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Bagian Ketujuhbelas

KESESATAN SYIAH
KESESETAN SYIf,H

Bandung. Buletin yang hadir di hadapan sidang
pembaca kali ini masih mengangkat Topik Utama
Kesesatan Syiah yang pada edisi-edisi sebelumnya
(Edisi 26-Xl), dipaparkan "Lima" penyimpangan ajaran
Syiah, maka pada edisi kali ini dipaparkan tentang
Pergerakan Syiah di lndonesia dan Penyebarannya.

Memahami pergerakan Syiah di lndonesia tidak
terpisah dari dinamika perkembangan Syiah di seluruh
dunia. Keyakinan dan pemdhaman serta ajaran yang
dikembangkan menunjukkan suatu "benang merah",
meski tidak sepenuhnya "monolitik" karena terdiri dari
berbagai sekte dalam kesatuan.

Piramida di bawah ini menunjukkan visualisasi dalam
sebuah skema cita-cita dan tujuan revolusi lran yang
termanifestasi dalam pergerakan Syiah di lndonesia.
Piramida social movement diawali dengan proses
pergerakan di bagian bawah piramida, menuju ke
puncak piramida sebagai lujuan tertinggi, penerapan
ajaran Syiah secara komprehensif melalui kekuasaan
politik.

Perhatikan skema berikut ini:

Dari Redaksi
Pembaca, kita

berh a rap mudah-
mudahan pemerintah kita
bisa melindungi hak-hak
warga negaranya
termasuk yang lebih
prinsip lagi melindungi
hak-hak warga negara
dalam berkeyakinan
terhadap agama yang
diakuidi negei ini.

Penistaan dan atau
penodaan te rh ad ap
agama oleh aliran-aliran
sesat inilah yang memicu
timbulnya konflik
horizontal yang bisa
meluas. Karena bagi
orang yang beriman,
aqidah adalah sesuatu
yang sangat prinsip dan
penting dalam
kehidupannya.

Semoga kita
senantiasa mam pu
mempertahankan lman
dan lslam dalam diri kita,
keluarga dan lingkungan
kita dari rongrongan
virus-virus aqidah dalam
bentuk munculnya aliran-
aliran sesat tak terkecuali
Syiah yang merupakan
virus paling beftahaya.
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Potensi Konflik Syiah dan tslam
di lndonesia

Mencermati konflik dan potensi
konflik Syiah dan lslam di lndonesia
dapat dilakukan dengan mencoba
memahami momentum sporadis relasi
keduanya, ba ik terkait ajaran
transendental (ruhiyah), maupun
muamalah kedua kelompok ini.

Berikut ini beberapa catatan
tentang momentum konflik secara
kronologis:

1. Pembakaran Ponpes Al-Hadi,
Desa Brokoh, Wonotunggal,
Kabupaten Bata n g Jawa
Tengah, 14 April 2000. lnsiden
ini mengakibatkan. 3 rumah
hancur, 1 mobil dirusak, dan 'l

gudang material bangunan
dibakar massa. Kepala Humas
Pemda Bata n g, Agung
Prasetyo, mengatakan
sebenarnya keberadaan
Ponpes Al-Hadi itu suda h
dilarang oleh Kejari Batang
dengari surat tertanggal 3 April
2000. Larangan itu berdasarkan
permintaan masyarakat yang
tidak menghendaki adanya
aliran Syiah. Namun, tanpa ada
koordinasi dengan Pemda
Batang dan aparat terkait
lainnya, pihak Ponpes Al-Hadi
mendirikan cabang ponpes dan
melakukan kegiatannya di
tempat itu, tegasnya.

2. DemoAnti Syiah diJawa Timur,

yaitu pada 24 Desember 2006
sehingga menghancurkan 3
rumah, 1 mushola, dan 1 mobil
milik Ketua IJABI setempat.
Sebelumnya, pada pertengahan
November 2006, di Bondowoso
terjadi kerusuhan sosial yang
melibatkan komunitas Syiah.
Konflik berawal ketika Kiai AM
melakukan ijtima' pada majelis
zikir rutin masyarakat
Kecamatan Jambesari
Bondowoso. Bersamaan
dengan itu, kelompok Syiah
yang dimotori IJABI cabang
Bondowoso dipimpin oleh Bakir
Muhammad Al-Habsyi
menggelar ritual Doa Kumail,
yang rutin dilakukan setiap
malam Jum'at di Ponpes binaan
Kiai Musawir.
Pada 9 April 2007, Syiah di
Desa Karang Gayam,
Kecamatan Omben, Kabupaten
Sampang Madura ketika akan
menggelar peringatan Maulid
Nabi Muhammad ditentang oleh
ke lom pok ASWAJA ya ng
berusaha membubarkan acara
tersebut. Massa ASWAJA
adalah penduduk lokal plus
daerah lain yaitu Batu Biru
(Pimpinan Ustadz AA),
Sumenep, Waru, dan Pasean.
Pada 20 April 2007, beberapa

3.

4.
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5.

organisasi massa lslam (Persis
Muhammadiyah, ruU) dan
Pesantren yang berada di
bawa'h naungannya dan
menamakan d iri HAMAS
berjumlah sekitar 2000 orang,
dipimpin Habib Umar Assegaf
berencana akan mendatangi
Pesantren YAPI Bangil Jawa
Timur. Karena YAPI diduga kuat
sebagai agen pengkaderan
Syiah.

Pada 13 Januari 2008, sekitar
pukul 20.00 WlT, kurang lebih
200 orang melakukan
pembubaran kegiatan kelompok
Syiah di Yayasan Al-Qurba yang
dimotori oleh Hasyim Umar di
Dusun Kebun Ruek, Kecamatan
Ampenan, Lombok Barat Nusa
Tenggara Barat dalam rangka
memperingati Hari Asyura.
Pada 29 Desember 201'l .

orang-orang lslam di Sampang
hilang kesabaran dan
membakar fasilitas rumah dan
mushalla pemimpin Syiah Tajul
Muluk di desa Karang Gayam,
Kecamalan Omben, Kabupaten
Sampang Madura. Dalam
pandangan kaum muslimin
Sampang, Tajul Mutuk ingkar
janji untuk tidak menyebarkan
ajaran Syiah di Karang Gayam
Omben sejak tahun 2006.

Dalam konflik itu tidak ada
korban jiwa. Warga Syiah
diungsikan [e Gedung Olah
Raga Sampang.

7. Pada 26 Agustus 2012, konflik
horizontal lslam-Syiah pecah
lagi di Omben Sampang dan
menyebabkan seorang
meninggal dunia yang dipicu
oleh penghadangan anak-anak
pengungsi Syiah di Sampang
yang hendak kembali ke
Pesantren YAPI Bangil yang
menjadi pusat pendidikan dan
pengkaderan Syiah di Jawa
Timur

Konflik yang terjadi, meski tidak
semuanya mengemuka dan berskala
nasional, perlu di dalami penyebab
utama konflik. Pemahaman tentang
penyebab utama konflik dapat
membantu, membaca sejauh mana
solusi yang harus diambil oleh berbagai
fihak.

Semoga pihak yang benrvajib segera
mengambil langkah-langkah yang
tegas terhadap aliran-aliran sesat yang
bermunculan di negeri ini yang dapat
mengganggu keamanan dan
kenyamanan kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.

(Tardjono Abu Muas,,,, Sumber: Buku
Panduan MUI: Mengenal dan Mewaspadai
Peyimpangan Syiah di lndonesia).
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