapi 

gangguan kaum kafir, seperti halnya Hawariyyȗn yang bersabar dan tabah 

dalam menghadapi gangguan serta teguh menjalankan tuntunan agamanya 

dalam kondisi terganggu itu.
9
  

Penjelasan mufassir di atas menggambarkan tentang karakteristik 

anshârullah. Seorang muslim diperintahkan oleh Allah untuk menjadi 

penolong-penolong agama-Nya, yaitu dengan cara menguatkan ibadahnya 

kepada Allah secara individu, selain itu juga harus berjihad melawan musuh-

musuh Allah, menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar dan berdakwah kepada 

seluruh manusia.  

Salah satu organisasi masyarakat di Indonesia bernama Front Pembela 

Islam atau dikenal dengan nama FPI merupakan organisasi dengan visi dan 

misi menegakkan amar ma’ruf nahi munkar secara kaffah (sempurna) di 

semua segi kehidupan manusia, dengan tujuan menciptakan umat shalihat 

                                                             
6 Sayyid Qutb, Tafsir fi Zhilalil Qur’an, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.84 
7 Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 112 
8
 Ibid, hlm.115 

9
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.210 
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yang hidup dalam baldah tayyibah (negeri yang baik) dengan limpahan 

keberkahan dan keridlaan Allah Azza wa Jalla.
10

 

Front Pembela Islam didirikan sebagai implementasi perintah Allah 

agar orang-orang beriman menjadi para pembela Allah, pembela Allah 

maksudnya adalah pembela agama Allah yaitu Islam. oleh karena itu 

organisasi ini diberi nama dengan Front Pembela Islam dengan menyitir ayat 

yang ada dalam surah As-Shaf ayat terakhir.
11

  

Front Pembela Islam atau FPI saat ini adalah salah satu organisasi yang 

sering muncul di berbagai media, hal ini dikarenakan FPI memiliki ciri khas 

sendiri dalam berdakwah yang tidak di miliki oleh organisasi-organisasi yang 

lain, seperti melakukan razia tempat hiburan malam, minuman keras, dan juga 

melakukan aksi di lapangan atau demonstrasi jika ada permasalahan sosial dan 

menyangkut hajat hidup orang banyak atau yang menyimpang dari ajaran 

islam. Selain itu, Habib Muhammad Rizieq Shihab sebagai pendiri organisasi 

ini juga merupakan sosok yang terkenal vokal dalam menyuarakan syari’at 

islam dengan menjalankan amar ma’ruf nahi mungkar.  

Di kalangan masyarakat terjadi pro kontra terkait dengan kehadiran 

FPI, banyak kalangan masyarakat yang tidak suka dengan FPI lantaran 

terpengaruh oleh propaganda media, padahal sebagai organisasi islam, FPI 

memiliki niat dan metode dakwah yang berdasarkan kepada al-Qur’an. Niat 

dan metode FPI yang berdasarkan kepada al-Qur’an sangat menggambarkan 

bahwa FPI sangat ingin menjadi representasi anshârullah. 

Dari berbagai penjelasan para mufassir tentang anshârullah dan 

karakteristiknya di dalam al-Qur’an, begitu juga rasa penasaran penulis 

tentang bagaimana cara organisasi masyarakat seperti FPI 

mengimplementasikan karakteristik anshârullah dalam menjalankan 

organisasi mereka, maka penulis ingin mengangkat tema penelitian yang 

berjudul  KARAKTERISTIK ANSHȂRULLAH DALAM AL-QUR’AN 

                                                             
10

 Andri Rosyadi, Hitam Putih FPI (Front Pembela Islam), (Jakarta: Nun Publiser, 2008), 

hlm 65 
11 Ibid, hlm 65 
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DAN IMPLEMENTASINYA OLEH ORGANISASI FRONT PEMBELA 

ISLAM DI KOTA PEKANBARU. 

B. Identifikasi Masalah 

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Karakteristik anshârullah di dalam al-Qur’an menurut para mufassir. 

2. Penerapan karakteristik anshârullah dalam al-Qur’an oleh FPI Kota 

Pekanbaru. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan terdahulu maka dapat 

dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik anshârullah di dalam al-Qur’an menurut para 

mufassir? 

2. Bagaimana FPI Kota Pekanbaru menerapkan karakteristik anshârullah 

dalam al-Qur’an? 

D. Tujuan Penelitian 

Melihat dari latar belakang dan masalah yang telah dirumuskan, ada 

beberapa hal yang ingin diungkapkan oleh peneliti, yaitu : 

1. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik anshârullah di dalam al-

Qur’an menurut para mufassir 

2. Untuk mengetahui bagaimana FPI kota Pekanbaru menerapkan 

karakteristik anshârullah dalam al-Qur’an 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini di harapkan dapat menambah khazanah kajian dalam bidang 

keilmuan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, terutama tentang   anshârullah dan 

implementasinya oleh organisasi Islam. 

2. Manfaat praktis 

Diharapkan peneltiian ini juga memiliki manfaat secara praktis, terutama: 

a. Bagi Akademik 
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Sebagai salah satu syarat kelulusan penulis dalam pendidikan kuliah, 

dan dapat memotivasi bagi pengembangan keilmuan di bidang tafsir, 

membuka kemungkinan penelitian lebih lanjut dan peninjauan kembali 

hasil pengkajian ini. 

b. Bagi Masyarakat 

Masyarakat dapat mengetahui karakteristik ansharullah yang ada di 

dalam al-Qur’an dan dapat memberikan penilaian secara objektif 

tentang kiprah FPI Kota Pekanbaru.  

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini akan diuraikan dalam lima bab, masing-

masing bahasan akan diatur dalam beberapa sub bab yaitu sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari: latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan batasan penelitian. 

Bab kedua, berisi tentang kerangka teori yaitu profil organisasi masyarakat 

Front Pembela Islam, yang di dalamnya terdapat latar belakang berdirinya 

FPI, struktur dan format organisasi FPI, dan juga tentang FPI di kota 

Pekanbaru Provinsi Riau, juga tentang tinjauan kepustakaan penelitian-

penelitian terdahulu tentang anshârullah dan Front Pembela Islam 

Bab ketiga, berisi tentang Metodologi Penelitian yang terdiri dari jenis 

penelitian, sumber penelitian, informan dan narasumber, teknik pengumpulan 

data, dan teknik analisis data. 

Bab keempat, merupakan bab analisis data terkait profil dan kegiatan 

organisasi masyarakat FPI kota Pekanbaru. Di bab ini dibahas tentang  

kesesuaian antara karakteristik anshârullah sebagaimana terdapat di dalam al-

Qur’an dan menurut beberapa mufassir dengan praktik kegiatan yang 

dilaksanakan oleh FPI Kota Pekanbaru. 

