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Pengantar

S

edih, marah, galau, dan seabrek perasaan
yang sama semuanya tumplek blek dalam
diri saya saat mendengar tragedi Sampang
jilid II. Tak ada yang bisa saya lakukan kecuali
mengirim sepotong doa untuk mereka yang
dizalimi di Sampang. Rumah-rumah mazhlumîn
Sampang dibakar oleh para perusuh dengan
teriakkan takbir, Allahu Akbar. Dengan fatwa
MUI Sampang para perusuh seperti memperoleh
legitimasi agama untuk merusak, membakar, dan
bahkan membunuh orang yang tak berdosa.
Dalam perkembangan Sampang, saya ber
kesimpulan, setidaknya ada 3 pihak yang ikut
bermain dalam kasus ini. Pertama, para kriminal
di bawah komando Rais yang entah sampai mana
proses mereka di Mapolda Jatim sekarang. Kedua,
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MUI Sampang dan Jatim yang dengan fatwa
pesanan sponsornya memprovokasi massa untuk
berbuat anarkis. Ketiga, para pendukung fatwa
sesat tersebut yang dengan menghalalkan segala
cara mereka menyebarkan virus-virus kebencian
dan permusuhan antarsesama umat Islam melalui
pelbagai media dukungan sponsor mereka.
Sebagai warga negara yang taat hukum, saya
tidak usah untuk nimbrung mengurusi para
kriminal yang melanggar hukum. Kita serahkan
penanganan Rais cs kepada aparat penegak hukum.
Saya yakin aparat kita masih ada yang memiliki
hati nurani untuk menegakkan kebenaran dengan
menghukum para pelaku kriminal sesuai dengan
undang-undang yang berlaku di negri kita tercinta
ini. Bahasa kriminal harus dihadapi dengan bahasa
hukum.
Para pelaku kriminal tersebut berbuat anarkis
karena merasa telah memperoleh lampu hijau
dari para provokator yang bergabung dalam MUI
Sampang dan Jatim. Dan kelak provokasi mereka
didukung oleh golongan ketiga, yaitu mereka
yang mengklaim sebagai pengurus MUI pusat
dan LSM baru yang memang khusus didirikan
untuk menebar virus kebencian antarsesama
umat Islam, saya sebut saja namanya, MIUMI.
Dalam menjalankan misi sponsornya, dua
kelompok yang terakhir ini melakukan aksinya
dengan memakai bahasa agama. Karena itu untuk
menghadapinya juga harus dengan memakai
bahasa agama. Dan untuk merekalah catatan
singkat ini saya buat. Pada awalnya saya berbaik
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sangka, mereka melakukan semua itu mungkin
karena ketidaktahuan mereka akan pentingnya
nilai ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan
seiring dengan perjalanan waktu, hidayah Allah
akan membuka mata hati mereka untuk melihat
siapa musuh Islam yang sebenarnya.
Tapi, dugaan saya salah. Mereka malah gencar
memprovokasi umat. Dengan memakai pelbagai
cara dan media, mereka menjual ‘dagangan’
mereka ke seluruh pelosok negri. Karena aksi jual
mereka saya pun berinisiatif untuk membelinya.
Dan catatan ini saya buat untuk membeli ‘da
gangan’ mereka. Saya tulis buku ini bukan untuk
mendiskreditkan siapa saja yang namanya saya
sebut. Saya hanya mengikuti permainan dan
tawaran mereka saja berapa pun ‘harga’ yang
mereka inginkan. “Wani piro?”
Saya yakin masih banyak orang-orang yang
tulus mengabdi di institusi yang saya sebut dalam
buku ini. Mereka-mereka itulah kaum ulama
dan intelektual yang sejati. Ketinggian ilmu dan
kebersihan hati mereka tidak lantas membuat
mereka mengumbar kata sesat di media massa
dan/atau mimbar. Semakin tinggi ilmu mereka
semakin rendah mereka di hadapan Allah. Bahwa
hanya Tuhan Allah-lah yang berhak menentukan
seseorang itu sesat dan bukan manusia seperti
dirinya. Karena itu, meskipun mereka berada
dalam institusi yang saya sebut, tulisan ini tidak
ditujukan untuk mereka yang benar-benar sebagai
ulama dan intelektual sejati.
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Tulisan ini saya buat untuk orang yang
gemar mengumbar kata sesat. Dia yang masih
mengalami puberitas intelektual. Dia yang ingin
menunjukkan jati dirinya dengan suaranya yang
nyaring tapi sebenarnya tong kosong. Dia yang
merasa paling benar sendiri yang menganggap
lainnya sesat. Dan, pada akhirnya, dia yang kelak
akan masuk surga sendirian karena dialah yang
paling benar dan lainnya di neraka karena mereka
sesat. Untuk orang seperti mereka buku ini saya
persembahkan.
Dalam pengantar ini saya hanya ingin me
ngatakan bahwa warga negara Indonesia tidak ada
yang menjadi Syiah karena keturunan. Mereka
memilih Syiah sebagai jalan hidup setelah me
lewati laku spiritual dan intelektual yang panjang
dan melelahkan. Maka, konsekwensi dari pilihan
hidup akan dihadapi dengan semangat Karbala.
Spirit syahadah Imam Husein menjadi inspirasi
perjuangan mereka. Mengalir seperti aliran darah
dalam tubuh mereka.
Penganut Syiah selalu mengedepankan ke
kuatan logika dalam mempertahankan keya
kinannya. Kalaupun terpaksa harus memakai
logika kekuatan maka motto kullu yawmin ‘âsyûra
kullu ardhin karbalâ (setiap hari adalah asyura
dan setiap bumi adalah Karbala) menginspirasi
mereka dalam membabat habis siapa saja yang
menghalangi jalannya. Saya kira, tidak perlu kita
hadirkan ‘Karbala’ di negri ini. Karena itu hentikan
hasutan, fitnah, dan provokasi yang menyesatkan
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Syiah. Tutuplah sejarah kelam pertikaian
antarmazhab yang hanya menguntungkan mu
suh bersama umat Islam. Perbedaan paham
dan tafsir harus dihadapi dengan lapang dada,
bukan dengan busung dada. Diskusikan segala
perbedaan dengan cara cerdas bukan dengan cara
sesat menyesatkan.
Wal akhîr, siapa pun Anda yang tidak ber
kenan dengan buku ini, silahkan layangkan
surat silaturrahmi Anda. Mudah-mudahan kita
bisa menjalin ukhuwah Islamiyah yang sejati.
Masih banyak PR yang harus kita kerjakan untuk
kejayaan Islam dan Kaum Muslim. Li’izzi al-islâm
wa al-muslimîn.
Bandung, Mawlid al-Rasûl
shallallâhu ‘alaihi wa âlihi wa sallam.
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Bab I
Kesesatan Sunni-Syiah:
Catatan untuk MUI

S

ampang membara. Fatwa MUI Jatim pe
nyulutnya. Ma’ruf Amin mendukungnya.
Jalaluddin Rakhmat mempertanyakannya.
Itulah gambaran polemik yang sempat me
nyeruak di rubrik opini salah satu harian nasio
nal. Bermula dari tulisan Ma’ruf Amin yang
mendukung fatwa MUI Sampang dan MUI Jatim
yang menyatakan bahwa mazhab Syiah bersifat
sesat dan menyesatkan.1 Jalaluddin Rakhmat me
nanggapinya di harian yang sama.2
Gayung bersambut. Kang Jalal dikeroyok oleh
rekan-rekan sejawat Ma’ruf Amin di MUI Pusat.
Tengku Zulkarnain menyokong Ma’ruf Amin.3
Seolah tak mau ketinggalan Mohammad Baharun,
Ketua Komisi Hukum MUI, ikut mendukung
atasannya.4 Perang opini melebar ke medan lain.
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Majalah Hidayatullah ikut menyerang Kang Jalal
dengan menurunkan artikel besutan Fahmi Salim,
anggota Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI
Pusat. MIUMI (Majelis Intelektual dan Ulama
Muda Indonesia), LSM baru bikinan Hamid
Fahmi Zarkasyi, putra pendiri Pondok Modern
Gontor, ikut menyebarkan artikel Fahmi Salim di
situs resminya.5
Polemik Republika muncul atas dukungan
beberapa personel MUI Pusat terhadap fatwa
MUI Jatim tentang Syiah. Barangkali karena
keterbatasan ruang, kedua belah pihak yang
terlibat tidak menyertakan rujukan argumentasi
masing-masing. Kita pun tidak tahu isi fatwa
yang dipolemikkan. Karena itu di sini saya
mencoba untuk melihat fatwa MUI Jatim secara
komprehensif.
Mengapa Syiah disesatkan? Apa pertimbangan
MUI Jatim? Bukankah Allah Tuhannya Syiah
Tuhan MUI Jatim juga? Bukankah Muhammad
nabinya Syiah, nabi mereka juga? Ka’bah
kiblatnya Syiahn kiblat mereka juga? Al-Qur’an
kitab sucinya Syiah, juga kitab sucinya mereka
yang menyesatkan Syiah? Ada apa dengan Syiah?
Mengapa mereka begitu dimusuhi?

FATWA SESAT
Dalam sanggahannya terhadap tulisan Kang
Jalal, Tengku Zulkarnain (Selanjutnya TZ) me
nyebut ajaran Syiah yang dibawa Tajul Muluk
sesat dan menyesatkan. Inilah yang disebut TZ
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dan yang lainnya sebagai akar masalah yang
diabaikan Kang Jalal. Menurut TZ, masyarakat
Sampang resah dengan keberadaan Tajul Muluk.
Mereka kemudian melapor ke MUI setempat
dan meminta fatwa tentang ajaran ‘baru’ yang
dibawa Tajul. Setelah melakukan investigasi
secara menyeluruh, akhirnya ditemukan paling
tidak 14 poin yang dinilai sesat dan meresahkan
umat. “Salah satunya ditemukannya fakta bahwa
ajaran ini mencaci para sahabat, terutama Abu
Bakar dan Umar,” Tulis TZ.
Kalimat terakhir TZ perlu digarisbawahi.
Kata-kata mencaci para sahabat seringkali menjadi
isu utama dalam diskusi tentang Syiah. Dengan
bahasa lain, Mohammad Baharun menyebutnya
dengan fenomena diskualifikasi terhadap para
sahabat dan istri Nabi, selain tahrîf al-Qur‘an yang
juga seringkali diangkat dalam polemik tentang
Syiah, tak terkecuali oleh Ketua Komisi Hukum
MUI Pusat ini.
Senada dengan dua sejawatnya di MUI Pusat,
Fahmi Salim juga mendukung fatwa MUI Jatim.
Menurutnya, sebelum MUI Jatim mengeluarkan
fatwa tersebut, MUI Sampang telah terlebih
dahulu menfatwakan kesesatan Syiah yang dibawa
oleh Tajul Muluk. Fatwa yang dikeluarkan di
Sampang tanggal 8 Saffar 1433 H /1 Januari 2012
dalam konsiderannya menyebutkan bahwa Tajul
Muluk telah menyebarkan ajaran-ajaran yang
terindikasi menyimpang dari ajaran Islam sebagai
berikut:
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a. Meyakini ucapan 12 imam sebagai wahyu.
b. Al-Qur’an yang ada saat ini dianggap sudah
tidak orisinil.
c. Melaknat Sahabat Nabi Muhammad, Abu
Bakar, Umar dan Usman.
d. Shalat Jum‘at tidak wajib.
e. Haji tidak wajib ke Makkah, cukup ke
Karbala.
f. Nikah Mut’ah dianggap Sunnah.
g. Hanya taat kepada Imam yang 12 dan
memusuhi musuh-musuhnya.
h. Shalat hanya dilakukan tiga waktu.
i. Aurat yang wajib ditutup hanya alat vital saja.
j. Shalat tarawih, dhuha dan puasa Ashura
haram.
MUI Jatim dalam pertimbangan fatwanya
menyebut beberapa poin yang intinya sama dengan
pertimbangan fatwa MUI Sampang. Menurut
MUI Jatim, ada perbedaan yang mendasar antara
Syiah dengan Ahlussunah wal Jamaah. Tidak saja
pada masalah furu’iyah tapi juga pada masalah
ushuliyah, di antaranya sebagai berikut:6
a. Hadis menuruf faham Syiah berbeda de
ngan pengertian Ahlussunah. Menurut
Syiah, hadis meliputi af ’al, aqwal, dan taqrir
yang disandarkan tidak hanya kepada Nabi
Muhammad Saw tetapi juga para imam yang
diklaim sebagai imam-imam Syiah.
b. Faham Syiah meyakini bahwa imam-imam
adalah ma’shum seperti Nabi.
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c. Faham Syiah memandang bahwa menegakkan
imamah termasuk masalah akidah dalam
agama.
d. Faham Syiah mengingkari otentisitas AlQur‘an dengan mengimani adanya tahrif AlQur‘an.
f. Faham Syiah meyakini turunnya wahyu
setelah Al-Qur‘an yakni disebut mushaf
Fatimah.
g. Syiah meyakini bahwa kebanyakan para
sahabat Rasulullah saw telah murtad sesudah
wafatnya Nabi, kecuali tiga orang saja.
i. Faham Syiah melecehkan sahabat Nabi saw
termasuk Abu Bakar ra dan Umar ra.
j. Faham Syiah membolehkan bahkan meng
anjurkan nikah mut’ah.
k. Ajaran Syiah melecehkan Nabi dan Ummul
Mukminin.
l. Ajaran Syiah menghalalkan darah Ahlus
sunah.
Beberapa poin di atas sebagiannya hanya
sekedar isu belaka yang tidak bisa dan tidak usah
dibuktikan secara akademis. Seperti poin (i) yang
menyebut aurat yang wajib ditutup hanya alat
vital saja. Atau poin (e) haji tidak wajib ke Mekkah
cukup ke Karbala. Saya sebut dua poin ini sekedar
isu isapan jempol karena akal sehat kita sulit untuk
menalarnya. Jangankan masyarakat akademis,
masyarakat awam saja mengetahui batas aurat
yang wajib ditutup dan kewajiban haji adalah ke
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Mekkah. Sungguh ironi bila isu-isu irrasional
menjadi pertimbangan fatwa Majelis Ulama.

