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ABSTRAK 

Fikri Aulia: Pelaksanaan Asas, Visi Dan Misi Front Pembela Islam (FPI) Dalam 

Prespektif Siyasah Dusturiyah. 

Organsisasi masyarakat (Ormas) diatur oleh Negara Republik Indonesia 

sebagai bagian dari wadah kebebasan dalam berkumpul, berserikat, dan 

menyampaikan pendapat warga negara di dalam Negara yang demokratis. Namun 

dalam pendirian sebuah organisasi masyarakat, tak jarang memiliki ciri khas 

tertentu dan tak khayal menimbulkan dinamika nasional yang berseberangan dari 

kesepakatan bangsa Indonesia dalam bernegara. FPI ialah salah satu ormas yang 

dipandang keras dalam menjalankan kewajibannya sebagai ormas sampai saat ini. 

Karena banyak aksi – aksinya yang dipandang kurang mencerminkan sisi 

keindahan Islam yaitu rahmatan lil‘alamin. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan asas, visi dan misi Front Pembela Islam (FPI), kemudian bagaimana 

pandangan beberapa tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan asas, visi dan misi 

Front Pembela Islam (FPI), dan bagaimana tinjauan dari Siyasah Dusturiyah 

terhadap pelaksanaan asas, visi dan misi Front Pembela Islam (FPI).  

 Penulisan ini dilandasi oleh kerangka pemikiran bahwa dasar pendirian 

dan pelaksanaan sebuah organisasi masyarakat Agama ialah berdasarkan pola 

pikir dan perilaku efisien yang diulang terus-menerus untuk mencapai kebaikan. 

Tujuan akhir organisasi keagamaan ialah mencari kebaikan. Akan tetapi Ormas 

tetap harus mengikuti aturan yang tercantum dalam Anggaran dasar dan Anggaran 

rumah tangga (Ad/Art) agar tercapainya tujuan organisasi tersebut. 

Pada penelitian ini menggunakan prosedur kualitatif yang digunakan 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan berupa 

observasi, konsep tertulis atau lisan dari orang-orang disebut dengan wawancara, 

studi pustaka. Adapun langkah-langkah penelitiannya meliputi: Menelaah semua 

data yang telah terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder serta 

dianalisis dengan metode kualitatif terhadap fenomena yang terjadi dilapangan. 

Melalui data-data yang telah diperoleh dapat dikemukakan bahwa hasil 

penelitian ini adalah (i)Pelakasanan asas, serta visi dan misi organisasi masyarakat 

FPI, memiliki aturan organisasi yang memiliki semangat dakwah, amar ma’ruf 

nahyi munkar, dan jihad dalam menegakkan syariat Islam di Indonesia, serta  

memperjuangkan dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

(ii)Pandangan berbagai tokoh masyarakat mengenai FPI bermacam-macam, ada 

yang memandang gerakan FPI sebagai stimulus dalam perjuangan Islam ada juga 

yang memandang FPI sebagaimana ormas pada umumnya. (iii)Tidak ada 

perbedaan secara signifikan mengenai pelaksanan asas, visi dan misi FPI jika 

dilihat dari kaca mata siyasah duturiyah, karena dalam siyasah dusturiyah 

kemashlatan umat merupakan tujuan dari adanya berbagai golongan yang tercipta 

atas dasar semangat persatuan dalam menegakkan panji Islam, dan itu semua 

merupakan pedoman FPI dalam menjalankan organisasi masyarakat secara Islami. 