Bab kelima, merupakan Bab Penutup, yang terdiri dari Simpulan dan 

Saran. Simpulan untuk menjawab permasalahan penelitian dan saran-saran 

untuk memberikan arahan tindak lanjut terkait kajian, baik untuk kegiatan 

penelitian maupun ditujukan untuk pihak-pihak tertentu. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

A. Landasan Teori 

1.  Anshârullah dan Kewajiban Menjadi Anshârullah  

a. Pengertian Anshârullah 

Kata anshâr adalah bentuk jamak dari kata nashâra atau 

menolong, di dalam kamus Al-Munawwir kata nashâra artinya 

menolong.
1
 Kata anshar  dalam Kamus Lisanul Arab berarti menolong 

orang yang terzalimi atau menolong terhadap lawannya.
2
 Kata anshâr 

juga diserap di dalam Bahasa Indonesia terdapat di dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia berarti pembantu, penolong, penyokong.
3
 Di dalam 

kitab Mu’jam Mufahras li Alfadz Al-Qur’an kata nashâra terdapat di 

dalam al-Qur’an dan diulang sebanyak 158 kali dalam berbagai bentuk 

kata, kata nashâra yang diikuti dengan lafadz jalalah juga terdapat 

sebanyak 23 kata.
4
 Ketika kata anshâr dimudhafkan kepada lafadzh 

jalalah yaitu Allah maka tentu itu tidak bermakna hakiki. Sebab, Allah 

tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Sebaliknya, Dialah yang 

Maha Penolong terhadap hamba yang dikehendaki. 

Berjuang membela Allah atau anshârullah adalah seperti 

memerangi mereka yang membuat fitnah dan membujuk seorang 

Muslim untuk murtad, atau orang-orang yang menghalanginya dari 

jalan Allah. Membela Allah dengan mempertahankan keyakinan dan 

untuk kebebasan berdakwah untuk mengajak orang-orang kepada jalan 

Allah.
 5
 

 

 

                                                             
1
 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: 

Pustaka Progresif, 1984), hlm.  1424 
2 Abu Al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur, Lisan Al-Arab, (Beirut: 

Darul Sa dir, 1999), hlm. 4440 
3
 Kubi, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Pn. BP, hlm. 76 

4
 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Mu’jam Al-Mufahraz li Alfadzil Al-Qur’an Al-Karim, 

(Mesir: Darul Kutub, 1945), hlm. 702-704 
5
 Muhammad Husain Haekal, Sejarah Hidup Muhammad, (Jakarta: Mitra Kerjaya 

Indonesia, 2014), hlm 241 
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b. Kewajiban Menjadi Anshârullah 

Membela agama Allah adalah suatu kewajiban yang harus 

dilakukan oleh seorang muslim, sebagaimana Allah telah 

memerintahkan di dalam surah As-Shaff ayat 14: 

َٰٱللَّهَِٰ َٰء ام ُنواَُٰكونُوَٰاَٰأ نص ار   ي  َٰأ ي  َٰه اَٰٱلَِّذين 
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong 

agama Allah.
6
 

 

Menurut Sayyid Qutb ayat ini menjelaskan tentang suatu sikap, 

ketika Allah  berkata kepada hambanya bahwa kemenangan agama 

Allah hanya akan diperoleh dengan pengorbanan, dan kemenangan itu 

akan semakin dekat jika didasari dengan keimanan yang kuat kepada 

Allah dan Rasulnya. Maka Allah memberi semangat kepada jiwa-jiwa 

orang yang beriman agar menjadi penolong agama Allah.
7
 

Di dalam kitab Ma’alim Fi At-Thariq, Sayyid Qutb 

menjelaskan bahwa keberlangsungan dan efektivitas dakwah 

ditentukan oleh orang-orang yang ingin mengorbankan dirinya untuk 

agama, atau anshârullah para penolong agama Allah. Kepada mereka 

Allah memercayakan estafet dakwah ini untuk mengurusi urusan 

manusia di muka bumi hingga akhir zaman, dengan Allah menjamin 

keterpeliharaan al-Qur’an sebagai pedoman mereka hingga akhir 

zaman.
8
 

Kewajiban menjadi anshârullah  juga bisa dilihat dari sudut 

pandang bahwa kita harus menebar rahmat Allah yaitu Islam dan 

mendakwahkannya kepada lingkungan-lingkungan di sekitar kita 

dengan menjadi penolong agama Allah. Syeikh Mutawwali As-

Sya’rawi mengatakan Keimanan tidak akan sempurna kecuali dengan 

menebar rahmah dan menyayangi saudara seiman seperti halnya 

menyayani diri sendiri, alangkah lebih baik jika ajaran islam dan 

                                                             
6 Al-Qur’an dan terjemahan Departemen Agama RI. Semarang: CV Toha Putra, hlm. 552 
7
  Sayyid Qutb, Tafsir fi Zhilalil Qur’an, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.80 

8 Sayyid Qutb, Ma’alim Fi At-Thariq, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2009), hlm. 33 
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kebenaran syari’at Allah disebarkan dan disampaikan kepada 

lingkungan sekitar dalam rangka menyebarkan kasih sayang.
9
 maka 

salah satu upaya menolong agama Allah adalah dengan menyebarkan 

syari’at Allah agar kelangsungan sistem ajaran islam berlangsung 

hingga akhir zaman. 

 Sistem aturan Allah atau Syari’at akan bisa berjalan manakala 

ada da’i yaitu orang yang menyeru untuk menerapkannya, Rasulullah 

adalah seorang da’i yang mengajak ke jalan Allah. Tugas beliau adalah 

berdakwah memberikan bimbingan ke jalan Allah, maka umat Nabi 

Muhammad dan para pengikutnya hingga akhir zaman haruslah 

menjadi penyeru kepada jalan Allah dengan menjadi anshârullah, 

berjihad demi tegaknya syari’at Allah dan tersebarnya agama Allah, 

karena pada hakikatnya jihad dan menolong agama Allah dimaksudkan 

untuk terjaminnya kelangsungan sistem.
10

 

2. Front Pembela Islam 

a. Sejarah Front Pembela Islam 

Front Pembela Islam (FPI) dalam bahasa Arab disebut Al-

Jabhah Ad-Dafa’iyatul Islamiyah atau dalam bahasa Inggris Islamic 

Defender’s Front adalah organisasi massa (ormas) yang dideklarasikan 

pada tanggal 17 Agustus 1998 atau bertepatan 25 Rabiul Tsani 1419 

Hijriyah di Pondok Pesantren Al-Umm Jalan Jamblang No. 30 

Cempaka Putih, Ciputat, Jakarta Selatan pimpinan Syaikh Misbahul 

Anam At-Tijani. FPI didirikan oleh sejumlah Habaib atau Ahlulbait 

(keturunan Nabi Muhammad) dan ulama serta dihadiri tokoh-tokoh 

Islam. FPI dideklarasikan sebagai wadah kerjasama antara ulama dan 

umat dalam rangka menegakkan amar ma’ruf nahi munkar (Al-

Hisbah).
11

 

                                                             
9 Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi, Jihad dalam Islam, (Jakarta, Republika, 2011), hlm. 