BASIS IDEOLOGI SYIAH
DALAm REfERENSI SUNNI
Menurut Rasyidi, meski persoalan yang
diperdebatkan antara Sunni Syiah sudah ada
sejak lebih dari dua belas abad yang lalu, masih
ada yang relevan untuk dibahas pada masa
sekarang.7 Semua masalah yang diperdebatkan
itu, dalam pandangan Harun Nasution, sejatinya
bermuara pada persoalan suksesi setelah Nabi
dengan segala masalah ikutannya.8 Kelompok
Syiah menyebutnya Imamah. Kelompok Sunni
menyebutnya Khilafah.9 Sejatinya, polemik ini
tidak hanya melibatkan Sunni Syiah saja, tapi juga
melibatkan kelompok lain seperti Mu’tazilah,
Murjiah, Khawarij. Karena itu Harun Nasution
mempromosikan Islamic Studies dengan format
baru. Meninjau Islam dari berbagai aspek; sejarah,
teologi, fikih, sosial dan aspek lainnya yang tidak
sepi dari kritik.
H.M. Rasyidi adalah satu di antara banyak
tokoh yang mengkritisi pandangan Harun Na
sution. Bagi mantan Menteri Agama Pertama RI ini,
deskripsi pelbagai aliran kalam yang diusung Harun
sudah tidak relevan khususnya terkait dengan
kondisi umat Islam.10 Menonjolkan perbedaan
pendapat antara Asy’ariyah dan Mu’tazilah—
menurut Rasyidi—hanya melemahkan iman para
mahasiswa.11 Hanya terkait dengan keberadaan
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Syiah saja yang menurutnya masih relevan untuk
diperbincangkan saat ini, tidak terkecuali bagi kita
di Indonesia.12
Bagi mayoritas akademisi, Syiah tak ubahnya
seperti mazhab Islam yang lain. Tidak masalah
orang mau menjadi Syiah atau Sunni, Mu’tazilah
atau Murjiah, Jabariyah atau Qadariyah, Liberal
atau Literal. Tiap orang bebas menentukan
pilihannya. Toh semua aliran tersebut lahir dari
rahim ibu yang sama; Islam.13
Meski demikian masih saja muncul kesalah
pahaman di kalangan sebagian akademisi dalam
memandang Syiah, sebagai salah satu aliran
yang ada dalam Islam. Kesalahpahaman itu bisa
berakibat fatal ketika kemudian dijadikan amunisi
oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab
untuk menegasikan mazhab Syiah. Setidaknya hal
itu dilakukan oleh Prof. Dr. Mohammad Baharun
(selanjutnya disebut MB) dalam kedudukannya
sebagai Ketua Komisi Hukum MUI Pusat.
Pada bagian ini saya akan melacak Imamah
sebagai akar ideologi Syiah, yang dalam keputusan
MUI Sampang poin a dianggap menyimpang dari
ajaran Islam. Tema ini juga terkait dengan poin
a, b, c dalam pertimbangan fatwa MUI Jatim.
Syiah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah
Syiah Imamiah Itsna Asyariyah, atau Syiah Ja’fari.
Dalam tradisi Islam, penyebutan kata Syiah
seringkali ditujukan kepada kelompok ini, bukan
kepada kelompok yang lain.14
Syiah meyakini bahwa bumi tidak boleh
kosong dari seorang pembawa hujjah atas
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kebenaran Allah (al-qâ‘im lillâhi bi al-hujjah).15
Karena itu Allah mengutus para Rasul menjadi
hujjah bagi umat manusia. Para Rasul terdahulu
diutus membawa ajaran khusus untuk umatnya
saja. Sedangkan Muhammad Rasulullah diutus
untuk seluruh umat manusia. Sampai pada poin ini
baik Sunni maupun Syiah sama-sama menyepakati
Nubuwah Muhammad sebagai penutup ajaran
langit. Perbedaan keduanya terletak pada mâ ba‘da
al-nubuwwah. Siapa yang menjadi hujjah Allah
ba‘da wafâti khâtami al-nabiyyîn?
Dalam pandangan Syiah, umat manusia
sepeninggal Muhammad tidak akan dibiarkan
tanpa bimbingan hujjah Allah. Ia adalah Imam
yang bertugas memandu umat manusia ke jalan
yang benar. Manusia tidak akan dibiarkan tertatihtatih mengarungi gelapnya kehidupan dunia,
berkeliaran bagaikan anak ayam yang kehilangan
induknya. Karena hal itu bertentangan dengan
kasih sayang dan kelembuatan Allah Swt. Dan
Imamah adalah wujud nyata dari kelembutan
Allah pada manusia setelah ditinggal para Nabi.16
Keyakinan seperti ini tampak jelas dalam sabda
Ali kepada salah seorang muridnya yang bernama
Kumayl bin Ziyad:

“Demi Allah, bumi ini tidak akan pernah kosong dari
seorang petugas Allah pembawa hujjah-Nya. Baik
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yang tampak dan dikenal, maupun yang cemas terliput
oleh kezaliman atas dirinya. Dengannya, tidak akan
batal hujjah-hujjah Allah dan tanda-tanda kebenaranNya.”
Syiah tidak sendiri dalam keyakinannya.
Banyak riwayat Sunni yang mendukungnya. Bagi
Syiah, meninggalnya Nabi terakhir bukan berarti
terputusnya misi langit. Rasulullah memiliki
seorang washiy yang akan meneruskan misi
langit yang dibawanya. Washiy inilah yang akan
membimbing umat manusia ke jalan yang benar,
agar tidak tersesat jalan dan terjerumus ke dalam
kebatilan. Dan ternyata sistem wishâyah tidak
hanya berlaku pada Nabi Muhammad, tapi juga
berlaku pada para nabi sebelumnya. Ibnu Asakir
dalam Târîkh Dimishqa meriwayatkan sebagai
berikut:

“Setiap Nabi mempunyai seorang washi dan pewaris.
Sesungguhnya Ali adalah washiku dan pewarisku.”
Sabda Nabi berikut ini menguatkan hadis
di atas, Syiah menyebutnya dengan Hadis
Manzilah.

“Kedudukanmu di sisiku seperti Harun di sisi Musa.”
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Baik Sunni maupun Syiah sama-sama
mengakui validitas Hadis Manzilah. Tapi
mereka tidak sepakat dalam memahaminya.
Dalam pemahaman Syiah, hadis tersebut jelas
menunjukkan posisi Ali sebagai succesor Nabi.
Sebagaimana Harun dipilih sebagai pengganti
Musa, maka Ali juga dipilih sebagai pengganti
Muhammad. Tapi tidak demikian dalam pe
mahaman Sunni.17 Jadi masalahnya di sini pada
perbedaan interpretasi. Dalam masalah ini
semestinya tidak boleh ada klaim kebenaran
dan saling menyesatkan. Masing-masing pihak
memiliki kaca mata kebenaran yang berbeda
dengan pihak lain. Karena itu, tuduhan MUI Jatim
bahwa Syiah sesat karena meyakini Ali sebagai
pengganti Nabi adalah salah alamat. Dua hadis
di atas hanya sebagian kecil dari banyak riwayat
Ahlussunnah yang mendukung klaim Syiah.
Berikut ini akan saya sebutkan riwayat lain yang
memperkuat keyakinan Syiah yang dipandang
sesat oleh MUI Jatim.
Imam Muslim dalam adikaryanya meriwayat
kan hadis berikut dari beberapa jalur:
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“Bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Agama Islam akan
terus tegak hingga berlalunya dua belas khalifah.” Dia
juga meriwayatkan, “Perkara ini (Khilafah) harus
berada di tangan suku Quraisy, meskipun seandainya
manusia hanya tinggal dua orang saja.”18
Bukhari juga meriwayat hadis tersebut
dalam Kitab al-Ahkâm bab al-istikhlâf dengan
memakai kata amîr sebagai ganti kata khalîfah.
Selain keduanya hadis ini juga dibawakan oleh
al-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Hanbal dalam adi
karyanya masing-masing. Dan Abu Na’im dalam
Hilyah al-Awliyâ’, serta al-Suyuthi dalam Târîkh alKhulafâ’ adalah contoh dari sekian banyak tokoh
panutan Ahlussunah yang membawakan riwayat
ini. Banyaknya rawi yang meriwayatkan hadis ini
menempatkannya pada posisi mutawatir. Karena
itu, jangan heran bila banyak tokoh Ahlussunah
memberikan perhatian khusus dengan mentakhrij
dan mengomentarinya.19
Namun demikian kelompok Sunni kebi
ngunan dalam menafsirkan 12 khalifah yang
dimaksudkan Nabi. Karena para khalifah yang
mereka yakini jumlahnya jauh melebihi angka
12. Identifikasi 12 khalifah yang diusung oleh
Sunni pun beragam. Mereka tidak satu kata
dalam menentukan siapa yang masuk ke dalam top
twelve. Mereka bingung. Terjangkiti virus cognitive
dissonance. Menolak hadis ini, tidak mungkin.
Karena diriwayatkan oleh Bukhari Muslim.
Menolak riwayat keduanya sama saja dengan
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—meminjam istilah MB—mendiskualifikasi
mereka. Sementara menerima riwayat ini ber
tabrakan dengan fakta sejarah. Maju kena
mundur kena. Akhirnya solusi praktisnya dengan
melempar tuduhan kepada Syiah. Bahwa Syiah
lah yang membuat hadis ini. Seperti itulah yang
dilakukan oleh mufasir salafi, Ibnu Katsir (2: 34).
Berikut ini akan saya tunjukkan beberapa
tafsir Sunni yang saling bertabrakan terkait hadis
ini.
Pertama, Abu al-Abbas al-Qurthubi dalam alMufhim limâ Asykala min Talkhîsh Kitâb Muslim, 4:
8-9, komentar hadis 1398, menyebut tiga pendapat
dalam masalah ini. (1) Mereka adalah 4 khalifah
yang semuanya adil plus Umar bin Abdul Aziz.
Karena kurang maka harus ditambahkan beberapa
nama untuk menggenapi angka 12. Siapakah
mereka? Al-Qurthubi tidak bisa menyebutnya.
(2) Hadis ini adalah sinyal bagi masa kekuasaan
keturunan Umayyah. Pendukung pendapat ini
kemudian menghitung jumlah raja-raja mereka
dari kalangan non sahabat. Yang pertama mereka
sebut adalah Yazid bin Muawiyah, Muawiyah
bin Yazid. Ibnu Zubair tidak disebut karena ia
seorang Sahabat. Demikian juga Marwan bin
Hakam karena ia merampas kekuasaan Ibnu
Zubair. Kemudian berturut-turut Abdul Malik,
al-Walid, Sulaiman, Umar bin Abdul Aziz, Yazid
bin Abdul Malik, Hisyam bin Abdul Malik, alWalid bin Yazid, Yazid bin al-Walid, Ibrahim,
Marwan bin Muhammad. (3) Mereka adalah 12
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khalifah keturunan Quraisy yang berkuasa pada
satu masa dalam pelbagai wilayah yang berbedabeda. Seperti di Andalusia ada 6 orang yang
mengaku sebagai khalifah yang sah pada waktu
yang bersamaan dengan yang terjadi di Mesir dan
Baghdad.
Kedua, menurut komentator Sunan Abu
Daud, Abu al-Thayyib Muhammad Syams alHaq al-Adzim Abadi dalam ‘Awn al-Ma’bûd,
sekelompok tokoh di antaranya Abu Hatim dan
Ibnu Hibban menyebut Umar bin Abdul Aziz
sebagai yang terakhir dari 12 khalifah tersebut.
Ia sebut 4 khalifah yang terkenal, kemudian
Muawiyah, lalu putranya, Yazid, Muawiyah bin
Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin
Marwan, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin
Abdul Malik, dan terakhir Umar bin Abdul Aziz.
Ketiga, Ibnu Katsir dalam menafsirkan Qs
al-Maidah 12 (wa ba‘atsnâ minhum itsnâ ‘ashara
naqîban) juga menyebut 4 khalifah yang terkenal.
Karena jumlahnya harus 12 maka sebagian dari
Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah ia sebut
untuk menggenapkannya. Menariknya di sini
kemudian Ibnu Katsir menambahkan, “Bahwa
yang dimaksud dengan 12 khalifah tersebut
bukanlah 12 Imam yang diyakini oleh Syiah Itsna
‘Asyariah karena kebodohan mereka dan ceteknya
akal mereka.” Kata Ibnu Katsir, “li jahlihim wa
qillati ‘aqlihim.”
Keempat, al-Suyuthi dalam Târîkh al-Khulafâ’
menyebut 4 khalifah yang terkenal ditambah
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dengan al-Hasan, Muawiyah, Ibnu Zubair, dan
Umar bin Abdul Aziz. Ia sertakan al-Mahdi dari
Bani Abbasiyah yang menurutnya seperti Umar bin
Abdul Aziz dari Bani Umayah. Dua sisanya yang
masih ditunggu-tunggu. Salah satunya al-Mahdi
karena dari keturunan keluarga Muhammad Saw.
Lalu siapa yang ke-12? Sekiranya al-Suyuthi hidup
sampai abad ke-12 mungkin ia akan menyebut
ia adalah Muhammad bin Abdul Wahab, hingga
jumlahnya genap 12. Atau mungkinkah ia Mirza
Ghulam Ahmad?!
Ada beberapa catatan terhadap penafsiran 12
khalifah yang diusung para tokoh Ahlussunah di
atas. (1) Jika semua nama tersebut dikumpulkan
maka jumlahnya melebihi angka 12. (2) Namanama yang mereka masukkan sebagai bagian dari
12 khalifah tidaklah sama. Sesuai dengan selera
masing-masing. Menurut orang Jawa, “Sak pena’e
wudele dewe.” Karena mereka bingung menentukan
12 khalifah yang dimaksud.
Tidak demikian bagi Syiah. 12 khalifah yang
dimaksud hadis di atas menurut Syiah adalah
12 Imam yang mereka yakini sebagai hujjahhujjah Allah bagi umat manusia sepeninggal
Nabi. Di sini, sekali lagi, sejatinya Sunni-Syiah
telah bertemu. Apalagi dalam baris selanjutnya
hadis di atas menyebut hanya Suku Quraisy
yang berhak menjadi Khalifah. Argumentasi ini
pula yang dipakai oleh Abu Bakar dan Umar
dalam perdebatan Saqifah yang akhirnya mereka
menangkan.20
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Persoalan yang muncul adalah apakah semua
orang Quraisy berhak menyandang jabatan
prestisius ini? Dalam pandangan Syiah, tidak
semua orang Quraisy memenuhi kualifikasi
untuk menjadi khalifah pengganti Nabi, bahkan
dalam standar yang paling minim sekalipun.
Sebagai contoh, Muawiyah berasal dari Quraisy
yang seluruh hidupnya dihabiskan untuk
menentang dakwah Nabi Muhammad Saw. Dia
bersama ayahya, Abu Sufyan, dan mayoritas
keturunan Bani Umayyah masuk Islam secara
terpaksa dalam penaklukan Mekkah.21 Putranya,
Yazid, yang kemudian menggantikannya menjadi
khalifah adalah seorang pemabuk berat yang
hobinya melanggar perintah Allah. Bagi Syiah,
tidak mungkin mereka berdua termasuk ke dalam
12 khalifah yang dimaksudkan hadis Nabi di
atas. Artinya tidak semua anggota suku Quraisy
berhak menjadi khalifah, tapi hanya merekamereka yang terbaik dan terpilih saja, yaitu Bani
Hasyim. Kesimpulan seperti ini didasarkan pada
hadis riwayat Muslim berikut:

“Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan
Ismail, memilihn Quraisy dari keturunan Kinanah,
memilih Bani Hasyim dari Quraisy, dan memilihku
dari Bani Hasyim.”
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Dengan demikian, di sini, lagi-lagi, SunniSyiah bertemu kembali bahwa Muhammad
adalah manusia pilihan dari Bani Hasyim yang
ditunjuk menjadi penyampai ajaran langit.
Mafhûm mukhâlafah-nya, selain Bani Hasyim
tidak dipilih sebagai penerus misi langit. Dengan
membaca sejarah para Nabi terdahulu, kita
akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang
kontinyunitas ajaran langit, di mana setiap
keturunan para Nabi melanjutkan misi dan
perjuangan datuk-datuknya yang juga sebagai
Nabi. Nabi Sulaiman mewarisi ayahnya, Nabi
Daud.22 Nabi Yahya mewarisi ayahnya, Nabi
Zakariya.23 Nabi Ismail dan Ishaq juga mewarisi
sang ayah, Nabi Ibrahim.
Dengan meninggalnya Nabi Muhammad
berakhir pula masa kenabian. Namun demikian
misi langit harus tetap berjalan. Ajaran yang dibawa
Muhammad harus diteruskan. Sebagaimana
keturunan para nabi terdahulu mewarisi ajaran
para datuknya keturunan Nabi Muhammad
adalah pewaris dan pelanjut misi Kenabian
terakhir. Inilah yang oleh Syiah disebut dengan
imamah. Rasulullah Saw dengan tegas menyatakan
kebenaran ini di depan para sahabatnya:
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“Aku merasa utusan Tuhanku akan segera datang. Aku
pun segera menjawabnya. Sesungguhnya telah aku
tinggalkan untukmu dua buah peninggalan agung.
Yang pertama Kitabullah yang mengandung petunjuk
dan cahaya. Dan Ahlibaitku. Aku ingatkan kamu pada
Ahlibaitku.”24

“Wahai seluruh manusia! Sesungguhnya telah aku
tinggalkan untukmu (dua warisan berharga) yang
bila kalian memegang teguh keduanya niscaya tidak
akan tersesat selamanya; Kitabullah dan Itrahku,
Ahlibaitku.”25
Dua hadis di atas hanya sekedar contoh.
Sebenarnya banyak hadis sejenis dengan sanad
yang beragam, seperti dalam Mustadrak al-Hâkim,
Musnad Ibn Hanbal maupun kitab matan yang
lainnya.26 Syiah menyebut contoh riwayat di
atas dengan hadis tsaqalayn yang mendukung
konsep imamah yang mereka yakini. Al-Albani
menilai hadis ini mutawatir. Karena itu ia
memasukkannya ke dalam hadis-hadis sahih yang
ia susun.27Senada dengan Albani, Mu’tasim Sayid
Ahmad menghitung jumlah rawinya dari generasi
sahabat mencapai 25 orang, generasi Tabiin 18
orang. Jumlah keseluruhan rawinya dari abad II
H hingga abad IV H mencapai 323 orang.28
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Masih banyak ratusan bahkan mungkin
ribuan hadis lain dalam referensi Ahlussunah
yang mendukung konsep washiyah yang diyakini
Syiah. Dengan merujuk pada sumber Ahlussunah
Badruddin membawakan untuk kita varian redaksi
hadis tsaqalayn yang berkualitas mutawatir.29 Dari
sini jelas bahwa perbedaan Sunni Syiah terletak
pada perbedaan penafsiran. Kalau Sunni boleh
menafsirkan hadis-hadis tersebut berbeda dengan
tafsir Syiah. Tentunya tidak boleh disalahkan,
dong, bila Syiah pun menafsirkanya secara berbeda
apalagi dituduh sesat hanya gara-gara beda tafsir.
Di sini tampak jelas kekeliruan fatwa MUI
Sampang dan MUI Jatim. Mereka memposisikan
diri sebagai tuhan yang memutuskan salah
benarnya subyektivitas penafsiran. Walaupun,
misalnya, seperti disebut Ma’ruf Amin bahwa
penyesatan Syiah sesuai dengan 10 kriteria sebuah
aliran dianggap menyimpang yang ditetapkan
MUI pada Rakernas 2007. Lagi-lagi, 10 kriteria itu
pun berdasarkan subyektivitas penafsiran mereka
terhadap naskah suci Al-Qur‘an maupun hadis.
Karena itu, sejatinya, sesama penafsir dilarang
saling menyesatkan. Harus saling menghormati.
Tidak merasa pemahamannya yang paling benar
sendiri, yang lain salah. Tampaknya MUI Jatim
dan para pendukungnya perlu belajar banyak
tentang perbedaan pendapat.
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SAHAbAT DALAm PERSPEkTIf HADIS
Isu lain yang seringkali diangkat oleh pihak
yang menyesatkan Syiah adalah tuduhan Syiah
mencaci maki sahabat. Ma’ruf Amin menulis,
“Masalah sesungguhnya adalah tidak terimanya
penganut Muslim Sunni di Sampang yang
mendengar para sahabat terkemuka (Abu Bakar,
Umar, dan Usman) dicaci maki dan dihina oleh
pengikut Syiah. Fakta hukum tentang masalah itu
sudah terbukti di pengadilan.”
Dalam statemennya, Ma’ruf Amin telah
melakukan kebohongan publik. Dakwaan men
caci-maki sahabat yang dituduhkan kepada Tajul,
ternyata, menurut Haidar Baqir, tidak terbukti di
pengadilan.30 Bantahan Haidar Baqir diperkuat
oleh Zainun Kamal sebagai saksi ahli dalam
persidangan Tajul. Menurut Dekan Fakultas
Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
ini, semua dakwaan kepada Tajul dibuat-buat,
tidak ada yang bisa dibuktikan secara materil.
Semuanya sudah dipersiapkan dengan tujuan
memenjarakan Tajul. Persidangan Tajul hanya
dagelan saja, imbuhnya.31
Pernyataan Zainun Kamal semakin mem
perjelas realitas konflik Sampang. Pihak-pihak
yang secara materi merasa dirugikan oleh dakwah
Tajul yang tidak memasang tarif, memanfaatkan
konflik Tajul-Rais untuk mengusir Tajul dari
wilayah ‘kekuasaan’ mereka, karena keberadaan
Tajul menggangu sumber perekonomian mereka.
Caci maki sahabat yang dijadikan alasan utama

31

Kesesatan Sunni-Syiah

untuk menembak Tajul (Syiah) hanya karangan
belaka. Bukankah para pemimpin Syiah yang
diakui otoritasnya seperti Ayatullah Ali Khamanei
dan Ayatullah Ali Sistani mengharamkan penistaan
terhadap simbol-simbol yang dimuliakan oleh
Ahlussunah.32 Karena itu, adalah salah besar bila
MB menjadikan kasus Yasir Alhabit (?) sebagai
peluru untuk menembak Syiah dan menyebutnya
sebagai mazhab iblis karena mentradisikan pe
nistaan sahabat Nabi.33
Tampak jelas kerancuan pola pikir para
pendukung fatwa MUI Jatim. Mereka tidak bisa
membedakan antara caci maki dengan kajian il
miah. Menyebut beberapa penyimpangan sahabat
dari berbagai sumber sejarah maupun hadis tidak
bisa disebut sebagai caci maki. Dan, inilah yang
dilakukan oleh Syiah atau mereka yang dituduh
Syiah. Mereka hanya menarasi ulang banyak hadis
dan peristiwa sejarah yang terekam dalam pelbagai
sumber Ahlussunah yang, barangkali, tidak
sempat dibaca. Karena beberapa oknum penulis
Ahlussunah mentradisikan untuk mengubah,
menyamarkan, dan bahkan menghapus banyak
riwayat yang sekiranya tersebar meruntuhkan
ideologi keadilan sahabat yang mereka bangun.34
Benarkan Syiah mencaci maki sahabat?
Benarkah Syiah menuduh sahabat murtad
sepeninggal Nabi, kecuali tiga orang yang tetap
beriman; sebagaimana disebutkan fatwa MUI
Jatim? Dua pertanyaan besar ini akan kita lihat
dalam uraian berikut.
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Imam Bukhari adalah tokoh hadis Ahlssunah.
Kumpulan hadis yang ia himpun dianggap sebagai
kitab suci kedua setelah Al-Qur‘an. Seakan-akan
wahyu dari langit ada jaminan mutu bagi hadishadis riwayat Bukhari.35 Dalam adikaryanya
Bukhari meriwayatkan hadis tentang murtadnya
sahabat:

Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Bahwa Rasulullah Saw
bersabda, ‘Pada hari kiamat segolongan dari sahabatku
akan menghampiriku. Tiba-tiba mereka dijauhkan
dari telaga. Maka aku berkata, ‘Tuhan! Mereka para
sahabatku.’ Dia menjawab, ‘Sesungguhnya engkau
tidak mengetahui (bid’ah) apa yang mereka ada-adakan
sepeninggalmu. Sesungguhnya mereka telah murtad dari
apa yang telah diperintahkan..’”36

Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi bersabda, “Sesungguhnya
kalian akan dikumpulkan dengan telanjang badan
dan kaki. Bahwa sekelompok orang dari sahabat-

33

Kesesatan Sunni-Syiah

sahabatku akan digiring ke golongan kiri. Lalu aku
berkata, ‘Tuhan! Mereka adalah sahabat-sahabatku.’
Dia menjawab, ‘Sesungguhnya mereka telah murtad
sejak kamu tinggalkan mereka.’ Maka aku berkata
seperti seorang hamba yang saleh berkata, ‘Dan aku
menjadi saksi atas mereka selama aku bersama mereka.
Maka ketika Engkau wafatkan aku, Engkaulah yang
mengawasi mereka.’.”37
Dua hadis di atas sangat jelas menyebut
banyak sahabat yang murtad. Pada kenyataanya,
Bukhari meriwayatkan lebih dari dua hadis dan
meletakkannya pada beberapa bab yang berbedabeda. Demikian juga Muslim dalam sahihnya.
Belum lagi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu
Hanbal, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah. Semua
rawi hadis yang terpercaya tersebut membawakan
hadis murtadnya sahabat dalam adi karyanya
masing-masing.
Maka, dengan melihat nama besar para
perawinya, dan, ditambah dengan banyaknya
matan dan sanad hadis yang tersebar dalam kanonik
hadis Ahlussunah, tidak berlebihan sekiranya kita
simpulkan bahwa hadis murtadnya sahabat adalah
mutawatir. Oleh karena itu, salah alamat bila
MUI Jatim menuduh Syiah menganggap banyak
sahabat Nabi murtad sepeninggalnya. Sekiranya
Ma’ruf Amin menganggap Syiah sesat hanya
karena meyakini dua contoh riwayat Bukhari
di atas, maka sesungguhnya Bukhari, Muslim,
Tirmidzi dan perawi Ahlussunah lainnya lebih
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sesat dari Syiah, karena dari merekalah Syiah
mengetahui kemurtadan sahabat.
Memang dalam polemik tentang sahabat
diperlukan sedikit kecerdasan untuk mengetahui
siapa pencipta bid’ah sesungguhnya—untuk
tidak menyebut kata murtad, karena kata itu
milik Bukhari Muslim dan perawi hadis yang
lainnya. Dan, tampaknya, kecerdasan itu tidak
dimiliki oleh para pendukung fatwa MUI Jatim.
Padahal sahabat sendiri mengakui bahwa mereka
telah melakukan banyak perubahan ajaran agama
sepeninggal Nabi.
Bara’ bin Azib adalah sahabat Anshar, veteran
Badar dan saksi mata banyak peristiwa penting
di awal dakwah Nabi Muhammad Saw. Seorang
tabi’in memujinya, “Sungguh Anda beruntung,
Anda telah bersahabat dengan Rasulullah Saw
dan berbaiat kepadanya di bawah pohon.” Ibnu
Azib menjawab, “Wahai putra saudaraku, kamu
berkata demikian karena kamu tidak mengetahui
bid’ah apa saja yang kami ada-adakan sepeninggal
beliau Saw.”38
Ada cognitive dissonance pada para pendukung
fatwa sesat MUI Jatim. Satu sisi mereka mengakui
Sahih Bukhari sebagai ashahh al-kutub ba’da
kitâbillah. Sementara, di sisi lain, sahabat yang
mereka yakini semuanya adil itu, ternyata banyak
dari mereka yang Bukhari sebut sebagai orangorang yang murtad (murtaddîn). Mereka terjepit.
Maju kena mundur kena. Menerima riwayat
Bukhari berarti membatalkan teori ‘adâlah kulli
al-shahâbah. Sementara, menolak riwayat Bukhari
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berarti kitabnya bukan ashahh al-kutub. Maka
pilihan aman adalah menjadikan Syiah sebagai
kambing hitam untuk disesatkan. Hal seperti ini
tampak nyata dalam sosok Fahmi Salim, salah
satu pendukung fatwa sesat MUI Jatim.
Dalam diskusi buku berjudul 40 Masalah
Syiah karya Emilia Renita Az yang diadakan
Balitbang Kemenag, 17 Desember 2012, Fahmi
Salim (Selanjut FS) menuduh penulis dan
editornya, Kang Jalal, yang bertindak sebagai
pembedah telah memutar-balikkan fakta sejarah
terkait dengan terbunuhnya Usman. Sembari
menolak keterlibatan Aisyah, Thalhah, Zubair
dan sahabat-sahabat yang lain, Fahmi menduga
tuduhan Kang Jalal tersebut disandarkan pada
kitab al-Murâja‘ât karangan Syafruddin al-Musawi
yang menurutnya kitab fiktif yang penuh dengan
tuduhan jahat.
Ada beberapa kesalahan fatal FS dalam
diskusi atas studi kasus-kasus lektur dan khazanah
keagamaan di Hotel Millenium, Tanah Abang,
Jakarta Pusat tersebut. Pertama, sebagai anggota
Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Pusat
seharusnya FS tidak berargumentasi dengan
dugaan. Bisa dibayangkan kalau MUI Pusat saja
mengandalkan dugaan untuk membuktikan apa
yang FS anggap sesat. Maka tidak aneh kalau
MUI daerah seperti Sampang dan Jawa Timur
pun mengandalkan isu-isu irrasional dalam
fatwanya, seperti yang saya sebut di awal tulisan
ini. Argumentasi yang tentunya lebih buruk dari
sekedar dugaan yang dipraktekkan FS.
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Kedua, Kitab al-Murâja‘ât, baik edisi asli mau
pun terjemahan yang diterbitkan Mizan dengan
judul Dialog Sunni-Syiah dilengkapi dengan
referensi yang otoritatif. Alih-alih melacaknya
untuk membuktikan benar tidaknya apa yang
ditulis pengarangnya, FS malah menuduhnya
sebagai buku palsu. Di sini jelas kalau FS benarbenar terkena sindrom cognitive dissonance. Mencari
kambing hitam, melemparkan tuduhan adalah
cara yang paling mudah untuk menghindari
konsekwensi yang pasti dihadapi. Sebagai anggota
peneliti dan pengkaji sebuah lembaga prestisius
seperti MUI, seharusnya FS meneliti rujukan yang
tercantum dalam Dialog Sunni-Syiah untuk mem
bangun argumentasinya. Bukan malah meng
hindar dengan melontarkan tuduhan murahan
seperti itu. Tampak kalau FS adalah peneliti yang
malas.
Ketiga, FS hanya melakukan copy paste dalam
menuduh al-Murâja‘ât sebagai buku fiktif.
Tampaknya FS menukilnya dari makalah Mustafa
Ya’qub yang disampaikan pada seminar Istiqlal,
21 September 1997, yang diterbitkan dengan
judul Mengapa Kita Menolak Syiah. Untuk tidak
mengulangi pembahasan yang sudah ada,39 di sini
saya tidak akan membahas polemik tentang alMurâja‘ât. Poin yang ingin saya tunjukkan dalam
bagian ini betapa para pendukung fatwa sesat
MUI Jatim benar-benar terkena sindrom cognitive
dissonance, tidak hanya FS tapi semua pihak yang
menolak keberadaan Syiah.
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Keempat, FS menuduh Emilia di halaman
83 bukunya telah menfitnah para tokoh perang
Jamal yang memerangi Ali. Menurutnya, ini suatu
tuduhan yang luar biasa terhadap para sahabat.
Sekali lagi, di sini, tampak ketidakcerdasan FS
—untuk tidak menyebut ketololannya—dalam
membaca buku. Pada halaman yang dimaksud
Emilia hanya menukil pendapat para ulama
terdahulu yang melaporkan peristiwa Jamal kepada
kita. Beberapa sumber yang menjadi rujukan
Emilia disebut dengan jilid dan halamannya.
Seperti Sahih Bukhari 7: 458 Hadis Nomor 5688.
Târîkh Ibn al-Atsîr, 3: 242, al-Istâ‘âb hâmish alIshâbah, 2: 245, disertasi Muhammad Zain dengan
judul Dekonstruksi Sakralitas Sahabat Nabi.40
Tuduhan FS salah alamat. Tampaknya FS
terpesona dengan Ayu Ting-Ting hingga menyasar
ke ‘Alamat Palsu’. Bukan Syiah dan bukan Emilia
yang menuding keterlibatan sahabat dalam
pembunuhan Usman. Sejarawan Ahlussunnahlah
yang menyebut para elit sahabat terlibat kudeta
penggulingan Usman.
Adalah Thalhah dan Zubair, selain Aisyah,
Ummul Mu’minin, dan Amru bin Ash penggerak
utama penggulingan Usman.41 Thalhah adalah
sahabat yang menyembelih Usman dan dibalas
dengan perlakukan serupa oleh Marwan dalam
perang Jamal.42 Ucapan Aisyah yang menyebut
Usman sebagai na’tsâl sangat terkenal, “Bunuhlah
si Na’sal, ia telah kafir.” Abu Said al-Khudri
menyebut delapan ratus sahabat menyaksikan
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pembunuhan Usman dan, membiarkannya.43
Amru bin Ash melarang sahabat lain untuk
menyalati Usman.44 Dan Thalhah dengan
dukungan kaum Anshar melarang penguburan
jasad Usman sehingga terlantar selama tiga
hari.45
Setelah semua bukti yang terang benderang
ini, masihkah FS menganggap Emilia melakukan
tuduhan yang luar biasa terhadap sahabat? fa’tabirû
yâ ulil abshâr!
Fakta sejarah yang direkam oleh ulama
Ahlussunah di atas semakin memperjelas bahwa
Syiah-Sunni memiliki banyak kesamaan. Semua
argumentasi yang dibangun Syiah memiliki
landasan epistimologi dalam referensi Sunni.
Sekiranya Syiah sesat karena mengusung argu
mentasi yang didukung oleh banyak rujukan
Sunni yang otoritatif, maka logikannya Sunni juga
sesat. Karena itu, sesama kelompok sesat dilarang
saling menyesatkan!
Dengan sedikit pengamatan saja akan tampak
jelas bahwa peluru sesat yang ditembakkan
kearah Syiah dalam fatwa MUI Sampang dan
Jatim semuanya terkait interpretasi, perbedaan
pemahaman pada al-umûr al-ijtihâdiyyah. Perbedaan
tersebut tidak hanya terjadi antara Syiah-Sunni
saja, tetapi antarsesama Ahlussunah pun berbeda
dalam memahami persoalan yang sama.
Oleh karena itu, MUI, yang menurut
Ma’ruf Amin sebagai wadah para ulama, zuama,
dan cendekiawan Muslim seharusnya mampu
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membedakan antara wilayah sacred transendent
yang ghayru qâbilin li al-tafsîr wa al-niqash dengan
wilayah profan yang bersifat ijtihâdi. Kerusahan
Sampang sejatinya bisa dihindari sekiranya dua
wilayah ini dipandang secara proposional. Dalam
kasus Sampang, MUI lokal sebenarnya bisa
menjadi solusi konflik. Namun sayang, alih-alih
menjadi solusi, mereka malah menjadi sumber
konflik, menjadi pematik api, bukan pemadam
api. Sungguh, ironis sekali. Lebih ironi lagi,
oknum ulama mengatasnamakan MUI Pusat
mendukung profokasi MUI Sampang dan Jatim.