50 
10

 Ibid, hlm. 55 
11

 Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, Mengenal Front Pembela Islam Sejarah, Tujuan, dan 

Gerakan, (Banda Aceh, Yayasan peNA, 2018), hlm. 1 
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Latar belakang pendirian Front Pembela Islam adalah 

merajalelanya kedzaliman dan maraknya kemaksiatan di tengah 

masyarakat. Yang oleh karenanya telah terjadi kerusakan di mana-

mana, bahkan telah mengundang berbagai musibah di seantero negeri. 

Sehingga tidak bisa tidak harus ada dari bagian umat ini yang sudi 

tampil ke depan untuk melawan kedzaliman dan memerangi segala 

kemungkaran, dengan segala resiko perjuangannya, agar terhindar dari 

segala malapetaka yang bisa menghancurkan negeri dengan segala 

isinya. Untuk itulah Front Pembela Islam lahir.
12

 

Allah SWT berfirman dalam Surah Ali-Imran ayat 104 

 َٰاَْٰبََِٰٰن َٰوَْٰرَُٰمَُٰأَْٰي َٰو ََٰٰيَِٰل ََْٰٰاََْٰل َٰاََِٰٰن َٰوَْٰعَُٰدَٰي ََٰٰمٌَٰمََّٰأََُٰٰمَْٰكَُٰنَْٰمََٰٰنَٰكَُٰت َٰلَْٰو َٰ
َُٰاََْٰٰنَٰع ََٰٰن َٰوَْٰه َٰن َْٰي  َٰو ََٰٰفَٰوَْٰرَُٰعَْٰل

َٰىك َٰئَِٰول َٰأَُٰو ََٰٰرَِٰك َٰنَْٰل
ون َٰحَُٰلَِٰةَْٰمَُٰالََْٰٰمَُٰهَُٰ  

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf 

dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang 

yang beruntung.
13

 

 

Kata front yang mengacu pada pengertian “depan”, dan dalam 

konteks Islam adalah “menjadi paling depan”. Pembela diambil dari 

ayat Al-Qur’an: Ya ayyuha al-ladzina amanu kunu anshârullah. 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah engkau 

pembela/penolong Allah (QS. Ash-Shaff: 14). Menurut Habib Rizieq, 

menjadi pembela Allah maksudnya adalah pembela agama Allah, dan 

agama Allah itu adalah Islam.
14

 

Dengan demikian diharapkan pula bisa menjadi pendorong 

untuk selalu berlomba-lomba untuk mencari ridho Allah SWT, agar 

selalu ada di depan dan tidak pernah ketinggalan dalam perjuangan. 

Allah berfirman: 

                                                             
12 Al-Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab, Dialog FPI Amar Ma’ruf  Nahi 

Mungkar, (Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah, cet ke-3, 2013), hlm , 127 
13 Al-Qur’an dan terjemahan Departemen Agama RI. Semarang: CV Toha Putra, hlm. 63 
14

 Andri Rosyadi, Hitam Putih FPI (Front Pembela Islam), (Jakarta: Nun Publiser, 2008), 

hlm 88 
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ْي َٰقَِٰتََّٰمَُٰلَْٰلََِٰٰتَٰدََّٰعَِٰأََُٰٰضَٰرَْٰل َٰاَْٰو ََٰٰتَٰو َٰم َٰاَٰالس َٰه َٰضَُٰرَْٰع ََٰٰمَِٰنََّٰج َٰو ََٰٰمَْٰكَُٰب َٰر ََٰٰنَْٰمََٰٰةَِٰر َٰةَِٰغََْٰٰم ََٰل َٰاَٰأَِٰوَْٰعَُٰارَِٰس َٰو َٰ  
Artinya: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan 

kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang 

disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa.
15

 

 

Lihatlah dahulu bagaimana para sahabat Radhiallahu Anhum 

senantiasa berlomba untuk berada di front atau terdepan pada setiap 

peperangan melawan musuh Allah SWT dan Rasulullah Muhammad 

SAW, sebagaimana mereka juga berlomba untuk berada di shaff 

terdepan pada saat menegakkan shalat berjama’ah sesama mereka.
16

 

Disebut pembela dengan harapan agar senantiasa pro aktif 

dalam melakukan pembelaan terhadap nilai-nilai pembelaan dan 

keadilan. Dan dengannya diharapkan pula bisa menjadi pendorong 

untuk tidak berpikir tentang apa yang bisa didapat, namun sebaliknya 

agar bisa berpikir tentang apa yang bisa diberi. Dengan kata lain, FPI 

harus siap melayani bukan dilayani. Sikap seperti inilah yang 

diharapkan bisa menjadi penyubur keberanian dan semangat berkorban 

dalam perjuangan FPI.
17

 

Adapun kata Islam menunjukkan bahwa perjuangan FPI harus 

berjalan diatas ajaran Islam yang benar lagi mulia. Jadi jelas, bahwa 

pendirian nama organisasi dengan Front Pembela Islam adalah sebagai 

identitas perjuangan yang dengan membaca atau mendengar namanya 

saja, maka secara spontan terlintas dibenak mereka yang tidak kusut 

pemikirannya dan tidak berkudis hatinya, bahwa organisasi ini siap 

berada dibarisan terdepan untuk mengadakan syari’at Islam. Sehingga 

identitas perjuangannya jelas dan mudah dipahami. Dengan demikian, 

tidak benar bahwa pemberian nama tersebut berkonotasi sektarian, 

karena Islam agama yang diperjuangkan adalah Rahmatan lil alamîn, 

                                                             
15

 Al-Qur’an dan terjemahan Departemen Agama RI. Semarang: CV Toha Putra, hlm. 67 
16 Al-Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab, Dialog FPI Amar Ma’ruf  Nahi 

Mungkar, (Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah, cet ke-3, 2013), hlm. 128 
17

 Ibid, hlm. 128 
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lintas sektoral. Islam melarang umatnya memaksa umat lain masuk 

kedalam agama Islam.
18

 

Jadi jelas, bahwa pemberian nama organisasi dengan Front 

Pembela Islam adalah sebagai identitas perjuangan, yang dengan 

membaca namanya saja, maka secara spontan terlintas di benak 

mereka yang tidak kusut pemikiran dan tidak berkudis hatinya, bahwa 

organisasi ini siap berada di barisan terdepan untuk menegakkan 

Syari’at Islam. Sehingga identitas perjuangannya jelas dan mudah 

dipahami. 

b. Asas Front Pembela Islam 

FPI adalah organisasi amar ma’rȗf nahi mungkar yang 

berdasarkan islam dan beraqidahkan Ahlusunnah Wal Jama’ah. Islam 

dijadikan dasar organisasi, karena memang islam adalah agama yang 

kamil syamil sempurna lagi menyeluruh. Islam mengatur dari yang 

global maupun terperinci berbagai masalah dan tata cara kehidupan 

manusia. Sehingga bagi seorang muslim tidak mungkin melepaskan 

diri sesaat pun jua dari ikatan ajaran Islam.  