KHALIfAH UmAR bIN KHATHAb RA
Amunisi lain yang dipakai para pendukung
fatwa MUI Jatim dalam upaya menyesatkan
Syiah adalah—meminjam istilah MB—bahwa
Syiah mendiskualifikasi para elit sahabat. Dalam
bahasa Ma’ruf Amin, Syiah mencaci maki sahabat
terkemuka seperti Abu Bakar, Umar, dan Usman.
Agar tidak mengulangi lagi pembahasan yang
telah ada, silahkan dilihat kembali uraian tentang
murtadnya sahabat sebelum ini. Apakah menukil
riwayat Bukhari tentang murtadnya sahabat
disebut sebagai caci maki? Apakah menyebut
penyimpangan perilaku sahabat dari perintah
Allah dan Rasulullah disebut caci maki? Kalau
jawabannya ‘Ya,’ maka kita ucapkan saja selamat
jalan Islam.
Berikut ini akan saya tunjukkan contoh nyata
dari perilaku sahabat yang bertentangan dengan
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Sunnah Nabi. Bukan tanpa alasan sekiranya
pilihan jatuh pada sosok Khalifah yang kedua ini.
Khalifah Umar ra dikenal sebagai mujtahid
yang banyak berkreasi menciptakan hukum
yang berbeda dengan Sunnah Nabi. Tidak heran
bila Umar disebut-sebut sebagai Khalifah yang
kreatif dan inovatif, kecerdasannya di atas ratarata mereka yang hidup di zamannya. Al-Aqqad
menulis khusus tentang kecerdasannya; Abqariyât
‘Umar.46 Tapi fakta menunjukkan sebaliknya.
Bukhari, Muslim, Nasai, Ahmad, Abu Daud
melaporkan bahwa Umar memutuskan tidak
shalat bagi orang junub yang tidak menemukan
air.47
Menarik untuk dicatat bahwa Umar ternyata
tidak mengetahui hukum tayamum. Kitab
Tayamum sebagai bahasan fikih yang paling
dasar luput dari pengetahuan Umar. Siapa pun
Anda yang belajar fikih akan menemukan bab
tayamun dari kitab Thaharah dalam bagian awal
yang dipelajari. Di situ disebutkan tata cara
bersuci. Kalau tidak ada air untuk bersuci (mandi
atau wudhu’) saat hendak shalat maka harus
tayamum. Coba sekarang bandingkan dengan
‘ijtihad’ Umar. “Tidak ada air tidak usah shalat,”
kata Umar. Orang Batak bilang, “Ijtihad macam
mana pula ini?”
Bisa dibayangkan, bila setingkat Khalifah
tidak mengetahui hukum tayamum, yang adalah
pelajaran yang paling elementer sekali dalam
syariat Islam. Lalu, atas dasar apa syariat Islam
akan ditegakkan? Karena itu tidak heran bila
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Umar banyak menciptakan bid’ah yang berbeda
dengan Sunah Nabi.
It is worth noting that in Umar’s sermon not a
word was said about the Book of God or about the
Sunnah of the Prophet. This is totally opposed to
the Prophet’s sermon where both the Qur’an and
the Sunnah of Muhammad are mentioned.48

Ada kisah lain yang tak kalah menarik tentang
Khalifah kedua ini. Al-Jashshas membawakannya
untuk kita. Seorang Arab dusun meminum
minuman Umar. Ia mabuk dan Umar menetapkan
hukum cambuk baginya. Arab dusun itu protes,
“Aku minum dari minumanmu.” Umar meminta
minumannya itu, lalu mencampurkan air ke
dalamnya, kemudian meminumnya dan berkata,
“Siapa yang ragu untuk meminumnya, campurkan
air ke dalamnya.”49
Ibrahim an-Nakh’i meriwayatkan hadis yang
sama dari Umar dan berkata, “Umar meminumnya
setelah mencambuk si Arab dusun itu.”50 Bahkan
di saat-saat kritis, ketika menghadapi sakaratul
maut, Umar tidak bisa meninggalkan kebiasaannya
minum khamar, demikian seperti dilaporkan oleh
Abu Ishak dari ‘Amru bin Maimun yang melihat
Umar meminum khamar beberapa saat setelah
ditusuk oleh Abu Lu’luah.51
Mari kita lihat perbuatan Umar tersebut
dengan kaca mata Al-Qur’an, bukan dengan
kaca mata Syiah. Kita ukur perbuatan Umar
dengan timbangan Al-Qur‘an. Qs al-Maidah
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ayat 90 menyebut bahwa khamar termasuk dari
perbuatan syetan yang harus dijauhi. Dan kita
berlindung kepada Allah dari perbuatan syetan
yang terkutuk.

Selanjutnya mari kita sandingkan riwayat
Abu Bakar al-Jashshash yang saya sebut di atas
dengan Qs al-Maidah 90 ini. Dan kita tidak perlu
mengerahkan seluruh energi kita untuk menarik
kesimpulannya. Hanya dengan sekilas pandang
kita dapat membangun proposisi sebagai berikut.
Minum khamar adalah perbuatan syetan yang
terkutuk. Dan Umar minum khamar. Maka
Umar melakukan perbuatan syetan yang terkutuk.
Atau, Allah mengharamkan khamar. Tapi Umar
meminumnya. Maka Umar melanggar larangan
Allah. Apakah kesimpulan seperti ini disebut caci
maki?
Kasus di atas terjadi sepeninggal Rasulullah
Saw. Berikut ini contoh kasus yang terjadi
semasa hidup Nabi, tepatnya pada perdamaian
Hudaibiyah, sebagaimana direkam oleh banyak
tokoh Ahlussunah. Rasulullah Saw menerima
syarat perdamaian yang diajukan oleh delegasi
Quraisy. Penerimaan Rasulullah ini berdasarkan
pada wahyu yang beliau terima. Dalam pandangan
mayoritas sahabat, isi perdamaian itu sangat
merugikan mereka. Tapi tidak menurut Nabi.
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Umar menentang keras keputusan Nabi
yang menurutnya sangat merendahkan agama
Islam. “Limâdza nu’thiy al-daniyyata li dînina,”
kata Umar. Sampai-sampai Umar meragukan
kenabian Muhammad Saw dengan ucapannya,
“Akunta nabiyallahi haqqan?” Tiga kali Rasulullah
Saw meyakinkan Umar sebanyak protes yang ia
ajukan. Sampai akhirnya Nabi menegaskan, “Aku
adalah Rasulullah. Dan aku tidak akan melanggar
perintah-Nya.”
Meski demikian Umar masih belum
percaya kepada Rasulullah Saw, malah bertanya
ulang kepada Abu Bakar dengan jumlah dan
pertanyaan yang sama. Dan Abu Bakar menjawab
seperti jawaban Rasulullah kepadanya. Dalam
kenyataannya, Umar lebih mempercayai Abu
Bakar daripada Rasulullah Saw. Bukhari mem
bawakan kisah ini secara lengkap dalam Sahihnya
kitab al-shurûth bab shurûth fi al-jihâd, 2: 122.
Menurut Bukhari, hampir saja terjadi perang
saudara, karena mayoritas sahabat membangkang
perintah Nabi. 52
“Mengapa engkau hinakan agama kami.”
“Apakah engkau benar-benar seorang Nabi.”
Protes Khalifah kedua ini menunjukkan kalau ia
yang dilaporkan al-Jasas sebagai peminum berat
lebih memahami ajaran Islam daripada Rasulullah
Saw manusia suci pilihan Allah Swt. Karena
itu tidak aneh, kalau diciptakan riwayat yang
dinisbahkan kepada Rasulullah Saw, “Sekiranya
ada nabi sesudahku, maka ia adalah Umar.” Coba
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hadapkan sikap Khalifah ke-2 ini dengan Qs alNisa 65 berikut.
“Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak
beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam
perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka
tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap
keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima
dengan sepenuh hati.”

MENGAPA MESTI ALI?
Menurut pencetus aliran Ahlussunah, Abu
Hasan al-Asy’ari, orang-orang yang setia dengan
Ali dan lebih mengutamakan dirinya dari para
sahabat yang lain disebut dengan Syiah.53Alasan
kesetiaan Syiah kepada Ali karena mereka
mengikuti perintah Rasulullah Saw seperti dalam
sha‘nu al-nuzûl Qs al-Syu’ara 214 yang artinya
“Dan berilah peringatan keluarga dekatmu.”
Rasulullah Saw mengumpulkan seluruh
keluarga dekatnya termasuk paman-pamannya.
Dalam catatan sejarah, jumlah mereka sekitar 3040 orang. Kepada semua yang hadir pada jamuan
makan tersebut Rasulullah Saw menyebut
Ali sebagai khalifahnya, washinya, wazirnya,
saudaranya, dan memerintahkan mereka semua
untuk taat dan mengikuti Ali bin Abi Thalib, yang
paling kecil di antara mereka yang hadir waktu itu.
Setelah jamuan makan berakhir, mayoritas yang
hadir memperolok Abu Thalib yang menganggap
Muhammad gila karena memerintahkan seluruh

45

Kesesatan Sunni-Syiah

orangtua untuk mendengar dan taat pada anak
kecil.
Semua ahli tafsir dan ahli sejarah otoritatif
Ahlussunah menarasikan peristiwa ini yang
dikenal dengan hadîts al-indhâr dalam karya
mereka. Seperti, Ibnu al-Atsir dalam al-Kamilnya, Imam al-Thabari baik dalam tafsir maupun
tarikhnya. Dan Imam Fakhr al-Razi dalam
tafsirnya. Tiga nama ini sekedar contoh saja.
Faktanya, mufasir dan muarikh selain mereka
juga menarasikannya. Anda boleh mengeceknya
pada kitab tafsir atau tarikh selain karya ketiganya.
Semuanya membawakan riwayat ini yang
menyebut Ali sebagai khalifah Rasulullah Saw,
dan bukan sahabat yang lain.
Walaupun ada upaya untuk menghapus atau
menyamarkan ucapan Nabi yang menyebut Ali
sebagai Khalifah, seperti yang dilakukan oleh
al-Thabari dalam tafsirnya dan Husein Haikal
dalam Hayât Muhammad, misalnya. Faktanya
riwayat ini menghiasi hampir seluruh karya para
tokoh Ahlussunah yang menceritakan permulaan
dakwah Nabi. Apa artinya? Di sini untuk ke sekian
kalinya, saya ingin membuktikan tesis saya bahwa
keyakinan Syiah memiliki landasan epistimologi
dalam sumber otoritatif Ahlussunah. Artinya
ketika Syiah dianggap sesat, maka Ahlussunah
juga sesat. Karena itu, sekali lagi, sesama kelompok
sesat dilarang saling menyesatkan.
Bukti lain ‘kesesatan’ Syiah bahwa Nabi-lah
yang memberi nama Syiah kepada para pengikuti
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setia Ali. Karena itu jika Syiah sesat, maka Nabi
juga sesat. Dan, lagi-lagi riwayat ini pun dibawakan
oleh tokoh Ahlussunah yang sangat dikenal di
negeri kita, Jalaluddin al-Suyuti, yang salah satu
kitab tafsirnya, Jalâlayn, menjadi menu wajib bagi
hampir seluruh santri pondok pesantren di tanah
air. Dalam tafsirnya yang lain, al-Dur al-Mantsûr,
Jalaluddin membawakan riwayat Ibnu Asakir
melalui jalur Jabir bin Abdullah berikut:

“Kami sedang bersama Nabi. Tak lama kemudian
Ali datang. Lalu beliau bersabda, “Demi yang jiwaku
berada di genggam-Nya, sesungguhnya ini (Ali) dan
Syiahnya adalah mereka yang beroleh kemenangan
di hari kiamat.” Kemudian turun ayat yang artinya
‘Sesungguhnya orang-orang yang beriman
dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik
manusia.’ Sejak peristiwa itu, bila para sahabat
Nabi sedang berkumpul kemudian Ali datang, mereka
berkata, “Telah datang sebaik-baik manusia.”
Selain jalur Jabir Jalaluddin juga meriwayatkan
melalui jalur Ibnu Abbas yang berkata, “Ketika
turun ayat, ‘Sesungguhnya orang-orang yang beriman
dan beramal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik
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manusia.’ Kemudian Rasulullah berkata kepada
Ali, “Mereka adalah kamu dan Syiahmu”54
Di sini jelas bahwa Rasulullah tidak menyebut
Syiah sebagai sesat dan menyesatkan. Bahkan
beliau menyebut Syiah sebagai al-fâ’izûn, khair albariyyah. Dan, 1400 tahun kemudian sekelompok
ulama dari Sampang dan Jawa Timur lahir ke dunia
mengeluarkan fatwa yang menyesatkan Syiah.
Yang tidak lama kemudian sekelompok oknum
yang menyebut dirinya sebagai MUI Pusat dan
MIUMI mendukung fatwa sesat tersebut. Kalau
begitu, siapa sejatinya yang sesat? Rasulullah
yang tidak menyesatkan Syiah atau mereka yang
menyesatkan Syiah?! Mungkin jawabannya akan
kita temukan pada rumput yang bergoyang.
Masih menurut Jalaluddin, riwayat tentang
keutamaan Ali jauh melebihi riwayat tentang
keutamaan sahabat yang lain. Mâ jâ’a li ashhâbi
al-nabiy min al-fadhâ’il kamâ jâ’a li ‘aliyy. Adalah
masuk akal bila Syiah lebih mengutamakan Ali
daripada sahabat yang lain. Karena Ali lebih afdhal
dari semua sahabat dengan memiliki banyak
keutamaan yang tidak dimiliki oleh mereka. Bila
Anda dihadapkan pada dua pilihan; antara yang
baik dengan yang lebih/paling baik. Tentu akal
sehat Anda akan memilih yang lebih/paling baik.
Dan itu juga yang dilakukan oleh Syiah. Mereka
selalu menggunakan akal sehat dalam beragama.
Karena itu Syiah lebih memilih Ali daripada
yang lain. Dan saya yakin kita yang berakal sehat
pasti akan melakukan hal yang sama dengan yang
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dilakukan oleh Syiah. Kecuali akal kita tidak sehat,
atau terserang sindrom cognitive dissonance.
Hadis lain yang mendukung keyakinan Syiah
yang diriwayatkan oleh para tokoh Ahlussunah
adalah penegasan Nabi akan posisi Ali sepulang
haji wada’. Saat itu, pada sebuah oase, di
persimpangan jalan dari dan menuju Mekkah,
Rasulullah bersabda, “Man kuntu mawlâhu fahâdzâ ‘aliyyun mawlâhu.” Riwayat ini mutawatir
dikenal dengan sebutan hadis ghadir. Dibawakan
oleh lebih dari 100 sahabat, lebih dari 80 tabiin,
dan lebih dari 400 tokoh otoritatif Ahlssunah. AlAmini dalam ensiklopedinya menyebut siapa saja
yang meriwayatkan hadis mutawatir ini yang ia
narasikan dari 26 karya ulama Ahlussunah. Hal
yang sama dilakukan oleh al-Allamah al-Tasturi
dalam adikaryanya, Ihqâq al-Haq. Ia menghitung
rawi hadis ini yang jumlahnya mencapai 400
orang rawi.55
Sependek pengetahuan saya, tidak ada hadis
lain yang jumlah rawinya melebihi rawi hadis
ghadir ini. Karena itu jangan heran kalau lebih dari
184 buku dan artikel ditulis dalam pelbagai bahasa
dunia yang khusus membahas peristiwa ghadir
yang sangat bersejarah ini. Bahkan sebagiannya
sampai naik cetak berulang kali. Di sini, lagi-lagi,
Syiah dan Ahlussunah bertemu kembali. Bahwa
keyakinan Syiah didukung penuh oleh referensi
Ahlussunah yang otoritatif. Karena itu sekali
lagi saya tegaskan bahwa kalau Syiah sesat maka
Ahlussunah juga sesat. Maka sesama golongan
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sesat, sama-sama tahu sajalah. Tidak usah saling
menyesatkan. Ringkas cerita al-ghadir sebagai
berikut.
Di sebuah oase bernama Khum. Sepulang
dari haji perpisahan. Saat itu matahari berada di
tengah-tengah, membakar setiap ubun-ubun.
Padang sahara membara. Nabi memanggil
kembali jamaah haji yang telah jauh melewati
oase. Dan meminta mereka yang masih tertinggal
untuk segera bergegas berkumpul di bawah terik
matahari Khum. Di atas tumpukan pelana unta
yang dijadikan mimbar, Nabi mengangkat tangan
Ali sambil menegaskan kembali pesan langit yang
beliau umumkan di awal permulaan dakwah.
“Siapa yang aku sebagai pemimpinnya maka ini
Ali sebagai pemimpinnya.”
Setelah prosesi pelantikan Ali sebagai khalifah
selesai, semua yang menyaksikan peristiwa
bersejarah tersebut memberi ucapan selamat atas
kepemimpinan Ali. Abu Bakar, Umar dan Usman
adalah orang yang pertama kali memberi ucapan
selamat kepada Ali. Sambil menjabat tangan Ali,
Umar berkata, “Bukhkhin, bukhkhin, ashbahta
mawlâya wa mawlâ kulli mu’minin wa mu’minatin.”
Engkau telah menjadi pemimpinku dan pemimpin
seluruh kaum mukminin. Tua muda, besar kecil,
pria wanita, semuanya mengikuti langkah Umar
bin Khaththab. Mengucapkan selamat kepada Ali
dan memberikan baiat kepadanya. Seremoni ini
berlangsung hingga matahari tenggelam di ufuk
barat.

50

Respon Polemik Republika

Hadis ghadir semakin meneguhkan wasiat
Nabi akan kepemimpinan Ali. Hal ini menjadi
inti masalah yang membedakan antara Syiah
dengan Sunni. Syiah meyakini bahwa khilafah
adalah lanjutan dari misi nubuwah. Sebagaimana
seseorang menjadi nabi berdasarkan pilihan Allah
maka menjadi khalifah pun berdasarkan pilihan
Allah juga. Sebagaimana tidak semua orang bisa
menjadi nabi maka tidak semua orang juga bisa
menjadi khalifah. Saya bayangkan, sekiranya
manusia dibiarkan bebas memilih siapa nabi dan
khalifah mereka, maka mereka akan memilihnya
sesuai dengan selera masing-masing dan janji
manis yang dikampanyekan. Dalam bahasa politik
negeri kita, ‘Siapa yang berani membayar dengan
harga tinggi.’ “Wani piro,” kata orang Jawa. Dunia
akan kacau. Akan banyak muncul orang-orang
yang mengakui sebagai nabi. Dan masing-masing
kelompok akan memiliki nabi yang berbeda
dengan kelompok lain.
Seperti itu juga yang terjadi pada seorang
khalifah. Karena Ahlussunah tidak mempercayai
adanya wasiat maka seperti telah kita saksikan
banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai
khalifah Rasulullah Saw. Untuk tidak mengulangi
pembahasan yang telah ada, silahkan Anda review
bahasan tentang 12 khalifah di atas. Poin yang
ingin saya tunjukkan di sini bahwa pengingkaran
terhadap wasiat mengakibatkan penyebaran virus
cognitive dissonance di tengah-tengah mayoritas
umat Islam. Ini berarti mereka mengingkari
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inti ajaran langit yang dibawa oleh para nabi
yang dipilih oleh Allah dan bukan dipilih oleh
manusia.
Karena itu, salahkah bila Syiah lebih memilih
khalifah yang dipilih Allah melalui lisan suci
Nabinya? Salahkah Syiah bila lebih memilih
orang yang memiliki banyak keutamaan daripada
ia yang minum khamar? Sesatkan Syiah bila lebih
memilih orang yang mengetahui 1000 bab ilmu
yang ia peroleh dari Nabi daripada orang yang tidak
mengetahui hukum tayamum? Apakah pilihan
seperti ini disebut dengan mendiskualifikasi
sahabat Nabi? Ada baiknya kalau kita mencari
jawabannya pada rumput yang bergoyang saja,
bukan pada para pembuat fatwa sesat.

TAHRIf AL-QUR‘AN
Sama seperti isu lain yang telah kita bahas di
atas, isu tahrif Qur‘an seringkali menjadi amunisi
untuk menembak Syiah. Sudah tak terhitung ulama
Syiah yang otoritatif membantah isu ini, sejak
dulu hingga sekarang. Namun tetap saja oknum
ulama yang berpandangan picik mengangkat isu
tahrif untuk memecah belah umat, seperti MB
misalnya. Dalam pembelaannya terhadap MA,
masih saja MB mengusung isu yang menyesatkan
ini. Padahal sebelum polemik yang sekarang, MB
pernah terlibat polemik dengan Haidar Baqir di
harian yang sama dan dalam isu yang sama pula.
Dengan tegas dan jelas Haidar Baqir membantah
tuduhan tahrif yang dialamatkan kepada Syiah.
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Coba bandingkan tuduhan MB dengan
pendapat Syekh Ahmad Thayyib, Rektor Uni
versitas Al-Azhar, dalam acara pembukaan
Musabaqah Tilawatil Qur‘an Internasional ke-19
di Kairo, Mesir berikut.56
“Al-Qur’an yang digunakan oleh Ahlussunah
dan Syiah tidak memiliki perbedaan sedikit pun,
meskipun hanya satu huruf. Karenanya pernyataan
bahwa Al-Qur’an di sisi umat Syiah berbeda
dengan yang digunakan di kalangan Ahlussunnah
adalah pernyataan dusta dan bohong belaka.”

Sekiranya Syiah itu sesat karena dalam berbagai
rujukan otoritatif mereka memuat riwayat yang
sekilas tampak seperti mengindikasikan adanya
tahrif, maka Ahlussunah juga sesat karena dalam
rujukan otoritatif mereka pun memuat banyak
riwayat yang dengan sangat jelas menunjukkan
adanya tahrîf al-qur‘ân, seperti yang akan saya
tunjukan setelah ini. Karena itu, sekali lagi, sesama
kelompok sesat dilarang saling menyesatkan.
Dalam banyak referensi Ahlussunah, terdapat
banyak riwayat yang menyebutkan bahwa ada
ayat yang pada zaman Nabi dipercaya sebagai
bagian dari Al-Qur‘an, tapi sekarang hilang
entah ke mana. Misalnya, riwayat Aisyah ra yang
dibawakan al-Suyuthi dalam al-Itqân-nya, jilid 3
hlm 82. “Surat al-Ahzab pada zaman Nabi dibaca
sebanyak 200 ayat, namun tidak bisa didapatkan
semuanya kecuali yang ada sekarang ini.”
Mungkin, inikah bagian surat yang dilaporkan
Aisyah hilang dimakan kambing itu?
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Imam Muslim menyebut hilangnya sebuah
surat yang panjangnya hampir sama dengan surat
al-Taubah. Abu Musa al-Asy’ari berkata kepada
para qari Basrah, “Sesungguhnya kami, dahulu,
pernah membaca sebuah surat, yang panjangnya
hampir mirip dengan surat al-Taubah, tapi kami
lupa bunyi ayat tersebut secara lengkap.”57
Surat lain yang dianggap hilang adalah
sebuah surat yang mirip dengan salah satu surat
al-Musabbihât. Abu Musa berkata, “Kami pernah
membaca sebuah surat yang kami anggap seperti
salah satu surat al-Musabbihât, tapi saya lupa
bunyi surat itu, yang saya ingat adalah antara
lain:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah mengucap
kan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Kelak akan
ditulis saksi di atas pundakmu. Lalu kamu akan
ditanya tentang apa yang kamu ucapkan itu besok di
hari kiamat.”
Tiga riwayat di atas hanya sekedar contoh.
Faktanya lebih banyak lagi riwayat yang
menunjukkan adanya tahrîf al-qur‘ân. Muhaimin
Zain, anggota Dewan Hakim MTQ Nasional,
yang juga dosen Fakultas Syariah UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta dalam disertasinya me
nunjukkan banyaknya riwayat tahrîf al-qur‘ân
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yang tersebar dalam berbagai rujukan otoritatif
Ahlussunah. Seperti—selain yang sudah saya
sebut di atas—Sahih Bukhari, Sunan Tirmidzi,
Sunan Darimi, Musnad Ibnu Hanbal, dll.58
Bukankah Allah telah berjanji untuk menjaga
sendiri Al-Qur‘an dari segala bentuk dan usaha
tahrîf. Innâ nahnu nazzalnâ al-dzikra wa innâ lahû
lahâfidzûn. Ayat ini seharusnya menjadi jaminan
bagi semua pihak untuk tidak terpengaruh
oleh isu tahrîf. Karena itu orang yang selalu
mempersoalkan tahrîf berarti sama dengan
tidak mempercayai jaminan Allah. Dan tidak
mempercayai jaminan Allah adalah sesat dan
menyesatkan. Maka orang yang mempersoalkan
tahrîf adalah sesat dan menyesatkan. Dengan
demikian kalau lembaga yang mengeluarkan fatwa
saja tidak percaya (jaminan) Allah, di manakah
kita dapat memperoleh fatwa yang tidak sesat dan
menyesatkan? Mungkin tidak ada salahnya bila
kita ikuti ‘fatwa’ Ebit G. Ade yang mencoba untuk
bertanya pada rumput yang bergoyang.

TIGA WAkTU SHALAT
Di antara bukti kesesatan Syiah yang ditunjuk
kan fatwa MUI Sampang adalah poin (h) shalat
hanya dilakukan tiga waktu. Tuduhan ini semakin
memperjelas ketidakcerdasan MUI—untuk
tidak menyebut ketololannya. Adalah Allah yang
menentukan tiga waktu pelaksanaan shalat fardhu.
Al-Isra 78 dengan jelas menyebutnya.
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“Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir
sampai gelap malam dan qur’an fajar. Sesungguhnya
qur’an fajar itu disaksikan.”
Menurut tim penafsir al-Quran Kementrian
Agama, “Ayat ini menerangkan waktu-waktu salat
yang lima. Tergelincir matahari untuk waktu
salat Zuhur dan Asar, gelap malam untuk waktu
Magrib dan Isya, dan fajar untuk salat Subuh.”
Jadi, kewajiban salat fardu menurut tuntunan AlQuran adalah tiga waktu saja.59
Oleh karena itu MUI Sampang seharusnya
juga mengeluarkan fatwa sesat untuk Menteri
Agama RI karena terjemah Qur‘an yang
diterbitkan kementriannya memperjelas tiga
waktu pelaksanaan salat fardu. Kemudian, setelah
itu, MUI Jatim juga harus mengeluarkan fatwa
sesat untuk Allah Swt karena telah menetapkan
tiga waktu shalat yang konsisten dijalankan oleh
Syiah. Dan, terakhir, jangan lupa fatwa sesat
untuk Rasulullah Saw karena beliau mengajarkan
kepada Syiah untuk menjalankan shalat tiga
waktu, seperti yang akan kita lihat setelah ini.
Dengan demikian siapakah yang sesat se
sungguhnya? Syiah yang mengikuti petunjuk
Al-Qur‘an dan Sunnah Nabi atau MUI yang
menyesatkannya? fa‘tabirû yâ ulil abshâr.
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Rasulullah sendiri seperti di riwayatkan
Tirmidzi melalui jalur Ibnu Abbas,60 saat sedang di
Madinah dalam kondisi mukim, tidak musafir dan
tidak ada halangan, salat delapan dan tujuh rakaat
secara bersamaan. Salat delapan rakaat adalah salat
Zuhur empat rakaat yang langsung diteruskan
dengan salat Asar empat rakaat. Adapun tujuh
rakaat adalah gabungan antara salat Magrib yang
tiga rakaat dengan salat Isya empat rakaat. Riwayat
Tirmidzi ini dikuatkan oleh riwayat Bukhari di
bawah ini.61