َٰت  تَِّبُعواَُٰخطُو تَٰ نُ ْواَٰاُْدُخُلواَِِٰفَٰالِسْلِمَٰك افًَّمَٰو ل  َٰء ام  َٰو َٰدَٰع ََٰٰمَْٰكَُٰل ََٰٰهَُٰنََّٰإََِٰٰنَٰط َٰيَْٰالشَََّٰٰي أ َٰيُ ه اَٰال ِذْين 
ْيَُٰبَِٰمَُٰ  

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam 

islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-

langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata 

bagimu.
19

 

Ahlusunnah wal Jama’ah sebagai aqidah organisasi, akan 

menjadi benteng kokoh bagi perjuangan organisasi dari segala 

pemikiran dan keyakinan yang sesat lagi menyesatkan, dengan 

Ahlusunnah wal Jama’ah sebagai dasar organisasi mewajibkan untuk 

berpegang teguh kepada al-Qur’an dan Sunnah. 

Organisasi ini wajib menjunjung tinggi persatuan, kesatuan, 

dan persaudaraan umat Islam. Karenanya tidak ada tempat dalam 

                                                             
18 Al-Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab, Dialog FPI Amar Ma’ruf  Nahi 

Mungkar,(Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah, cet ke-3, 2013). hlm. 132 
19

 Al-Qur’an dan terjemahan Departemen Agama RI. Semarang: CV Toha Putra, hlm. 32 
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organisasi ini bagi siapapun yang begitu mudah mengkafirkan dan 

menyesatkan saudara muslimnya hanya karena khilafiyah di antara 

mereka. Dan sudah menjadi karakter Ahlu Sunnah Wal Jama’ah untuk 

senantiasa mencintai Rasulullah Muhammad SAW dan segenap 

keluarganya termasuk para isteri dan keturunannya, serta seluruh 

sahabatnya dan segenap tabi’in dan tabi’ut tabi’in yang mengikuitinya, 

karena tidak ada tempat dalam organisasi ini bagi siapapun yang 

membenci keluarga Nabi SAW. Termasuk keluarga, sahabat, dan 

keturunannya.
20

 

Sudah menjadi ciri khas Ahlussunnah wal jama’ah untuk selalu 

menghormati para imam mazhab yang berpegang teguh pada al-Qur’an 

dan As-sunnah, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i 

dan Imam Ahmad. mereka adalah para imam yang menjadi bagian dari 

salaf yang sholeh. Karenan itu, Ahlusunnah pun selalu menghargai 

para pengikutnya. disamping itu, Ahlussunnah wal jama’ah selalu 

membuka pintu ijtihad sepanjang zaman bagi para ahlinya.
21

 

Dengan demikian FPI wajib menghormati mereka yang 

bermadzab kepada imam yang shaleh, dan wajib pula menghargai para 

mujtahid yang tidak bermadzab namun senantiasa menghormati para 

imam madzab beserta pengikutnya. Karenanya, tidak ada tempat bagi 

FPI bagi siapapun yang anti madzab yaitu mereka yang selalu 

menunjukkan sikap kebencian dan permusuhan terhadap para imam 

madzab beserta pengikutnya, yang terangterangan menyesatkan dan 

mengkafirkan para penganut madzab. 

c. Visi dan Misi 

Sesuai dengan latar belakang pendiriannya, maka FPI 

mempunyai sudut pandang yang menjadi kerangka berfikir organisasi, 

bahwa penegakan amar ma’rȗf nahi mungkar adalah satu-satunya 

solusi untuk menjauhkan kedzaliman dan kemungkaran. Tanpa 

                                                             
20 Al-Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab, Dialog FPI Amar Ma’ruf  Nahi 

Mungkar, (Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah, cet ke-3, 2013), hlm. 139 
21

 Ibid, hlm. 140 
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menegakkan amar ma’rȗf nahi mungkar, mustahil kedzaliman dan 

kemungkaran akan sirna dari kehidupan umat manusia di dunia.
22

 

FPI bermaksud menegakkan amar ma’rȗf nahi mungkar secara 

kaffah di segenap sektor kehidupan, dengan tujuan menciptakann umat 

shalih yang hidup dalam baldah thoyyibah dengan limpahan 

keberkahan dan keridhoan Allah SWT. 

d. Pedoman 

Pedoman organisasi yang dirumuskan para pendiri FPI 

mengadopsi seratus persen rumusan Hasan Al-Banna, pendiri 

organisasi Ikhwanul Muslimin.
23

 Rumusan Al-Banna yang diadopsi 

FPI adalah:  

1) Allah adalah tujuan kami, semua program dan segala bentuk 

kegiatan dalam perjuangan FPI harus berdiri atas dasar niat yang 

ikhlas karena Allah, maksud dari pengertian ini adalah segala 

bentuk pemikiran dan aksi yang dijalankan oleh FPI merupakan 

bagian dari ibadah kepada Allah. 

Allah SWT berfirman dalam surah Ad-Dzariyat ayat 56 

َٰلِي  ْعُبُدْون َٰ َِٰالَّ َْٰاِلْنس   و م اَٰخ ل ْقُطَْٰاحِلنََّٰو 
Artinya: Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka beribadah kepada-Ku.
24

 

2) Muhammad Rasulullah adalah teladan kami. Artinya, segala 

perilaku Nabi Muhammad SAW harus dijadikan pedoman, tidak 

hanya dalam masalah ibadah, tapi juga seluruh perilaku hidup. 