“Telah menyampaikan kepada kami Abu al-Na’man
yang berkata, ‘Hamad bin Zaid menyampaikan kepada
kami dari Amru bin Dinar dari Jabir bin Zaid dari
Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw melakukan salat di
Madinah tujuh dan delapan; salat Zuhur dan Asar dan
salat Magrib dan Isya. Abu Ayyub berkata, ‘Mungkin
pada malam yang hujan.’ Rawi berkata, ‘Mungkin.’”
Muslim juga meriwayatkan hadis yang
mendukung pendapat Syiah yang disesatkan oleh
MUI Sampang dan Jatim sebagai berikut:
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“Telah menyampaikan kepada kami Yahya bin Yahya,
ia berkata, ‘Aku membacakan kepada Malik dari
Abu Zubair dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas
yang berkata, ‘Rasulullah Saw salat Zuhur dan Asar
bersamaan, Magrib dan Isya bersamaan, tidak dalam
keadaan takut, tidak pula dalam kondisi safar.’ Said
bertanya kepada Ibnu Abbas, ‘Apa tujuan beliau?’
‘Beliau tidak ingin memberatkan umatnya,’ jawab
Ibnu Abbas.’.”62
Siapa pun kita umat Islam pasti kenal nama
besar Bukhari Muslim. Jangankan ulama kualitas
MUI yang dalam bahasa Ma’ruf Amin berwenang
mengeluarkan fatwa, tingkat awam pun mengenal
duet Bukhari Muslim dalam merawikan hadis.
Riwayat keduanya adalah jaminan mutu bagi
sebuah hadis. Dan ternyata keduanya merawikan
hadis yang mendukung Syiah.
Tidak hanya dalam masalah shalat tiga waktu
yang menjadi tema bahasan kita di bagian ini.
Dalam pelbagai masalah yang lain, seperti tentang
adanya dua belas khalifah dan kewajiban mengikuti
Ahlulbait serta masalah lain yang menjadi obyek
penyesatan fatwa, riwayat kedua maestro hadis ini
mendukung keyakinan Syiah. Karena itu, sekali
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lagi, sekiranya Syiah sesat karena mempraktikkan
hadis riwayat Bukhari Muslim, maka Bukhari
Muslim lebih sesat dari Syiah karena dari dua
maestro hadis inilah Syiah mengetahui apa yang
harus mereka lakukan. Pendek kata, keduanya
telah menjerumuskan Syiah ke dalam kesesatan
yang nyata, fî dhalâlin mubîn.
Dua hadis di atas sekedar contoh. Faktanya
ada puluhan hadis serupa yang mendukung
tradisi Syiah. Setidaknya ada 5 varian matan hadis
sejenis yang diriwayatkan para penyusun kanonik
hadis Ahlussunah, seperti Nasai, Tirmidzi,
Ibnu Hanbal, Ibnu Abi Syaibah. Dan Semuanya
berkualitas sahih.63
Uraian singkat ini mudah-mudahan dapat
membuka mata kita akan titik temu Sunni-Syiah.
Di sini terbukti justru Syiah yang paling setia
mengamalkan hadis-hadis sahih Bukhari Muslim.
Karena itu Mohammad Baharun tidak perlu
repot-repot mengajak Syiah untuk bengubah dan
kembali ke khitah: Al-Qur‘an dan Sunnah AsShahihah.64
Justeru MB dan para pendukung fatwa MUI
Jatim yang harus kembali ke Al-Qur‘an dan
Sunnah As-Shahihah. Meminjam istilah Tengku
Zulkarnain, inilah sejatinya akar masalah yang
mereka abaikan. Mereka telah mengabaikan hadis
sahih riwayat Bukhari Muslim. Sehingga fatwa
yang mereka keluarkan bertentangan dengan AlQur‘an dan Hadis As-Shahihah. Dan akibatnya
nyawa yang tak berdosa menjadi korban fatwa
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yang tidak cerdas itu—untuk tidak menyebut
fatwa t-o-l-o-l.
Saya akhiri tanggapan singkat terhadap fatwa
MUI Jatim ini dengan tulisan seorang ulama
muhaqqiq Lebanon, Syaikh Jawad Mughniyyah.
“Di dunia ini semua hal berubah kecuali
kecaman terhadap Syiah. Semua permulaan ada
ujungnya kecuali fitnah terhadap Syiah. Semua
vonis harus berdasarkan bukti kecuali vonis
terhadap Syiah.”65

Dan, semua dusta tak dibenarkan kecuali
dusta terhadap Syiah. Fatwa sesat MUI Jatim
buktinya.
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Bab II
Tanggapan untuk Majalah
Gontor Edisi Maret 2012

MAS DAWAm DAN PAk ZAR
Pada tahun 80-an, Dawam Rahardjo merilis
hasil risetnya tentang pendidikan di Gontor. Rasarasanya saat itu beliau belum menjadi Doktor dan
apalagi profesor. Beliau masih aktif di LP3s, LSM
terkemuka di masanya yang banyak melahirkan
para pemikir Islam modern. Inti laporan Dawam:
Pendidikan di Gontor itu ekslusive dan kurang
berwawasan sosial.
Pak Zar menanggapinya dengan enteng.
Dalam beberapa kali pertemuan, baik dengan
para guru atau santri, beliau berkata, “Mr. Prost
Stacy seorang prefessor asal Perancis saja yang
menginap di Gontor selama dua bulan, ketika
ditanya tentang Gontor memberi jawaban, ‘Maaf,
Pak Kyai, saya belum dapat membuat kesimpulan.
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Saya hanya katakan bahwa pengajaran Bahasa
Asing di Gontor lebih baik dari Berlits.’ Dawan
Rahardjo yang melihat Gontor hanya dalam satu
hari hanya akan memperlihatkan keterbatasannya
saja,” kata Pak Zar.
Anda boleh berpihak pada Pak Zar atau Mas
Dawam. Tapi, rasa-rasanya, dalam hal ini Pak
Zar benar. Karena bagaimanapun ilmiah dan
sistematisnya sebuah penelitian, terlebih bila
ditulis oleh orang luar, tidak dapat menggambarkan
hakikat obyek yang ditelitinya dengan tepat.
Subyektivitas penulis sangat memengaruhi hasil
penelitiannya.
Jangankan Dawam yang hanya menginap satu
malam, para santri yang bertahun-tahun menetap
di Gontor pun belum tentu memahami Gontor
dengan benar, tragedi Persemar buktinya. Karena
itu agenda tahunan Khutbah Arsy’ wajib diikuti
oleh seluruh penghuni Gontor; santri baru sampai
guru senior sekalipun. Adagium “udkhulû fi gontor
kâffah selalu diulang oleh Pak Kyai dalam setiap
Khutbah Arsy, agar semangat perjuangan yang
dibungkus dalam motto dan panca jiwa pondok
selalu mengalir dalam urat nadi kehidupan para
santri. Ibarat masakan, Gontor hanya dapat
dipahami oleh mereka yang merasakannya. Orang
yang hanya melaporkan bentuk dan sajian luarnya
saja tidak dapat menceritakan cita rasa masakan
yang sebenarnya. Karena itu logika Dawam
bertentangan dengan logika Pak Zar dan Gontor.
Tidak jauh berbeda dengan orientalis yang
meneliti Islam. Bagaimanapun obyektifnya dia,
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kalau ada sih, tidak dapat menggambarkan hakikat
Islam yang sesungguhnya, betapapun didukung
oleh data dan sumber yang menurutnya akurat
dan benar. Islam hanya dapat dipahami dengan
benar oleh pemeluknya, bukan oleh orang yang
jauh di luar Islam dan apalagi oleh mereka yang
apriori terhadap ajarannya. Sama seperti Pak
Zar menolak laporan Dawam, kita pun menolak
Islamnya orientalis. Ironinya, kita yang menolak
kerja orientalis ternyata memakai cara-cara
orientalis dalam membaca Syiah. Setidaknya hal
ini tercermin dalam Majalah Gontor edisi 11 tahun
IX Maret 2012. Dalam laporannya, Majalah Gontor
mengikuti cara orientalis dan logika Dawam yang
sangat ditentang oleh Pak Zar .

Argumentum ad Vericundium
Dalam edisi tersebut, majalah yang memasang
jargon ‘Media Perekat Umat’ ini menurunkan
laporan utama tentang Syiah, dengan judul yang
sangat bombatis: “Jangan Biarkan Syiah Merekah
di Indonesia.” Dengan mengandalkan sumber dari
orang-orang yang berasal dari luar Syiah, Majalah
Gontor—selanjutnya saya singkat dengan MG—
menurunkan laporan yang tidak hanya tendensius
dan salah besar, tapi melenceng jauh dari misinya
sebagai ‘Media Perekat Umat’. Tulisan-tulisan
yang dimuatnya, baik liputan wartawannya
maupun artikel yang ditulis oleh para Mahasiswa
ISID, dapat memecah belah umat bukan
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merekatkan, membodohi bukan mencerdaskan,
menyesatkan bukan menunjukkan.
Tampak seperti tidak ingin ketinggalan dengan
media lain, MG tergoda untuk melaporkan tragedi
Sampang yang meletus pada 29 Desember 2011
yang sempat menghiasi berbagai media Nasional
waktu itu. Kalau melihat waktu meletusnya
peristiwa Sampang dengan terbitnya MG pada
bulan Maret, sebenarnya laporan itu sudah basi.
Mengapa MG melaporkan isu yang sudah basi?
Ada apa di balik itu?
Sementara, di saat yang sama, Timur Te
ngah sedang meradang. Amerika dan Zinonis
sedang bermanuver untuk menyerang Iran.
Qatar mengatasnamakan Liga Negara-Negara
Arab membantu para pembrontak beraliran
Salafi-Wahabi menteror warga sipil Suriah. Pa
sukan bayaran Saudi dan Negara-negara teluk
membantai Syiah Bahrain dan Qathif.?! Siapakah
di balik semua itu? Cobalah bertanya kepada
rumput yang bergoyang saja.
Namun demikian kita berikan apresiasi atas
‘itikad baik’ MG yang berusaha melaporkan
peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di ma
syarakat. Namun sayang, ‘itikad baik’ tersebut
didasarkan pada kerja yang tidak baik sehingga
menghasilkan hasil yang tidak baik karena memilih
nara sumber yang tidak baik pula. Bahtiar Nasir
adalah salah satu contoh sumber yang tidak baik
itu.
Pernyataan-pernyataan Pimpinan al-Rahmah
Quranic Learning Center, yang mantan qismu al-
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ta‘lîm periodenya Mardani Zuhri menantu KH
Mahrus Amin pendiri Pondok Pesantren Darul
Najah Ulujami ini bukan saja tidak baik tapi juga
salah dalam membaca Syiah. Rupanya Bahtiar
Nasir, selanjutnya saya sebut dengan BN, seperti
ulama lainya yang menyesatkan Syiah, tidak
dapat memahami ajaran Islam dengan tepat dan
benar. Islam hanya ia lihat dengan kacamata kuda.
Argumentasi BN rapuh, logika berpikirnya kacau.
Ia terserang virus argumentum ad vericundium. Dan
virus ini yang menjangkiti semua nara sumber
yang dipilih MG dalam laporannya edisi Maret
ini.
Pada halaman 9, MG menulis pernyataan BN:
“Faham sesat Syiah telah meresahkan masyarakat
Muslim Indonesia yang notabene penganut Sun
ni.”
Dari pernyataan BN tersebut tersurat bahwa
ukuran kesesatan Syiah adalah perbedaannya
dengan keyakinan Sunni. Sekarang coba kita
tanya BN, apa ukuran kebenaran Sunni. Dengan
cepat ia akan menjawab: Al-Qur’an dan Hadis.
BN berdalil dengan Al-Qur’an dan Hadis
dalam mendukung argumentasinya. Kalau Anda
tanya Syiah, mereka pun mengaku berargumen
dengan Al-Qur’an dan Hadis dalam mendukung
keyakinannya. Bila BN menganggap Sunni yang
berdasar pada Al-Qur’an dan Hadis tidak dianggap
sesat, mengapa Syiah yang juga bersandar pada
Al-Qur’an dan Hadis dianggap sesat?
Inilah yang saya sebut dengan kesalahan
logika BN. Argumentum ad vericundium. Artinya
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berdalil dengan otoritas. Otoritas yang dimaksud
di sini adalah Al-Qur’an dan Hadis. Semua
kaum Muslimin sepakat dengan Al-Qur’an dan
Hadis yang sahih sebagai otoritas tertinggi dalam
agama Islam. Apa pun mazhab Anda; Sunni atau
Syiah, Mu’tazilah atau Khawarij, Fundamental
atau Liberal, Modern atau Tradisional, semuanya
pasti mengklaim pendapatnya berdasar pada AlQur‘an dan Hadis. Sah-sah saja Anda berpendapat
demikian. Yang tidak benar adalah ketika Anda
menganggap bahwa pendapat Anda itulah satusatunya pendapat yang benar. Lainnya salah dan
sesat. Di sinilah pangkal kesalahan BN dan nara
sumber MG yang lainnya dalam laporannya edisi
Maret tersebut.

100% INDONESIA
Selanjutnya BN menganggap Syiah meresah
kan masyarakat Muslim Indonesia. Pertanyaannya
adalah masyarakat Muslim yang mana? Begitu
gampangnya BN mengatasnamakan masyarakat
Muslim seperti gampangnya dia mengatasnama
kan Al-Qur’an dan Hadis dalam menyesatkan
Syiah. Rupanya BN sudah terkontaminasi
dengan para politikus kita yang gemar menjual
nama rakyat, bangsa dan negara untuk mencapai
keuntungan pribadi dan kelompoknya.
Hal itu tampak jelas dalam pernyataannya di
alenia berikutnya, masih pada halaman sembilan:
“Ajaran Syiah bisa mengancam Negara baik dari sisi
politik maupun agama.” Pada kolom berikutnya:
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“Syiah akan seperti rayap yang menggerogoti
sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan ber
negara.”
Para politikus biasanya mambawa-bawa
kepentingan bangsa dan negara untuk men
diskreditkan lawan politiknya. Rupanya BN dan
MUI Jatim setipe dengan para politikus kita dalam
menghadapi orang-orang yang berbeda dengan
mereka. BN merasa seakan surga itu warisan
nenek moyangnya, haram bagi orang yang tidak
sepaham memasukinya.
Perlu diketahui di Bandung, ada Yayasan
Muthahhari yang oleh MG dianggap sebagai
lembaga Syiah di Indonesia. Halaman 13.
Masyarakat sekitar tidak ada yang merasa resah
dan apalagi terganggu dengan aktivitas yayasan.
Masyarakat sangat mendukung keberadaan
Muthahhari. Bahkan Masjid al-Munawwarah
yang dibangun oleh Kang Jalal bukanlah Masjid
Syiah. Tidak akan Anda temukan ritual harian
Syiah di Masjid tersebut. Sunni-Syiah dapat
hidup rukun dan beribadah bersama di Masjid alMunawwarah dengan damai. Adalah salah besar
bila kasus Sampang yang diangkat MG adalah
akibat konflik Sunni-Syiah.
Di dunia ini tidak ada konflik antarmazhab.
Yang ada konflik kepentingan antarpemeluknya.
Kasus Sampang terjadi bukan karena perbedaan
pendapat Sunni-Syiah. Tapi karena perbedaan
pendapatan. Tidak ada masyarakat yang resah
sekiranya tidak ada profokasi dari pihak-pihak
yang merasa terancam pendapatannya. Jangan-

67

Kesesatan Sunni-Syiah

jangan BN dan MUI Jatim merasa terancam
pendapatannya?!
Kalaupun Syiah dituduh mengancam sendisendi kehidupan negara, aktivitas dan ajaran
Syiah yang mana? Perlu diketahui bahwa orangorang Syiah, di mana pun mereka tinggal, adalah
pendukung nasionalisme bangsanya. Contoh
nyata adalah Hizbullah pendukung nasionalisme
Lebanon. Semua orang tahu Hizbullah adalah
Syiah militan. Dan ketahuilah bahwa militansi
Hizbullah untuk menjaga Nasionalisme Lebanon.
Tidak terkecuali Syiah Indonesia, IJABI. Dasar
organisasi IJABI adalah Pancasila. Aktivitasnya
ditujukan untuk merawat kesatuan dan persatuan
bangsa Indonesia yang telah digerogoti oleh
orang-orang seperti BN dan para pendukung
fatwa sesat MUI Jatim. Lebih dari itu IJABI telah
terdaftar di Kesbanglinmas Depdagri dan tercatat
dalam lembar negara sebagai ORMAS yang legal
di Indonesia. Karena itu pemerintah tidak bisa
melarang Syiah di Indonesia. Karena IJABI 100%
Indonesia.
IJABI selalu memfatwakan kepada para
anggotanya untuk selalu patuh pada aturan
pemerintah, tidak hanya dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, dalam urusan ibadah pun
selalu mewajibkan untuk mengikuti aturan yang
dibuat pemerintah, seperti dalam menentukan
awal Ramadhan dan Syawal. IJABI selalu taat
pada keputusan pemerintah dalam urusan yang
satu ini. Coba bandingkan dengan golongan lain
yang tidak mau patuh pada keputusan Menteri
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Agama dalam masalah ini, yaitu mereka yang
Saudi minded, yang segalanya harus mengikuti
yang di sana, dalam berpuasa atau berlebaran.
Mengapa BN tidak berani mengatakan mereka
menggerogoti sendi-sendi kehidupan bernegara?
Statemen BN bukanlah hal yang baru bagi
Syiah. Dalam sejarah panjangnya dan di semua
tempat dan waktu, Syiah selalu menghadapi
orang-orang seperti BN maupun narasumber
yang dipakai MG dalam laporannya edisi Maret
tersebut. Mereka yang tidak mampu memakai
kekuatan logika dalam berargumentasi, yang
maunya menang sendiri, tak mau membuka pintu
diskusi, yang mengancam NKRI.
Sebenarnya, sekiranya BN mau membuka
pintu hatinya sebentar saja, mau ber-andab asor
sedikit saja untuk membaca sumber-sumber Syiah
yang asli, tidak sulit baginya untuk menghindari
logika Dawam yang sesat dan menyesatkan itu.
Sungguh sangat disayangkan bila pengasuh
rubrik konsultasi agama dalam sebuah harian
nasional terkemuka berwawasan sempit, gampang
menyesatkan orang lain. Bagaimana jadinya
rakyatnya negeri ini bila ulama yang menjadi
rujukan bermental seperti BN?!