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 

َٰل ُكْمَِِٰفَٰر ُسْولَٰ َٰر َٰك َٰذ َٰو ََٰٰر َٰخَٰل َٰاََْٰٰم َٰوَْٰي  َٰالَْٰو ََٰٰالل ََٰٰوَٰحَُٰرَْٰي  ََٰٰان َٰك َََٰٰٰنَٰم َٰلََِٰٰمٌَٰن َٰس َٰح ََٰٰةٌَٰو َٰسَْٰأََُٰٰاللََِٰٰل ق ْدَٰك ان 
ْيَٰثَِٰك َََٰٰٰالل َٰ  

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri 

tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 

                                                             
22 Al-Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab, Dialog FPI Amar Ma’ruf  Nahi 

Mungkar, (Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah, cet ke-3, 2013), hlm. 142 
23

 Ibid, hlm. 143 
24

 Al-Qur’an dan terjemahan Departemen Agama RI. Semarang: CV Toha Putra,hlm. 522 
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mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Akhir 

dan dia banyak menyebut Allah.
25

 

3) Al-Qur’an adalah imam kami, artinya al-Qur’an merupakan 

petunjuk, pedoman, dan imam demi keselamatan dunia dan akhirat. 

Menjadikan al-Qur’an sebagai pedoman sudah berarti menjadikan 

hadits juga sebagai pedoman, sebab al-Qur’an tidak dapat dipahami 

dengan baik tanpa merujuk pada hadits Nabi. 

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2 
ََٰٰ َِٰفيِهَُٰهد ىَٰلِْلُمتَِّقْي  ر ْيب  َٰاْلِكت اُبَٰل  ذ ِلك   

Artinya: Inilah kitab (Al-Qur’an) yang tidak ada keraguan 

sedikitpun di dalamnya, sebagai petunjuk bagi 

orang-orang yang bertaqwa.
26

 

4) Jihad adalah jalan kami, yaitu mengerahkan segala kemampuan 

untuk menegakkan agama Allah. Pengertian jihad amat luas, 

mencakup seluruh sektor perjuangan, jihad bisa dilakukan dengan 

banyak cara, di antaranya jihad tenaga, jihad ilmu, jihad harta, 

jihad hati, jihad ibadah, jihad nafkah, dan sebagainya. 

5) Mati syahid adalah cita-cita kami, Rasulullah mendorong dan 

menganjurkan umatnya untuk mengharapkan syahadah (mati 

syahid), maka FPI menjadikan syahadah sebagai bagian penting 

dari cita-citanya. Mengharapkan syahadah mempunyai keterkaitan 

yang erat dalam penegakan amar ma’ruf nahi mungkar.
27

 

e. Sejarah DPW FPI Provinsi Riau 

FPI Wilayah Riau khususnya Dewan Pimpinan Daerah Front 

Pembela Islam (DPD-FPI) Kota Pekanbaru dibentuk pada tanggal 18 

Agustus 2005 di asrama haji Ciloto Cianjur Jawa Barat. Adapun 

peresmian FPI Kota Pekanbaru pada 15 Desember 2005. Hal  itu, 

bertempat di hotel Mona Plaza. Dalam acara pelantikan pengurus 

DPD-FPI Pekanbaru yang saat itu dipimpin oleh Ustadz Zulhusni 

Domo yang dihadiri oleh Ustadz Ahmad Sobri Lubis yang pada saat 

                                                             
25

 Al-Qur’an dan terjemahan Departemen Agama RI. Semarang: CV Toha Putra, hlm.420 
26 Ibid, hlm. 1 
27

 Al-Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab, Dialog FPI Amar Ma’ruf  Nahi 

Mungkar, (Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah, cet ke-3, 2013), hlm. 148 
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itu selaku sekretaris jenderal FPI pusat mewakili ketua umum FPI 

Habib Muhammad Rizieq Shihab untuk melantik pengurus FPI Kota 

Pekanbaru. Dan untuk saat ini yang menjabat sebagai  ketua Dewan 

Pimpinan wilayah Front Pembela Islam DPW FPI kota Pekanbaru 

yaitu Ustadz Muhammad Husni Thamrin yang diberi mandat dari 

Pusat setelah habis masa jabatan pemimpin yang lama.
28

 

Setelah FPI dinyatakan telah terdaftar sebagai ormas di 

Pekanbaru  maka secara bertahap FPI memulai pergerakannya dengan 

menjalankan amar ma’ruf seperti : mengadakan pengajian-pengajian, 

menyebarkan brosur dan buletin yang berisikan maklumat-maklumat 

dan himbauan kepada masyarakat untuk sama-sama menegakkan amar 

ma’ruf nahi munkar meskipun dalam organisasi yang berbeda, 

semenjak itu FPI mulai mendapat respon dari masyarakat, ada yang 

lagsung bersedia bergabung bersama FPI, dan bahkan ada juga yang 

hanya bersedia menjadi simpatisan.
29

 

f. Susunan Kepengurusan 

Front Pembela Islam merupakan organisasi masyarakat yang 

melakukan gerakan untuk mencapai tujuan bersama. Berikut adalah 

susunan kepengurusan Dewan Perwakilan Wilayah FPI kota 

Pekanbaru: 

Ketua Umum        : Ustadz Muhammad Husni Thamrin, M.T 

Sekretaris umum   : Ustadz Muhammad Arifin, M.Pd 

Bendahara Umum : Ustadz Agus Yuliarman, S.E 

Kepengurusan FPI Pekanbaru memiliki lima badan khusus, yaitu: 

1. Badan Investigasi Front disingkat BIF 

2. Badan Anti Teror disingkat BAT 

3. Badan Pengkaderan Front disingkat BPF 

4. Badan Ahli Front disingkat BAF 

                                                             
28

 Muhammad Husni Thamrin, Ketua FPI Kota Pekanbaru, wawancara, Pekanbaru, 14 

Januari 2020 
29

 Dikutip Dari Penjelasan Anggaran Dasar Tentang  Visi Dan Misi FPI, Kota Pekanbaru, 

Pasal. 6 
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5. Badan Amil Zakat disingkat BAZ 

 Organisasi FPI memiliki lima lembaga otonom, yaitu: 

1. Lembaga Dakwah Front disingkat LDF 

2. Lembaga Ekonomi Front disingkat LEF 

3. Lembaga Bantuan Hukum disingkat BHF 

4. Lembaga Pemantau Maksiat Front disingkat PMF 

5. Lembaga kemanusiaan Front bersama Hilal Merah Indonesia 

disingkat HILMI 

Organisasi FPI memiliki empat anak organisasi, yaitu: 

1. Laskar Pembela Islam disingkat LPI 

2. Mujahidah Pembela Islam disingkat MPI 

3. Front Mahasiswa Islam disingkat FMI 

4. Serikat Pekerja Front disingkat SPF 

 

B. Tinjauan Kepustakaan 

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah, serta menunjukkan 

keabsahan penelitian tentang karakteristik anshârullah dalam al-Qur’an ini, 

penulis mencoba melihat literatur yang memiliki tema berdekatan dengan 

penelitian ini. 

1. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta karya Abd Malik dengan judul 

Pemahaman Ayat-Ayat dan Hadits mengenai Amar Ma’rȗf Nahi Munkar 

menurut Front Pembela Islam (FPI. Persamaan antara skripsi ini dengan 

karya penulis yaitu berfokus kepada pemahaman organisasi FPI terhadap 

ayat-ayat al-Qur’an. Sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu skripsi 

Abd Malik lebih mengarahkan penelitiannya kepada pemahaman term 

amar ma’rȗf nahi mungkar.
30

 Sementara kajian saya ini menitikberatkan 

kepada praktik atau implementasi karakteristik anshârullah FPI Kota 

Pekanbaru.  

                                                             
30

 Abd Malik , Pemahaman ayat-ayat dan hadits mengenai amar am;ruf nahi mungkar 

menurut Front Pembela Islam, (Skripsi, UIN Sunan Kaljaga, 2007) 
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2. Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau karya Muhammad Yunus dengan 

judul Penerapan dakwah Amar ma’ruf nahi mungkar oleh DPD FPI Kota 

Pekanbaru. Persamaan antara skripsi tersebut dengan karya penulis adalah 

sama-sama meneliti FPI yang terletak di Kota Pekanbaru, sedangkan yang 

menjadi perbedaannya adalah skripsi ini terfokus pada metode dakwah 

yang dibawa oleh FPI dan term-term amar ma’rȗf nahi mungkar.
31

 Dari 

kajian ini saya mendapatkan data-data tentang FPI Pekanbaru terdahulu, 

juga tentang penerapan konsep amar ma’rȗf nahi mungkar itu sendiri di 

kota Pekanbaru. 

3. Skripsi UIN Raden Intan Lampung karya Ponco Wibowo dengan judul 

Politik dan Dakwah dalam Pandangan Fungsionaris DPW FPI Kota 

Bandar Lampung. Persamaan antara skripsi tersebut dengan karya penulis 

adalah sama-sama meneliti organisasi Front Pembela Islam, sedangkan 

yang menjadi perbedaannya adalah skripsi ini lebih membahas tentang 

perspektif pengurus FPI kota Bandar Lampung tentang politik dan 

hubungannya dengan dakwah Islam.
32

 Dari kajian tersebut, penulis dapat 

mengetahui tentang pengaruh dakwah dan politik kemasyarakatan dalam 

organisasi FPI. 

4. Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta karya Abdul Hakim Wahid dengan 

judul Model Pemahaman Front Pembela Islam (FPI) terhadap Al-Qur’an 

dan Hadist. Persamaan antara jurnal tersebut dengan karya penulis adalah 

berfokus pada pemahaman organisasi FPI terhadap ayat-ayat al-Qur’an, 

sedangkan yang menjadi perbedaanya adalah jurnal Abdul Hakim Wahid 

lebih berfokus pada ayat-ayat amar ma’rȗf nahi mungkar dengan 

melakukan pendekatan semantik terhadap buku Dialog FPI-Amar ma’rȗf 

nahi mungkar.
33

 Dari kajian ini penulis dapat mengetahui tentang 

                                                             
31 Muhammad Yunus, Metode dakwah Amar Ma’ruf Nahi Mungkar DPD FPI Kota 

Pekanbaru, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2018) 
32 Ponco Wibowo, Politik dan Dakwah dalam Pandangan Fungsionaris DPW FPI Kota 

Bandar Lampung, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017) 
33

 Abdul Hakim Wahid, Model Pemahaman Front Pembela Islam terhadap Al-Qur’an 

dan Hadits, (Jurnal, Jakarta, 2018) 
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bagaimana persepsi dan penafsiran ayat al-Qur’an dan Hadits di dalam 

literatur FPI. 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberi 

jabaran terhadap kerangka teoritis yang terdapat dalam penelitian. Hal ini 

sangat perlu supaya memudahkan penulis untuk melakukan pengukuran di 

lapangan. Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini yang akan dicari 

adalah implementasi makna Anshârullah dalam al-Qur’an oleh organisasi Front 

Pembela Islam di Kota Pekanbaru. 

Adapun indikator dari implementasi makna Anshârullah dalam al-

Qur’an oleh organisasi Front Pembela Islam tersebut adalah: 

1. Semangat para anggota FPI dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada 

Allah. 

2. Semangat para anggota FPI untuk menginfakkan harta dan tenaganya di 

jalan Allah. 

3. Semangat anggota FPI dalam menegakkan amar ma’rȗf nahi mungkar. 
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BAB III 

METODE PENULISAN 

A. Jenis Penelitian 

Berkenaan dengan pokok persoalan dalam penelitian ini adalah 

menganalisis pelaksanaan organisasi FPI berdasarkan karakteristik 

ansharullah dalam al-Qur’an, maka jenis penelitian ini mengkombinasikan 

antara penelitian lapangan (field research) dan studi pustaka (library 

research). Dimana studi pustaka digunakan untuk meneliti tentang 

karakteristik anshârullah dalam al-Qur’an dan penelitian lapangan digunakan 

untuk meneliti tentang proses pelaksanaan kegiatan organisasi FPI di kota 

Pekanbaru Provinsi Riau. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deksriptif 

kualitatif, metode deskriptif  kualitatif adalah suatu penulisan yang bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau 

kelompok tertentu antara suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat, 

kemudian menganalisis data tersebut.
1
 

 

B. Sumber Penelitian 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini dibagi dua jenis, 

yaitu sumber atau data primer dan data sekunder.  

1. Sumber data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau 

sumber pertama di lapangan, jadi data primer merupakan data yang 

diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber 

datanya. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus 

mengumpulkannya secara langsung, yakni informan yang akan 

diwawancara dan literatur yang berkaitan langsung dengan judul yang 

akan dibahas yaitu kitab-kitab tafsir, yaitu: Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim 

karya Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al-Manar karya Syeikh Muhammad 

Abduh dan Syeikh Muhammad Rasyid Ridho Tafsir Fi Zhilalil Qur’an 

karya Sayyid Qutb, Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, dan Tafsir Al-

                                                             
1
 Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif, 

(Surabaya: Airlangga University Press,2001), hlm. 58. 
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Misbah karya KH. Quraish Shihab. Termasuk di dalam sumber data primer 

adalah berbagai dokumen organisasi dan arsip kegiatan FPI Kota 

Pekanbaru 

2. Sumber data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

sumber kedua atau sumber sekunder, yakni berupa literatur atau berbagai 

referensi pelengkap yang membahas hal yang berkenaan dengan pokok 

permasalahan penelitian skripsi ini.  Gunanya untuk membantu 

memberikan latar belakang atau melengkapi informasi dan penjelasan dari 

data primer. 

 

C. Subyek dan Obyek Penelitian 

1. Subyek Penelitian  

Yang dimaksud dengan subyek penelitian, adalah orang, tempat, atau 

benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran.
2
 Adapun 

subyek penelitian dalam tulisan ini adalah organisasi Front Pembela Islam 

di Kota Pekanbaru. 

2. Obyek Penelitian 

Yang dimaksud obyek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran 

penelitian.
3
 Obyek penelitian juga diartikan denganpokok persoalan yang 

hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun 

obyek penelitian dalam tulisan ini adalah karakteristik anshârullah di 

dalam al-Qur’an. 

 

D. Populasi dan Sample 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari kemudia ditarik kesimpulan.
4
 Populasi dalam 

                                                             
2 Kubi, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Pn. BP, hlm. 862 
3
 Ibid, hlm. 622 

4 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung: Alfabeta, 2002) hlm. 57 
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penelitian ini adalah seluruh jajaran pengurus dan anggota FPI Kota 

Pekanbaru. 

2. Sample 

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Prinsip-prinsip dasar penentu sampel mengacu pada 

masalah teknis pelaksanaan dan kualitas produk yang dihasilkan, dalam 

penelitian ini sample yang dipilih haruslah betul-betul mempresentasikan 

keadaan populasi yang sesungguhnya.
5
 

Pengambilan sample digunakan jenis (purposive sampling), yaitu 

pemilihan sekelompok subyek yang didasarkan atau ciri-ciri atau sifat-sifat 

tertentu yang dipandang memiliki sangkut paut dengan yang diteliti.
6
 

Peneliti membutuhkan informasi dan data antara lain dari Ketua dan 

jajaran pengurus DPW FPI Kota Pekanbaru, serta beberapa anggota FPI 

Kota Pekanbaru yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan 

masalah penelitian ini. 

 

E. Informan atau Narasumber 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif (data 

yang berbentuk data, kalimat, skema, dan gambar).
7
 Informan atau narasumbernya 

merupakan pengurus DPW FPI Kota Pekanbaru dan sejumlah anggota PFI Kota 

Pekanbaru.  

 

 

 

 

 

                                                             
5
 Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif, 

(Surabaya: Airlangga University Press,2001), hlm. 79 
6
 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1981) 

hlm. 42 
7
 Jani Arni, Metode Penelitian Tafsir, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013) hlm. 11 
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Tabel 1.1 

DAFTAR NARASUMBER DAN INFORMAN 

DAFTAR INFORMAN 

 

No 

 

 

Nama 

 

Umur 

 

 

Jabatan 

1 Muhammad Husni Thamrin 45 Ketua FPI Kota Pekanbaru 

2 M. Nurfajril 35 Badan Anti Teror FPI 

3 Rendi Rukmana 28 HILMI FPI 

4 Ariwibowo 38 Badan Anti Teror FPI 

5 Agus Nurmanto 30 Anggota 

6 Raja Saputra 28 Anggota 

7 Ahmad Hidayat 20 Anggota 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

tematik. Metode ini memiliki empat macam seperti tematik surah, tematik 

term, tematik konseptual dan tematik tokoh. Pada penelitian ini, penulis 

memilih metode tematik term, yakni metode kajian tematik yang secara 

khusus meneliti term (istilah-istilah) tertentu dalam al-Qur’an.
8
 

Adapun langkah-langkah pengumpulan data pada penelitian ini yaitu: 

1. Menentukan tema yang akan dibahas 

2. Mengumpulkan ayat-ayat al-Qur’an yang sesuai dengan tema 

3. Menyusun runtutan ayat yang sesuai dengan masa turunnya, disertai 

pengetahuan sebab turun ayat 

4. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan tema sebagai tambahan 

penjelasan 

5. Menyusun pembahasan penelitian 

Sedangkan untuk penelitian kualitatif, metode pengumpulan data yang 

akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Pertama, melakukan wawancara dengan mengacu pada 

                                                             
8
 Abdul Mustaqim, Metode penelitian Al-Qur’an dan Tafsir, (Jogjakarta: Idea 

Press,2015), Hlm.62 
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pedoman wawancara. Dalam penelitian ini wawancara merupakan data 

primer. Wawancara yang dilakukan bersifat struktur dan tak struktur. 

Wawancara ini bertujuan untuk menanyakan bagaimana pendapat, pandangan, 

persepsi dan sikap anggota FPI kota Pekanbaru dalam menjalankan kehidupan 

organisasi berdasarkan perintah al-Qur’an, dalam hal ini yaitu karakteristik 

anshârullah di dalam al-Qur’an. Informan yang akan di wawancarai adalah 

pimpinan atau pejabat yang ada dalam struktur organsisasi dan juga anggota 

organisasi masyarakat FPI yang terkait dengan topik permasalahan. 

Kedua, observasi. Observasi dilakukan untuk mendapatkan beberapa 

informasi mengenai kegiatan organisasi Front Pembela Islam kota Pekanbaru 

Provinsi Riau 

Ketiga, metode dokumentasi. Yang akan dipelajari pada metode ini 

adalah teks-teks dan foto-foto kegiatan yang berkaitan dengan topik 

penelitian. Teks-teks berupa arsip profil organisasi dan hal lain yang 

bersangkutan. Sedangkan dokumentasi foto memberikan informasi visual 

mengenai kegiatan yang dilakukan. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa yang akan dilakukan di dalam penelitian ini terdiri dari 

tiga tahap. Pertama, reduksi data, yakni peneliti melakukan pengumpulan dan 

pengelompokan data yang telah didapati sebelumnya. Semua data diseleksi 

dan dipilah-pilah sehingga didapatkan data-data yang sesuai dengan tujuan 

penelitian, menghasilkan ringkasan catatan yang berasal dari lapangan dan 

menyisihkan data yang dianggap tidak perlu.  

Kedua, penyajian (display) data. Yaitu mencantumkan uraian singkat 

antar kategori. Dimana penulis akan menjabarkan analisa dari data data yang 

telah didapat, seperti metode yang diterapkan, bagaimana proses pelaksanaan 

kegiatan hingga bagaimana hasil akhir yang didapatkan dari proses penelitian. 