TUDUHAN PALSU
Mohammad Baharun adalah sumber lain
yang dirujuk MG, selanjutnya saya tulis dengan
MB. Sama seperti BN, MB yang menulis
disertasi berjudul “Tipologi Pemahaman Doktrin
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Syiah di Jawa Timur” ini juga terjebak dalam
logika sesatnya Dawam saat merilis penelitiannya
tentang Gontor, seperti yang saya singgung di awal
tulisan ini. Namun demikian MB tampak sangat
berhati-hati sekali dalam setiap pernyataannya.
Meski tidak sekasar BN dalam menuduh Syiah
sesat, pendapat MB setali tiga uang dengan BN.
Hal ini dapat dimaklumi karena MB seorang
guru besar, sedang BN hanyalah lulusan S1 dari
sebuah negeri yang ulamanya gemar mengumbar
kata sesat.
Sama seperti mereka yang menyesatkan
Syiah, MB selalu mempertentangkan istilah
Sunni-Syiah. Syiah, menurutnya, sebagai sumber
konflik yang memicu perlawanan dari kaum
Sunni. “Resistensi Sunni terhadap ajaran Syiah
yang berkembang ini, berlangsung secara alamiah.
Ada penyimpangan doktrin yang melaknat sahabat
dan istri Nabi Saw, maka wajar ada perlawanan
dari umat Sunni,” (hlm. 21).
Pernyataan MB ini sangat berbahaya,
mengancam keharmonisan hidup masyarakat.
Kata melawan identik dengan kekerasan fisik.
Pernyataan di atas bisa diartikan bahwa MB
membenarkan siapa saja boleh melakukan
kekerasan fisik menyakiti Syiah. Kalau hal ini
terjadi, memang seperti itu yang terjadi di berbagai
tempat, Syiah menjadi korban kekerasan fisik yang
dilakukan oleh oknum yang menyebut dirinya
Ahlussunah. Kasus Bondowoso, Pekalongan,
dan yang terakhir Sampang adalah akibat dari
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adanya statemen sejenis yang merusak tatanan
kehidupan bermasyarakat di negara kita. Dalam
bahasa BN: “Rayap yang menggerogoti sendisendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”
Masyarakat sebenarnya adem ayem saja sekiranya
tidak ada orang-orang seperti BN, MB, dan
beberapa orang yang menyebut dirinya sebagai
oknum Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur
yang dengan gampang menyesatkan Syiah.
“Melaknat sahabat dan istri Nabi Saw” atau
“Sahabat murtad sepeninggal Nabi,” tampaknya
menjadi salah satu isu klise yang ditonjolkan MG
untuk menyesatkan Syiah. Tak terkecuali Asep
Sobari, redaktur Majalah Gontor, pada halaman 29.
Atau Imron Rambe, peserta PKU ISID Gontor.
Nama yang terakhir ini tidak sungkan menipu
demi mendukung fitnah kejinya terhadap Syiah.
Pada halaman 25 Rambe menulis: “Syiah
juga meyakini bahwa sebagian para sahabat telah
murtad sepeninggal Nabi Saw, kecuali beberapa
orang saja, seperti al-Miqdad bin al-Aswad,
Abu Dzar al-Ghifari dan Salman al-Farisi, dan
beberapa orang sahabat yang lainnya. Keterangan
seperti terdapat dalam buku-buku rujukan utama
Syiah, seperti al-Raudhah minal Kafi, juz 8 hlm.
245 dan al-Ushul minal Kafi juz 1 hlm. 244.
Rambe ingin menunjukkan bahwa makalah
nya berkualitas dengan menyertakan rujukan
berbahasa Arab. Tampak hendak membangun
kesan sebagai orang yang jujur. Tapi ternyata di
balik ‘kejujurannya’ itu ia menyimpan dusta.
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Ia seperti musang berbulu domba. Saya yakin
seyakin-yakinnya, haqqul yaqîn 100%, rujukan
yang dipakai Rambe adalah rujukan sekunder.
Ia tidak langsung merujuk pada kitab-kitab yang
ia sebut itu. Tapi pada tulisan orang lain yang
menyebut nama kitab-kitab tersebut. Mudah
ditebak, kemungkinan besar, ia merujuk pada
buku Mengapa Kita Menolak Syiah yang ditebar ke
setiap penjuru Gontor oleh Hidayat Nur Wahid.
Setelah saya rujuk pada kitab yang ia sebut
ternyata tidak ada, tuh, apa yang ia tulis di atas.
Saya memiliki kitab Ushul al-Kafi lengkap
terbitan Darul Kutub al-Ilmiyah, Teheran, tahun
1365 H. Fitnah pemurtadan Sahabat seperti yang
dituduhkan Rambe ternyata tidak ada dalam kitab
yang ada pada saya. Namun entahlah kalau rambe
memiliki kitab Ushul Kafi lain terbitan Majalah
Gontor Indonesia?
Rambe adalah satu contoh dari sekian banyak
orang yang menghalalkan segala cara untuk
menyesatkan Syiah. Berdusta itu dilarang. Tapi
kalau Anda berdusta untuk menyesatkan Syiah,
boleh. Menipu itu haram, tapi kalau Anda menipu
untuk menyesatkan Syiah, boleh. Menumpahkan
darah itu haram, tapi kalau darahnya Syiah yang
Anda tumpahkan, halal. Tampaknya adagium
seperti ini yang berlaku di kalangan mereka yang
gemar menyesatkan Syiah.
Mungkin Anda menilai saya berlebihan.
Itu tergantung dari sudut pandang mana Anda
melihat. Tapi baiklah akan saya tunjukkan bukti
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lain yang mendukung pendapat saya ini. Pada
alenia berikutnya Rambe menulis: “Syiah juga
percaya kepada al-Raj’ah yaitu kembalinya rohroh ke dalam jasad masing-masing di dunia ini
sebelum hari kebangkitan, bersamaan dengan
keluarnya Imam Ghaib dari persembunyian.
Saat itu Imam Ghaib menghidupkan kembali
Ali dan anak keturunannya untuk membalas
dendam kepada lawan-lawannya. Kepercayaan
Syiah lainnya adalah al-Bada. Inti doktrin al-Bada
adalah Allah boleh khilaf, tetapi Imam mereka
tetap ma’shum. (lihat al-Kafi fil Ushul juz 2 hlm.
217)”
Coba Anda perhatikan tulisan Rambe: “…
saat itu Imam Ghaib menghidupkan kembali
Ali dan anak keturunannya untuk membalas
dendam kepada lawan-lawannya.” Saya heran
kok ada ya Mahasiswa Pasca Sarjana percaya
begitu saja dengan khurafat yang dibuat oleh
mereka yang membenci Syiah. Hanya Allah yang
menghidupakan dan mematikan. Bahasa Arabnya
Allâhu yuhyi wa yumît. Masa mahasiswa ISID
Gontor tidak paham kata itu. Mana ada manusia
yang bisa menghidupkan manusia lain yang sudah
mati, kecuali dulu Nabi Isa atas izin Allah. Kalau
pun toh ada maka termasuk dari tujuh keajaiban
dunia yang baru. Anak SD saja tahu masalah ini.
Sungguh ajaib kader ulama kita yang satu ini.
Lebih ajaib lagi, ia mahasiswa Pascasarjana ISID
Gontor. Saya yakin para dosen ISID tidak pernah
dan tidak akan mengajarkan penipuan ilmiyah
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seperti yang dilakukan Rambe. Sebagai alumni
ISID, malu rasanya melihat orang membawabawa nama ISID menghalalkan segala cara untuk
mendukung pendapat sesatnya.
Sekali lagi, setelah saya cek pada kitab al-Kafi fil
Ushul pada juz dan halaman yang Rambe sebutkan
itu, tidak ada tuh fitnah yang ditulis Rambe di atas.
Pada halaman yang ia sebut pada kitab yang asli
tertulis bab ‘Taqiyah’ berisikan empat buah hadis.
Jadi, tidak ada bab ‘Imam Ghaib menghidupkan
Ali dan keturunannya untuk membalas dendam’.
Tapi entahlah kalau Rambe memiki Ushul Kafi
yang lain terbitan negeri antah berantah.
Ternyata Rambe tidak sendirian. Hampir
semua kader ulama (?) yang tulisannya dimuat
MG edisi maret melakukan hal-hal yang
tak terpuji dalam dunia akademik. Mereka
mengelabui pembaca dengan tidak menyebut
sumber sekunder yang menjadi rujukan utamanya
dan mencatat rujukan yang dirujuk secara salah
oleh penulis rujukan sekunder tersebut. Dasram
Effendi Ms, misalnya. Selanjutnya saya tulis DE.
Pada halaman 26, peserta program kaderisasi
ulama ISID Gontor ini menulis makalah dengan
judul: “Syiah, Agama atau Mazhab?” DE memulai
tulisannya dengan membahas asal usul Syiah dan
perkembangan Syiah sebagai berikut: “Mengenai
asal usul perkembangan Syiah, para ulama masih
berbeda pendapat. Menurut Prof. Walhaus,
akidah Syiah ini banyak terpengaruh oleh ajaran
Yahudi, bukan Persia, mengingat pendirinya
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adalah Abdullah bin Saba’ yang berasal dari
Yahudi. Sedangkan Prof. Dawzi cenderung pada
pendapat yang menyatakan bahwa pendiri Syiah
adalah orang Persia. Hal itu karena orang Persia
dalam beragama mewarisi agama warisan nenek
moyangnya dan mereka tidak mengenal urgensi
pemilihan Khalifah. (Ahmad Amin, Fajrul Islâm,
hlm. 227)
Lagi-lagi kader ulama kita yang lain ini
memanipulasi data rujukan. Saya punya kitab
Fajrul Islâm karangan Ahmad Amin terbitan
Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah tahun
1964. Setelah saya rujuk pada halaman kitab yang
dimaksud, nggak ada tuh seperti yang ditulis DE
di MG. Bisa ditebak DE tidak merujuk langsung
pada Fajrul Islâm-nya Ahmad Amin. Kalau begitu
dari mana? Besar kemungkinan ia mengambilnya
dari buku daras Ilmu Kalam karangan Ust. Amal
Fathullah Zarkasyi, terbitan Darussalam Press.
Apa buktinya? DE salah menulis nama orientalis
yang disebut Ahmad Amin. Saya yakin haqqul
yaqîn, 100%, sekiranya ia benar-benar merujuk
pada kitab yang asli ia tidak akan salah menulis
nama WELLHAUSIN seperti yang tertulis dalam
Fajrul Islâm yang asli. Tapi entahlah kalau Fajrul
Islâm palsu milik DE, sehingga nama itu berubah
menjadi WALHUS. Demikian juga nama yang
kedua DOZY, yang oleh DE ditulis DAWZY.
Hati-hati bro salah menulis nama bisa salah orang
lho.
Dan Sekiranya pun DE benar-benar
merujuk Fajrul Islâm-nya Ahmad Amin. DE telah

75

Kesesatan Sunni-Syiah

melakukan kesalahan yang sangat fatal. Karena
AA telah merevisi pendapatnya tentang Syiah
di bukunya yang lain berjudul Yaum al-Islâm.
Ia mengakui semua kesalahan yang ia tulis di
buku pertamanya. Karena ia tidak menemukan
informasi yang benar dari para ulama Syiah. Ia
menemukannya dari kalangan orientalis yang
menulis tentang Syiah, seperti Prof. Walhus dan
Prof. Dawzy(?) Wa mâ adrâka man walhausen wa
dawzi?
Seolah-olah Syiah itu hanya ada di Persia
saja yang beragama mewarisi nenek moyang.
Kesimpulannya akan lain sekiranya Dawzi
meneliti Syiah di Indonesia, maka ia pasti akan
menyimpulkan bahwa pendiri Syiah itu orang
Jawa. Karena orang Jawa itu mewarisi tradisi
nenek moyangnya dan mereka tidak mengenal
urgensi pemilihan pemimpin. Inilah yang saya
maksud dengan kesalahan logika para narasumber
MG yang sesat dan menyesatkan itu.
Sejak awal DE sudah memulai tulisannya
dengan kesalahan fatal dengan pilihan sumber
yang keliru. Karena itu tidak akan kita dapatkan
informasi yang benar dalam makalahnya yang
panjang itu. Bukan hanya DE, hampir semua
makalah yang dimuat MG edisi Maret itu, “suallah
buueesar,” kata orang Malo.

KELAS DARUSSALAm POS
Tidak hanya makalah. Liputan wartawan MG
pun tidak sesuai dengan etika jurnalisme yang
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profesional. Tidak ada upaya tabâyun terhadap
informasi yang masuk. Tidak two bothside cover
yang berlaku umum pada media profesional. Tapi
tak mengapa kalau MG itu media pembelajaran
bagi fresh graduate, sekelas Darussalam Pos yang
dikelola anak-anak KMI. Liputannya subyektif
dan sepihak. Dan itu bukan hanya etika jurnalisme
yang dilanggar tapi UU Pers juga dilanggar.
Karena itu MG bisa disomasi oleh pihak yang
merasa dirugikan oleh pemberitaannya.
Pada halaman 13, MG menyebut beberapa
lembaga Syiah di Indonesia. Dalam laporannya
tentang IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bait
Indonesia), MG menulis: “IJABI didirikan oleh Dr.
Jalaluddin Rakhmat, Dr. Dimitri Mahayana, dan
Dr. Hadi Suwastio sebagai tempat berkumpulnya
para keluarga, kerabat, relawan, dan simpatisan
kelompok yang mengaku masih keturunan ahlul
bait di Indonesia.” Inilah mengapa saya sebut MG
sebagai media pembelajaran.
IJABI masih eksis. Nama-nama yang disebut
masih ada. Pernahkah MG melakukan konfirmasi
kepada mereka bahwa mereka adalah keturunan
ahlul bait (Ahlulbait)? Anda tidak akan pernah
menemukan statemen dari mereka bahwa mereka
adalah keturunan Ahlulbait. Tidak ada tuh. Mereka
dengan bangga akan mengatakan bahwa mereka
keturunan Indonesia asli. Anggota IJABI yang
di Jawa dengan bangga akan mengakui bahwa
mereka keturunan orang Jawa. Yang di Bandung
juga mengaku mereka keturunan Sunda. Yang di
Sulawesi pun dengan bangga akan mengatakan
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bahwa mereka keturunan Bugis, Makasar,
Mandar. Tidak ada yang mengaku mereka ke
turunan Ahlulbait.
Sebagai majalah yang membawa lebel PM
Gontor yang terkenal dengan bahasa Arabnya,
semestinya MG memahami kata ahlul bait lughatan
wa ishthilâhan, agar tidak salah menyajikan
informasi. Dan perlu dicatat bahwa IJABI bukanlah
wadah orang Syiah saja. Ia adalah organisasi yang
menghimpun para pencinta keluarga Nabi dari
manapun mereka berasal, baik Sunni maupun
Syiah, liberal maupun literal, modernis atau
tradisionalis. IJABI 100% Indonesia.
Pada kolom berikutnya MG menulis:
“Beberapa alumni YAPI Bangil yang pernah
mendapat beasiswa kuliah di Qom Iran adalah
Umar Shahab dan Husein Shahab. Keduanya
kembali ke Indonesia tahun 1970-an, dan menjadi
pengurus MUI pusat.” Perlu MG ketahui bahwa
dua nama tersebut di atas bukanlah alumni YAPI
Bangil dan mereka juga tidak menjadi pengurus
MUI pusat.
Pada baris berikutnya MG juga menulis:
“Gerakan Syiah di Indonesia juga dipantau
oleh Islamic Cultural Center (ICC). Lembaga
yang berdiri di kawasan Warung Buncit ini
dipimpin langsung oleh syaikh dari Iran, Mohsen
Hakimollah. ICC bergerak di dua sektor, yaitu
gerakan kemasyarakatan, yang dijalankan oleh
IJABI, dan gerakan politik yang dijalankan oleh
yayasan OASE yang bergerak memobilisasi opini
publik.”
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Perlu MG ketahui bahwa pimpinan ICC pada
saat edisi itu terbit adalah Sayid M. Musawi dan
bukan nama yang MG tulis di atas. Dan ICC tidak
memiliki hubungan struktural dengan IJABI. ICC
dan IJABI adalah dua organisasi yang terpisah.
Bisa dibayangkan kalau hanya sekedar menyebut
ketua ICC saja salah, bagaimana mungkin MG
mampu menyajikan laporan yang benar dan tepat
tentang Syiah.
Inilah yang saya sebut MG sama dengan
DARUSSALAM Pos yang dikelola oleh anakanak KMI. MG tidak melakukan kerja jurnalisme
profesional dalam menyajikan laporannya.
Seharusnya MG melakukan pendalaman terhadap
informasi yang akan dimuat agar tidak menyajikan
berita yang salah, untuk tidak menyebut berita
murahan. Bukankah untuk melakukan cross check
awak MG tidak perlu repot mengurus izin keluar
kampus kepada asatid KOMAS?!

79

Daftar Pustaka

Ainul Yaqin, ed. al, Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur
Tentang Kesesatan Ajaran Syiah, MUI Provinsi
Jawa Timur, Surabaya, 2012.
Andi Rahman, Hadis dan Politik Sektarian: Analisis
Basis Argumentasi tentang Konsep Imamah
Menurut Syiah, Quhas, Second Annual
Meeting, 2012.
Ahmad Husein Ya’qub, Nadhariyah ‘Adâlah alShahâbah, al-Dar al- Islamiyah,Beirut, 2008.
Abdullah al-Hakim al-Nisaburi, al-Mustadrak ‘alâ
al-Shahîhayn, Darul Fikri, Beirut.
Abu Bakar Ahmad ar-Razi al-Jashshash, Ahkâm
al-Qur‘ân, Darul Fikri, Beirut, 1999.
Bukhari, Shahîh al-Bukhârî, Darul Fikri, Beirut,
1981.

81

Kesesatan Sunni-Syiah

Badruddin al-Thayyib Kasubah, al-Washiyyah;
Bahtsun fî Tahqîq Alfâdz Hadîts al-Tsaqalayn,
Markaz Abhas al-Aqaidiyah, Qum, Iran,
1430.
Emilia Renita Az, 40 Masalah Syiah, The Jalal
Center, Jakarta, 2009.
Harun Nasution, Teologi Islam Aliran Aliran Sejarah
Analisa Perbandingan, UI Press, Jakarta, 2011.
Haidar Baqir, “Proposional Menyikapi Fatwa”,
artikel, Republika, 27 November
2012.
Hasyim Ma’ruf al-Hasani, Dirâsât fi al-Hadîts wa
al-Muhadditsîn, Dâr al-Ta‘âruf, Beirut, 1978.
Ibnu Abi al-Hadid, Syarh Nahj al-Balâghah, tahqiq
Muhammad Abu al-Fadhl Ibrahim, Darul
Jayl, 1987, Beirut.
Jalaluddin Rakhmat, “Menyikapi Fatwa tentang
Fatwa”, artikel, Republika, 10 November
2012.
Khalid Muslih, “Perkembangan Pemikiran Politik
Syiah dari Imamah ke Welayat al-Faqih”,
Jurnal Islamia, Suplemen Republika, 19 Juni
2012.
Mustopa, Mazhab-Mazhab Ilmu Kalam Dari Klasik
Hingga Modern, Nur Jati Publisehr, Cirebon,
2010.
Mustafa Syak’ah, Islâm bilâ Mazhâhib, Dâr alMishriyyah al-Lubnâniyyah, Beirut, 1987.
Ma’ruf Amin, “Menyikapi Fatwa MUI Jatim”,
artikel, Republika, 08 November
2012.
Mohammad Baharun, “Meneguhkan FatwaFatwa MUI; Respons Atas Pernyataan

82

Respon Polemik Republika

KH Ma’ruf Amin”, artikel, Republika, 23
November 2012.
Muhaimin Zen, Al-Qur‘an 100% Asli; Sunni-Syiah
Satu Kitab Suci, Nur Huda, Jakarta, 2012.
Muslim, Shahîh Muslim, Darussalam, Riyadh,
1998.
Muhammad Babul Ulum, Merajut Ukhuwwah
Memahami Syiah; Memuat Catatan untuk
Hidayat Nur Wahid (Bandung: Marja’, 2008),
67.
Muhammad Babul Ulum, Syarah dan Kritik Hadis
dengan Metode Takhrij Hadis Menjamak
Shalat tanpa Uzur Safar, Tesis Magister, UIN
Sunan Gunung Djati, Bandung, 2010.
Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah alAhâdits al-Shahîhah, Maktabah al-Ma’arif,
Beirut, 1415.
Mu’tasim Sayyid Ahmad, al-Haqîqah al-Dhâi‘ah,
Muassasah al-Ma’arif al-Islamiyyah, Beirut,
1417.
Muhammad Ali Hasan, Tahrîf al-Haqîiq fi Kutub
Ahl al-Sunnah, Maktabah Narjis, 2012.
Nur Ja’fari, Ali wa Munâwiûhu, Darul Mua’llim,
Kairo, 1976.
Thaha Husein, al-Fitnah al-Kubrâ,
Tirmidzi, Jâmi’ al-Tirmidhî, Darussalam, Riyadh,
1999.
Tengku Zulkarnain, “Akar Masalah yang
Diabaikan; Menjawab Tulisan Jalaluddin
Rakhmat”, artikel, Republika, 13 November
2012.

83

Kesesatan Sunni-Syiah

Tim Digital Islamic Library Project, Antologi Islam
Risalah Tematis dari Keluarga Nabi, Al-Huda,
Jakarta, 2012.

84

Catatan Kaki

1.

Ma’ruf Amin, “Menyikapi Fatwa MUI Jatim”, Republika, 08
November 2012.
2. Jalaluddin Rakhmat, “Menyikapi Fatwa tentang Fatwa”,
Republika,10 November 2012.
3. Tengku Zulkarnain, “Akar Masalah yang Diabaikan”, Repubika, 13
November 2012.
4. Mohammad Baharun, “Meneguhkan Fatwa-Fatwa MUI”,
Republika, 23 November 2012.
5. http://miumipusat.org/dex.php?option=com_diunduh tanggal 20
Desember 2012
6. Ainul Yaqin, ed. al., Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Tentang Kesesatan
Ajaran Syiah (Surabaya: MUI Provinsi Jawa Timur, Juni 2012)
7. Mustopa, Mazhab-Mazhab Ilmu Kalam Dari Klasik Hingga Modern
(Cirebon: Nur Jati Publisehr, 2010), 136.
8. Harun Nasution, Teologi Islam Aliran Aliran Sejarah Analisa
Perbandingan (Jakarta: UI Press, 2011), 3.
9. Andi Rahman, Hadis dan Politik Sektarian: Analisis Basis Argumentasi
tentang Konsep Imamah Menurut Syiah (Jakarta: Quhas, Second
Annual Meeting, 2012), 4.
10. Mustopa, Mazhab-Mazhab Ilmu Kalam Dari Klasik Hingga Modern,
134.

85

Kesesatan Sunni-Syiah
11. Mustopa, Mazhab-Mazhab Ilmu Kalam Dari Klasik Hingga Modern ,
135.
12. Mustopa, Mazhab-Mazhab Ilmu Kalam Dari Klasik Hingga Modern,
136.
13. Mustafa Syak’ah, Islâm bilâ Mazhâhib (Beirut: Dâr al-Mishriyyah
al-Lubnâniyyah, 1987)
14. Mustafa Syak’ah, Islâm bilâ Mazhâhib, 170.
15. Khalid Muslih, “Perkembangan Pemikiran Politik Syiah dari
Imamah ke Welayat al-Faqih”, Jurnal Islamia, Suplemen Republika,
Kamis 19 Juni 2012.
16. Tim Digital Islamic Library Project, Antologi Islam Risalah Tematis
dari Keluarga Nabi (Jakarta: Al-Huda, 2012), 127.
17. Summary of Hadith Criticism, 70. http://scribd.com/
doc/42081131.
18. Muslim, Shahîh Muslim, Kitab al-Imârah bab al-âs taba’un li
quraysh.
19. Mahdi Fakih Imani, al-Imâm Ali fî Ârâ’i al-Khulafâ,14-16.
20. Pada perdebatan Saqifah, argumentasi yang dibangun Umar adalah
Rasulullah Saw dari Suku Quraisy, maka penggantinya pun harus
dari Suku Quraisy juga. Karena Bangsa Arab tidak akan rela bila
dipimpin oleh seseorang dari luar Suku Quraisy. Setelah melalui
perdebatan sengit, yang bahkan hampir terjadi pertumpahan darah,
akhirnya kaum Anshar mengalah pada keinginan kaum Muhajirin
yang dimotori oleh Umar bin Khaththab. Ibnu Qutaybah, alImâmah wa Siyâsah,hlm. 84 dikutip oleh Ahmad Husein Ya’qub,
Nadhariy ah ‘Adâlah al-Sahâbah (Beirut: al-Dar al-Islamiyah. t.t.),
hlm. 110.
21. Dalam setiap perang melawan Kaum Muslim, Abu Sufyan selalu
tampil sebagai pemimpin pasukan Kafir Quraisy. Meskipun
seringkal kali kalah, Abu Sufyan tidak berhenti untuk menyerang
kaum Muslim. Dalam perang Ahzab, Abu Sufyan menghimpun
seluruh kabilan Arab dan sebagian Kaum Yahudi untuk bergabung
bersamanya menyerang Nabi di Madinah. Saat Penaklukan Mekkah,
ketika kaum Muslim mulai memasuki Kota Mekkah, Abu Sufyan
masih berusaha menentang Rasulullah Saw.Tapi setelah melihat
tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali menyerah, ia terpaksa
masuk Islam. Al-Halabi dalam sîrah-nya menceritakan detik-detik
Islamnya Abu Sufyan. Abu Sufyan terkejut dengan kedatangan
Pasukan Madinah yang muncul secara tiba-tiba di dekat Mekkah.
Abbas mencegat Abu Sufyan untuk memperlihatkan kekuatan
pasukan Madinah. Rasa takut menghinggapi dirinya. Semangat
melawan hilang. Abbas membawanya kepada Rasulullah Saw.

86

Respon Polemik Republika

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33

Bahkan sampai saat itu pun Abu Sufyan belum mau mengakui
kenabian Muhammad Saw. Sehingga Abbas berkata kepadanya,
“Celaka kamu, Wahai Abu Sufyan, bukankah sudah tiba waktunya
bagimu untuk mengetahui bahwa Tiada Tuhan selain Allah?”
Kemudian Rasulullah berkata, “Wahai Abu Sufyan, bukankah
sudah waktunya bagimu untuk mengakui bahwa Aku adalah utusan
Allah? Abu Sufyan menjawab, “Demi Allah, sesungguhnya sampai
saat ini aku merasa memiliki bagian dalam hal urusan ini itu.”
Abbas berteriak, “Celaka kamu, wahai Abu Sufyan, menyerahlah
dan bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad
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Tentang Penulis

Muhammad Babul Ulum, lahir di wilayah
yang dikenal dengan sebutan Kota Santri, Buaran,
Pekalongan. Masa kecilnya akrab dengan tradisi
Islam tradisional. Bulan maulid adalah saat-saat
yang paling menyenangkan baginya. Marhabanan
di masjid kampung, saat mahal al-qiyâm
meneriakkan yâ nabi salâm
‘alayka, thala‘a al-badru
berlomba dengan suara
serak bapak-bapak yang
diiringi dengan terbangan
menjadi kenangan indah
yang takkan terlupakan.
Saat-saat indah itu tak
dirasakannya lagi ketika
‘terpaksa’ nyantri di pondok
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modern. Di Gontor ia lebih akrab dengan tradisi
Islam modern. Namun ia harus berterimakasih
kepada ‘ibu’ kedua ini, filosofi perjuangan para
pendiri Gontor yang di atas dan untuk semua
golongan serta perpaduan antara tradisi Islam
tradisional dengan Islam modern inilah yang
mewarnai jalan hidupnya saat ini.
Dengan khazanah kajian dan kemampuan
bahasa Arab yang dimilikinya, ia berhasil me
norehkan tinta emas dalam sejarah intelektual
almamaternya. Karya akademiknya di ISID
Gontor yang berjudul Mashdar al-Tasyrî’ ‘inda
Madzhab al-Ja’fariyah diterbitkan oleh Markaz
al-Abhas al-Aqâ’idiyyah, lembaga kajian inter
nasional yang berkantor pusat di Qom, Iran yang
memiliki cabang di berbagai negara Timur Tengah
antara lain Najaf, Irak. Karya lainnya yang akan
segera menyusul di kancah internasional: Alaykum
bi Makârim al-Akhlâq, sebuah terjemah dari
manifesto dakwah Kang Jalal: Dahulukan Akhlak di
Atas Fikih. Yang akan diterbitkan oleh Majma’ alTaqrîb bayna al-Madzâhib al-Islâmiyah, lembaga
pendekatan antarmazhab di bawah pimpinan
tokoh persatuan dunia, Ayatullah Ali al-Taskhiri.
Selain dunia internasional, sentuhan tangan
dinginnya juga meramaikan dunia pustaka nasional.
Seperti Penerbit Mizan, Marja’, dan Sembiosa
Rekatama di Bandung; Pinus Religi dan Bumi Arti
Intaran di Yogyakarta; Penerbit al-Huda, Citra,
Maghfirah Pustaka, Pustaka Intermasa di Jakarta;
Menjadi bukti bahwa panca jiwa PM Gontor,
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“Berpengetahuan luas,” benar-benar mengalir
dalam aliran darahnya yang membuatnya terbuka,
di satu sisi. Tapi juga gigih mempertahankan apa
yang dipandang dan diyakininya sebagai sebuah
kebenaran, tanpa menghilangkan toleransi, dan
menerima pendapat yang berbeda. Panca jiwa PM
Gontor selanjutnnya, “Berpikiran bebas,” yang
diiringi dengan filosofi hidup, qul al-haq walaw
kâna murran, menjadi modal intelektual yang
kita rindukan mewarnai diskursus ke-Islaman di
tanah air.
Di tengah-tengah kesibukannya membina
jamaah, penulis mengajar di beberapa kampus di
Bandung dan Jakarta. Kini, kesibukannya semakin
bertambah dengan aktivitasnya menyelesaikan
studi doktoral di SPs UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta. Semuanya itu tak menghalanginya untuk
terus berkarya sebagai wujud kecintaanya kepada
ilmu pengetahuan.
Penulis dapat dihubungi pada alamat
email: ulum.babul@gmail.com
Hp: 081228434640; 085323906000
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