Ketiga, verifikasi. Pada tahap ini, penulis akan melakukan interpretasi 

terhadap data yang telah diperoleh dan melalui tahap reduksi serta display data 

sehingga data yang telah didapat memiliki suatu kesimpulan. Dalam hal ini 
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penulis akan melihat kasus perkasus dan melakukan pengecekan terhadap 

hasil pengumpulan data dan menguji keabsahan data dengan menanyakan hal 

yang sama kepada informan lainnya ataupun dosen pembimbing. Proses ini 

juga menghasilkan sebuah analisa yang telah dikaitkan dengan kerangka teori 

yang ada dan menyajikan jawaban atau pemahaman terhadap rumusan 

masalah yang telah ditetapkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari kajian tentang karakteristik anshârullah menurut para mufassir, 

penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu: 

1.  Para penolong agama Allah atau yang disebut di dalam al-Qur’an sebagai 

anshârullah ini menurut para mufassir terdapat beberapa karaktersitik dan 

ciri-ciri. Karakteristik anshârullah tersebut adalah orang-orang yang selalu 

berusaha ingin selalu dekat kepada Allah, orang-orang yang berusaha 

menegakkan amar ma’rȗf nahi mungkar, orang-orang yang selalu tabah 

dan sabar terhadap gangguan dan cobaan, selalu mempunyai motivasi 

yang kuat dalam berdakwah mengajak orang-orang kepada Allah, serta 

mengorbankan harta dan jiwanya untuk Allah SWT. 

2. Implementasi organisasi Front Pembela Islam kota Pekanbaru terhadap 

karakteristik anshârullah di dalam al-Qur’an adalah FPI berusaha untuk 

mengajak anggota organisasinya dan masyarakat umum untuk lebih 

mendekati Allah dengan cara menuntut ilmu agama, dengan mengadakan 

majelis-majelis ilmu dan tabligh akbar. FPI menjalankan program 

kemanusiaan dengan membantu masyarakat yang tertimpa bencana dan 

musibah, menginfakkan tenaga dan hartanya untuk membantu sesama 

muslim dalam rangka berdakwah kepada jalan Allah. FPI menjadikan 

tujuan organisasinya sebagai jalan beramar ma’rȗf nahi mungkar agar 

menjadi garda terdepan dalam meolong agama Allah, sesuai dengan nama 

organisasinya yaitu Front Pembela Islam. 

 

B. Saran 

Di akhir tulisan ini, penulis menitipkan beberapa buah saran untuk 

pembaca dan penelaah dengan harapan semoga Allah SWT memudahkan 

hamba-Nya meraih berjuta pintu kebaikan. Jadikanlah kitab suci al-Qur’an 

dan Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai kitab pembimbing untuk 

mencapai maksudnya Nur al-Qur’an ke dalam jiwa kita, sehingga kita 

66 
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menjadi seorang muslim yang mencukupi arti kata dengan Nur al-Qur’an itu 

sendiri. 

Setiap kita hendaklah menjadi penolong agama Allah, karena ini 

merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk selalu berdakwah, 

beramar ma’ruf nahi mungkar, sehingga kita menjadi orang-orang yang 

mendapat ridha Allah SWT di dunia dan akhirat. 

Penulis sadari bahwa pembahasan mengenai karakteristik anshârullah 

dalam al-Qur’an dan implementasinya oleh Front Pembela Islam kota 

Pekanbaru ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak hal-hal yang 

tidak dapat dijangkau oleh penulis karena terbatasnya kemampuan dan ilmu 

pengetahuan yang dimiliki. 

Untuk perlu dipahami, bahwa penelitian ini tidaklah mesti dijadikan 

sebagai titik akhir dari penelitian tentang masalah ini, maka sangatlah perlu 

dilakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut lagi, karena masih banyak 

yang belum dikaji. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

KARAKTERISTIK ANSHȂRULLAH DALAM AL-QUR’AN DAN IMPLEMENTASINYA 

OLEH ORGANISASI FRONT PEMBELA ISLAM DI KOTA PEKANBARU 

1. Bagaimana sejarah berdirinya FPI di kota Pekanbaru? 

2. Apa yang di maksud dengan anshârullah atau menolong agama Allah? 

3. Bagaimana FPI memandang kewajiban seorang Muslim dalam menolong agama Allah? 

4. Bagaimana upaya FPI dalam mengajak para anggotanya untuk dekat kepada Allah? 

5. Bagaimana FPI mengoptimalisasi peran anggotanya dalam menolong agama Allah? 

6. Bagaimana pandangan FPI tentang amar ma’rȗf nahi mungkar? 

7. Bagaimana FPI memandang pentingnya pentingnya pelaksanaan amar ma’rȗf nahi 

mungkar dalam usaha menolong agama Allah? 

 

 

 

 

  



 

 

Lampiran Foto-Foto Kegiatan FPI Kota Pekanbaru  

 

Gambar 1: Penulis Ketika Mewawancarai Ketua FPI Kota Pekanbaru 

Ustadz Muhammad Husni Thamrin di Markaz Syari’ah FPI Pada Tanggal 

14 Januari 2020. Sumber: Dokumen Pribadi. 

 

 

Gambar 2: Pengajian Mingguan Anggota FPI Bersama Imam FPI Riau 

 Habib Taufik Bin Aqil Assegaf di Pondok Pesantren Hudallah Pekanbaru,  

Pada Tanggal 9 Februari 2020. Sumber: Dokumen Pribadi. 



 

 

 

Gambar 3: Pengajian Bulanan Anggota FPI Bersama Ketua DPW FPI  

Ustadz Husni Thamrin di Markaz Syariah Jalan Melur Kota Pekanbaru 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Gambar 4: Pengajian Bulanan Anggota FPI Bersama Ketua DPW FPI  

Ustadz Husni Thamrin Pada Tanggal 29 Februari 2020 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 



 

 

 

Gambar 5: Aksi Penggalangan Dana Kemanusiaan Oleh HILMI-FPI  

Untuk Korban Bencana Banjir JABODETABEK Pada Tanggal 11 Januari 2020 

Di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru. 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

 

Gambar 6: Penyerahan Dana Kemanusiaan Dari HILMI-FPI Pekanbaru Kepada 

 Korban Banjir JABODETABEK Pada Tanggal 20 Januari 2020 di Bogor. 

Sumber: Dokumen FPI Pekanbaru. 

 



 

 

 

Gambar 7: Kegiatan Hisbah Atau Sweeping Untuk Menertibkan Malam Tahun Baru 

2020 Sesuai Himbauan Walikota Pekanbaru. 

Sumber: Dokumen FPI Pekanbaru. 

 

 

 

Gambar 8: FPI Mengingatkan Pemilik Tempat Hiburan Malam dan Masyarakat  Untuk 

Tidak Mengadakan Pesta Tahun Baru berdasarkan Himbauan Walikota Pekanbaru, 

Demi Meminimalisir Kemaksiatan. Sumber: Dokumen FPI Pekanbaru. 
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